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Kontaktinformācija: Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa, tālrunis: 64207150,
e-pasts: info@valmierasnovads.lv.
Izdevumu elektroniski lasiet: www.valmierasnovads.lv.
Šī izdevuma izplatīšanas periods ir no 22. līdz 26. novembrim.
Nākamais informatīvais izdevums iznāks no 27. līdz 30. decembrim.

Iedegsim svecītes
adventes vainagā!
Gaidot Ziemassvētku
brīnumu, degsim gaismu
sevī un dāvāsim to
līdzcilvēkiem!

Lai mierpilns svētku gaidīšanas laiks,
lai iedvesmojoši un sirsnīgi!
Valmieras novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs Jānis Baiks

Iesaiņo dāvanai Valmieras novada
kalendāru
Valmieras novada 2022. gada kalendārs ir nedaudz
noslēpumains, romantisks, ainavisks un arī elpu aizraujošs. Katru mēnesi izkrāso kāds dabas skats mūsu
novadā: apsnigušas Neļķu klintis Mazsalacā, aizsalusī
Gauja Valmierā, pavasaris Rūjienā, ražas laiks Kauguros un vasaras saulgrieži Naukšēnos, dabas spēks
Burtniekos, Gaujas tilts Strenčos vasaras pilnbriedā un
rudenīgās dzērves Bērzaines pagastā.
Valmieras novada kalendārs var būt lieliska dāvana
Ziemassvētkos gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem,
gan arī mūsējiem, kuri atrodas ārpus Latvijas, bet ilgojas
pēc mājām.
Kalendāra cena ir 3,50 EUR.
Kalendāru var apskatīties un iegādāties Valmieras
Tūrisma informācijas centrā (Rīgas iela 10, Valmiera),
un klientu apkalpošanas centros apvienībās:
♦Kocēnos (Alejas iela 8, Kocēni);
♦Matīšos (Skolas iela 11, Matīši);
♦Mazsalacā (Pērnavas iela 4, Mazsalaca);
♦Naukšēnos (“Pagasta nams”, Naukšēni);
♦Rūjienā (Raiņa iela 3, Rūjiena);
♦Strenčos (Rīgas iela 7, Strenči);
♦Trikātā (Nākotnes iela 3, Trikāta).

No 15. novembra Valmieras Tūrisma informācijas
centrs strādā zaļajā režīmā (var apmeklēt ar Covid-19
sertifikātu), no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.
09.00 līdz 18.00. Valmieras Tūrisma informācijas centrā
Ziemassvētku dāvanām var iegādāties ne tikai novada
kalendāru, bet arī dažādus suvenīrus ar Valmieras
novada simboliku, piemēram, keramikas krūzes,
stikla izstrādājumus, džemperus, zeķes, cepures,
rakstāmpiederumus, dažādas ēdamlietas un citas
dāvanas.
Anete Gūtmane,
Valmieras novada pašvaldība
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IEDZĪVOTĀJU KOMUNIKĀCIJA
AR PAŠVALDĪBU
Nepieciešama operatīva reaģēšana
vai saimniecisks risinājums
(Dežurants palīdzēs noskaidrot, kur jāvēršas
attiecīgajā problēmjautājumā)

Saimnieciski jautājumi
Valmieras novada apvienībās (ielas,
ceļi, apgaismojums, koki un zari,
komunikācijas, iestādes u.tml.)
Saimnieciski jautājumi
Valmieras pilsētas teritorijā (ielas,
ceļi, apgaismojums, koki un zari,
komunikācijas, iestādes u.tml.)
Iesniegums pašvaldībai
Iesniegums pašvaldībai, izmantojot
Latvija.lv vai E-adresi

(svarīgi komunikācijai, ja ietver fiziskās personas
datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu
informāciju)

Zvans Valmieras novada
pašvaldībai
Vēstule Valmieras novada
pašvaldībai
Neformāla un operatīva saziņa ar
pašvaldības Zīmolvedības un
sabiedrisko attiecību nodaļu
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8484
BKTapvieniba@valmierasnovads.lv
Burtniekuapvieniba@valmierasnovads.lv
Kocenuapvieniba@valmierasnovads.lv
Mazsalacasapvieniba@valmierasnovads.lv
Nauksenuapvieniba@valmierasnovads.lv
Rujienasapvieniba@valmierasnovads.lv
Strencuapvieniba@valmierasnovads.lv

66954810
66954907
66954826
66954867
66954829
66954842
66954852

niap.valmiera@valmierasnovads.lv
64207120 - Klientu apkalpošanas centrs

pasts@valmierasnovads.lv
Pašvaldība - Kontakti
64207120

Klientu apkalpošanas centrs

Lāčplēša iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201
Valmieras novada
sociālie tīkli

Iedzīvotāji aicināti apspriest Valmieras
novada attīstības plānošanas dokumentu

Publiskās
apspriešanas
sanāksmes

Lai veicinātu līdzsvarotu Valmieras
novada teritorijas attīstību un turpinātu
darbu pie novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas un attīstības programmas izstrādes, no 2021. gada 20. novembra
līdz 20. decembrim attālināti, platformā “Google Meet”, norisināsies
publiskās apspriešanas sanāksmes.

INĒCNER
IRUGUAK

ENIAZRĒB
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ETACEV

ATĀKIRT

ELEVĒ

IŅOĶ

Vidēja termiņa prioritātes:

STRENČI
SĒĻI VILPULKA
KOCĒNI BRENGUĻI VALMIERA JĒRCĒNI
RŪJIENA PLĀŅI VAIDAVA
JERI
MAZSALACAS PAG.
DIKĻI RAMATA
VALMIERAS PAG.
MATĪŠI
NAUKŠĒNI
SKAŅKALNE
ZILAISKALNS
IĶIPI

Izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus, ir noteiktas vidēja termiņa
un ilgtermiņa prioritātes, un stratēģiskie
mērķi:

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2038.gadam
Valmieras novada attīstības programma 2022.-2028.gadam

ADES

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs
iedzīvotājus informēs par attīstības
plānošanas dokumentu izstrādes gaitu un to galvenajām sadaļām: esošās
situācijas raksturojumu, Valmieras novada attīstības programmas investīciju
plānu, stratēģisko daļu un rīcību plānu,
kā arī par Valmieras novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju.

♦publisko pakalpojumu pieejamība;

♦6. decembrī plkst. 18.00 iedzīvotājiem Kocēnu apvienībā;

♦Pērnavas ielā 4, Mazsalacā;

♦aprites ekonomikas un digitālās sabiedrības veicināšana;

♦7. decembrī plkst. 18.00 iedzīvotājiem Mazsalacas apvienībā;

♦Raiņa ielā 3, Rūjienā;

♦apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras attīstība;

♦8. decembrī plkst. 18.00 iedzīvotājiem Naukšēnu apvienībā;

♦novada līdzsvarotas attīstības pārvaldība un transporta savienojumi.

♦13. decembrī plkst. 18.00 iedzīvotājiem Rūjienas apvienībā;

Ilgtermiņa prioritātes:
♦iedzīvotāju
izglītību,
veselību,
līdzdalību un radošumu veicinoša
pakalpojumu vide;
♦investīciju piesaisti un ekonomisko
izaugsmi veicinoša vide, nacionāli
un starptautiski konkurētspējīgas
uzņēmējdarbības attīstība;
♦inovatīva, videi draudzīga un līdzsvarota pilsētu un ciemu vide;
♦Baltijas ekonomiskās attīstības centrs
Vidzemē un spēcīgi lauki.
Stratēģiskie mērķi ir:
♦personības izaugsme;
♦uzņēmējdarbības attīstība;
♦funkcionāla, estētiska un zaļa pilsētu
un ciemu vide;
♦pilsētu un lauku sinerģija.
Publiskās apspriešanas sanāksmes
norisināsies:
♦30. novembrī plkst. 18.00 iedzīvotājiem Burtnieku apvienībā;
♦1. decembrī plkst. 18.00 iedzīvotājiem Brenguļu, Kauguru un Trikātas
apvienībā;

♦14. decembrī plkst. 18.00 iedzīvotājiem Strenču apvienībā;
♦15. decembrī plkst. 18.00 iedzīvotājiem Valmieras pilsētā.
Ar attīstības plānošanas dokumentiem elektroniski var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv
sadaļā Attīstība – Valmieras novada
plānošanas dokumentu izstrāde, bet
drukātā veidā – valsts un pašvaldības
vienotajos klientu apkalpošanas centros
(VPVKAC).
Pieteikties publiskās apspriešanas
sanāksmei var pa e-pastu: inese.berzina
@valmierasnovads.lv, no kura tiks nosūtīta saite uz sanāksmi.
Rakstiskus priekšlikumus iedzīvotāji
var iesniegt līdz 20. decembrim (elektroniskā paraksta zīmogs vai pasta
zīmogs):
♦ievietojot valsts un pašvaldības
vienoto klientu apkalpošanas
centru (VPVKAC) pastkastēs:
♦Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
♦Alejas ielā 8, Kocēnos;
♦Skolas ielā 11, Matīšos;

♦“Pagasta nams”, Naukšēnos;
♦Rīgas ielā 7, Strenčos;
♦Nākotnes ielā 3, Trikātā.
♦nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pašvaldībai uz
e-pastu: pasts@valmierasnovads.lv;
♦iesniedzot valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā –
https://geolatvija.lv (ar autorizēšanos).
Aicinām ikvienu Valmieras novada
iedzīvotāju iesaistīties Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un
attīstības programmas izstrādē, izsakot
savu viedokli sabiedriskajās apspriešanās.
Kontaktinformācija: Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes
vadītāja Evija Nagle (26141003, evija.
nagle@valmierasnovads.lv) un Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja vietniece Inese Bērziņa (26328943,
inese.berzina@valmierasnovads.lv). Ja
vēlaties saņemt informāciju par plānošanas dokumentiem klātienē, iepriekš jāpiesakās, zvanot vai rakstot uz
norādīto tālruni vai uz e-pastu.
Attīstības plānošanas dokumenti ir
pieejami www.valmierasnovads.lv, sadaļā Attīstība.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
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Darbu uzsākusi Valmieras novada
Dzimtsarakstu nodaļa
No 1. novembra darbu ir uzsākusi apvienotā Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa, kuras pamatfunkcija ir nodrošināt civilstāvokļa aktu reģistrāciju
un arhīva fonda veidošanu, uzturēšanu,
saglabāšanu un aktualizēšanu.
Dzimtsarakstu nodaļa novadā pakalpojumus sniegs piecās vietās.
Savukārt informatīvo atbalstu Dzimtsarakstu kompetences jautājumos iedzīvotāji varēs saņemt arī novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros.
Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu
sniegšanas adreses:
♦Cēsu iela 2, Valmiera – tālr.
64225913, 25620055 un arhīva
tālr. 64225313;
♦Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts – tālr. 27891671;
♦Pērnavas iela 4, Mazsalaca – tālr.
64207846;
♦Raiņa iela 3, Rūjiena – tālr.
64263149;
♦Rīgas iela 7, Strenči – tālr. 64715620.
Dzimtsarakstu arhīva dokumentus
turpmāk glabās un darbu ar arhīva dokumentiem veiks Valmieras
pilsētā. Visā novada teritorijā Dzimtsarakstu nodaļa reģistrēs laulības un
vadīs ceremonijas.
Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas
laikā, līdz 11. janvārim, Dzimtsarakstu
nodaļa pakalpojumus sniedz attālināti,

klātienē nodrošinot tikai tos pakalpojumus, kurus attālināti sniegt un pieprasīt
nav iespējams. Klātienē Dzimtsarakstu
nodaļa pakalpojumus nodrošina pēc
iepriekšēja pieraksta, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Laulību noslēgšana pašreiz ir atļauta,
klātesot tikai personām, kuras vēlas
noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem
lieciniekiem, lietojot sejas maskas un
ievērojot divu metru distanci starp
mājsaimniecībām.

Vienlaikus informējam, ka pasākuma
“Gada Zelta pāris Valmieras novadā”
ietvaros, atzīmējot laulībā nodzīvotos
50 gadus, aicinām pieteikties pārus, kuri
šajā gadā atzīmē Zelta kāzas. Pāriem
ir jābūt deklarētiem Valmieras novadā
ne mazāk kā vienu gadu. Pieteikšanās,
zvanot pa tālruņiem: 25620055,
64225913 vai rakstot uz e-pastu:
dzimtsaraksti@valmierasnovads.lv.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība

Dzimtsarakstu nodaļas

pieņemšanas vietas

Cēsu iela 2, Valmiera
Alejas iela 8, Kocēni
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Raiņa iela 3, Rūjiena
Rīgas iela 7, Strenči

Vienota kārtība nekustamā īpašuma nodokļu
likmes piemērošanai
Valmieras novada pašvaldības dome,
pieņemot vienotus saistošos noteikumus “Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā”, kuros ir noteikta
kārtība, kādā Valmieras novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā
īpašuma nodokļa likmes.
No 1. janvāra paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme, 3 %
no kadastrālās vērtības, tiks piemērota:
♦Par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi (papildus par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi tiek piemērota likumā
noteiktā papildlikme – 1,5 % no kadastrālās vērības, līdz ar to kopējā
likme par neapstrādātu lauksaim-
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niecībā izmantojamo zemi ir 4,5 %
no kadastrālās vērtības),
♦Būvei, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša.
Dzīvojamām mājām, kuru lietošanas
veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām,
kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, tiks piemērota likumā “Par nekustamā īpašuma
nodokli” noteiktā nekustamā īpašuma
nodokļa likme 0,2–0,6 % apmērā.
Savukārt, komersanta īpašumā esošajām dzīvojamām mājām, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu
grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts
ar dzīvošanu, tiks piemērota nodokļa
likme 1,5 % apmērā, ja īres tiesības uz

šiem objektiem nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
Arī turpmāk nekustamā īpašuma
nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un
pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā
pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju īrnieki un nomnieki, tiesiskie valdītāji vai lietotāji.
Ar nekustamā īpašuma nodokli tiks
apliktas dzīvojamo māju palīgēkas (to
daļas), kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus.
Noteikumi stāsies spēkā 2022. gada
1. janvārī.
Vita Ievīte,
Valmieras novada pašvaldība

SABIEDRĪBA

Pašvaldības atbalsts nometnēm, kultūras un
sporta projektiem
Lai veicinātu Valmieras novada bērniem un jauniešiem saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, veidotu daudzveidīgu kultūrvidi un sporta veidu
attīstību, līdz 3. decembrim pašvaldība
aicina iesniegt pieteikumus projektu
konkursos.
Pašvaldība ir noteikusi projektu konkursu prioritātes:
1. Bērnu un jauniešu nometņu konkursā:
♦nometnes un aktivitātes, kas veicina
jauniešu interesi par vides zinātnēm,
tehnisko jaunradi;
♦nometnes, kas rosina jauniešu interesi par uzņēmējdarbību, attīsta un
veido līderības prasmes;
♦nometnes, kas rosina bērnu un jauniešu talantu attīstību kultūrizglītībā;
♦nometnes, kas veicina svešvalodu
apguvi;
♦nometnes, kas veicina bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu;
♦nometnes, kas nodrošina sporta pamatprasmju apguvi un/vai vispārējās fiziskās sagatavotības attīstīšanu (peldēšana, velobraukšana, vingrošana u.c.).
2. Kultūras projektu konkursā:
♦projekti, kas paredz “Valmiera – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”
pieteikuma attīstību (līdzdalības semināri, domrades u.c. norises) – digitālā vai klātienes formātā un stiprina
pieteikuma izstrādi dalībai konkursa
2. kārtā;
♦projekti, kas ar saturiski kvalitatīvu
un profesionālu piedāvājumu papil-

dinās lielākos kultūras pasākumus
Valmieras novadā (piemēram Valmieras pilsētas svētki, Kokmuižas
svētki, Plostnieku svētki u.tml.);
♦projekti, kas paredz meistarklašu, radošo darbnīcu, kultūras forumu organizēšanu vai laikmetīgās mākslas
pieejamības veicināšanu un iepazīšanu Valmieras novadā;
♦projekti, kas paredz aktīvu novada
iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīves
norisēs;
♦Valmieras novada kultūrvidei un dabas videi atbilstošu unikālu kultūras
aktivitāšu veidošanu, t.sk. saturiski
kvalitatīvu kultūras pasākumu piedāvājumu rudens – ziemas periodā.
3. Sporta projektu konkursā:
♦projekti, kas īsteno tautas sporta aktivitātes, it īpaši rudens un ziemas
sezonā, darba dienu vakaros un/vai
ārpus Valmieras novada pilsētām un
pagastu centriem (tālākās novada
apdzīvotās vietas);
♦projekti, kas veicina jaunu un netradicionālu sporta veidu attīstību
novadā;
♦senioru un sporta veterānu sporta
aktivitātes, pasākumi;
♦valsts svētkiem veltītas tematiskās
sportiskās aktivitātes un pasākumi;
♦semināru, meistarklašu cikli un pasākumi (tikšanās ar olimpiešiem,
pasaules čempionātu dalībniekiem,
sporta speciālistiem).
Bērnu un jauniešu nometņu konkursā
galvenā mērķgrupa ir bērni un jaunieši
vecumā no 7 līdz 18 gadiem, tai skaitā

bērni un jaunieši no sociālā riska ģimenēm, bet sporta un kultūras projektu
konkursos – jebkura sabiedrības mērķgrupa.
Atbilstoši nolikumam “Valmieras novada pašvaldības kultūras, sporta un
nometņu projektu konkursi”, pretendenti drīkst iesniegt vienu projekta ideju
katrā no projektu konkursiem. Projektu
konkursos var piedalīties fiziskas personas, juridiskas personas (komercsabiedrības, nodibinājumi un biedrības) un izglītības iestādes.
Projektu konkursos apstiprinātās idejas ir jārealizē Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā līdz
2022. gada beigām. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs līdz 50% apmērā no
iesniegtā projekta atbilstošo izmaksu
kopējās budžeta summas, piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam projektam
nebūs mazāks par 200 EUR un lielāks par
3000 EUR.
Pieteikumus var iesniegt līdz 2021. gada 3. decembra plkst. 16.00 pašvaldības
Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, elektroniski uz e-pastu: pasts@valmierasnovads.lv vai pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV4201.
Konkursa nolikums un veidlapas ir
pieejamas mājaslapā www.valmieras
novads.lv, sadaļā Pašvaldība, Projekti,
Pašvaldības projektu konkursi.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā
aicinām sazināties ar Valmieras Kultūras
centra kultūras projektu vadītāju Sintiju
Milbergu pa tālr. 20436868 vai e-pastu: sintija.milberga@valmierasnovads.lv.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība

Burtnieku apvienībā īstenotās iedzīvotāju iniciatīvas “Vides attīstības projektu konkursa 2021” ietvaros
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Ūdens skaitītāju rādījumu nodošana
apvienību teritorijās
BRENGUĻU, KAUGURU UN TRIKĀTAS APVIENĪBA
♦ sūtīt uz apvienības e-pastu: BKTapvieniba@valmieras
novads.lv vai
♦ ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie pašvaldības
ēku ieejām – Brenguļu SC “Kaimiņi”, Mūrmuižas “Pagastmājas”, Nākotnes iela 3, Trikāta (klientu apkalpošanas centrs).
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties pa tālr. 25748882 (pārvaldes vadītājs) vai 20271362
(saimnieciskās nodaļas vadītāja).

MAZSALACAS APVIENĪBA
Mazsalacas pilsētā, Mazsalacas pagastā, Skaņkalnes
pagastā – rādījumus nodot sistēmā Bill.me vai nosūtīt uz
SIA “Banga KPU” e-pastu: bangakpu@mazsalacasnovads.lv;
Ramatas pagastā – rādījumus nosūtīt uz e-pastu gunita.
penka@valmierasnovads.lv vai nodot klātienē saimniecības
vadītājai, vai paziņot pa tālr. 26355122, 27300204.
Sēļu pagastā – rādījumus nosūtīt uz Sēļu pag. e-pastu
anta.kirse@valmierasnovads.lv, paziņot pa tālr. 26582985,
29470043 vai nodot klātienē saimniecības vadītājai.

BURTNIEKU APVIENĪBA
Ja līgums ir noslēgts ar SIA “BN Komforts” (tālr. 22025761
vai e-pastu: info@bnkomforts.lv), tad rādījumus var nodot
sistēmā Bill.me.
Ja līgums ir noslēgts ar citu daudzdzīvokļu vai privātmājas apsaimniekotāju, tad tos var nodod, pamatojoties
uz savstarpējo vienošanos.

NAUKŠĒNU APVIENĪBA

KOCĒNU APVIENĪBA
Kocēnos – mājas vecākie apkopo un ievieto SIA “Kocēnu
komunālā saimniecība” pastkastītē Alejas ielā 8, Kocēnos;
Bērzainē – sūtīt uz SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”
e-pastu: radijumikks@kocenunovads.lv;
Vaidavā – iedzīvotāji nodod rādījumus kasē Vaidavā, kura
nosūta informāciju uz SIA “Kocēnu komunālā saimniecība“
e-pastu: radijumikks@kocenunovads.lv;
Zilākalnā – iedzīvotāji nodod māju apsaimniekotājiem,
kuri apkopo un nosūta uz e-pastu: radijumikks@kocenu
novads.lv;
Dikļos – iedzīvotāji nodod rādījumus pagasta pārvaldē,
kura nosūta informāciju uz SIA “Kocēnu komunālā saimniecība“ e-pastu: radijumikks@kocenunovads.lv.

Rādījumus var nodot, sūtot elektroniski uz e-pastu:
nauksenuradijumi@valmierasnovads.lv vai sazinoties pa
tālr. 64250955.
RŪJIENAS APVIENĪBA
Rūjienas apvienības teritorijā iedzīvotāji nodod ūdens
skaitītāju rādījumus pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA
”Rūjienas siltums” , vietnē Bill.me.
STRENČU APVIENĪBA
Sedas pilsētas iedzīvotāji ūdens skaitītāju rādījumus nodod: sūtot uz e-pastu: mudite.gustava@valmierasnovads.
lv vai papīra formātā, ievietojot pastkastē pie pašvaldības
ēkas Skolas laukumā 1, Sedā.
Strenču pilsētas, Jērcēnu pagasta un Plāņu pagasta
iedzīvotāji rādījumus nosūta uz e-pastu: anna.dmitrijeva@
valmierasnovads.lv vai ievieto pastkastēs pie pašvaldības
ēkām:
♦ Strenčos – Valkas iela 16 vai Rīgas iela 7;
♦ Jērcēnos – ”Jērcēnmuiža”;
♦ Plāņos – Skolas iela 2.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība

Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma
bezmaksas nodošanas iespējas
SIA “ZAAO” (ZAAO) piedāvā bez maksas nodot lauksaimniecībā izmantoto
iepakojumu. To klients pats var nogādāt
reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC Daibe) vai
ierobežotā daudzumā nodot EKO laukumos. Tāpat ir iespēja pieteikt lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma
bezmaksas savākšanu no saimniecības
adreses.
Lauksaimniecības iepakojums jānodod atbilstošā kvalitātē:
♦ skābbarības ruļļu, bedru plēves jānodod bez salmu, zāles, skābbarības, koka, zemes, šņoru, sietu u.tml.
piemaisījuma. Nepieņem plēvi ar agroplēves pārklājumu, metalizētu un
polipropilēna plēvi;
♦ HDPE kannām jābūt noskrūvētiem
korķiem, tām jābūt izskalotām; ne8

pieņem remontu darbos izmantotas
kannas;
♦big-bag maisiem jābūt rūpīgi izpurinātiem, bez piejaukumiem.
Ja lauksaimniecības iepakojums nav
prasītajā kvalitātē, kā arī, ja tiek nodotas šņores un sieti, tad par materiālu
nodošanu tiek piemērota sadzīves atkritumu nodošanas maksa. Iespējami tikai
bezskaidras naudas norēķini (pārskaitījums, RAAC Daibe arī bankas karte).
EKO laukumos var nodot tikai HDPE
kannas un big-bag maisus atbilstošā
kvalitātē, vienā EKO laukuma apmeklējuma reizē līdz 5 m3.
Lauksaimniecības iepakojums no
klientu adresēm tiks vākts ar presmašīnu
vai automašīnu ar hidromanipulatoru.
Lūgums ievērot materiāla savākšanas

vietas ierīkošanas prasības – tai jābūt
viegli pieejamai specializētajam transportam, maksimāli sausai, nedrīkst atrasties zem koku zariem un elektrības vadiem, tai jābūt ne tālāk kā 2 m no plānotās specializētā transporta kraušanās
vietas.
ZAAO izsniedz izziņu par saimniecībā
savākto vai saimniecības nodoto atkritumu veidu un apjomu, kas derīga iesniegšanai Valsts vides dienestā kā
apliecinājums, ka šie atkritumi nodoti
atbilstoši likumdošanai un tiek pārstrādāti vai noglabāti videi draudzīgā
veidā.
Tālrunis pieteikumiem un plašāka
informācija 29221847. Struktūrvienību
darba laiki pieejami www.zaao.lv.
Zane Leimane,
SIA ZAAO
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Strenčos otrs vecākais dzelzsbetona tilts pār
Gauju Latvijā
1909. gadā pabeigtais tilts pār Gauju pie Strenčiem ir viens
no vecākajiem daudzlaiduma dzelzsbetona tiltiem Baltijas
valstīs. Tilta projekta autors un būvdarbu vadītājs bija inženieris A. Verners. Tilta garums ir 97,5 metri, brauktuves platums – 4,5 metri. Tiem laikiem tas bija moderns tilts. Tā platums bija būvēts ar aprēķinu, lai uz tilta varētu izmainīties divi
pretimbraucoši zirgu pajūgi.
Pirmā pasaules kara laikā trešais laidums no Strenču puses
aptuveni četru metru garumā tika daļēji saspridzināts. 1921.–
1922. gadā pēc inženiera K. Krivošejina projekta tas salabots.
1929. gada pavasara palu laikā Gauja izskaloja tilta labā
krasta pieejas uzbērumu un tilta konusu. Tika paplašināta
tilta aila, izbūvējot papildu vēl vienu balstu upē un krasta
balstu. Izbūvētie divi laidumi ir no tērauda, ar koka klāju.
Toreizējās ekonomiskās depresijas laikā tilts nav pagarināts
dzelzsbetonā, bet, uzbūvējot papildu balstus, pagarināts
ar 2 x 16 m gariem velmēta tērauda siju laidumiem un koka
brauktuvi. Tādā izskatā tilts saglabājies līdz pat šodienai.

Tilts daļēji rekonstruēts 1997. gadā – tika nostiprināti
upes balsti, salaboti betona izdrupumi, stiprinātas margas,
remontēts kreisais krasta balsts un atjaunots koka klājs.

Mūsdienās tilts vairs neatbilst laikmeta prasībām, tas ir
nolietojies, un pēdējo gadu laikā pavasaros to apdraud koku
sanesumi, kas nelabvēlīgi ietekmē tilta konstrukcijas.

Pašlaik notiek tilta pārbūve. Darbus veic Smiltenes SIA
“8 CBR” pēc SIA “Projekts-3” projekta. Lai nodrošinātu
satiksmi, ir izbūvēts pagaidu tilts. Remontdarbu laikā tiltam
atjaunos dzelzsbetona nesošās konstrukcijas, demontēs
1929. gadā izbūvētos divus balstus, tos izbūvējot no jauna.
Pilnībā pārbūvēs tilta virsbūvi un likvidēs tērauda laidumus,
pārbūvējot tos no dzelzsbetona un arhitektoniski līdzīgus
jau esošajām tilta nesošajām betona konstrukcijām, proti,
laidumiem, kuri bija izbūvēti paši pirmie. Brauktuves platums
tiks saglabāts vecais – 4,5 m, ietves tiks paplašinātas līdz 1,5
m, tiks izbūvētas jaunas margas. Pēc atjaunošanas visā tilta
garumā ieklās vēsturiskā bruģakmens segumu.
Pārbūves laikā ar asfaltbetona segumu pārbūvēs tilta
pieejas visā dambja garumā no Trikātas puses pirmā asā
līkuma līdz tiltam (apmēram 500 m) un Strenču pusē – no tilta
līdz jaunajam asfaltam (apmēram 70 m).
Baiba Leite

Rūjienā turpinās sociālo pakalpojumu centra
izveide
Kopš 2020. gada sākuma Rūjienā norisinās projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā”
Nr.9.3.1.1/19/I/043 aktivitātes. Viena no tām ir vecās slimnīcas
ēkas Valdemāra ielā atjaunošana ar mērķi Rūjienas apvienībā
izveidot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Projekta rezultātā tiks izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem
valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus, ilgstošās sociālās aprūpes, un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes
institūcijā. Pakalpojums tiks nodrošināts 16 personām. Tāpat
arī paredzēts izveidot Dienas aprūpes centru ar 18 vietām,
paredzot sniegt pakalpojumu 24 personām ar garīga rakstura
traucējumiem.
Rūjienas bijušās slimnīcas ēkai ir piešķirts vietējās nozīmes
kultūras pieminekļa statuss, tādēļ tā jāatjauno, saglabājot vēsturisko izskatu. Atbilstoši iepirkuma rezultātam būvdarbus
veic SIA “EKERS”. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 113
056,00 EUR, tai skaitā 505 501,00 EUR līdzfinansē Eiropas

reģionālās attīstības fonds, 130 226,00 EUR ir valsts budžeta
finansējums, 477 329,00 EUR Valmieras novada pašvaldības
finansējums.
Sociālo pakalpojumu infrastruktūra Rūjienā tiek veidota Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projekta “Vidzeme
iekļauj” ietvaros. Kopējais projekta mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un
bērniem visā Vidzemes reģionā. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam
sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu
pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē atšķirībā no
aprūpes pakalpojuma ilgstošas aprūpes institūcijās.
Projekta mērķgrupas ir ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, potenciālie aizbildņi,
adoptētāji, audžuģimenes.
Nora Kārkliņa,
Valmieras novada pašvaldība
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Mainīts pasta darbības modelis Pagarināts
Naukšēnu pagasta iedzīvotāji no nodošana nosūtīšanai – klientu dzīves8. novembra un Kocēnu pagasta Rube- vietā tiek nodrošināta ar tādiem pašiem
konkurss
nes iedzīvotāji no 22. novembra var nosacījumiem kā pasta pakalpojumu
pieteikties pasta pakalpojumiem savā sniegšanas vietās bez papildu komisijas
“Sev, tev,
dzīvesvietā un ērti sev izdevīgā laikā maksas.
tos saņemt, iepriekš sazinoties ar LatPie pastnieka klienta dzīvesvietā ir
vijas Pasta Klientu centru pa tālruni pieejami šādi pakalpojumi:
novadam”
27008001 vai 67008001. Saņemot ai♦iekšzemes un pārrobežu vienkāršu,
cinājumu par sūtījuma saņemšanu,
Naukšēnos un Rubenē dzīvojošie adresāti var pieteikt sūtījuma bezmaksas
piegādi savā dzīvesvietā.
Latvijā šobrīd darbojas dažādas pasta pakalpojumu sniegšanas formas –
atkarībā no konkrētās teritorijas iedzīvotāju skaita, pasta pakalpojumu izmantošanas apjoma un patērētāju paradumiem pasta pakalpojumi tiek
sniegti pilna spektra tradicionālā pasta
nodaļā, pasta pakalpojumu sniegšanas
vietā vai ar mobilā pastnieka starpniecību klienta dzīvesvietā atbilstoši tam, cik
pasta pakalpojumi attiecīgajā vietā ir
pieprasīti.
Lai nodrošinātu pasta pakalpojumu
sniegšanu, vienlaikus novēršot zaudējumus, ko rada pilnvērtīga pasta pakalpojumu pieprasījuma trūkums, pieņemts
lēmums Valmieras novada Naukšēnu
pagasta un Kocēnu pagasta Rubenes
iedzīvotājiem pasta pakalpojumus
sniegt klienta dzīvesvietā ar mobilā
pastnieka starpniecību, nepieciešamo
pakalpojumu klientiem piesakot Latvijas Pasta Klientu centrā pa tālr. 27008001
vai 67008001. Pasta darbinieks klienta dzīvesvietā nodrošina visus pasta
pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, turklāt
tieši šāds pakalpojumu sniegšanas risinājums ir īpaši ērts un draudzīgs senioriem, kam ir grūtības nokļūt līdz pasta pakalpojumu sniegšanas vietai ārpus
savas dzīvesvietas un kam tas īpaši aktuāli ir arī Covid-19 kontekstā.
Universālā pasta pakalpojuma sniegšana – vēstuļu korespondences (vēstules, pastkartes, bandroles, sīkpakas)
un pasta paku sūtījumu saņemšana un

izsekojamu, ierakstītu un apdrošinātu vēstuļu korespondences (vēstules,
pastkartes, bandroles, sīkpakas) un
pasta paku sūtījumu pieņemšana un
nosūtīšana;
♦pastmarku, aplokšņu, pastkaršu iegāde;
♦preses izdevumu abonēšana;
♦iemaksas un izmaksas Pasta norēķinu
sistēmā;
♦naudas pārvedumu izmaksa;
♦komunālo maksājumu un citu rēķinu
apmaksa;
♦komercpreču iegāde u.c.
Naukšēnu un Rubenes iedzīvotājiem ir divas iespējas, kā rīkoties, ja
no Latvijas Pasta saņemts aicinājums
par sūtījuma saņemšanu:
♦pieteikt sūtījuma bezmaksas piegādi
savā dzīvesvietā, iepriekš sazinoties
pa tālr. 27008001, 67008001;
♦Rubenes iedzīvotāji bez iepriekšēja
pieteikuma sūtījumu var saņemt Valmieras 1. pasta nodaļā Rīgas ielā 34
pirmdienās – piektdienās plkst. 7.00 –
18.00, sestdienās plkst. 9.00 –13.00;
♦Naukšēnu iedzīvotāji bez iepriekšēja pieteikuma sūtījumu var saņemt
Rūjienas pasta nodaļā Brīvības ielā 8
pirmdienās – piektdienās plkst. 8.00 –
18.00 un sestdienās plkst.9.00 –13.00.
Jebkuru jautājumu gadījumā par Latvijas Pasta sniegtajiem pakalpojumiem
klienti tiek aicināti sazināties ar Latvijas
Pasta Klientu centru – tālrunis 67008001
vai 27008001; e-pasta adrese: info@
pasts.lv; sociālie tīklos Twitter, Facebook.
Vineta Danielsone,
VAS “Latvijas Pasts”

Ja vēlies redzēt pārmaiņas savā
apkaimē, vēlies, lai Tava kopiena un
vide būtu pilnīga un motivējoša,
tad iesniedz idejas aprakstu līdz
31. decembrim Valmieras novada
fonda (VNF) projektu konkursā “Sev,
tev, novadam” un saņem līdz pat
5 000 EUR tās īstenošanai! Šogad
priekšroka tiks dota senioru idejām!
Kā ierasts, projektu var pieteikt
biedrības un nodibinājumi, neformālas grupas un privātpersonas. Idejas
tematika nav ierobežota, un idejas
var tikt īstenotas Valmieras novadā –
Brenguļu, Kauguru un Trikātas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu apvienība, Rūjienas un Strenču
apvienībās, kā arī Mazsalacas, Rūjienas, Sedas, Strenču un Valmieras
pilsētās. Atbalstītās idejas varēs
īstenot no 2021. gada 1. februāra
līdz 2022. gada 30. decembrim.

Konkursa finansējumu - 5 000 EUR veido VNF Ziedotāju kluba ziedojumi,
kā arī Labdarības bumbu rallija ienākumi. Pieteikumus vērtēs fonda
ziedotāji un konkursa komisija. Plašāka informācija par konkursa “Sev,
tev, novadam” nosacījumiem un pieteikuma anketa atrodama fonda mājaslapā www.vnf.lv sadaļā “Īsteno ideju”. Ja radušies jautājumi, lūdzam sazināties, rakstot uz e-pastu vnf@vnf.lv
vai zvanot pa tālruni 26399772 (Patricija Siliņa).
Valmieras novada fonds atbalsta
vietējo iedzīvotāju iniciatīvas dzīves
uzlabošanai Valmierā un apkaimē,
kā arī ziedotājiem piedāvājot mērķtiecīgas filantropijas atbalstu. Fonda
Ziedotāju klubs ir efektīvs veids, kā
ikviens iedzīvotājs var atbalstīt labdarības aktivitātes Valmieras apkaimē
un piedalīties lēmuma pieņemšanā.
Patricija Siliņa,
Valmieras novada fonds
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Mainīts Valmieras novada pašvaldības kasu
darba laiks
Lai efektīvi izmantotu esošo klientu apkalpošanas un pakalpojumu
sniegšanas tīklu Valmieras novadā, kā
arī izvērtējot līdzšinējo kasu noslodzi un
tajās veikto darījumu skaitu, Valmieras
novada pašvaldība ir apstiprinājusi jaunu kasu darba laiku.
Pirms administratīvi teritoriālās reformas kasu tīkls novadā ir bijis atšķirīgs, atsevišķas pašvaldības jau vairākus gadus
pirms apvienošanās bija pieņēmušas
lēmumu pārtraukt skaidras naudas norēķinus un aicināja iedzīvotājus pāriet
uz pašvaldības rēķinu apmaksu elektroniskā formātā. Arī Valmieras novada
pašvaldības mērķis ir samazināt skaidras
naudas apriti un paplašināt bezskaidras
naudas norēķinu iespējas.
Salīdzinot datus par veikto darījumu
skaitu un kopējo summu pašvaldības
kasēs septembrī, secināms, ka kopumā
veikti 1200 darījumi, no tiem lielākais
īpatsvars ir Sedas pilsētas kasē – 460
darījumi, otrs lielākais darījumu skaits
ir Kocēnu ciema kasē – 120, savukārt
Zilākalna ciema kasē – 103. Pārējās kasēs
mēnesī veikto darījumu skaits ir zem
100, atsevišķās kasēs mazāk par 30, kas
liecina par kasu zemo noslodzi.
Kasu darba laika izmaiņas radīs iespēju samazināt pārvaldes uzturēšanas izmaksas, lietderīgi un efektīvi izmantot
pašvaldības finanšu resursus un ietaupītos līdzekļus novirzīt pašvaldības attīstības mērķu sasniegšanai.
Rēķinu apmaksu iedzīvotāji var veikt:
♦internetbankā. Ja iedzīvotājiem mājās nav pieejams dators vai interneta pieslēgums, tie bez maksas pieejami klientu apkalpošanas centros
un bibliotēkās. Klientu apkalpošanas
speciālisti un bibliotekāri iedzīvotājiem sniegs praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu, palīdzēs
veikt maksājumus par pašvaldības
sniegtajiem maksas pakalpojumiem,

nodokļiem un nodevām;
♦kasēs Kocēnos, Vaidavā, Zilākalnā,
Mazsalacā, Brenguļos, Mūrmuižā,
Trikātā, Strenčos un Sedā (skatīt
jaunos darba laikus);
♦bibliotēkās, kur pieejami datori ar
interneta pieslēgumu rēķinu apmaksai elektroniski, tāpat iespējams
veikt pašvaldības rēķinu apmaksu
ar skaidru naudu un drīzumā bibliotēkās Burtniekos, Ramatā, Sēļos,
Rubenē, Dikļos, Bērzainē un Rencēnu
pagasta 1. bibliotēkā būs pieejami
POS termināli, lai norēķinātos ar
maksājumu karti, par ko informēsim
atsevišķi;
♦Latvijas Pasta nodaļās, kur Valmieras novada pašvaldības rēķinu apmaksai tiek piemērota samazināta
komisijas maksa 0,90 EUR apmērā
par maksājumu;
♦Maxima veikalu kasēs pašlaik iespējams apmaksāt nodokli par Valmierā esošu nekustamo īpašumu,
nākamajā gadā šo pakalpojumu plānots paplašināt, paredzot iespēju apmaksāt nodokli par nekustamajiem
īpašumiem Valmieras novadā. Katra
rēķina apmaksas komisija: 0,50 EUR.
Kasu darba laiks no 2021. gada 1. novembra līdz 31. decembrim:
♦Kocēnu kase (Alejas iela 8, Kocēni):
pirmdienās plkst. 8.00-18.00, ceturtdienās plkst. 8.00-17.00;
♦Vaidavas kase (Skolas iela 1, Vaidava):
trešdienās plkst. 8.00-17.00;
♦Zilākalna kase (Imanta iela 7, Zilaiskalns): otrdienās plkst. 8.00-17.00,
piektdienās plkst. 8.00-16.00;
♦Mazsalacas kase (Pērnavas iela 4,
Mazsalaca): pirmdienās plkst. 9.0018.00, trešdienās 8.00-17.00, piektdienās 8.00-12.00;
♦Brenguļu kase (“Kaimiņi”, Brenguļi):

otrdienās plkst. 8.00-12.00, ceturtdienās 12.00-17.00;
♦Mūrmuižas kase (“Pagastmāja”, Mūrmuiža): otrdienās plkst. 13.00-17.00,
piektdienās plkst. 8.00-12.00;
♦Trikātas kase (Nākotnes iela 3, Trikāta): pirmdienās plkst. 8.00-18.00, no
otrdienas līdz ceturtdienai plkst. 8.0017.00, piektdienās 8.00-16.00;
♦Strenču kase (Rīgas iela 7, Strenči):
otrdienās plkst. 8.00-17.00;
♦Sedas kase (Skolas laukums 1, Seda):
pirmdienās plkst. 8.00-18.00, trešdienās plkst. 8.00-17.00, piektdienās
plkst. 8.00-16.00.
♦Plāņu (izbraukuma) kase:
♦Plāņi (Skolas iela 2, Plāņi): mēneša
otrajā un ceturtajā ceturtdienā
plkst. 8.00-17.00;
♦Jaunklidzis (“Saieta nams”, Plāņu
pagasts): mēneša trešajā ceturtdienā plkst. 11.00-13.00;
♦Jērcēni (“Jērcēnmuiža”, Jērcēnu
pagasts): mēneša pirmajā ceturtdienā plkst. 8.00-17.00.
Tuvojoties gada beigām, pašvaldība
veiks kasu darbības un noslodzes atkārtotu izvērtējumu, lai pieņemtu lēmumu
par turpmāko.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Valmieras novada pašvaldības
klientu apkalpošanas centriem vai bibliotēkām, kuru kontaktinformācija publicēta pašvaldības mājaslapā www.valmieras
novads.lv.
Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai www.valmierasnovads.lv,
pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā, apvienību pārvalžu ēkās, bibliotēkās un Valmieras novada sociālo tīklu profilos Facebook, Twitter.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
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Meža īpašnieka ieguvumi no inventarizācijas
Mežs ne vien priecē un
dod iespēju tā īpašniekam
gūt ekonomisku labumu,
bet arī uzliek pienākumus.
Viens no tādiem ir veikt meža
inventarizāciju vismaz reizi
20 gados. No derīgas inventarizācijas meža īpašniekam
ir vairāki ieguvumi. Aktuāli
meža dati ir būtiski arī valsts
iestādēm, piemēram, meža
ugunsgrēku gadījumā, kā arī
gadījumos, ja mežu apsēduši
kaitēkļi un slimības.

JA IR DERĪGA MEŽA
INVENTARIZĀCIJA, VAR SAŅEMT

niecības zemē un kurās
valdošās koku sugas koku
vecums pārbaudes gadā
nepārsniedz:
- skuju un cietajiem lapu kokiem 40 gadu;
- mīkstajiem lapu kokiem (izņemot baltalksni) 20 gadu;
- baltalksnim 10 gadu.

Kas jādara, lai veiktu
meža inventarizāciju?

VMD aicina meža īpašniekus pārliecināties par inInventarizācija jāveic
ventarizācijas derīguma tervismaz reizi 20 gados
miņu, ja tas beidzies vai tuvojas beigām, veikt invenMeža inventarizācija ir
tarizāciju un jaunos datus
informācijas iegūšana par
iesniegt VMD. Meža invenmežu un tam piegulošiem
tarizācijas veikšana jāplāno
purviem, meža infrastruklaikus, jo to nav iespējams
tūras objektiem, mežā ietilpveikt dažās dienās, tas var
stošiem pārplūstošiem klaprasīt pat vairākus mēnešus.
jumiem, purviem un laucēm
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA
KOMPENSĀCIJU PAR
konkrētā meža īpašumā vai
Par derīguma termiņu
ATLAIDES
MEŽSAIMNIECISKĀS DARBĪBAS
valdījumā un iegūtās inAPROBEŽOJUMIEM
meža īpašnieks primāri var
formācijas dokumentēšana.
pārliecināties inventarizāciMeža īpašniek, inventarizē mežu un
Datus par veiktajām meža
jas izdrukā, kuru viņam
uzzini tā vērtību!
inventarizācijām
uzglabā
izsniedzis inventarizācijas
Valsts meža dienests (VMD)
veicējs. Jāņem vērā, ka atinformācijas sistēmā Meža
Meža inventarizācija ir jāatjauno vismaz reizi 20 gados un
sevišķos gadījumos invenvalsts reģistrs.
tarizācijas izdruka var piejāreģistrē Valsts meža dienestā.
vilt, piemēram, ja meža īpašVairāk informācijas www.vmd.gov.lv
Ikvienam meža īpašnienieks inventarizāciju nav
kam vismaz reizi 20 gados
iesniedzis VMD, ja pēc
ir jāatjauno meža inventameža inventarizācijas izgarizācija, to paredz Meža likums. Šogad meža inventarizācija beidzas tiem, kas to pēdē- tavošanas ir veikta īpašuma sadalīšana, kuras rezultātā tiek
jo reizi veica 2001. gadā. 20 gadi ir ilgs laika posms, un tajā sadalīta arī meža zeme, šādā situācijā pastāv prasība izgatavot
mežā var būt notikušas būtiskas izmaiņas, piemēram, šo gadu jaunu meža inventarizāciju.
laikā mežu var būt skārušas vētras, lūzuši koki, mežu postījis
Īpašnieki, kuri ir noslēguši vienošanos ar VMD par Meža
ugunsgrēks, stādīts jauns mežs vai ir veikta cirte. Veicot valsts reģistra lietošanu, attiecīgo informāciju var iegūt paši
inventarizāciju, varēs uzzināt aktuālo situāciju mežā un tā no Meža valsts reģistra.
vērtību.
Noskaidrot sava meža inventarizācijas statusu var arī, attālināti vēršoties jebkurā VMD mežniecībā neatkarīgi no
Ja derīga inventarizācija, var saņem atbalstu īpašuma atrašanās vietas.
un nodokļu atlaides
Lai veiktu meža inventarizāciju, brīvi jāizvēlas kāds no serMeža īpašniekiem jāņem vērā, ka saimniecisko darbību var tificētiem meža inventarizācijas veicējiem. Inventarizācijas darveikt tikai tad, ja ir derīga meža inventarizācija. Bez tās nevarēs bus ir tiesīgas veikt tikai sertificētas personas. Meža inventasaņemt apliecinājumu koku ciršanai mežā. Izņēmums ir sauso, rizācijas veicēju saraksts pieejams ej.uz/inventarizacijasveiceji.
bojāto un vēja gāzto koku ciršana.
Jānoslēdz līgums ar sertificēto meža inventarizācijas veicēju
Inventarizācija ir nepieciešama, lai veiktu atmežošanu – par meža inventarizācijas veikšanu. Sertificētajam meža inpārveidotu mežu citā zemes lietošanas veidā, piemēram, ventarizācijas veicējam jānodod zemes robežu plāna kopija
pārveidotu par lauksaimniecības zemi. Tāpat inventarizācija un aktualizētie meža inventarizācijas dati, ja īpašumā jau ir
nepieciešama, lai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto bijusi veikta meža inventarizācija. Sagatavotās meža inventapretendētu uz valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai rizācijas dati jāiesniedz VMD lēmuma pieņemšanai par meža
inventarizācijas pievienošanu Meža valsts reģistram.
līdzfinansējumu meža nozares atbalsta pasākumu realizācijā.
VMD aicina meža īpašniekus būt atbildīgiem un veikt uzlikMeža inventarizācijas datus ņem vērā, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli. Ja inventarizācija ir spēkā, meža tos pienākumus – aktualizēt sava meža inventarizācijas datus.
īpašnieks saņem nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par
Vairāk informācijas par meža inventarizāciju var iegūt
īpašumā esošajām jaunaudzēm un saimnieciskās darbības
www.vmd.gov.lv.
aprobežojumiem.
Vineta Vilcāne,
Nodokļu atlaides attiecas uz mežaudzēm, kuras VMD
Valsts meža dienests
atzinis par atjaunotām meža zemē vai ieaudzētām lauksaimKOKU CIRŠANAS ATĻAUJU
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ATBALSTU MEŽA ATJAUNOŠANAI
UN KOPŠANAI

VIDE

Valmierā no piesārņojuma attīra teritoriju
uzņēmējdarbībai
Šajā vasarā noslēdzās sanācija ar
mazuta produktiem piesārņotajā teritorijā Dzelzceļa ielā 9, Valmierā. Bijušajā
mazuta saimniecībā Dzelzceļa ielā 9
agrāk tika veikta naftas produktu pārkraušana. Vēlāk, konstatējot grunts piesārņojumu ar mazuta produktiem, teritorija tika reģistrēta kā piesārņota
vieta. Šovasar īstenotie vides atveseļošanas pasākumi un būvju nojaukšana
bija daļa no Rūpniecības un Eksporta
ielas industriālās teritorijas izveides aktivitātēm Valmieras novada pašvaldības
īstenotajā projektā “Industriālo teritoriju
attīstība Valmierā – 1. kārta”.
Atbilstoši SIA “Vides Konsultāciju Birojs” izstrādātajai sanācijas darbu programmai teritorijā notika visu teritorijā
esošo ēku, rezervuāru, cisternu un konstrukciju nojaukšana, 2699,51 tonnu ar
naftas produktiem piesārņotas grunts
un 758,05 tonnu gruntsūdens (naftas
produktu – ūdens emulsijas) izņemšana
un nodošana tālākai pārstrādei AS “BAO”
un SIA “CORVUS COMPANY”.
Veicot demontāžas darbus, veikta
7,138 tonnu azbestu saturošu būvma-

teriālu savākšana un nodošana bīstamo
atkritumu apsaimniekotājam AS “BAO”.
Pēc piesārņotās grunts noņemšanas
un utilizācijas pamatnes un nogāžu
grunts paraugu nogādāja testēšanas
akreditētā laboratorijā, lai noteiktu, vai naftas produktu koncentrācija
nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos noteikto B robežvērtību – 500 mg/
kg. Naftas produktu analīzes veica arī
sadrupinātajam betonam. Ņemot vērā,
ka naftas produktu koncentrācija tajā
nepārsniedz noteikto B robežvērtību –
500 mg/kg, sadrupinātais betons tika
iestrādāts objektā izņemtās un utilizētās
grunts zonu aizpildīšanai.
Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālā vides pārvalde atzinusi, ka sanācijas programmā noteiktie mērķi teritorijā ir sasniegti. Objektā ir samazināts
grunts piesārņojums ar naftas produktiem. To koncentrācija ir mazāka par
Ministru kabineta noteikumos noteikto
pieļaujamo naftas produktu koncentrācijas robežvērtību.
Valsts vides dienests ir nosūtījis
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteo-

roloģijas centram lūgumu Piesārņoto
un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā
mainīt objektu Dzelzceļa iela 9, Valmierā
uz 3. kategoriju – vieta nav potenciāli
piesārņota.
Atbilstoši iepirkuma “Būvju nojaukšana un teritorijas attīrīšana Dzelzceļa ielā
9, Valmierā” rezultātiem ēku demontāžu
un teritorijas sanāciju veica SIA “BAO”.
Būvuzraudzību objektā atbilstoši iepirkuma rezultātiem nodrošināja SIA “GEO
Consultants”. Projekts tika īstenots ar
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 4 001 227,54 EUR, no kurām ERAF
finansējums bija līdz 3 142 525,17 EUR,
valsts budžeta dotācija līdz 138 640,82
EUR un pašvaldības finansējums līdz 498
856,99 EUR.
Nora Kārkliņa,
Valmieras novada pašvaldība

Šķiro bez maksas pie privātmājas namdurvīm

SIA “ZAAO” (ZAAO) turpinot attīstīt modernu, iedzīvotājiem ērtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, tai skaitā
paplašinot šķirošanas pakalpojumu pieejamību, atgādina,
ka Valmieras pilsētas teritorijā, Valmieras pagasta centrā,
Poķos, Pilātos, Kocēnu centrā, Rubenes centrā, Kauguru
pagasta Mūrmuižas centrā privātmājās dzīvojošajiem iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties uz individuāli dalīti vāktu
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātmājā.
Pakalpojumā ietverto vieglā iepakojuma un stikla iepakojuma konteineru apkalpošana ir bez maksas. Klientu
pieredze rāda, ka, izmantojot minēto pakalpojumu, mājsaimniecība ietaupa aptuveni 40% no summas, ko maksā par nešķirotu atkritumu apsaimniekošanas pirms iesaistīšanās atkritumu šķirošanā.
ZAAO Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Ginta
Gailuma: “Ir prieks, ka iedzīvotāji izmanto iespēju šķirot pie
savām namdurvīm. Valmieras novadā kopā šo pakalpojumu

jau izmanto 1377 klienti. Šobrīd analizējam pakalpojuma
sniegšanas datus, lai saprastu, kurās blīvi apdzīvotās vietās
novadā vēl konkrēto pakalpojumu varēsim piedāvāt, jo
ZAAO mērķis ir tuvākajos gados ieviest šo pakalpojumu
pēc iespējas plašākā uzņēmuma darbības teritorijā.”
Konkrētā pakalpojuma konteineri ir 240 litru ietilpības. Konteiners vieglajam iepakojumam ir ar dzeltenu
vāku, tajā drīkst ievietot papīru, kartonu, PET dzērienu pudeles, polietilēna plēves (LDPE), kosmētikas un
sadzīves ķīmijas iepakojumu (HDPE) – kastes, kannas,
pudeles, spaiņus, kā arī metāla priekšmetus. Stikla pudeļu
un burku nodošanai tiks uzstādīti konteineri ar melnu vāku.
Lai pieteiktos pakalpojumam, iedzīvotājam ir jābūt ZAAO
klientam, kuram ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu ar konteineru. Pieteikt līguma noslēgšanu par individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu var, zvanot pa tālr. 64281250 vai rakstot uz
e-pastu zaao@zaao.lv. Līguma noslēgšana tiek organizēta
ar pasta starpniecību vai izmantojot elektronisko parakstu.
Jau 2001. gadā, neilgi pēc uzņēmuma izveides, ZAAO
sāka klientiem nodrošināt iespēju nodot iepakojumu pārstrādei. Šobrīd infrastruktūra attīstīta līdz 21 EKO laukumam, kuros pārstrādei var nodot gandrīz divdesmit atkritumu veidu. Tāpat ZAAO darbības reģionā ir uzstādīti
vairāk nekā 600 EKO punkti, kuros pieejami konteineri
papīra, metāla, plastmasas un stikla nodošanai, radot
normatīvajām prasībām atbilstošu infrastruktūras pārklājumu.
Zane Leimane,
SIA ZAAO
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Mājokļa pabalsts
Mājokļa pabalsts ir pamata sociālās
palīdzības pabalsts, ko izmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās
situācijas izvērtēšana. Materiālā stāvokļa
izvērtēšana tiek veikta visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no piederības kādai konkrētai mērķgrupai.
Pabalsta apmēru aprēķina kā starpību
starp garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par
mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem. Garantētais minimālais ienākumu līmenis mājsaimniecības pirmajai
vai vienīgajai personai ir 109 EUR, bet katrai nākamai personai – 76 EUR.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:
♦ par dzīvojamās telpas lietošanu (īres
maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
♦ par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens,
dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu
apsaimniekošana), ja tie nav ietverti
īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām
pārvaldīšanas darbībām;
♦ ar telekomunikāciju pakalpojumiem
un internetu saistītos izdevumus, kā
arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums, ienākumus
apliecinoši dokumenti (sīkāka informācija pieejama pie sociālā darba speciālista)
un dokumenti, kas apliecina ar mājokļa
lietošanu saistītus izdevumus (piemēram,
noslēgtie līgumi, rēķini), kā arī jāuzrāda
mājokļa lietošanas apliecinošs dokuments (piemēram, īres līgums).
Lai saņemtu plašāku informāciju,
aicinām iedzīvotājus personīgi vērsties
Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes
sociālo darbinieku pieņemšanas vietās,
rakstīt uz e-pastu slp@valmierasnovads.lv
vai zvanīt pa tālr. 64207140.
Iveta Sokolova,
Valmieras novada pašvaldība

Pagarināts derīguma termiņš izziņām trūcīgā
un maznodrošinātā statusam
Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka mājsaimniecībām izsniegto izziņu par trūcīgas un maznodrošinātas
statusu derīguma termiņš pagarināts uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.
Līdz 2022. gada 28. februārim ir derīgas vecās izziņas.
Par ārkārtējās situācijas periodā pagarināto statusu izziņas papīra formātā netiek izsniegtas.
Ja sākotnēji izsniegtā izziņa, kuras derīguma termiņš beidzās 2021. gada 30. septembrī vai visā ārkārtējās situācijas periodā,
ir sabojāta vai persona to ir nozaudējusi, uz personas lūguma pamata Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde izsniegs jaunu
izziņu papīra formātā.
Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes kontaktinformācija pieejama www.valmierasnovads.lv.
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ATBALSTS DAUDZBĒRNU
ĢIMENĒM

IESPĒJAMS SAŅEMT:

Pabalsts mācību piederumu iegādei:

40 eiro
par katru bērnu
vienu
reizi gadā
*apgūst obligāto pamatizglītību

ATVIEGLOJUMI ĒDINĀŠANAS MAKSAI VALMIERAS
NOVADA PAŠVALDĪBAS DIBINĀTAJĀ IZGLĪTĪBAS
IESTĀDĒ
ja apgūst obligāto pirmsskolas izglītības
100% - pusdienām,
programmu
100% - pusdienām 1.-6. klašu izglītojamiem
visām ēdienreizēm bērnam, ja apgūst pirmsskolas izglītības
50% - programmu
programmu, un pusdienām, ja apgūst pamatizglītības
7.-9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās
vidējās izglītības programmu

KAS VAR SAŅEMT
PABALSTUS?

Bārenis un bez vecāku gādības palicis
bērns, par kura ievietošanu
audžuģimenē lēmumu pieņēmusi
Valmieras novada bāriņtiesa

KĀ SAŅEMT PABALSTUS?
Pabalstus piešķir un izmaksā
Valmieras novada Sociālo lietu
pārvalde, pamatojoties uz
audžuģimenes un pārvaldes noslēgto
līgumu par bērna ievietošanu
audžuģimenē. Atvieglojumus
ēdināšanas maksai piešķir izglītības
iestādes vadītājs vai direktors
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Ikmēneša pabalsts vakcinētajiem senioriem
Lai Covid-19 izplatības laikā valstī veicinātu vakcinēšanos pret saslimšanu ar
šīs infekcijas izraisītu slimību, Latvijā dzīvojošiem un vakcinētajiem iedzīvotājiem,
kuri ir vecumā virs 60 gadiem, no šī gada
novembra līdz 2022. gada marta beigām
maksās ikmēneša pabalstu 20 EUR mēnesī.
Labklājības ministrija ir apkopojusi būtiskākos sabiedrības jautājumus par šo
pabalstu un kopā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) ir sagatavojusi uz tiem atbildes.

fikāts) saņemts citā Eiropas Savienības/
Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalstī, tad ir jāraksta iesniegums VSAA un
tam jāpievieno ES digitālo Covid-19 sertifikāts, kas saņemts citā ES/EEZ dalībvalstī,
vai tā kopija.
Ja persona, kura atbilst 20 EUR pabalsta piešķiršanas kritērijiem, vakcināciju ir
veikusi valstī, kas nav ES/EEZ dalībvalsts,
kādēļ nav izsniegts ES digitālais Covid-19
sertifikāts, tad viņai ir jāvēršas NVD ar
iesniegumu par ārvalstī veiktās vakcinācijas pret Covid-19 fakta atzīšanu.

Esmu vakcinēts pensionārs, kas man
jādara, lai saņemtu pabalstu 20 EUR
mēnesī?
Jums nav jādara nekas, ja dzīvojat
Latvijā un esat Latvijā piešķirtās pensijas saņēmējs, jo šādā gadījumā VSAA
izmaksās pabalstu 20 EUR mēnesī automātiski. Informāciju par to, ka esat
pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu, VSAA
saņems no Nacionālā veselības dienesta.
Pabalstu izmaksās līdzīgi kā pensiju, un
tā izmaksu uzsāks decembrī, kad Jūs
saņemsit 20 EUR par novembri un 20 EUR
par decembri, tātad kopā 40 EUR.

Vai pabalsts 20 EUR mēnesī pienākas
cilvēkam, kurš vakcinējies jau vasarā,
bet 60 gadi apritēs tikai 30. decembrī?
Ja cilvēks ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 2021. gada vasarā
un 60 gadu vecumu sasniedz 2021. gada
30. decembrī, tad tiesības uz pabalstu
viņam ir no 2021. gada 1. decembra. Novembrī viņam vēl nebija 60 gadu un līdz
ar to cilvēks par novembri pabalstu nesaņems.

Ko nozīmē - pabeigts pilns vakcinācijas kurss pret Covid-19? Vai jābūt
sadarbspējīgam vakcinācijas sertifikātam?
Ja vakcinācija veikta nesen, ir svarīgi,
lai ir ievadīts pilnam vakcinācijas kursam,
kas noteikts konkrētai vakcīnai, atbilstošs
vakcīnu devu skaits vai nepieciešamais
jaukto vakcīnu devu skaits. Vai arī ar RNS
testu ir bijusi apstiprināta inficēšanās
(saslimšana) ar Covid-19 un pēc tam ir
ievadīta viena vakcīnas deva. Sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts var arī nebūt.
Vai pabalstu varēs saņemt, ja cilvēks
dažādu iemeslu dēļ tikai novembra
beigās var doties vakcinēties un līdz
ar to otrā pote būs decembrī?
Jā, ja vakcinācijas kurss būs pabeigts,
piemēram, 2021. gada 16. decembrī, tad
pabalstu maksās par 2021. gada decembri un par 2022. gada janvāri, februāri un
martu. Par novembri 20 EUR neizmaksās.
Vai pabalstu izmaksās attiecīgo vecumu sasniegušajiem Latvijas pilsoņiem, kas pašlaik dzīvo un strādā
ārzemēs?
Nē, pabalstu varēs saņemt tikai tie cilvēki, kuri dzīvo Latvijā. Ar to ir saprotama
tāda persona, kura reāli dzīvo Latvijā. Ja
personas deklarētā dzīvesvietas adrese ir
Latvijā, bet Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras rīcībā ir informācija, ka tās
dzīvesvieta ir citā valstī, tad tiek uzskatīts,
ka šī persona nedzīvo Latvijā.
Kā rīkoties, ja vakcinācija nav veikta
Latvijā?
Ja sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas
sertifikāts (ES digitālais Covid-19 serti16

Kas jādara vakcinētajiem cilvēkiem,
kuriem jau ir noteiktie 60 gadi, bet
pensiju vai citu pakalpojumu no
VSAA, nesaņem?
Šiem cilvēkiem ir jāiesniedz iesniegums
VSAA. Iesniegumu pabalsta 20 EUR mēnesī piešķiršanai VSAA var iesniegt:
♦ elektroniski oficiālajā e-adresē (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko
parakstu, kas satur laika zīmogu);
♦ elektroniski e-pastā Latgale@vsaa.gov.lv
(iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
♦ nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai
ievietojot VSAA klientu apkalpošanas
centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā;
♦ Valsts un pašvaldību vienotajos
klientu apkalpošanas centros.
Iesniegumā jānorāda:
♦ vārds, uzvārds, personas kods,
♦ tālruņa numurs vai elektroniskā pasta
adrese saziņai,
♦ Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs.
Vai pašvaldības sociālais dienests var
atņemt maznodrošinātā statusu, ja
pēc pabalsta 20 EUR mēnesī saņemšanas cilvēka ienākumi būs lielāki, nekā
nepieciešams maznodrošinātajam?
Nē, pašvaldības sociālais dienests, novērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju sociālās palīdzības piešķiršanai,
neņems vērā Jums izmaksāto pabalstu
20 EUR mēnesī. No šī pabalsta netiks ieturēts arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis.

Kas notiks, ja vakcinēts 60 vai vairāk
gadus sasniedzis cilvēks šo pabalstu

VSAA pieprasīs tikai pavasarī, jo vēlas
100 EUR saņemt uzreiz?
Ja šis cilvēks būs kvalificējies pabalstam 20 EUR mēnesī jau no novembra, tad
situācijā, kad viņš nesaņem nevienu no
VSAA pakalpojumiem (pensiju, atlīdzību
vai pabalstu), šo pabalstu var pieprasīt
arī vēlāk, piemēram, pavasarī, kad pēc
iesnieguma izskatīšanas cilvēkam tiks
izmaksāti 100 EUR vienā maksājumā.
Tomēr jāņem vērā, ka iesniegums cilvēkam jāiesniedz sešu mēnešu laikā no
2021. gada 27. oktobra, kad stājās spēkā
normatīvais regulējums par pabalsta
20 EUR mēnesī izmaksu, vai no dienas,
kad pabeigts pilns vakcinācijas kurss,
ja tas ir veikts laikposmā no 2021. gada
27. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim.
Vai 20 EUR pabalsts pienākas arī tiem
vakcinētajiem, kuri ir Krievijas pensijas saņēmēji?
Šiem cilvēkiem arī pienākas pabalsts
20 EUR mēnesī. Jo saskaņā ar likumu to
maksās Latvijā dzīvojošām personām
(neatkarīgi no pilsonības), kuras līdz 2021.
gada 31. decembrim ir sasniegušas 60
gadu vecumu un pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19.
Pabalstu VSAA izmaksās bez personas
iesnieguma, ja Krievijas vai citas valsts
pensiju cilvēks saņem ar VSAA starpniecību. Ja Krievijas pensiju cilvēks saņem tieši
no Krievijas, tad VSAA rīcībā nav personas
konta numura. Šādā gadījumā būs jāraksta iesniegums pabalsta piešķiršanai.
Līdzīgi kā tiem, kuri no VSAA nesaņem
nevienu no pakalpojumiem (pensiju, atlīdzību, pabalstu).
Vai pabalstu 20 EUR mēnesī var
saņemt arī cilvēki, kuri izslimojuši ar
Covid-19 un ieguvuši pārslimošanas
sertifikātu?
Nē, pabalsta 20 EUR mēnesī tiek
piešķirts tikai tiem cilvēkiem, kuri pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu, līdz
ar to Covid-19 testa un pārslimošanas
sertifikāts nav derīgs pabalsta piešķiršanai. Tomēr, ja cilvēks veselības dēļ ir
saņēmis klīniskās universitātes slimnīcas
speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju
pret Covid-19 līdz 2022. gada 31. martam,
tad šādā gadījumā persona var iesniegt
iesniegumu VSAA pabalsta piešķiršanai,
tam klāt pievienojot atzinumu.
Vai šo pabalstu maksās arī tiem vakcinētajiem, kuri sasnieguši noteikto
gadu skaitu, bet atrodas ieslodzījuma
vietā?
Jā. Situācijā, ja cilvēks, kurš ir sasniedzis 60 gadu vecumu un pabeidzis pilnu
vakcinācijas kursu, atrodas cietumā, bet
nesaņem nevienu maksājumu no VSAA,
tad viņam ir jāiesniedz VSAA iesniegums
par pabalsta 20 EUR mēnesī piešķiršanu.
Egils Zariņš,
Labklājības ministrija
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Vakcinācija Valmieras novadā Pašvaldība
Saskaņā ar Centrālās statistikas pār- un Naukšēnu pagastā. Vecates pagastā
valdes apkopoto informāciju novem- vakcinējusies puse senioru, Sedā, Ķoņu, palīdzēs
bra sākumā vislielākais pilnībā pret Skaņkalnes un Zilākalna pagastā 55%.
Covid-19 vakcinēto jauniešu īpatsvars
Vakcinācija samazina smaga Covid-19 nokļūt uz
bija Rūjienas pilsētā, Jeru, Ķoņu un risku par 90%, secināts oktobra sākumā
Naukšēnu pagastā, kur vakcinējušies publicētajā Francijas veselības sistēmas,
vairāk nekā 60% iedzīvotāju vecuma nacionālā veselības apdrošināšanas fon- vakcinācijas
grupā no 12 līdz 19 gadiem. Salīdzinoši da un valsts ANSM medicīnas aģentūras
zema vakcinācijas aktivitāte šajā vecu- izveidotās zinātniskās grupas pētījumā.
ma grupā ir Ramatas pagastā, kur pil- Pētnieki secinājuši, ka vakcinācija pa- kabinetu
nībā pret vīrusu vakcinējusies tikai piektā daļa jauniešu, kā arī Zilākalna, Trikātas
un Ēveles pagastā (25%).
Latvijā aktīvākie seniori vakcinācijā
pret Covid-19 ir Valmieras novadā dzīvojošie – Valmieras novadā vakcinēto senioru ir vairāk nekā nevakcinēto.
Augstākais senioru (60 un vairāk gadu)
vakcinācijas rādītājs ir Plāņu pagastā,
kur pilnībā vakcinējušies 75% senioru. 70% vakcinācijas aptvere sasniegta Valmieras, Mazsalacas un Rūjienas
pilsētā, kā arī Bērzaines, Burtnieku,
Dikļu, Ipiķu, Jeru, Jērcēnu, Lodes, Matīšu

sargā no dominējošā vīrusa paveida –
Delta varianta – radītajām smagākajām
izpausmēm. Pētījuma rezultāti apliecina,
ka vakcinētajiem, salīdzinot ar nevakcinētajiem, ir deviņas reizes mazāks risks
nonākt slimnīcā vai nomirt Covid-19
rezultātā. Pētījumā piedalījās 22,6 miljoni Francijas iedzīvotāju, kas vecāki
par 50 gadiem. Šos un citus aktuālākos pētījumus iespējams izlasīt www.
valmierasnovads.lv sadaļā Aktualitātes –
Covid-19.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

Pilnībā pret Covid-19 vakcinēto
iedzīvotāju īpatsvars Valmieras novadā
Jeru pagasts 65,2%
Lodes pagasts 59,9%
Rūjiena 58,4%
Mazsalaca 57,9%

52,3% Skaņkalnes pagasts
51,9% Kauguru pagasts
51,9% Valmieras pagasts
51,4% Mazsalacas pagasts

Jērcēnu pagasts 57,9%

51,3% Dikļu pagasts

Plāņu pagasts 57,3%

50,5% Ķoņu pagasts

Valmiera 57,1%
Strenči 56,2%
Bērzaines pagasts 55,9%
Brenguļu pagasts 55,4%

47,9% Rencēnu pagasts
46,7% Trikātas pagasts
46% Seda
45,5% Sēļu pagasts

Naukšēnu pagasts 55,1%

44,8% Ipiķu pagasts

Burtnieku pagasts 54,6%

44,4% Vecates pagasts

Vaidavas pagasts 54,6%

43,7% Ramatas pagasts

Ēveles pagasts 54,2%

41,3% Vilpulkas pagasts

Matīšu pagasts 53,5%

40,9% Zilākalna pagasts

Kocēnu pagasts 53,2%

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde
(novembris, 2021)

Valmieras novada pašvaldība aicina
atsaukties iedzīvotājus, kuri vēlas vakcinēties pret Covid-19, bet to nav iespējams izdarīt, jo nav pieejams transports,
lai nokļūtu līdz vakcinācijas kabinetam.
Lai apzinātu iedzīvotājus, kuriem nodrošināt nokļūšanu uz vakcināciju un
mājup, pašvaldība aicina līdz 30. novembrim pieteikties klientu apkalpošanas centros, zvanot pa tālruni:
♦Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā tālr. 66954810;
♦Burtnieku apvienībā tālr. 66954907;
♦Kocēnu apvienībā tālr. 66954826;
♦Naukšēnu apvienībā tālr. 66954829;
♦Mazsalacas apvienībā tālr. 66954867;
♦Rūjienas apvienībā tālr. 66954842;
♦Strenču apvienībā tālr. 66954852.
Decembra sākumā pašvaldības darbinieki sazināsies ar iedzīvotājiem, lai
vienotos par konkrētu dienu, laiku un
vietu, kad norisināsies vakcinācija.

Vakcīnu drošība

Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) vadībā
Covid-19 vakcīnu drošību ir izvērtējušas neatkarīgas starptautiskas ekspertu komandas, smaga un skrupuloza
darba rezultātā atzīstot, ka to sniegtā
aizsardzība gan pret saslimšanu, gan
pret slimības smagākām un dzīvībai
bīstamākām formām pilnībā atsver
jebkādus iespējamos blakusparādību
riskus.
Neprātīgi paļauties uz vīrusa dabisko
izslimošanu kā alternatīvu vakcinācijai
– tas var beigties ar hospitalizāciju, ar
ilgstošām sekām vai pat abiem, no kā
vakcinācija droši pasargā. Konstatēts, ka
iespējamība ciest no ilgtermiņa sekām
pēc Covid-19 inficēšanās vakcinētajiem
ir uz pusi mazāka nekā nevakcinētajiem.

Blakusparādības – ne vienmēr
vakcīnas izraisītas

Vairums vakcinācijas blakņu ir vieglas
vai vidējas un īslaicīgas, savukārt nopietnas – ārkārtīgi retas, turpretī ilgstošas
un smagas sekas dabīgas izslimošanas
gadījumā – ļoti reālas. Tāpēc atteikšanās
no vakcinācijas, baidoties no iespējamām blakusparādībām, nav racionāli pamatota. Līdz šā gada septembra
beigām pilnībā vakcinēti ir 76% pieaugušo ES valstu iedzīvotāju, kopumā
saņemot teju 563 miljonus vakcīnu
devu, savukārt ziņoto iespējamo blakusparādību skaits – relatīvi niecīgs.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
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Vidzemes slimnīcas laboratorija = droši un
uzticami analīžu rezultāti
Kas pacientam svarīgi, nododot analīzes? Saņemt uzticamus un drošus
analīžu rezultātus. Tie ārstiem speciālistiem ļauj iespējami precīzi diagnosticēt
saslimšanu un izslēgt minējumus. “Mūsu
laboratorija,” stāsta Vidzemes slimnīcas
laboratorijas vadītāja Sandra Mikuļinoka, “strādā, ievērojot visas slimnīcu
laboratorijām izvirzītās prasības un atbilstoši esošajai likumdošanai. Savukārt
Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja
tikko izsniegtā akreditācija apliecina, ka
strādājam pēc labākajiem starptautiski
atzītiem standartiem.”
“Patiess gandarījums,” turpina S. Mikuļinoka, ”ka izdevās saņemt akreditāciju arī jaunā jomā – molekulārajā bioloģijā. Tas nozīmē, ka atbilstīgi augstākajiem standartiem veicam gripas vīrusu
un jaunā koronovīrusa izmeklējumus.”
Laboratorijas vadītāja neslēpj, ka akreditācija nozīmē skrupulozu visu snieg-

to pakalpojumu izvērtējumu, sākot no
kvalificētiem speciālistiem, regulāri pārbaudītām iekārtām un aprīkojumu, beidzot ar dokumentētu ikdienas kvalitātes
kontroli, ārējām kontrolēm Vācijā un
Somijā.
Tādu pārbaudi godam izturot, atliek
strādāt un aicināt iedzīvotājus izmantot
laboratorijas piedāvātos pakalpojumus.
“Svarīgi,” uzsver S. Mikuļinoka, ”ka analīžu materiāls tiek apstrādāts tepat un
uzreiz pēc tā saņemšanas, nevis stundām
vests uz attālinātu laboratoriju, kas var
ietekmēt analīžu rezultātu precizitāti.”
Iedzīvotāji un ģimenes ārsti jau pieraduši, ka laboratorijas pakalpojumi
padarīti ērtāki un pieejamāki – analīžu
rezultāti tiek elektroniski nosūtīti gan
pacientiem, gan viņu ģimenes ārstiem.
Pacientu ērtībām asins noņemšanas kabinets atrodas klientiem viegli pieejamā
vietā – 1. stāvā Poliklīnikas reģistratūras

telpās, atvērts darbdienās plkst. 7.3015.30.
Dr. S. Mikuļinoka atgādina, ka cilvēkiem, kuri atbildīgi izturas pret savu veselību un vēlas noskaidrot savu aizsardzības līmeni pret Covid-19, pieejams antivielu tests, kas ļauj noteikt
specifisko antivielu pret SARS-CoV-2
vīrusa klātbūtni organismā. Tests ir
maksas pakalpojums – 12,00 EUR (cenā
iekļauta asins parauga noņemšana un
sagatavošana). Tā veikšanai nav nepieciešams ģimenes ārsta vai cita
speciālista nosūtījums.
Vidzemes slimnīcas laboratorija ir
akreditēta atbilstoši Latvijā atzītām
Eiropas klīniski diagnostisko laboratoriju
LVS EN ISO 15189:2013 standarta
prasībām.
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca

Veselību veicinošas aktivitātes
LEKCIJU CIKLS PAR EMOCIONĀLO INTELIĢENCI
Trīs darba dienu vakaros – 26. novembrī, 1. un 3. decembrī – no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.40 tiešsaistē norisināsies
lekciju cikls “Emocionālā inteliģence”, kurā piedalīties
aicināts ikviens Valmieras novada iedzīvotājs.
Lekcijas vadīs Dr.psych. Aija Dudkina, akadēmiskais un
praktiskais psihologs. Piedaloties lekcijās, dalībniekiem būs
iespēja uzzināt, kā mazināt emocionālo spriedzi, kas ir līdzjūtīgais prāts, pašregulācijas piemēri relaksācijai, pozitīvisma veicināšanai, noturībai pret stresu un negācijām. Dalībai
lekcijās nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot
pieteikuma anketu www.valmierasnovads.lv vai zvanot
projekta vadītājai Svetlanai Tomsonei pa tālr. 25605539.
Nodarbības notiek bez maksas Valmieras novada
pašvaldības īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.
9.2.4.2/16/I/090 “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Valmieras novada Kocēnu apvienības iedzīvotājiem”

2. decembrī no plkst. 18.00 līdz 20.00 interesenti aicināti
piedalīties lekcijā “Emocionālā veselība”, ko vadīs psiholoģe
Inese Taube.
Lekcija norisināsies tiešsaistes platformā ZOOM pieslēgšanās saite būs pieejama www.valmierasnovads.lv
un Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības Facebook
kontā.

VINGROŠANAS NODARBĪBAS SENIORIEM

LEKCIJA “UZTURS KĀ ATKARĪBA”

Turpinās vingrošanas nodarbības senioriem, kuri ir vecāki par 54 gadiem “Mobilitātes akadēmija”. Nodarbības norisinās “Valmieras Veselības centrā” Diakonāta ielā 6, Valmierā. Pieteikšanās un plašāka informācija pieejama, zvanot
pa tālruni 64232318 un 28642800 vai 28692800. Iespējams pieteikties arī klātienē “Valmieras Veselības centra”
reģistratūrā Diakonāta ielā 6 vai Bastiona ielā 24.
Nodarbības ir bez maksas projekta “Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā”
Nr. 9.2.4.2/16/I/040 ietvaros.

7. decembrī no plkst. 17.30 līdz 20.00 interesenti aicināti piedalīties lekcijā “Uzturs kā atkarība”, ko vadīs uztura speciāliste Agrita Spēlmane. Lekcija norisināsies tiešsaistes platformā ZOOM - pieslēgšanās saite būs pieejama
www.valmierasnovads.lv un Brenguļu, Kauguru un Trikātas
apvienības Facebook kontā.
Nodarbības norisinās bez maksas projekta Nr. 9.2.4.2./
16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veicināšana
Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā” ietvaros.

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS MŪRMUIŽĀ UN
TRIKĀTĀ
No 22. novembra līdz 7. decembrim Mūrmuižā un Trikātā
norisināsies bezmaksas nūjošanas nodarbības instruktores
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Santas Krasovskas vadībā. Pirmdienās un trešdienās no
plkst. 15.00 līdz 16.00 nodarbības norisināsies Trikātā (pulcēšanās pie saieta nama “Depo”), otrdienās un ceturtdienās
no plkst. 15.00 līdz 16.00 Mūrmuižā (pulcēšanās pie Mūrmuižas “Pagastmājas”). Nodarbību dalībniekiem tiks nodrošināts nūjošanas inventārs. Nodarbības notiks, ievērojot
valstī spēkā esošos ierobežojumus.
Nodarbībām lūgums pieteikties iepriekš, zvanot projekta vadītājai Madarai Ribozolai pa tālruni 22411816.

LEKCIJA “EMOCIONĀLĀ VESELĪBA”

Anete Gūtmane,
Valmieras novada pašvaldība

PROJEKTI

Burtnieku apvienībā īstenoti
iedzīvotāju iniciatīvu projekti
Šī gada sākumā Valmieras novada
Burtnieku apvienībā pašvaldība aicināja iedzīvotājus iesniegt projektu pieteikumus publiskās teritorijas sakopšanas,
saturīgas, kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iniciatīvu īstenošanai “Vides
attīstības projektu konkursa 2021” ietvaros. Konkursā tika saņemti 28 projektu
pieteikumi, no kuriem finansiālu atbalstu līdz 500 EUR saņēma 15 iniciatīvas.
Kopumā projektu īstenošanai piešķirts
finansējums 7466,37 EUR apmērā.

Ar pašvaldības piešķirtā finansējuma
palīdzību šogad īstenoti baznīcu izgaismošanas projekti Burtniekos un Ēvelē.
Labiekārtoti daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju pagalmi – Lizdēnos atjaunots gājēju celiņa segums, Valmiermuižā uzstādīts
galdiņš ar soliem, bērnu rotaļu māja,
kā arī iekārta vingrošanas treniņiem,
Ēveles iedzīvotāji mājas “Ozolgatves”
pagalmā uzstādījuši koka šūpuļkrēslu,
solus un galdus. Ik gadu neatņemama
vides labiekārtošanas iniciatīva ir esošo rotaļu laukumu atjaunošana, papildināšana vai jaunu laukumu izveide.
Šogad rotaļu laukuma atjaunošana
veikta Valmiermuižas parkā, atjaunošana un paplašināšana pie Valmiermuižas
staļļiem, kā arī no jauna izveidota rotaļu
vieta “Dzirnavu laukumā” Matīšos. Padomāts arī par atpūtas vietām pieaugušajiem, aprīkojot ar soliņiem, galdiem
un stādījumiem publiskās teritorijas pie
Rencēnu pamatskolas liepu alejas, Burtnieku ev.lut. baznīcas un Matīšu “Dzirnavu laukumā”. Projektu ietvaros veikti
uzlabojumi arī Valmiermuižas sporta
infrastruktūras objektos - atpūtas parkā
“AVOTI” ierīkots apgaismojums distanču
slēpošanas trasei, pie tenisa kortiem uzstādītas skatītāju tribīnes, bet pie BMX
trases finiša zonas iestādīti dekoratīvie
augi, kas veido drošības “sienu”.
Paldies visiem projektu īstenotājiem!
Lai enerģijas, darba spara un izdomas
nepietrūkst arī turpmāk!
Elīna Rulle,
Valmieras novada pašvaldība

Bioloģiski
noārdāmo
atkritumu
pārstrāde
3. novembrī SIA “ZAAO” (ZAAO),
pilnsabiedrība “SIA “MRK Serviss” un
SIA “AIMASA” ir noslēgušas līgumu,
kas paredz projektēšanu un būvdarbus projektam “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas
“Daibe” izveide”. Projekta realizēšana
paredzēta līdz 2023. gada 1. novembrim. Līguma summa bez pievienotās
vērtības nodokļa ir 9 340 000 EUR.
Bioloģiski noārdāmo atkritumu
(BNA) pārstrādes rūpnīcas izveide
paredz bioloģiski noārdāmo atkritumu apglabāšanas daudzuma samazināšanu.
Rūpnīcā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas
rodas no sadzīves atkritumiem, dalīti
vāktu dārzu un parku atkritumiem,
dalīti vāktiem pārtikas atkritumiem.
BNA pārstrādei ir paredzēts izmantot
divpakāpju bioloģiskās fermentācijas
procesu, kas apvieno anaerobās pārstrādes un aerobās pārstrādes (kompostēšanas) tehnoloģiju. Plānotā BNA
pārstrādes iekārtu kompleksa jauda
20 854 t/gadā. Pārstrādes procesā tiks
iegūts komposts. Kā blakus produkts
tiks iegūta biogāze, ko paredzēts
izmantot siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai.
Zane Leimane,
SIA ZAAO

Izstrādāta “Viedās Valmieras stratēģija
2020.-2028. gadam”
Valmiera – pilsēta, kurā iedzīvotāju
labklājību veicina digitalizācija un viedās tehnoloģijas. Šāda Valmieras digitalizācijas attīstības vīzija izvirzīta Viedās
Valmieras stratēģijā 2020.-2028. gadam,
kas prezentēta Valmieras pašvaldības
domes sēdē 28. oktobrī.
Pirms stratēģijas izstrādes pētnieku
grupa veica esošās situācijas analīzi
Valmierā, pētīja dokumentus, apkopoja
datus, iepazinās ar Valmieras iedzīvotāju
aptauju rezultātiem, intervēja pašvaldības un dažādu nozaru Valmieras uzņēmumu pārstāvjus, kā arī pasaules valstu
praksi. Pētījuma ietvaros veikta arī Valmieras un piecu citu salīdzināma izmēra
Eiropas Savienības pilsētu (Tampere,
Tartu, Gdiņa, Klaipēda, Ventspils) viedo
tehnoloģiju risinājumu analīze.

Analīzes rezultātā pētnieki izstrādājuši vairākus priekšlikumus Valmieras attīstībai informācijas tehnoloģiju un komunikācijas, kā arī digitalizācijas jomā,
piemēram, uzlabot iedzīvotāju digitālas
prasmes, palielināt pašvaldības sniegto
e-pakalpojumu klāstu, izveidot Valmieras atvērto datu platformu, atbalstīt videi draudzīgas pārvietošanās iespējas
(koplietošanas automašīnas un velosipēdi, elektriskie taksometri), izvirzīt atjaunojamo enerģiju kā prioritāti, izveidot zinātnes un tehnoloģiju parku, ieviest informācijas tehnoloģijās un komunikācijā bāzētus risinājumus kultūras
un sporta pasākumu norises vietām
(elektroniskās biļetes un rindas), veicināt
sadarbību ar Valmieras tehnikumu un
Vidzemes Augstskolu, adaptējot jaunas
mācību/studiju programmas, veicināt

jaunu speciālistu piesaisti pilsētai un
novadam, pilnveidot lietotni “Mana
Valmiera” un citi priekšlikumi.
Viedās Valmieras stratēģijas 2020. –
2028. gadam izstrādi līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības”
ietvaros projektā “Eiropas nākamās
paaudzes mazās pilsētas. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un
iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības”
iestādes neatbild par šīs informācijas
potenciālajiem izmantošanas veidiem.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
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TŪRISMS

Valmieras Restorānu nedēļa
ieskandinās valsts svētkus
Lai gan koku lapas jau nobirušas un lēnām sāk iestāties sals, mūsu sirdīs mājo patiess siltums un prieks, jo lielākā daļa tūrisma uzņēmēji, tai skaitā arī ēdinātāji, var atgriezties pie darba, priecējot ikvienu viesi! Lai Latvijas dzimšanas dienu un sirsnīgās
tikšanās varētu atzīmēt ilgāk, Valmieras Restorānu nedēļa norisināsies no 18. līdz
27. novembrim. Gardēžus ar īpaši izmeklētu rudens garšu ēdienkarti un pieskaņotiem dzērieniem lutinās septiņi Valmieras ēdinātāji: restorāni VECPUISIS, RĀTES VĀRTI,
DELIZIA, AKUSTIKA, viesnīcas WOLMAR restorāns un kafejnīcas TĒRBATA un VĪNKALNI
PILS MĀJA.
Lai gan maltītēs varēs baudīt visu rudens garšu buķeti, katrs ēdinātājs būs īpaši izcēlis
vienu gardumu – brūklenes, selerijas saknes, rudens avenes, bumbierus, smiltsērkšķus,
pastinakus, gailenes vai pīlādžus. Restorānu nedēļas apmeklētājiem tiks pasniegta trīs
kārtu maltīte 20 EUR vērtībā un pieskaņota dzērienu karte par papildu samaksu. Lai
nobaudītu īpašos piedāvājumus, nepieciešams veikt iepriekšēju galdiņu rezervāciju.
Restorāns VECPUISIS, kas patiesi māk radīt svētku sajūtu ikvienam viesim, uzkodā būs sarūpējis dūmotu foreli ar sviesta ķirbja salsu, cidoniju sīrupu un sēklu maizes fritiem, bet pamatēdienā būs piedāvājums no trim variantiem – lēni gatavoti
cūku vaigi ar biešu gratīni, krāsnī ceptas ātes filejas ar sautētām sviesta pupiņām vai
garšaugos cepts ķirbis ar kamambēra sieru. Desertā restorāns pārsteigs ar savu īpašo
garšu – rudens avenēm, jo tiks pasniegta aveņu tarte ar smiltsērkšķu putukrējumu un
šokolādes trifelēm.
Restorāns RĀTES VĀRTI šoruden pārsteigs ar novatoriskiem šefpavāru meistarstiķiem, izceļot rudens rāceni – selerijas sakni. Uzkodā tiks pasniegta lēni gatavota
butes terīne ar kompresētām rudens saknēm. Pamatēdienā būs divas izvēles – pīles
krūtiņa ar kartupeļu, selerijas sacepumu vai ziedkāposti ar savvaļas brokoli, biešu
biezeni un profitroli ar sēņu krēmu. Desertā viesi baudīs ķirbju-ābolu strūdeles variāciju ar selerijas sukādēm.
Viesnīcas WOLMAR restorāns šoruden parūpēsies, lai gardēži var nogaršot
brūklenes dažādos izpildījumos. Viesi tiks lutināti ar dārzeņu espresso un kaņepju
kraukšķi uzkodā, bet pamatēdienā piedāvās izvēlēties brūklenēs gatavotus cūku vaigus un pildītu tītara fileju ar gailenēm vai kvinojas un keila plāceni ar siltajiem fenheļa-brūkleņu salātiem. Desertā tiks pasniegts karamelizēts olbaltums ar ceptu ābolu
krēmu, brūkleņu mērci, lazdu riekstiem un sāļo karameli.
Restorānam DELIZIA šis gads nesis daudz jaunumu, bet viens no būtiskākajiem,
ka tas mājvietu radis Valmieras centrā, kur savus viesus lutinās arī ar īpašu Restorānu
nedēļas ēdienkarti, uzkodā piedāvājot ķirbja-auna zirņu biezzupu, pamatēdienā –
velingtonu ar pastinaku, kas ir šī restorāna īpašā rudens sastāvdaļa, un medus
glazūrmērci. Jau lasot vien, deserts liek siekalām saskriet mutē, jo galdā tiks celta
dzērveņu–šokolādes kūka!
Vasarā atklātā AKUSTIKA ir kā lielisks papildinājums esošajiem Valmieras ēdinātājiem un Restorānu nedēļai. Pavāri uzkodā būs sagatavojuši marinētas bietes ar zilā siera
jogurtu, medus pīlādžiem, kas ir restorāna īpašā šī rudens garša, un auzu cepumiem.
Pamatēdienā – cūkas pavēdere ar Sečuānas pipariem, pastinaka un seleriju biezenis,
bet desertā viesi tiks lutināti ar šokolādes kūku, piena saldējumu, griķu cepumiem un
karameli.
Šoruden VĪNKALNI PILS MĀJA parūpēsies, lai Restorānu nedēļas piedāvājumā
sagaršojamas itāļu garšas. Uzkodā tiks pasniegta Parmigiana – klasisks sicīliešu
ēdiens, ko papildinās Pils Mājā gatavota tomātu-garšaugu mērce. Vai VĪNKALNI PILS
MĀJA vispār ir iedomāja bez savām slavenajām picām? Noteikti nē, tādēļ Restorānu
nedēļas piedāvājuma pamatēdienā tiks pasniegta Pils Mājas gurmānu pica, ko varēs
pasūtīt pēc izvēles – ar vai bez gaļas. Deserts atklās viņu īpašo garšu – krāsnī ceptus
bumbierus ar itāļu gelato.
Kafejnīcas TĒRBATA īpašā rudens garša smiltsērkšķis caurvīs visu ēdienkarti. Uzkodā tiks pasniegts gurķu rullītis, kas pildīts ar mīkstā siera, smiltsērkšķu krēmu un
ikriem, bet pamatēdienā būs izvēle no diviem piedāvājumiem – cūkgaļas cauraudzis
smiltsērkšķu, ābolu, medus marinādē ar burkānu-smiltsērkšķu biezeni vai cepts brī
siers ar smiltsērkšķu mērci un apelsīnu filejas salātiem. Deserts būs pavisam gards
noslēgums, jo tiks pasniegta smiltsērkšķu-kokosriekstu panna cotta.
Apmeklējot restorānus un kafejnīcas, aicinām būt atbildīgiem un ievērot valstī
noteiktos drošības pasākumus! Uz tikšanos Valmieras Restorānu nedēļā – gardākajā
rudens notikumā Valmierā!
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Zane Krūmiņa,
Valmieras novada Tūrisma pārvalde

Pirmais
novada
tūrisma
ceļvedis
Valmieras novada pašvaldības
Tūrisma pārvalde izdevusi pirmo tūrisma ceļvedi, kurā apkopotas visas
novada tūristu piesaistes, maršruti,
naktsmītnes un ēdināšanas vietas.
Valmieras novads patiesi ir Ziemeļvidzemes pērle, un šis tūrisma
ceļvedis palīdzēs to ieraudzīt savām
acīm. Esam bagāti ar dabas daudzveidību (ezeri, purvi, klintis), lepni
par kultūrvēsturisko mantojumu,
kas saglabājies līdz mūsdienām –
pilīm, muižām, parkiem un dievnamiem. Novadā ir vairāki muzeji –
katrs citādāks, bet noteikti ikvienam apmeklētājam interesants! Kur
gan citur, ja ne Valmieras novadā
atradīsi Japānas istabu, Fantāziju
zemi, atjaunotus industriālā mantojuma objektus, kas pārtapuši par
neatņemamu sastāvdaļu tūrisma
piedāvājumā.
Ceļvedī varēsi smelties idejas, kā
aktīvi pavadīt savas brīvdienas gan
iekštelpās, gan ārā; kur baudīt SPA
procedūras un aizbēgt no ikdienas
steigas; kas ir tie tūrisma uzņēmēji,
kuri labprāt uzņem ciemos, vada
meistarklases, parāda saimniecību
un to, kā top viņu produkcija; kur
nakšņot; kur nogaršot gardākās
maltītes vai pa kādu maršrutu doties pārgājienā, velobraucienā vai
pastaigā.
Ceļvedis izdots latviešu, angļu,
krievu un igauņu valodā. Tas būs
pieejams gan pie tūrisma pakalpojumu sniedzējiem novadā, gan Valmieras Tūrisma informācijas centrā
(Rīgas iela 10, Valmiera)* un elektroniski www.visit.valmiera.lv.
*Valmieras Tūrisma informācijas centrs
darbosies atbilstoši valstī noteiktajiem
drošības ierobežojumiem.
Zane Krūmiņa,
Valmieras novada Tūrisma pārvalde

TŪRISMS

Noslēgusies tūrisma
akcija “Savējo stāsti”
13. novembrī Facebook tiešraidē norisinājās Valmieras
novada tūrisma akcijas noslēguma pasākums. Tika noskaidrots
galvenās balvas – tūristu klases velosipēda – ieguvējs un citu
Valmieras novada uzņēmēju sarūpēto balvu laimētāji.
Pateicamies ikvienam tūrisma akcijas stāstniekam – Irēnai
Grencbergai, Sarmītei Kosmanei, Viktorijai Brjuņinai, Dainai
Boškinai, Agritai Gruzdiņai, Evijai Naglei, Inārai Blūmai,
Vijai Mašnovskai, Aelitai Punkstiņai, Dacei Jurkai, Sandrai
Zondakai, Līgai Siliņai, Martai Tīnai Čākurei, Ilzei Leskai,
Gunai Ķiberei, Jānim Kalnačam, Ivaram Briedim, Tomam
Treimanim, Mārtiņam Gaigalam, Mārcim Bogdanovam, Jānim
Grīnbergam, Jānim Dainim un Eduardam Laurim!
Paldies par atbalstu balvu fonda izveidē: SIA “Aktīvā tūrisma
centram EŽI”, restorānam “Akustika”, kafejnīcai “Ahh-meat”, SIA
“3D Cinema”, Valmieras Olimpiskajam centram, SIA “Līveni”,
saimniecībām “Dozītes” un “Granberry”, šokolādes kārumu
ražotnei “RChocolate”, SPA salonam “Līga”, SIA “Naukšēni”,
Naukšēnu Vīna darītavai, Ķoņu dzirnavām, Rutai Repsonei,
Rimantam Gaidamovičam, Radošā dizaina darbnīcai LIRE,
SIA “Atspole” un Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju
centram.

VALMIERAS NOVADA
TŪRISMA AKCIJA

Baiba Misiņa,
SAVĒJOValmieras
STĀSTI
novada Tūrisma pārvalde
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Aizvadīta Zilākalna
sliežu velosipēdu
“ZRailbikes” pirmā
sezona
Tūrisma karstākajā sezonā, no 20. maija līdz 16. oktobrim, Zilākalna ciematā ceļotājiem bija iespēja izzināt un izbaudīt industriālo mantojumu gan viesojoties Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrā
“ZTornis”, gan arī izmēģinot jaunos sliežu velosipēdus
“ZRailbikes”.
2020. gadā atklātajā “ZTornī” ciemiņus gaidīja aizraujoši stāsti par industriālo, kultūras un dabas mantojumu Zilākalna apkārtnē, ar virtuālās realitātes palīdzību ikviens varēja saredzēt kūdras purvu, šaursliežu
dzelzceļu un Zilokalnu no putna lidojuma, kā arī tiem,
kuri no augstuma nebaidās, bija iespēja uzkāpt ciemata
vēsturiskajā ūdenstornī.
Šajā vasarā īpašu uzmanību pievērsa Zilākalna
jaunais tūrisma produkts - sliežu velosipēdi “ZRailbikes”.
Vecajā dzelzceļa depo industriālā mantojuma
izzinātājus sagaidīja ar stāstiem par šaursliežu dzelzceļa
vēsturi vairāk nekā simts gadu laika posmā, dzelzceļa
izmantošanu kūdras ieguvē un ļāva aplūkot oriģinālo
šaursliežu dzelzceļa lokomotīvi. Lai varētu izbraukt ar
kādu no četriem sliežu velosipēdiem, viesiem vispirms
bija jānoskatās drošas lietošanas pamācība, un tad
viņi varēja pa vecajām sliedēm aizmīties līdz divus
kilometrus attālajam kūdras purvam, redzēt to savām
acīm un apgriežot velosipēdus, kas pats par sevi ir
liels piedzīvojums, pārbaudīt savus spēkus, minoties
atpakaļ kalnā.
“ZTornis” un “ZRailbikes” sezonā uzņēma 2136
apmeklētājus, no kuriem vairāk nekā puse bija sliežu
velosipēdu viesi. Visvairāk viesu bija augusta mēnesī 649, bet pārējos mēnešos - ap 300.
Sliežu velosipēdu sezona atsāksies pavasarī, kad
sniegs būs nokusis - aprīļa beigās vai maija sākumā.
Savukārt “ZTornis” apmeklētājus gaidīs arī ziemā,
atbilstoši epidemioloģiskās drošības noteikumiem.
Elīna Sokolova Luca,
Zilākalna kultūrvēstures un
apmeklētāju centrs
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Citi novadi 0,9 %
Vidzemē
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Ārvalstis
1,7%

Rīga
3,4 %
Valmieras novads
78,1%
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Aicinām
mājražotājus
un amatniekus
tirgoties
Hanzas
namiņos
Valmierā!

Projektu īstenošanas darbības teritorija Valmieras novadā: Burtnieku apvienība (Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates pagasti); Kocēnu apvienība
(Kocēnu un Bērzaines pagasti); Naukšēnu apvienība (Ķoņu un Naukšēnu pagasti);
Rūjienas apvienība (Rūjienas pilsēta, Ipiķu, Jeru, Lodes un Vilpulkas pagasti); Mazsalacas apvienība (Mazsalacas pilsēta, Mazsalacas, Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagasti) un Valkas novadā - Kārķu pagasts.
Biedrība “No Salacas līdz Rūjai”

Platību maksājumu
Provizoriskais iesniegums
No 2021. gada 5. novembra lauksaimnieki var sākt aizpildīt informāciju
Vienotajā platību maksājumu iesniegumā nākošajai saimniekošanas sezonai –
Provizorisko iesniegumu.
Ja nepieciešams, Provizoriskā iesnieguma sadaļā vai Lauku bloku precizēšanas
sadaļā LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) eps.lad.gov.lv var veikt
lauku bloku precizēšanu.
Pabeigt platību maksājumu iesnieguma iesniegšanas procesu varēs
2022. gada aprīlī un maijā.
Lauku atbalsta dienests
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Valmieras novada pašvaldības domes deputāti, lai sniegtu atbalstu
mājražotājiem un amatniekiem, apstiprinājuši nolikumu par ielu tirdzniecību Hanzas namiņos 2021. gadā.
Tas paredz iespēju tirdzniecībai Hanzas laukumā uzstādītajos astoņos namiņos, saņemot Valmieras novada
pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības
veikšanai.
Atbalstot Valmieras novada uzņēmumus, mājražotājus, amatniekus un
vietējos ražotājus, iespēja tirgoties
Hanzas namiņos ir bez maksas.
Pieteikties tirdzniecības veikšanai
un atļaujas saņemšanai var tikai elektroniski, aizpildot un nosūtot pieteikuma anketu uz e-pastu: guna.
kibere@valmierasnovads.lv.
Pretendentu pieteikšanās notiek
līdz katras nedēļas trešdienas plkst.
18.00. Tirdzniecības pretendenti piesakās tirdzniecībai uz nākamo nedēļu, norādot pieteikuma anketā sev
vēlamās nedēļas dienas, kurās tiks
veikta tirdzniecība. Kā apstiprinājumu par dalību tirdzniecības veikšanai,
tirdzniecības dalībnieks no organizatora saņem elektronisku apliecinājumu pieteikumā norādītajā e-pastā
par reģistrāciju tirgotāju sarakstā, bet
tirdzniecības atļauju saņem pirmajā
tirdzniecības veikšanas dienā.
Nodrošinot tirdzniecību, tirgotājs
ievēro Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanas nosacījumus!
Nolikums un pieteikuma anketa pieejama www.valmierasnovads.lv,
sadaļā Jaunumi.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība
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Valmieras novadā īstenoti seši “ZĪLE 2021”
inovāciju projekti
2021. gadā jau ceturto reizi tika realizēta inovāciju atbalsta programma “ZĪLE”. Šogad inovāciju projektus realizēja seši
komersanti, kuri atbalstā kopumā saņēmuši 36 948,56 EUR.
Inovāciju atbalsta programmas “ZĪLE” mērķis ir veicināt jaunu
produktu un inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus un veicināt jaunu tehnoloģisku uzņēmumu veidošanos
Valmieras novadā. Piedāvājam iepazīties ar sešiem šajā gadā
īstenotajiem projektiem.

Inovācijas veterinārijā
Viens no šī gada atbalsta saņēmējiem ir zemnieku saimniecība “Grasbergs veterinārija” (Bērzaines pagasts). Projekts
tika realizēts ar mērķi stiprināt uzņēmumu un būtiski pilnveidot olšūnu aspirācijas, apaugļošanas in vitro un embriju transferences pakalpojumu. Projekta ietvaros iegādātās iekārtas un
realizētās aktivitātes ļauj iegūt augstākas kvalitātes embrijus
ar lielāku dzīvotspēju, tādējādi kāpinot ganāmpulka ģenētisko
potenciālu. Projekts bija interesants arī ar to, ka, sadarbojoties
uzņēmumam un Valmieras Valsts ģimnāzijai, skolēniem notika
informatīvas nodarbības par veterinārijas jomu, dzīvnieku
veterināra profesiju un dažādām inovācijām veterinārijā.

Mēbeļu ražošanas procesa robotizācija
SIA “WoodHeart” (Kocēnu pagasts) ir strauji augošs
galdniecības uzņēmums Valmieras novadā, kas ražo koka
logus, durvis un kāpnes, kā arī dizaina mēbeles pēc individuāla
pieprasījuma un standarta mēbeles lielos apjomos eksportam.
Inovāciju projekta mērķis bija optimizēt standarta mēbeļu
ražošanas procesu, vienlaikus ceļot uzņēmuma produktivitāti
un saglabājot konkurētspējīgu cenu eksporta tirgos. Robotizētās krāsošanas līnijas uzstādīšana ļāva uzņēmumam
uzsākt jauna produkta ražošanu lielos apjomos, kāpināt
eksporta apjomu un radīt jaunas darbavietas.

Efektīvāka dzirkstošas dabīgas augļu limonādes ražošana
Valmieras novada Trikātas pagasta uzņēmums “JK
Konsultācijas” ir pazīstams arī ar zīmolu “Beverīnas dzērieni”,
un tas ražo dabīgas augļu limonādes “Limmo”. Uzņēmuma
rīcībā ir plaši augļu dārzi 7,3 ha platībā ar vairāk nekā 6000
jaunu augļu koku. Inovāciju projektā uzņēmums par galveno
uzdevumu izvirzīja augļu limonādes ražošanas procesa un
tehnoloģiju uzlabošanu, ceļot ražošanas jaudas, efektivitāti
un produkta kvalitāti. Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes un
iegādātās iekārtas sulas apstrādei un karbonizācijai ļaus celt
ražošanas jaudu piecas līdz sešas reizes. “Limmo” limonādes
jau šobrīd pieejamas Latvijas klientiem, un uzņēmums drīz
plāno uzsākt darbu arī pie eksporta tirgu iekarošanas.

noderīga arī nākotnē plānotajā otrajā tenisa hallē.

Runas atpazīšanas tehnoloģijas medicīnas
dokumentu sagatavošanā
Runas atpazīšanas izmantošana medicīnas dokumentu
sagatavošanā ir viens no veidiem, kā veicināt un paātrināt
elektronisku dokumentu veidošanu, veselības nozarē tādējādi atvieglojot darbu ārstiem un māsām. Veselības aprūpes
IT risinājumu uzņēmums SIA “Assistentis” (Valmiera) savā inovāciju projektā attīstīja runas atpazīšanas un automātiskas
diktētā teksta transkripcijas tehnoloģiju, ceļot latviešu valodas runas atpazīšanas kvalitāti, īpaši medicīnas terminoloģijas jomā. Projekta īstenošanā tika izmantots ievērojams datu
apjoms – 99 miljoni vārdu, vairāk nekā 100 000 teikumu un
3600 stundu audio materiāla. Runas atpazīšanas tehnoloģijas
uzlabojumi notika sadarbībā ar Vidzemes slimnīcu. Projektam
noslēdzoties, plānots izstrādāto risinājumu turpināt uzlabot,
kā arī ikdienas izmantošanai ieviest Vidzemes slimnīcā un citās
ārstniecības iestādēs Latvijā.

3D drukas tehnoloģija arhitektūras projektu izstrādē
SIA “SCO CENTRS” (Valmieras pagasts) ir pieredzējis būvmateriālu tirdzniecības, nekustamo īpašumu pārvaldības un projektēšanas uzņēmums. ZĪLE 2021 īstenotā inovāciju projekta
mērķis bija izpētīt un ieviest 3D drukas tehnoloģiju tās pielietošanai arhitektūras projektu izstrādē. Uzņēmumā tika izveidota arhitektūras modeļu 3D drukas stacija, un no digitāliem
CAD rasējumiem tika veikta precīzu, atkārtojamu, prognozējamu, mērogam atbilstošu fizisku 3D arhitektūras objektu
modeļu druka. Šīs tehnoloģijas ieviešana uzņēmumā ļauj pilnveidot arhitektūras projektu izstrādes procesu un piedāvāt
modeļus un objektus klientiem kā atsevišķu produktu.
Inovāciju atbalsta programmu “ZĪLE” plānots turpināt arī
2022. gadā, saglabājot programmas fokusu uz esošo uzņēmumu stiprināšanu un zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgu inovāciju projektu īstenošanu Valmieras novadā.
Programmu “ZĪLE” jau trešo gadu līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros projektā “Eiropas nākamās paaudzes mazās
pilsētas. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un
iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes neatbild par
šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.
Vairāk informācijas par atbalsta programmu “ZĪLE”:
www.developvalmiera.lv/zile.
Ilze Eglāja,
Valmieras Attīstības aģentūra

Tenisa kortu automatizācija un apsaimniekošanas sistēma
ZĪLE 2021 atbalstu saņēma arī SIA “Kocēnu korti”
(Kocēnu pagasts) - uzņēmums, kam pieder viesnīca “Bestes
apartamenti” un tenisa halle “Bestes tenisa korti”. Inovāciju
projektā tika automatizēta tenisa halle, izveidojot vienotu
sistēmu efektīvas enerģijas vadībai, klientu veiktajām
rezervācijām, kā arī halles piekļuves un uzraudzības vadībai.
Veiksmīgi īstenotais projekts ļauj strādāt daudz efektīvāk,
proti, nodrošināt maksimālu un pārskatāmu rezervāciju
apjomu, mazinot dīkstāves, saglabāt augstu pakalpojuma
kvalitātes līmeni un samazināt nepamatotus tēriņus, efektīvi
izmantojot halles klimata iekārtas. Ieviestā sistēma būs
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SPORTS

Vieglatlēte
Agate Caune
šogad
pārsteigusi
daudzus
Šajā sezonā Valmieras Sporta skolas
audzēkne Agate Caune ir viena no tām
sportistēm, kura aizvadījusi spilgtāko sacensību sezonu un sagādājusi lieliskas
emocijas sev un saviem atbalstītājiem.
Pēc Latvijas Vieglatlētikas savienības
datiem redzams, ka šogad Agate sasniegusi personīgos rekordus sešās disciplīnās: 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m,
5000 m, 10000 m distancēs. Četrās no
tām ir sasniegta meistarkandidāta klasifikācija.
Nozīmīgs rādītājs sportistes sasniegumu sarakstā ir arī septembrī uzrādītais
Latvijas U18 rekords 10 000 m distancē.
Šajā sezonā Agatei izdevies uzrādīt vairākus augstvērtīgus sasniegumus gan
Latvijas čempionātā, gan starptautiskās
sacensībās. Eiropas U20 čempionātā
izcīnīta sudraba medaļa 5000 m distancē, un Pasaules U20 čempionātā
izcīnīta vieta pirmajā sešiniekā – 6. vieta
3000 m.
Agate Caune šogad ar saviem rezultātiem ir pārsteigusi daudzus. Viņas sasniegumi sniedz gandarījumu,
motivāciju un izcilu piemēru gan pašai
un saviem tuvākajiem, gan līdzcilvēkiem
un atbalstītājiem. Agate: “Lielu paldies
vēlos teikt savam ilggadējam trenerim
Raitim Ravinskim, kurš ir palīdzējis man
sasniegt šos rezultātus. Protams, lielu
paldies vēlos teikt arī savai pirmajai
trenerītei Līgai Dzenei, kura mani izaudzināja no mazas meitenes līdz lielai
sportistei un vienmēr atbalsta trasē.
Vēl paldies Megijai Stalbargai, viņa ir
mana fiziskā trenere un ļoti bieži arī
emocionālais atbalsts. Liels paldies arī
medpersonālam – gan fizioterapeitei
Zanei Plaukai, gan manam sporta ārstam
Mārtiņam Pulverim. Neizsakāms paldies
Valmieras Sporta skolai un Valmieras
novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu un lielisko infrastruktūru pilsētā,
lai sportisti varētu cītīgi trenēties. Un
vissirsnīgākais paldies manai ģimenei
par lielo atbalstu it visā. Paldies jums,
kuri esat gatavi celties sešos no rīta, lai
pavadītu mani rīta skrējienā, paldies
par atbalstu katrā manas dzīves dienā!
Ticiet sev, dariet to, kas jums patīk, un
atcerieties, ka ar neatlaidīgu darbu viss
ir iespējams!”
Austra Dambrova,
Valmieras Sporta skola
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Vēl viens solis augšup –
Valmierai sudrabs

Sveicam un lepojamies!
Tik tuvu uzvarai Latvijas futbola virslīgā kā šogad Valmiera FC nav
stāvējusi nekad. Čempionu tituls starp
RFS futbola klubu no Rīgas un Tamaza
Pertijas vadītajiem futbolistiem izšķīrās
tikai pašā pēdējā turnīra kārtā – 28.
pēc skaita, kas notika 6. novembrī. Lai
to droši izcīnītu, RFS bija nepieciešama
uzvara pār BFC Daugavpils, ko viņi arī
sekmīgi paveica, tādējādi mūsu novadu pārstāvošais klubs ierindojās otrajā
vietā – augstākajā visu 25 kluba pastāvēšanas gadu laikā.
Kopš atgriešanās Latvijas futbola
virslīgā, Valmieras komanda katru nākamo sezonu tās finišā pratusi ieņemt par
vietu augstāk, tā 2018. gadā “noslīcinot
pirmos kucēnus” palikām 8. vietā, 2019.
gadā jau klauvējām pie labāko trijnieka,
ieņemdami 4. vietu, bet pērn jau līksmojām par pirmajām nopelnītajām godalgām bronzas izskatā. Šī gada sudrabs ir
sasniegts, pateicoties mērķtiecīgam darbam, kas ieguldīts visu šo pēdējo gadu
laikā.
“Vēlos pateikties ikvienam no klubā
strādājošajiem – treneriem, futbolistiem, esam aizvadījuši ļoti spēcīgu sezonu. Šis ir katra cilvēka nopelns, kurš ir
mūsu klubā,” teic Valmieras komandas
galvenais treneris Tamazs Pertija.
“Esmu ļoti gandarīts par šo sperto soli
uz priekšu, par to, ka esam vēl pielikuši
savā izaugsmē. Visu sezonu spēlējām
mūsdienīgu futbolu – daudz guvām
vārtus, vismazāk no visiem ielaidām.
Šī otrā vieta tika izcīnīta ļoti spēcīgā
konkurencē. Visa kluba vārdā vēlos
arī pateikties ikvienam Valmieras līdzjutējam, sākot ar pašu vecāko un beidzot
ar mazāko, kurus visas sezonas garumā
redzējām ap stadionu vai tribīnēs. Mums
tas nozīmē ļoti daudz. Uz tikšanos!”
Kārtējais futbolistu panākums nozīmē arī to, ka jau trešo gadu pēc kārtas
esam izcīnījuši vietu dalībai Eirokausos.
Ceram jau nākamās sezonas vasaras
beigās pārbūvētajā Jāņa Daliņa stadionā

un savu nepārspējamo līdzjutēju priekšā
pirmo reizi pilsētas vēsturē aizvadīt
spēles ar starptautisku piegaršu, cīnoties
par tikšanu Eiropas Konferences līgas
tālākajās kārtās.
Grēks būtu nepieminēt arī pašus
vaininiekus – futbolistus, kuri uz saviem pleciem iznesa šīs grūtās sezonas
smagākos brīžus un lielākās uzvaras.
Tikai pavisam nesen 20 gadus nosvinējušais komandas kapteinis Raimonds
Krollis bija viens no šīs sezonas visas
Latvijas futbola spīdekļiem. Viņš čempionātā uzmirdzēja ar 12 vārtiem un
deviņām rezultatīvām piespēlēm. Viņa
komandas biedrs, senegālietis Ibrahima
Ndiape Sovs spēja gūt tieši tikpat
vārtus, vēl ar deviņiem atzīmējās Sova
tautietis Džibrils Gejs. Nepārspējams
vārtos visas sezonas garumā bija 202 cm
garais vārtsargs Rihards Matrevics. Savu
meistarību un prasmes nenogurdami sezonas gaitā demonstrēja Alvis
Jaunzems (Alvim ir tikai 22 gadi, bet jau
nākamās sezonas sākumā viņš Valmieras kreklā svinēs 100. spēli virslīgā). Japāņa Daisukes Jokotas spēli iemīlēja
ikviens, ar savām darbībām viņš atdzīvināja futbolu, regulāri dzenot pretiniekus izmisumā, līdzīgi kā nepiekāpīgais ukraiņu balsta pussargs Ivans
Želizko. Nopelni pienākas ikvienam
futbolistam, jo sezonas gaitā katram no
vairāk nekā 30 tika dota iespēja pielikt
savas pūles uzvaru gūšanā.
Mēs klubā priecājamies, ka šī izaugsme gājusi soli solī ar mūsu darbiem
arī ārpus laukumiem. Ir liels gandarījums,
ka uz futbola treniņiem piesakās tik
daudz gados jauno novadnieku, radot
mums pat nelielas galvassāpes rūpēs,
kā ar visiem tikt galā. Futbolu Valmieras
novadā mīl.
Stāv pāri visam Valmiera!
Tiekamies futbolā!
Jānis Līgats,
Valmiera FC

SPORTS UN AKTĪVĀ ATPŪTA

Mežs pilsētā aktīvai atpūtai
Dodoties pa Rīgas ielu Valmierā, paveras diezgan neparasta aina – kādā
brīdī gājējs ir vienā līmenī ar koku galotnēm. Ieskatoties padziļinājumā, atklājas
mežs, savukārt tajā – lieliska vieta aktīvai
atpūtai ikvienam.
Sporta un aktīvās atpūtas parka
“Mežs” būvniecība bijušā Valmieras
skeitparka teritorijā (Rīgas iela 43A) sākta šī gada aprīlī, sagatavošanas darbus
sākot 2019. gadā. Vieta pilsētas centrā
izvēlēta, domājot, lai ikvienam aktīvās
atpūtas cienītajam parks būtu ērti sasniedzams. Parks ekspluatācijā nodots
novembrī, aicinot dažāda vecuma interesentus baudīt aktīvu un drošu atpūtu.
Turklāt nosaukums nav izvēlēts nejauši –
jaunais parks ir apstādījumiem bagātīga
teritorija, aicinot blakus pilsētas dzīvākajai ielai aizmirst par ikdienas steigu.

SKEITPARKS
Tradīcija nav zudusi. Šajā vietā turpinās dzīvot skeitparks. Taču tagad tas ir
ērtāks, drošāks un interesantāks. Vairāku
līmeņu 1096 m2 plašais betona seguma
skeitparks ir piemērots dažādu līmeņu
braucējiem. Tas piedāvā lielāko daļu
skeitbordinga pamatelementu, saglabājot plašumu un dinamiku.
Īpaši ir tas, ka jaunais parks būs arī
mācību un treniņu vieta. Sākot no šī
mācību gada, Valmieras Jaunatnes
centrs “Vinda” īsteno unikālu interešu
izglītības programmu “Ekstrēmie sporta
veidi”. Lai apgūtu prasmes ekstrēmajos
vasaras un ziemas sporta veidos, vienlaikus strādājot pie vispārējās fiziskās
sagatavotības attīstības, kā arī drošības,
programmā iesaistīties aicināti bērni un
jaunieši no 7 līdz 16 gadu vecumam.
Braukšanas ar skrituļdēli, skrituļslidām
un velosipēdu pamatprasmju apgūšana notiks jaunajā sporta un aktīvās atpūtas parkā “Mežs”. Programmu vada
sertificēta skrituļslidošanas trenere
Marta Garā, kura beigusi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju un ir trenere kalnu slēpošanas sporta klubā. Jau
kopš bērnības apguvusi vairākus ziemas
sporta veidus, kā arī pārstāvējusi Latviju
dažādu skrituļslidošanas disciplīnu sacensībās ārvalstīs.

VELO TRASE (PUMP TRACK)
Savukārt tiem, kuriem tuvāka braukšana ar skrejriteni, skrituļslidām, skeitbordu vai velosipēdu, saistoša šķitīs 170 m
garā velo trase. Tā projektēta ar dažāda
augstuma uzbērumiem, virāžām, platformām, kas mērķtiecīgi savirknētas,
sniedzot iespēju braucējam attīstīt ātrumu, izmantojot gravitācijas un ķermeņa
smaguma centra mijiedarbību. Trase ir
asfaltēta, piemērota visu vecumu braucējiem ar dažādu līmeņu prasmju spektru.

STRĪTBOLS
Nogāzē gar veloveikalu “Eži” un Vidzemes džudo skolas “Valmiera” ēku ir izveidotas tribīnes un aptuveni 200 m2
liels laukums, kas izmantojams strītbola
spēlēm un citām norisēm.

ROTAĻU LAUKUMS UN ĀRA
TRENAŽIERI
Mazākajiem parka apmeklētājiem patiks rotaļu laukumi – dažāda veida
šūpoles, pakāpieni līdzsvara trenēšanai, rāpšanās tīkls, slidkalniņš, batuts
un vēl citi elementi. Laukums bērniem
vēl tiks papildināts ar vairākiem rotaļu
elementiem. Turpat ir fitnesa zona un
āra trenažieri, dodot iespēju vecākiem
nodarboties ar sportu, vienlaikus pieskatot mazuļus rotaļājamies, vai ģimenei
sportojot kopā. Šajā parka daļā ir pievilkšanās stieņi, līdztekas, galda teniss
un vēl citas iekārtas, kas palīdzēs kārtīgi
izkustēties.
Sporta un aktīvās atpūtas parkā
“Mežs” ved piecas ieejas. To caurvij gājēju celiņu tīkls, kas savieno parkā izvietotās dažādās funkcionālās zonas.
Gājēju celiņā ir integrēts īpaši marķēts
celiņš skrituļotājiem. Teritorijas daļā, kur
līdz šim atradās bērnu rotaļu laukums,
ir zāliens un vieta piknikam. Būtiski, ka
ieplakā esošās teritorijas ūdens notece
veidota dabīgi uz teritorijā paredzētajām zaļajām zonām. Tāpat ir izbūvēta
lokāla lietus ūdens savākšanas sistēma ar kritumu un gūliju palīdzību. Lai
samazinātu laukuma ietekmi uz vidi
un neradītu papildu mikroplastmasas
piesārņojumu, sporta un rotaļu laukumu virsmas segumos izvēlēta koka šķeldas mulča. Vietā, kur tas nav iespējams,
– nogāzē pie slidkalniņiem – nelielā apjomā pielietots gumijas segums.
“Mežs” izbūvēts 11 152 m2 lielā platībā. Pateicamies iedzīvotāju ieteikumiem par to, kādam būtu jābūt sporta
un aktīvās atpūtas parkam Valmierā!
Tādējādi apmeklētāju ērtībām ir padomāts, lai laukums nepārkarstu, būtu
noēnojums. Parkā pieejams arī ūdens
brīvkrāns. Tāpat arī projektēšanas gaitā
ņemta vērā atbilstoša apgaismojuma
nepieciešamība. Parkā pieejamas arī labierīcības, kas piemērotas arī cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem.
Unikālā būvprojekta izstrādē piedalījās, skeitparka un velotrases būvniecību veica “Mind Work Ramps”. Meža
noskaņu parkā veidoja ainavu arhitekte
Ilze Rukšāne (SIA “ALPS Ainavu darbnīca” projekts) un SIA “Deicija” ar SIA
“Stādaudzētava Blīdene” piegādātajiem
stādiem.
Sporta un aktīvās atpūtas parks
“Mežs” izbūvēts atbilstoši SIA “CITY

PLAYGROUNDS” izstrādātajam būvprojektam “Sporta un aktīvās atpūtas parks”,
kas veidots sadarbībā ar SIA “ALPS Ainavu darbnīca” un SIA “CEĻU KOMFORTS”
speciālistiem. Būvprojekta izmaksas bija
28 677,00 EUR ar PVN. Atbilstoši atklāta
konkursa rezultātiem būvdarbus veic PS
“ASFALTBŪVE un ĶEKAVA-PMK” ar darbu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju par
kopējo līgumsummu 1 146 898,85 EUR
ar PVN. Objekta būvuzraudzību nodrošina SIA “GEO CONSULTANTS” par 4 961,00
EUR ar PVN. Objekta autoruzraudzību
nodrošina SIA “CITY PLAYGROUNDS” par
5 445,00 EUR ar PVN.

Sporta un aktīvās atpūtas parks “Mežs”
lieliskai atpūtai gan maziem, gan lieliem
aktīva dzīvesveida piekritējiem
Parka izveides izmaksas 500 000 EUR
apmērā tiek segtas ar AS “Latvijas valsts
meži” dāvinājumu (ziedojumu), kura
mērķis ir bērnu un ģimeņu izzinoša
sporta un atpūtas laukuma izveide. Atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības
domes lēmumiem pārējās izmaksas
tiek segtas no Valmieras pilsētas (tagad
novada) pašvaldības budžeta līdzekļiem, tostarp piesaistot aizņēmumu no
Valsts kases. Izpildīto darbu un darbā
izmantoto būvizstrādājumu garantijas
termiņš paredzēts pieci gadi no tā nodošanas ekspluatācijā.
Par tīrību, kārtību un parka uzturēšanu atbild Valmieras novada pašvaldība
sadarbībā ar Valmieras Jaunatnes centru
“Vinda”.
Apmeklējot sporta un aktīvās atpūtas
parku, jāievēro valstī noteiktie Covid-19
izplatības ierobežojumi. Aicinām ievērot
drošības prasības un izvērtēt savas spējas un prasmes, izmantojot sporta un aktīvās atpūtas parkā esošās konstrukcijas.
Tāpat aicinām izlasīt parkā izvietotajos
stendos esošo informāciju par drošības
noteikumiem, lai atpūta un parkā pavadītais laiks būtu pozitīviem piedzīvojumiem bagāts un bez dažādiem starpgadījumiem. Jāpiemin, ka parkā tiek
veikta videonovērošana.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
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Atbalsts pētniecībai – nozīmīgs ieguldījums
attīstībai
Vidzemes Augstskolas fonds ar Valmieras novada pašvaldības finansiālu
atbalstu piešķīris stipendijas ”Atbalsts
docētājiem, pētniekiem un ārvalstu
studentiem”, lai veicinātu Vidzemes
Augstskolas institūtu pētnieču dalību starptautiskā pētniecības projektu
konkursā un sekmētu pilna laika ārvalstu studentu studijas augstskolā.
Valmieras novada pašvaldības piešķirtais finansējums sekmēs Vidzemes Augstskolas zinātnisko struktūrvienību – Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI)
un Sociotehnisku sistēmu inženierijas
institūta (SSII) pētnieču Ievas Ginteres
un Lindas Lanceres kopīga pētniecības
projekta “PhysioArt” veidošanu. Projekta mērķis ir radīt tehnoloģisku risinājumu, kas nodrošinātu efektīvu un
motivējošu fizioterapijas procesu. Lai
sasniegtu mērķi, tiks pielietota imersīva
(paplašinātās realitātes) vide un reālā
laika atgriezeniska saite no bezvadu
sensoriem vingrojumu laikā. Imersīvā

vide tiks balstīta uz integrētiem izglītojošiem materiāliem par mūsdienu audiovizuālo estētiku, nodrošinot optimālu vidi, atbilstoši katra lietotāja uztverei.
Kopumā projekta rezultātā tiks sekmēta
sabiedrības veselība un informētība.
Pieteikums tiks sagatavots un iesniegts
Eiropas pētniecības padomē (European
Research Council), atsaucoties tās izsludinātajam Starting Grants konkursam.
HESPI pētniece Ieva Gintere uzsver, ka
finansiālais atbalsts pētniecības projekta
izstrādes posmā ir svarīgs, jo pieteikums
Eiropas līmeņa konkursiem nozīmē lielu laika un enerģijas ieguldījumu. Ieva
uzsver, ka tas ir ļoti vērtīgs ieguldījums
jebkura pētnieka zināšanu un pieredzes
bagātināšanai. Atbalsts pētniecībai veicina jaunu risinājumu izstrādi.
Stipendijas piešķirtas Inženierzinātņu
fakultātes pilna laika profesionālā bakalaura studiju programmas “Informācijas
tehnoloģijas” un profesionālā maģistra
studiju programmas “Virtuālā realitāte
un viedās tehnoloģijas” ārvalstu studen-

tiem no Baltkrievijas un Kazahstānas.
Finansiālais atbalsts pilna laika ārvalstu
studentiem ir būtisks tāpēc, ka, studējot ārvalstīs, studentiem rodas papildu
izdevumi, un šī ir lieliska iespēja atbalstīt
studentus, lai viņi primāri varētu koncentrēties uz studijām.
Valmieras novada pašvaldība 2021.
gadā piešķīrusi finansiālu atbalstu
6 000 EUR apmērā, lai sekmētu Vidzemes Augstskolas zinātnisko pasākumu
īstenošanu, tajā skaitā starptautisko
zinātniski pētniecisko aktivitāšu nodrošināšanu, radošas un inovatīvas vides veidošanu un attīstību Valmieras
novadā. Vidzemes Augstskolas sadarbība ar Valmieras novada pašvaldību
sekmīgi turpinās jau kopš augstskolas
dibināšanas. Pašvaldībai ir nozīmīgi atbalstīt pētniecību, jo Vidzemes Augstskola ar tās personāla zināšanām un
pieredzi vienmēr ir bijusi motivēta un
sniegusi devumu pilsētas un novada attīstībā.
Vidzemes Augstskola

Jaunieši no Latvijas, Igaunijas un Somijas
turpina attīstīt savas biznesa idejas
Kopš šī gada oktobra starptautiskais projekts “Teaming Up” ir pielāgojies situācijai pasaulē un tā aktivitātes
tiek organizētas tiešsaistē. Tajā pašā
laikā nepazaudējot ikdienas realitāti
un nodrošinot jauniešiem no Valmieras, Valgas un Vantā pilnvērtīgas zināšanas un pirmo praktisko ievadu
uzņēmējdarbībā. Projekta mērķis ir
sagatavot jauniešus starptautisku un
eksportspējīgu uzņēmumu dibināšanai
un vadīšanai. Jaunieši piedalās visaptverošās nodarbībās, kas atbalsta viņu biz-

nesa ideju attīstību un iepazīstina ar
dažādiem biznesa vides aspektiem. Lai
stiprinātu zināšanas, nodarbības pasniedz un jauniešus atbalsta Latvijas,
Igaunijas, Somijas un citu Eiropas valstu
biznesa vidē veiksmīgi un sevi pierādījuši uzņēmēji un uzņēmējdarbības eksperti, sniedzot nozīmīgu pienesumu
iedvesmojot un konsultējot visdažādākajos jautājumos, kas jauniešiem ir svarīgi projekta laikā.
Projekts norisināsies līdz pat 2022. gada pavasarim, kā laikā jaunieši iegūs pir-

mo bāzi un nākotnē būs spējīgi konkurēt
uzņēmējdarbības vidē.
Projekts tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.
Dina Linda Mīlberga,
Valmieras Attīstības aģentūra

Skolēni saņems naudas balvas par
teicamām sekmēm
Jau šī mācību gada pirmā semestra noslēgumā Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu
4.-12. klašu skolēniem būs iespēja saņemt naudas balvu
par teicamām sekmēm, šādu lēmumu Valmieras novada
pašvaldības domes deputāti pieņēma sēdē 28. oktobrī.
Lai saņemtu apbalvojumu “Par teicamām sekmēm
mācību darbā”, pašvaldības dibināto izglītības iestāžu
4.-12. klašu skolēniem vidējā mācību sasnieguma vērtējumam semestra noslēgumā jābūt intervālā no 8,5 līdz
10 ballēm, mācību priekšmetos nevar būt nepietiekams
semestra vai gada vērtējums, tāpat arī nav pieļaujamas
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neattaisnoti kavētas mācību stundas.
Naudas balvas apmērs izglītojamiem 4.-9. klašu grupā
būs 30 EUR, savukārt 10.-12. klašu grupā – 60 EUR.
Apbalvojumu piešķirs divas reizes mācību gadā – izvērtējot sekmes pirmā semestra noslēgumā, un otrā semestra noslēgumā, izvērtējot sekmes mācību gadā.
Plānots, ka šogad no pašvaldības budžeta līdzekļiem
naudas balvu piešķiršanai skolēniem tiks atvēlēti vairāk
nekā 30 000 EUR.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

KULTŪRA

Valmierai otrā vieta foto konkursā

Oktobrī par godu Baltijas Jūras reģiona pilsētu savienības (Union of the
Baltic cities, UBC) 30 gadu svinībām
norisinājās foto konkurss “Mūsu savienības pilsētas un iedzīvotāji” (Our
member Cities and Citizens). Noslēguma konferencē 29. oktobrī paziņoja
uzvarētājus – 12 pilsētu un vairāku
desmitu fotogrāfiju konkurencē Val-

mieras iesūtītā fotogrāfija ieguva otro
vietu.
Godpilnā vieta iegūta ar Jāņa Ukasa
tverto mirkli – Dzelzs tilts ziemā,
ko iecienījuši slēpotāji. Fotogrāfija atspoguļo Valmieras ilgtspēju un
iedzīvotāju sportisko garu. Šis industriālā mantojuma objekts ir daļa no
kādreizējā dzelzceļa maršruta “Ainaži–

Valmiera–Smiltene”, kas kļuvis par populāru objektu “Zaļā dzelzceļa” tīklā.
Tērauda konstrukcija turpina dzīvi arī
50 gadus pēc tam, kad vilciens veica
savu pēdējo braucienu pār šaursliežu
dzelzceļa tiltu.
Baltijas Jūras reģiona pilsētu savienības fotokonkursā piedalījās 12 pilsētas, pārstāvot Poliju, Zviedriju, Vāciju,
Norvēģiju, Lietuvu, Igauniju un Latviju. Par konkursā iesūtītajām fotogrāfijām balsoja UBC komisija un lēmumu
pieņēma UBC prezidijs, lemjot par
finālistiem secīgi – Kauņa, Valmiera,
Tartu un Karlskrūna.
Baltijas Jūras reģiona pilsētu savienības ir organizācija, kas apvieno vairāk nekā 70 pilsētas no 10 valstīm
Baltijas jūras reģionā. Latviju šajā savienībā pārstāv Valmiera, kura pievienojās 2021. gada sākumā, Cēsis, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja un Rīga.
Juta Riekstiņa,
Valmieras novada pašvaldība

Valmieras novads gūst pieredzi
No 20. līdz 24. oktobrim Atēnās
(Grieķija), kas ir pirmā pilsēta, kura kļuva par Eiropas kultūras galvaspilsētu,
norisinājās Eiropas kultūras tīkla konferencē (ETC – European Cultural tourism
Network). Tajā piedalījās arī Valmieras
novada pašvaldības izpilddirektores
vietniece, Attīstības pārvaldes vadītāja
Evija Nagle.
Konferencē tika diskutēts par tūrisma
atjaunošanu Eiropā un kultūras, mantojuma un radošuma lomu tajā. Tāpat arī
par mantojuma un radošuma nozīmīgo
lomu Eiropas kultūras norišu nodrošināšanā un tūrisma atjaunošanā pēc
pandēmijas krīzes 2020. un 2021. gadā.

Valmieras pilsētai un novadam, esot
ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas
statusu, piedalīšanās Eiropas kultūras
galvaspilsētas iniciatīvas dzimšanas vietā Atēnās, pilsētā, kurai pirmajai kultūras
galvaspilsētas statuss tika piešķirts 1985.

gadā, ir īpaši nozīmīgi, jo konferences
galvenais diskusiju temats bija risināt
jaunākās tendences kultūras, ilgtspējīga tūrisma un kultūras mantojuma
jomā, tostarp inovāciju, digitalizācijas,
radošuma un kultūras tūrisma produktu
attīstībā.
Valmieras novada pašvaldības galvenā interese bija nostiprināt jau aizsāktā projekta Cult-CreaTE ietvaros aizsākto sadarbību ar projekta partneriem,
īpaši Atēnas Grieķijā un Pafosas pilsētas
Kiprā pārstāvjiem, iedvesmoties no abu
Eiropas kultūras galvaspilsētu pieredzes, to sasaistot ar Valmieras novada
kultūras galvaspilsētas stāstu un jaunā
plānošanas perioda izaicinājumiem atbilstoši Eiropas Savienības definētajiem
prioritārajiem virzieniem. Vidzemes
delegācijas pārstāvjiem radās nenovērtējama iespēja diskutēt ar Grieķijas
Nacionālās tūrisma organizācijas prezidenti Angelu Gerekou un Eiropas
Komisijas Izglītības un kultūras mantojuma ģenerāldirektorāta pārstāvi Anne
Grady par kultūras un tās mantojuma
noturības nozīmīgumu, par kultūru kā
instrumentu, lai veidotu savienojumu
starp mūsu pagātni, tagadni un nākotni. Anne Grady nepārprotami ar stāstu
un praktisku piemēru apliecināja, cik
nozīmīgi ir cienīt mūsu kultūras vērtības,
kultūras mantojumu, ar to iepazīstināt
vietējos iedzīvotājus un tūristus, jo ikviens mēs aizsargājam to, ko mīlam, un
mīlam to, ko pazīstam.
Svarīga bija klātienes saruna ar
Eiropas Komisijas Ceļojumu komisijas,

iepirkumu un attīstības departamenta
vadītāju Lulia Niculica par Eiropas Savienības finansējuma aspektiem un nosacījumiem no pašvaldības kā no projektu ieviesēja puses un Eiropas Komisiju
kā par finansējuma atbildīgo iestādi.
Nozīmīgi Valmieras novada pašvaldībai
ir arī Piet Jaspaert, Europa Nostra viceprezidenta, norādījumi un viedoklis
par nepieciešamību kultūras jomā iesaistīt jauniešus, īpaši sagaidot Eiropas
jaunatnes gadu (Europa Nostra ir Eiropas kultūras mantojuma federācija, kas
pārstāv pilsoņu organizācijas, kas strādā
pie Eiropas kultūras un dabas mantojuma aizsardzības pārstāvniecības Eiropas
Savienībā, Eiropas Padomē un UNESCO).
Valmiera ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu saņēma atbalstu ar
veiksmes vēlējumiem un ielūgumu iedvesmoties no projekta partnera, Eiropas kultūras galvaspilsētas (2017) Pafosas (Kipra).
Vizīte norisinājās projekta “Kultūras
un radošo nozaru ieguldījums Eiropas
kultūras un radošajā tūrismā” (Cult-Crea
TE: Cultural and Creative Industries contribution to Cultural and Creative Tourism in
Europe) ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija, kas
pārstāv arī Valmieras novadu. Projekta
ietvaros Latvijā un Vidzemē paredzēts
izvērst kultūras un radošās industrijas,
lai veicinātu kultūras un radošā tūrisma
produktu veidošanos.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība
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Skatāmas filmas par Valmieras novada
iedzīvotājiem
“Inside Out Project” ir pasaules lielākais un visaptverošākais cilvēku foto projekts ar mērķi mainīt pasauli.
Tas šopavasar norisinājās arī Latvijā.
Valmierā, uz topošās kultūrtelpas “Kurtuve” skursteņa (bijusī katlumāja, kas
agrāk sildīja cilvēku mājas, bet drīzumā
– sirdis) tika izstādīti Valmieras novada
iedzīvotāju lielformāta fotoportreti. Līdzās fotoprojektam filmu studijas VFS
Films paspārnē tapa dokumentālas īsfilmas, atainojot piecu projekta dalībnieku ikdienu.
Īsfilmu autori izvēlējās palūkoties
dziļāk fotoportretos dokumentēto cilvēku – Sedas čigānietes Eleonoras
Jēkabsones jeb Babiņas, latvietes Ilzes
Dauvartes un amerikāņa Deivida
Robertsona no Trikātas, Ārijas Sniegas
no Lodes, Uģa Lapenasa un viņa trīs
dēlu no Ramatas un Valmieras puikas
Gustava Māziņa – dzīvēs.
Īsfilmās satiksim šos projekta dalībniekus viņu mājvietās Valmieras novadā,
uzzināsim viņu stāstus un redzēsim, kur
nonāks varoņu fotoportreti, ja vietas izvēle ir viņu pašu ziņā.
Filmas tiks pirmizrādītas LTV1 kanālā
plkst. 22.25 otrdienās. 30. novembrī aicinām skatīties dokumentālo īsfilmu

par Gustavu Māziņu, 7. decembrī – par
Āriju Sniegu, 14. decembrī – par Uģi
Lapenasu, 21. decembrī – par Eleonoru
Jēkabsoni, 28. decembrī – par Ilzi
Dauvarti un Deividu Robertsonu.
Dokumentālo īsfilmu idejas autore
un režisore ir Žaklīne Zābere-Gāga,
operators Jānis Šēnbergs, drona operators Ēriks Božis, montāžas režisors
Dāvis Gauja, komponists un skaņu
režisors Edvards Broders, krāsu korekcija
un māsterings Roberts Brežģis, montāžas asistents Mārtiņš Kontants, tulki
un subtitrēšana Rita Garnizone un Baiba
Cekule, producente Agne Skane, VFS
Films.
Fotoportreti ir stāsts par Latviju, Latvijas cilvēkiem. Tie ir simbols brīvībai un
mierīgai līdzāspastāvēšanai, pārmaiņām,
kas nes labu, drosmei tikt pamanītiem.
Valmieras projekta iniciatīva pasaules
kartē tika iezīmēta ar uzsaukumu Notice
us! (Pamani mūs!) – fotografējoties un
piekrītot fotoportretu izvietošanai uz
bijušās katlumājas fasādes un 45 metru
augstā skursteņa, projekta dalībnieki
apliecināja, ka katrs portrets ir arī stāsts
par nozīmīgumu, ka arī šķietami mazie
darbi un vēlme darīt labu patiesībā rada
lielas pārmaiņas. Šis foto projekts bija
unikāla iespēja parādīt Latviju, mūsu
kultūru, novada cilvēkus visai pasaulei,
taču galvenais uzdevums bija apliecināt,
ka ikvienam ir būtiska loma mākslas
notikumos un norisēs. Ikvienam ir iespēja mainīt vidi, kurā dzīvojam.
Katra “Inside Out Project” iniciatīva pasaulē ir dokumentēta un apskatāma interaktīvā kartē: www.inside
outproject.net/en/map. Valmieras novada iedzīvotāji pievienojās vairāk nekā 260 000 cilvēkiem 129 valstīs, kuri,
publiski daloties ar savu fotoportretu,
vērš uzmanību neiecietībai un rasismam,
atbalsta demokrātiskas vērtības, veicina klimata pārmaiņas un runā par
integrāciju.
Projekta “Inside out” īstenošana
Valmierā un Valmieras novadā bija viena
no nozīmīgākajām norisēm, Valmierai un
Valmieras novadam esot ceļā uz Eiropas
kultūras galvaspilsētas titulu 2027. gadā.
Projekts sasaucas ar Eiropas kultūras
galvaspilsētas mērķiem aizsargāt un
veicināt kultūras daudzveidību Eiropā
un uzsvērt to kopīgās iezīmes, vairot
iedzīvotāju piederības apziņu kopējai
kultūras telpai, kā arī veicināt kultūras
ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā.
Liene Jakobsone,
Valmieras novada pašvaldība
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Valmieras novada vietvārdi receptēs

Valmieras novads izceļas ar savu
kulināro mantojumu, it sevišķi ar to, ka
daudziem ēdieniem un dzērieniem doti
vietvārdu nosaukumi – Valmiera, Rūjiena, Rūja, Strenči, Salaca, Gauja, Burtnieki, Matīši u.c.
“Mana interese par šo faktu aizsākās
ar receptes noskaidrošanu Rūjienas
salātiem, kā arī pirms došanās uz raidījumu La Dolce Vita ar Roberto. Vēlējos precizēt dzēriena “Rūjas veldze”
sastāvdaļas. Sazinājos ar LNA Valmieras
zonālā valsts arhīva vecāko eksperti
Māru Stabrovsku. Un rezultāts tiešām
bija pārsteidzošs. Domāju, ka Latvijā nav
otrs tāds novads, kur ēdieni un dzērieni
tik bieži nosaukti kādas vietas vārdā,”
stāsta Guna Ķibere, kulināre, Valmieras
novada pašvaldības uzņēmējdarbības
speciāliste. Tā radusies interese pētīt,
kādi vēl ēdieni un dzērieni nosaukti
mūspuses vietvārdos.
Burtnieku zandarts, Matīšu mednieciņi, Rūjas salāti, Rūjas veldze, Rūjas
veltnīši, Rūjienas romšteks, Strenču
veltnīši, Rūjienas salāti, sacepums
“Gauja”, torte “Rūjas krasts”, torte
“Salaca”, kokteilis “Valmiera”, Valmieras
salāti – tie nebūt nav visi ēdieni un
dzērieni, kas nosaukti Valmieras novada vietvārdos. Turklāt arī tagad tam
seko lielisks papildinājums, piemēram,
Rūjienas saldējums, Naukšēnu kvass,
Valmieras minerālūdens, Kokmuižas
alus, Valmiermuižas alus u.c.

Valmieras salāti
Mums jāpateicas Valmieras rajona
patērētāju biedrību savienības valdes
protokoliem, kur ir ne tikai apstiprināti
tajos laikos jaunu ēdienu un dzērienu
nosaukumi, bet ir pievienotas arī receptes un tehnoloģiskās kartes. Piemēram,
1969. gada 13. jūnijā Valmieras rajona
patērētāju biedrību savienības valdes
un rajona kulinārās Padomes lēmuma
protokolā Nr. 12 rakstīts: “Lai uzlabotu
apkalpošanas kultūru un palielinātu
ēdienu sortimentu rajonā, no 1969. gada 28. februāra tika izsludināts sabiedriskās ēdināšanas darbinieku konkurss,
kurā piedalījās visi rajona sabiedriskās
ēdināšanas darbinieki. Noslēdzot šo
konkursu, Kulinārijas padome konstatē,
ka ir izstrādātas interesantas receptūras,
izgatavoti ļoti garšīgi un savdabīgi ēdie-

ni un dzērieni, un lūdz valdi apstiprināt
zemāk uzrādītās pavāru izstrādātās receptūras un to tehnoloģisko procesu.”
Tajā skaitā arī Rūjienas romšteks, Rūjas
veldze, Valmieras salāti, “Gaujas” veltnis
u.c.
Tā katru gadu pavāriem un konditoriem regulāri tika dots uzdevums
izdomāt jaunas receptes un ieviest tās
piedāvājumā. “Jo vairāk pētu, jo vairāk
pārliecinos, cik izdomas bagāti bija
mūsu pavāri un konditori. Produktu
klāsts nebija plašā izvēlē, bet cik daudz
jaunu recepšu izdomāts! Mēs pamatoti
varam lepoties ar saviem konditoriem
un pavāriem, kuri tolaik strādāja sabiedriskajā ēdināšanā.”
Toreizējais Valmieras rajons sevišķi
izcēlās ar augstvērtīgām, iedzīvotāju
iemīļotām un skaitliski daudzveidīgām
receptēm. “Manuprāt, ēdieni, kas nosaukti mums tuvu un zināmu vietu vārdos, kurus radījuši mūsu vietējie pavāri
un konditori, ir īpaši. Tas ir lepošanās
vērts, tas ir mūsu kulinārais mantojums,
kas noteikti jāsaglabā, par to jāstāsta,
tas jāturpina. Šiem ēdieniem un dzērieniem jāturpina savs ceļš mūsu virtuvēs,
jābūt uz mūsu viesību galdiem, ar tiem
jālepojas un jāpiedāvā mūsu viesiem.”
Jautāta, vai ēdiens ir kaut ko aizguvis
no konkrētā nosaukuma, Guna Ķibere
stāsta, ka līdzības noteikti ir saskatāmas.
“Piemēram, torte “Salaca” sastāv no trim
smilšu mīklas kārtām – gluži kā Salacas smilšakmens krasti. Turklāt receptēs
ieteikts torti rotāt ar Mazsalacas ģerboņa atainojumu. Domāju, ka tas ir gods
pilsētai un ar to jālepojas, jo tas nav ierasti – redzēt ģerboni uz tortes.”
Kāds ēdiens piestāvētu Valmieras
novadam? Guna Ķibere saka, noteikti tie
ir šie ēdieni ar vietvārdu nosaukumiem,
kuri gatavoti no vietējiem produktiem.
“Vēl nāk prātā mūsu lielais Burtnieku
ezers novada pašā centrā. Tāpēc tie
varētu būt dažādu zivju ēdieni, kas pa-

pildināti ar labumiem no mūsu dārziem
un meža veltēm. Mūsu novadā ir labvēlīgi
apstākļi graudaugu augšanai, un mūsu
novadu izsenis dēvē arī par Ziemeļlatvijas maizes klēti, tāpēc tie varētu būt arī
graudaugu ēdieni – maize un dažādas
putras. Šī ir ļoti interesanta un attīstāma
tēma. Man ļoti patīk ieskatīties dažādu
laiku recepšu grāmatās un žurnālos,
skatīties ēst gatavošanas raidījumus un
tajos arī piedalīties. Varu secināt, ka ēst
gatavošana aizvien bijusi aktuāla un ļoti
radoša nodarbe gan mūsu senčiem, gan
arī tagad. Vēl secinu, ka latvieši visos
laikos bijuši taupīgi un vienmēr izdomājuši, ko pagatavos no produktiem, kas
palikuši pāri – sakaltēs, sarīvēs, pievienos, sajauks, tā radot jaunus kārtojumus, sautējumus, sacepumus un pat
saldos ēdienus.
Nereti kopā ar receptēm atklājas arī
īpaši stāsti. Piemēram, Rūjienā ilgus
gadus leģendārs bijis konditors Ādolfs
Trinītis, tortes “Rūjas krasts” autors. Vēl
tagad rūjienieši par viņu atceras un
sajūsmināti stāsta par viņa prasmēm.
Savukārt vecajos preses izdevumos
varam izlasīt, ka meistars no piparkūku
mīklas pratis izcept pat toreizējo Rūjienas valdes namu ar visu karoga mastu.
Darbs pie recepšu meklēšanas, kuru
nosaukumā dots Valmieras novada vietvārds, turpinās – meklējam gan arhīvu
materiālos, gan nostāstos. Guna Ķibere
aicina padalīties ar savu recepti vai
īpašo stāstu, kas, iespējams, ir nodota
no paaudzes paaudzē. Lūgums sazināties, zvanot pa tālruni 29464888 vai
rakstot e-pastu guna.kibere@valmieras
novads.lv.
Drīzumā Valmieras novada mājaslapā
www.valmierasnovads.lv būs pieejama
sadaļa, kur būs lasāmas gan arhīvos atrastās receptes ar Valmieras vietvārdiem
nosaukumos, gan mūsdienās radušās.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
29

VALMIERĀ
27. novembrī plkst. 19.00 Valmieras Kultūras centrā grupas “Baltie lāči” koncerts
“Tirgus stāsti”. Biļešu cena 8-12 EUR.
4. decembrī Valmierā iemirdzēsies Ziemassvētku egle.
11. decembrī Maģiskā pastaiga Sajūtu
parkā. Īpašas vides instalācijas, deju
kubs, mūziķi kokos un daudz kas cits.
Biļetes cena 5 EUR. Iepriekšpārdošanā
www.bezrindas.lv.
12. decembrī plkst. 16.00-21.00 pie
Valmieras Kultūras centra Gaismu un
specefektu vides instalācija un teatrāla performance ģimenēm ar bērniem
“Rūķa svētku jampadracis”.
Līdz 15. decembrim Valmieras Kultūras
centrā Tautas Tēlotājas mākslas studijas
gleznu izstāde.
17. decembrī plkst. 19.00 Valmieras Kultūras centrā Marija Bērziņa, Raimonds
Ozols un Valts Pūce koncertprogrammā
“Brīnuma tuvumā”. Biļešu cena 9-14 EUR.
18. decembrī plkst. 17.00 Valmieras
Kultūras centrā koncertuzvedums ģimenei “Ričijs Rū rīko koncertu”. Biļešu cena
7-15 EUR.
18. un 19. decembrī muzikāls Ziemassvētku pārsteigums dažādās vietās Valmierā.
22. decembrī plkst. 18.30 Valmieras
Kultūras centrā jauniešu kora “Skan” Ziemassvētku koncertstāsts. Biļešu cena
5 EUR.
26. decembrī plkst. 15.00 Valmieras
Kultūras centrā kamerkora “Kaķi” Ziemassvētku koncerts Valmieras novada
senioriem.
26. decembrī plkst. 16.00-21.00 Valmierā lukturīšu pārgājiens “Kur slēpjas
gaisma?”.

BRENGUĻU, KAUGURU
un TRIKĀTAS
APVIENĪBĀ
4. decembrī plkst. 14.00 Mūrmuižas
“Pagastmājā” Mūrmuižas Tautas universitātes nodarbība - filma “Emīlija. Latvijas preses karaliene”.
14. decembrī Brenguļu sākumskolā Ziemassvētku radošā darbnīca.
15. decembrī plkst. 14.00 Mūrmuižas
“Pagastmājā” Ziemassvētku koncerts senioriem.
21. decembrī Brenguļos Ziemassvētku
eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.
22. decembrī plkst. 19.00 Trikātas
Kultūras namā “Kantera Trio” koncertprogramma “Vienkārši - Ziemassvētki”.
23. decembrī Kauguros Ziemassvētku
eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.
30

Pasākumi
26. decembrī Trikātā Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.

BURTNIEKU APVIENĪBĀ
28. novembrī plkst. 13.00 Rencēnu pagasta kultūras namā Kauguru pagasta
amatierteātra “Vīzija” izrāde Alehandro
Kasona “Trešais vārds”.
5. decembrī Vecates pagasta centrā Ziemassvētku egles iedegšana.
10. decembrī plkst. 10.00 Rencēnu
pagasta kultūras namā izrāde bērniem
“Ziemassvētki vēlmju mežā”.
10. decembrī plkst. 13.30 Burtnieku
Kultūras centrā Ziemassvētku pasākums
Burtnieku pagasta senioriem.
12. decembrī plkst. 15.00 Ēvelē pie
pensionāru biedrības “Kadiķis” Ziemassvētku pasākums Ēveles pagasta senioriem.
18. decembrī plkst. 14.00 Burtnieku
Kultūras centrā Ziemassvētku pasākums
pirmsskolas vecuma bērniem.
18. decembrī plkst. 18.00 Rencēnu
pagasta kultūras namā koncerts “Ziemassvētku brīnumdziesmas”.

19. decembrī plkst. 15.00 Zilākalna
Kultūras namā Adventes laika koncerts
“Mirdz skaņa klusumā”. Muzicēs Zane
Sniķere.
19. decembrī plkst. 16.00 Kocēnu
Kultūras namā kamerkora “Kaķi” Ziemassvētku koncerts.
19. decembrī plkst. 18.00 Bērzaines
Tautas namā Adventes laika koncerts
“Mirdz skaņa klusumā”. Muzicē Zane
Sniķere.
22. decembrī plkst. 19.00 Vaidavas
kultūras un amatniecības centrā koncerts Ziemassvētku noskaņās. Piedalīsies vokālais ansamblis “Adrem” un
jauktais koris “Vaidava”.
24. decembrī plkst. 16.00 Dikļu evaņģēliski luteriskajā baznīcā Ziemassvētku
dievkalpojums.

MAZSALACAS APVIENĪBĀ
27. novembrī plkst.20.00 Leģendu
nakts Sēļu muižas parterī “Neolīta atspulgā”.
28. novembrī Mazsalacas centrā Ziemassvētku egles iedegšana.

20. decembrī plkst. 13.00 Vecates
Kultūras centrā Ziemassvētku pasākums
pirmsskolas vecuma bērniem.

1. decembrī plkst. 18.00 Ramatas pagasta PII “Pūcīte” pagalmā Ziemassvētku
egles iedegšana.

24. decembrī plkst. 18.00 Ēveles baznīcā Ziemassvētku dievkalpojums.

11. decembrī plkst. 16.00 Ramatas pagasta kultūras centrā dokumentālās
filmas “Amatierteātris “Ramata” laika
griežos” demonstrēšana.

No 10. līdz 24. decembrim Valmiermuižas alus tirgotavā, Dzirnavu ielā 2A,
Ziemas saulgriežu dāvanu tirgotava.

KOCĒNU APVIENĪBĀ
9. decembrī Kocēnos iemirdzēsies Ziemassvētku egle.
10. decembrī Vaidavas centrā, Dikļu
centrā un pie Bērzaines Tautas nama iedegsies Ziemassvētku eglīte.
11. decembrī plkst. 19.00 Dikļu Kultūras centrā Ziemassvētku koncerts “Es
skaistu rozi zinu”. Piedalīsies sieviešu koris “Lira”.
12. decembrī plkst. 16.00 Dikļu
evaņģēliski luteriskajā baznīcā Adventes
koncerts zvanu skaņās. Ieeja par ziedojumiem.
13. decembrī pie Zilākalna Kultūras nama iedegsies Ziemassvētku eglīte.
14. decembrī plkst. 18.30 Rubenes baznīcā jauktā kora “Valmiera” Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Ieeja par ziedojumiem.
17. decembrī plkst. 18.00 Vaidavas
kultūras un amatniecības centrā muzikāls dzejas pasākums “Visspožākā rīta
zvaigzne mīlestība”. Piedalīsies: dzejniece Inese Tora, dziesminieks Renārs
Veličko, māksliniece Inita Jurgenberga.
Vītola izdevniecības grāmatu galds un
redaktore Ilona Vītola.

No 11. decembra līdz 16. janvārim
Mazsalacas Kultūras centrā TLMS
“Mazsalaca” vadītājas, tekstilmākslinieces Gaļinas Birkavas jubilejas izstāde
“Apliecinājums” (Latvijas amatiermākslas kolektīvu prezentācijas vimpeļu
skate).

NAUKŠĒNU APVIENĪBĀ
No 3. decembra līdz 7. janvārim
Naukšēnu pagasta bibliotēkā mākslinieces Diānas Hofmanes gleznu izstāde.
4. decembrī plkst. 18.00 Naukšēnu Kultūras namā Roberta Eihes koncerts. Biļešu
cena 3 EUR.
11. decembrī plkst. 16.00 Naukšēnu
Kultūras namā Dikļu Kultūras centra
sieviešu kora “Lira” koncerts (vadītājas
Larisa Stivriņa un Solvita Eliņa).
17. decembrī plkst. 16.00 pie Naukšēnu
Cilvēkmuzejā Valmieras Kultūras centra
sieviešu kora “Jumara” koncerts.
18. decembrī Naukšēnu Kultūras namā
Ziemassvētku koncerts ar Sēļu kapelu
Naukšēnu pensionāriem.
28. novembrī plkst. 15.00 Piksāru baznīcā 1. Adventes svētbrīdis ar Rūjienas
Sv. Bērtuļa draudzes muzikālu sveicienu.

KULTŪRA

RŪJIENAS APVIENĪBĀ
3. decembrī plkst. 17.00 Rūjienas centrā Ziemassvētku egles iedegšana.

STRENČU APVIENĪBĀ
8. decembrī plkst. 17.00 Strenču centra
laukumā pasakas tapšana kopā ar Ziemassvētku vecīti, Balto lāci un Pērtiķīti
“Ziemassvētku egles ceļš”.

Notvert muižas kadrā
2023. gada Valmieras novada kalendārs plānots muižu tematikā - pilis, mūri,
muižas, pusmuižas, pilsdrupas un dažādi elementi no muižām.
Mēs zinām, ka Valmieras novadā dzīvo talantīgi fotogrāfi, katrs ar savu redzējumu un sajūtu, iztēli un mākslinieciskumu. Tāpēc aicinām doties ķert mirkļus
kā rudenī un ziemā, tā pavasarī un vasarā – lai top Valmieras novada kalendārs!
Jautājumus par fotogrāfijām varat iesūtīt Valmieras novada sociālo tīklu kontos Facebook un Instagram vai e-pastā info@valmierasnovads.lv.
Anete Gūtmane,
Valmieras novada pašvaldība

8. decembrī plkst. 18.00 Sedas centra
laukumā Ziemassvētku eglītes iedegšana kopā ar Ziemassvētku vecīti.
11. decembrī plkst. 16.00 Plāņu pagasta centra laukumā Ziemassvētku eglītes iedegšana kopā ar Rūķi sadarbībā
ar biedrību “Kāre”.
12. decembrī plkst. 15.00 Plāņu Tautas
namā koncerts “Balti, balti...Ziemassvētki nāk”. Piedalīsies Ginta Krievkalna,
Kristaps Krievkalns, Ēriks Upenieks, Ēriks
Ķirškalns. Strenču apvienības pasākums
senioriem.
18. decembrī plkst. 09.00-13.00 Strenču tirgus laukumā Kristofera tirdziņš.
Aicinām pieteikties tirgotājus līdz 16. decembrim, tālr. 26576932; 66954852.
19. decembrī Ziemas Saulgrieži Jērcēnmuižā “Maskošanās”.
28. decembrī Sedas Kultūras namā koncerts ziemas noskaņās “Cauri putenim es
pie Tevis eju…”.
Ieeja uz pasākumiem tikai vakcinētiem / Covid19 pārslimojušiem apmeklētājiem, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu. Bērni līdz 12 gadu
vecumam bez Covid-19 sertifikāta, bērni no
12 gadu vecuma, uzrādot derīgu Covid-19
testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu
par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu
skrīninga testu.

TIEŠSAISTĒ
24. novembrī no plkst. 18.00 līdz
20.00 Valmieras integrētā bibliotēka
tiešsaistē atzīmē 14. dzimšanas dienu
ar sarunu vakaru “Līdzdalība = Dzīvesprieks”. Papildu informācija un pieteikšanās Valmieras bibliotēkas mājaslapā.

Paldies mediķiem!
Pateicībā mediķiem par darbu pandēmijas laikā un aktīvo līdzdalību
vakcinācijā pret Covid-19 vīrusu, Valmieras novada pašvaldība valsts
svētku laikā pasniedza ģimenes ārstiem, feldšerpunktu, vakcinācijas
kabinetu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem
spēcinošu, dabas veltēm bagātu dāvanu, ko veidoja Valmieras novada
mājražotāju labumi.
Cienījamie mediķi, paldies par sirdsdarbu! Lai katra diena, ko veltāt
līdzcilvēku veselībai, sniedz gandarījumu par paveikto!
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

30. novembrī no plkst. 18.30 līdz
19.30 tikšanās tiešsaistē “Kā atrast sevi.
Vispirms tiešām varbūt mierīgi un dziļi jāieelpo...”. Par garīgā miera un līdzsvara jautājumu runās Ilmārs Latkovskis,
žurnālists, TV raidījuma “Lielās patiesības” vadītājs. Pieteikšanās Valmieras
bibliotēkas mājaslapā.
Pasākumu plāns decembrī var tikt mainīts un
papildināts, lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai www.valmierasnovads.lv sadaļā
Norišu kalendārs, kā arī Valmieras novada un
apvienību Facebook kontos.
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Aicinām uzzīmēt valmieriņu, kas
pārtaps dāvanā jaundzimušajiem
Viņu neviens nav redzējis. Mēs nezinām, cik
viņam gadu, vai viņam ir zvīņas, bet varbūt
aste. Vēsture klusē, vai viņam garšo zaptsmaize
vai varbūt apaļas kotletītes. Grūti pateikt, vai
viņš ir tik viegls, ka pārvietojas līdz ar vēju, vai
varbūt viņš ir lielāks par ziloni. Varam gan nojaust, ka paslēpes viņam ir viena no mīļākajām
rotaļām. Un zinām to, ka viņš dzīvo Valmieras
novadā.
Aicinām ikvienu, kuram ir ideja par
valmieriņa izskatu, to atklāt zīmējumā.
Iespējams, tieši Tavs zīmējums būs skice
prasmīgam šuvējam, radot skaistu un
īpašu dāvanu ikvienam Valmieras novada jaundzimušajam.
Zīmējumu Valmieras novada pašvaldībā
gaidīsim līdz 12. decembrim jums ērtākā
formātā:
♦ atsūtītu ieskenētu vai nofotografētu uz
e-pastu info@valmierasnovads.lv;

♦ pastkastītē pie Valmieras novada pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
♦ pastkastītēs pie kāda no klientu apkalpošanas centriem: Kocēnos (Alejas iela 8,
Kocēni, Kocēnu pagasts), Matīšos (Skolas
iela 11, Matīši, Matīšu pagasts), Mazsalacā
(Pērnavas iela 4, Mazsalaca), Naukšēnos
(“Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu
pagasts), Rūjienā (Raiņa iela 3, Rūjiena),
Strenčos (Rīgas iela 7, Strenči), Trikātā
(Nākotnes iela 3, Trikāta, Trikātas pagasts).
Aicinām pievienot kontaktinformāciju, lai
varam sazināties ar autoru, kura zīmējums pārtaps par dāvanu jaundzimušajiem. Tāpat arī
pēc nejaušības principa zīmējuma konkursa
dalībnieki saņems veicināšanas pārsteigumu.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība

