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Valmieras novada pašvaldības informatīvais izdevums
Tirāža: 27 500. Bezmaksas. Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”.
Valmierā izplata SIA “Mārketinga un reklāmas aģentūra Laiks”,
Valmieras novadā (izņemot Valmieru) izplata VAS “Latvijas Pasts”.
Izdod: Valmieras novada pašvaldība (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201).
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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 27. līdz 30. decembrim.
Nākamais informatīvais izdevums iznāks no 24. līdz 28. janvārim.

Lai nākamais ir jaunu
sākumu gads!
Iedvesmosimies paši un
būsim kā paraugs citiem,
soli pa solim iesim pretī
saviem sapņiem un
noteiksim jaunus mērķus!

Valmieras novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs Jānis Baiks

Valmieriņš ir atklājies
Taču patiesībā tas visu
nedaudz sarežģī. Izrādās –
katrs viņu redz citādāk.
Divas lielas acis vai viena, vai vairāk nekā divas.
Vilna putekļa vieglumā
vai pamatīgs kažoks, kur
viegli pazustu pat kurpju
pāris. Spēcīgi spārni, kas
ļauj pacelties neticamos
augstumos, vai disko gaismu cienīgas zvīņas. Ragi
– vairāki vai viens, aste –
gara vai iznesīgi kupla. Nepieredzēti grūto uzdevumu – uzzināt, kāds izskatās
Valmieras novadā dzīvojošais valmieriņš, – risināja 149 drosminieki. Pateicoties viņiem, vienu gan
zinām droši – valmieriņš ir drošsirdīgs,
laipns, mīļš, dzīvespriecīgs, zinātkārs un
krietns.
Pateicamies par lieliskajiem zīmējumiem un idejām, kā arī stāstiem! Tie
mums atklāj, ka jaundzimušajam pirmajai dāvaniņai jābūt stiprai, lai dotu drosmi, valmieriņam jābūt sportiskam, kā arī
čaukstošam, lai mazulim ir interesanti,
protams, mīkstam, draudzīgam un

smaidīgam. Viņam patiks darīt to pašu,
ko dāvanu saņēmējam, kad paaugsies,
piemēram, ēst saldējumu, braukāties
ar velosipēdu jaunajā skeitparkā. “Lai
arī mēs esam ļoti daudzi, bieži neesam
sastopami, jo mums patīk slēpties.
Bet tiem, kuri mūs tomēr ierauga,
nesam veiksmi, veselību un lielisku
noskaņojumu. Par mums biežāk zina
stāstīt bērni, opji un omītes – viņi ir
acīgāki nekā pieaugušie. Sens es esmu

kā pasaule, ar ķērpjiem
un maziem kociņiem
apaudzis. Jā, ar kociņiem.
Ko tad jūs domājat,
kurš tos kokus pa visu
Valmieru ir sastādījis?
Protams, ka es! Un nemaz
nebrīnies par manām
smieklīgajām
pēdiņām,
tās ir pleznas, jo es bieži
peldos Gaujā. Bet mans
un manu palīgu galvenais
uzdevums ir samīļot visus
jaundzimušos bērniņus,”
tāds ir viens no stāstiem,
ko atklājusi valmieriņa
meklēšanas ekspedīcija.
Jaunā gada sākumā, kad
pasaulē nāks Valmieras
novada 2022. gada pirmais
mazulis, viņu sagaidīs arī valmieriņš.
Liekot galvas kopā, kāds no valmieriņa
apveidiem prasmīgas šuvējas rokās būs
tapis par īpašu dāvanu, ko turpmāk
saņems ikviens Valmieras novada
jaundzimušais. Tad arī mēs ieraudzīsim,
kāds izskatās valmieriņš.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
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Uguns nelaimē cietušai ģimenei dāvina māju
Šajā rudenī Valmieras novada Rūjienas apkārtnē uguns nelaime atņēma
mājas kuplai 11 bērnu ģimenei, tāpēc
cerībā uz Ziemassvētku brīnumu Valmieras novada pašvaldība apzināja reģionu uzņēmējus un citus līdzcilvēkus,
jautājot, vai kāds var sniegt palīdzību
nelaimē cietušajiem. Aicinājumam palīdzēt atsaucās daudz cilvēku, saziedojot
mantas, apģērbu un citas sadzīves lietas,
kas lielajai ģimenei bija nepieciešamas.
Palīdzības sniegšanā iesaistījās arī uzņēmums “Dižozols,” kas ģimenei dāvināja
jaunu mājvietu.
23. decembrī Valmieras novada pašvaldība un uzņēmums “Dižozols” ģimeni

aicināja viņu jaunajās mājās, pasniedzot
atslēgas, lai Ziemassvētku laikā ģimene
varētu uzsākt jaunu dzīves posmu.
Uzņēmuma SIA “Dižozols” valdes loceklis Jānis Upenieks uzsver: “Atsaucoties Valmieras novada pašvaldības
aicinājumam palīdzēt, mēs, “Dižozols”,
mobilizējamies un bijām gatavi sniegt
palīdzīgu roku ģimenei, kurai tā ir vajadzīga. Ticu, ka brīnumi notiek tur, kur
tiem tic. Un tur, kur paši tos radām, tāpēc
mēs, “Dižozols”, aicinām cilvēkus nebūt
vienaldzīgiem, atsaukties uz līdzcilvēka
palīgā saucienu ar tādu atbalstu, kādu
katrs varam sniegt. Lai labais rada labo!”

“No sirds pateicos uzņēmējiem par atsaucību! Šajā Ziemassvētku gaidīšanas
laikā ir grūti lūgt palīdzību, jo tas ir laiks,
kad mēs viens otram vairāk palīdzam
dodot. Šis ir brīnumu gaidīšanas laiks,
kad gaisma gūst uzvaru pār tumsu.
Lai vairāk gaismas ienāk mūsos, mūsu
domās un darbos, lai dalāmies tajā,
dodot to viens otram – lai top gaisma!”
aicina Guntis Gladkins, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos.
Letīcija Līva Lukjanska,
Fox Consulting

Mazsalacā jauni publiskā
interneta pieejas punkti

Vienojas kopīgam
labdarības mērķim

Īstenojot “Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI)
WiFi4EU” projektu, Mazsalacā izveidoti publiskie bezvadu interneta
piekļuves punkti ārtelpās un publisko ēku iekštelpās.
Brīvdabā projekta bezvadu internetu var izmantot gan Valtenberģu
muižas pagalmā, gan aiz muižas uz parka pusi, tāpat internets pieejams
Mazsalacas vidusskolas pagalmā, pie ieejas namiņa Skaņākalna dabas
parkā un Mazsalacas pilsētas centrā.
Iekštelpās bezvadu internets ierīkots abās Mazsalacas Mūzikas un
mākslas skolas ēkās, Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādē “Dārziņš”,
Valtenberģu muižas 2. stāvā, SIA “Banga KPU” telpās un Mazsalacas vidusskolā.
Šo bezvadu interneta piekļuves punktu izmantošana ir bezmaksas,
internets pieejams ikvienam, meklējot pēc nosaukuma WiFi4EU.
Publiskos bezvadu interneta piekļuves punktus uzstādīja Eiropas
infrastruktūras savienošanas instrumenta aktivitātes “WiFi4EU/ Bezmaksas bezvadu internets eiropiešiem” projektā “Par bezvadu interneta
piekļuves punktu piegādi, montāžu un nepieciešamās infrastruktūras
izbūvi”. Projekta ieviešanas izmaksas 15 000,00 EUR, kuras pilnībā sedza
Eiropas Savienības finansējums, uzstādīšanu veica SIA “OSS Networks”.
Ikmēneša uzturēšanas izmaksas segs Valmieras novada pašvaldība.

Ziemassvētki ir labdarības laiks, tāpēc arī Valmieras novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu
darbinieki vēlējās darīt labu un gaišām domām pilnu darbu, vienojoties kopīgam mērķim, lai vairotu
drosmi no pašiem mazākajiem līdz pat pilngadību
sasniegušajiem.
23. decembrī pie Vidzemes slimnīcas mazajiem
pacientiem nogādāta līdz malām pilna “Drosmes
kaste” – īpaša prieka kaste, kurā ir jaunas un neatvērtas rotaļlietas, puzles, grāmatiņas, spēles, mantas sportiskām aktivitātēm, dažādi aksesuāri un
saldumi, par katru drosmīgi izturētu izmeklējumu
un brīžiem, kad jauks pārsteigums var būt īpaši nepieciešams.
Ideja par “Drosmes kasti” Vidzemes slimnīcas
mazākajiem pacientiem ir aizgūta no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas.
Paldies visiem darbiniekiem, kuri atvēlēja laiku,
lai iepriecinātu un iedrošinātu tos, kuriem tas patiesi ir vajadzīgs!

Anete Gūtmane,
Valmieras novada pašvaldība

Juta Riekstiņa,
Valmieras novada pašvaldība

Iedzīvotāji sniedz priekšlikumus Valmieras
novada attīstībai
Par Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2038. gadam
un Valmieras novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrādes
uzsākšanas startu var saukt 2021. gada
28. janvāra domes deputātu lēmumu.
Iedzīvotāju līdzdalība Valmieras novada attīstības dokumentu izstrādē ir ļoti
būtiska.
Pirmā iedzīvotāju iesaiste norisinājās no 27. jūlija līdz 25. augustam, kad
iedzīvotājus aicināja piedalīties aptaujā. Nākamais iedzīvotāju iesaistes pasākums norisinājās no 20. novembra līdz
20. decembrim. Šajā laikposmā platfor4

mā “Google Meet” notika astoņas publiskās apspriešanas sanāksmes – katrā
teritoriālajā apvienībā un Valmierā par
Valmieras novada attīstības plānošanas
dokumentu 1. redakciju. Apspriedēs piedalījās 161 dalībnieks. Gan apspriedēs,
gan rakstiski saņemtie priekšlikumi apkopoti un iekļauti attīstības plānošanas
dokumentos.
Iedzīvotāji sniedza priekšlikumus par
vietējo kultūrvēsturisko vietu potenciāla izmantošanu tūrismā, par ūdensapgādes un kanalizācijas attīstības nepieciešamību, autoceļu un velo infrastruktūras attīstību, daudzveidīgām
brīvā laika pavadīšanas iespējām jau-

niešiem un senioriem, dzīvojamā fonda
attīstību, uzņēmējdarbības attīstību un
citus.
Tāpat iedzīvotāji izteica lielu interesi piedalīties teritorijas plānojuma apspriešanā, lai izteiktu savus priekšlikumus par teritorijas attīstības plāniem
savas dzīvesvietas apkaimē.
Dokumentu izstrāde un iedzīvotāju
iesaiste tematiskajās grupās turpināsies
arī 2022. gada pirmajā pusē. Tāpat plānota attīstības dokumentu 2. redakcijas
sabiedriskā apspriešana.
Kristīne Melece,
Valmieras novada pašvaldība

PROJEKTI

Vidzemes lauku partnerība “Brasla”
izsludina LEADER projektu konkursa XI kārtu
uzņēmējdarbības atbalstam
Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības “Brasla” SVVA stratēģijai 2014.–2020. gadam un 2015. gada
13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku at-

tīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””, 5.1. aktivitāte
“Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesnieguma pieņemšana no 2021. gada 26. decembra līdz 2022. gada 26. janvārim.
Projektu konkursa XI kārtā pieejams finansējums 464 661,12 EUR

1. Rīcība

Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana –
278 796,67 EUR

2. Rīcība

Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas
veicināšana – 185 864,45 EUR

Projektu īstenošanas termiņš:
Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Pārējiem projektiem īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektus var iesniegt elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) eps.lad.gov.lv
Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, veidlapām var iepazīties biedrības Vidzemes
lauku partnerība “Brasla” mājaslapā www.brasla.lv un birojā, adrese: Braslas iela 2, Straupes pagasts, Cēsu novads,
LV-4152, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.
Kontaktinformācija: Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts Liga@brasla.lv.
Projektu īstenošanas darbības teritorija Valmieras novadā – Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagasts.

Laura Ezera,
Vidzemes lauku partnerība “Brasla”

Izsludināts NVO projektu pieteikumu
konkurss ģimenes pasākumu atbalstam
Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu projektu pieteikumu
konkursu nevaldības organizācijām
(NVO) “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”, lai 2022. gadā īstenotu pasākumus ģimenisku vērtību godināšanai
visā Latvijā. Programmā pieejamais
finansējums organizācijām ir 450 000
EUR.
Konkursa mērķis ir nodrošināt NVO
iniciatīvas ģimenēm draudzīgas vides
veidošanā un sabiedrības līdzdalības
veicināšanā, vairojot pozitīvu attieksmi
pret ģimenēm un sekmējot sadarbību

ar pašvaldībām ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanā.
Par pasākumiem ģimenisku vērtību godināšanai uzskatāmi pasākumi
ģimenēm un tās locekļiem – atzīmējamās dienas, t.sk. Tēva, Mātes un
Ģimeņu diena, dažādas nometnes, neformālās izglītības pasākumi, kultūras,
sporta vai atpūtas u.c. Vienam projekta
pieteikumam pieejamais minimālais
finansējums ir 2 500 EUR, maksimālais
finansējums ir 15 000 EUR.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš
ir 2022. gada 20. janvāra plkst. 12.00.

Projektu iesniedzēju ērtībai 2022. gada 11. janvārī plkst. 11.00 notiks informatīvais seminārs Sabiedrības integrācijas fonda Facebook lapā, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot
sev interesējošus jautājumus pirms
projektu pieteikuma iesniegšanas.
Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta
veidlapu iespējams iepazīties www.sif.
gov.lv sadaļā “Projektu konkursi”.
Zane Jēkabsone,
Sabiedrības integrācijas fonds
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Valmierā būs nosiltinātas un pārbūvētas
visas pirmsskolas izglītības iestādes
Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ezītis” struktūrvienībā “Ābelīte”
Palejas ielā 5, Valmierā uzsākti energoefektivitāti paaugstinoši pārbūves darbi.
Samazinot primārās enerģijas patēriņu, samazināsies pašvaldības izdevumi par siltumapgādi. Pārbūves
rezultātā būs arī atrisināts zāles, nodarbību un administrācijas telpu trūkums, iestādes audzēkņiem un darbiniekiem būs pieejama mūsdienu prasībām atbilstoša vide.
Darbu laikā veiks ārsienu, pārseguma, grīdas, cokola un pamatu siltināšanu, mehāniskās ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūvi, ūdensvada
un kanalizācijas sistēmas atjaunošanu,
vājstrāvas kabeļu izbūvi, gaismekļu nomaiņu, apkures sistēmas rekonstrukciju
un izbūvēs divstāvu piebūvi, kur 2. stāvā
atradīsies plaša, necaurstaigājama zāle
nodarbībām un sarīkojumiem.
Noslēdzoties Valmieras PII “Ezītis”
struktūrvienības “Ābelīte” pārbūvei, visas pirmsskolas izglītības iestādes Valmierā būs pārbūvētas atbilstoši energoefektivitātes paaugstināšanas nosacījumiem.
Ēkas pārbūves darbus paredzēts
pabeigt līdz 2022./2023. mācību gada

sākumam. Būvdarbu laikā “Ābelītes”
audzēkņi pirmsskolas izglītības programmu apgūst Valmieras PII “Ezītis” ēkā
Rubenes ielā un Gaujas Stāvo krastu
Sajūtu parka bijušās viesnīcas ēkā Jāņa
Daliņa ielā.
Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic SIA “SANART” par kopējo līguma
summu 828 904,17 EUR ar PVN. Darbi tiks
īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.
specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo

energoresursu izmantošanu pašvaldības
ēkās” projekta “Pašvaldības ēkas Palejas
ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr.4.2.2.0/
20/I/002) ietvaros. Uz projektu attiecināmie kopējie izdevumi ir 818 464,70
EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir
270 138,90 EUR, ERAF finansējums 177
450,93 EUR, valsts budžeta finansējums
6262,97 EUR.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

Bezmaksas jogas
Vingrošanas
nodarbības tiešsaistē nodarbības senioriem
No 15. decembra, Rūjienas apvienības iedzīvotāji aicināti piedalīties jogas nodarbībās, kas norisinās ZOOM
platformā ik trešdienu no plkst. 19.30 līdz. 20.30. Nodarbības piemērotas visiem vecumiem un jebkurā sagatavotības līmenī, ērtībai noderēs vingrošanas paklājiņš.
Pieslēgšanās saiti meklē www.valmierasnovads.lv vai
Rūjienas apvienības Facebook lapā!
Nodarbības norisinās projektā Nr. 9.2.4.2./16/I/053 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rūjienas apvienības iedzīvotājiem”.

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

Madara Ribozola,
Valmieras novada pašvaldība

Marika Pitura,
Valmieras novada pašvaldība

Uzlabota zivju resursu aizsardzība

Valmieras novada pašvaldība šogad realizējusi piecus Valsts
zivju fonda projektus par kopējo summu 38 656,47 EUR, no
kuriem 30 575,42 EUR – Valsts zivju fonda finansējums, bet
8 081,05 EUR – pašvaldības līdzfinansējums.
Projektu laikā Burtnieku ezerā veikta ūdensaugu pļaušana 15 ha platībā ar mērķi uzlabot plēsīgo zivju dabisko dzīvotņu kvalitāti, atjaunot plēsīgo zivju nārsta vietas; izstrādāti Vecates pagastā esošā Ķiruma ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumi, kas ir būtisks instruments ceļā uz
ilgtspējīgu ezera un tam piegulošo teritoriju apsaimniekošanu.
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Būtiski papildināts pašvaldības policijas inspektoru
aprīkojums – iegādāti divi bezpilota lidaparāti, IP
kamera ar 4G funkciju, tālskatis ar termokameru, divi
binokļi, četras ķermeņa kameras, kā arī pie Burtnieku ezera
uzstādītas vēl divas jaudīgas stacionārās videonovērošanas
sistēmas. Jaunais aprīkojums ir nozīmīgs palīgs gan Valmieras
novadā esošo publisko ūdeņu, sešu ezeru un divu upju, gan
privāto ūdenstilpju zivju resursu aizsardzībā.
Evija Ozola,
Valmieras novada pašvaldība

SAIMNIECISKIE DARBI

Jaunas elektroinstalācijas un zāles
remonts Jērcēnmuižā
Vienā no Valmieras novada senākajām ēkām – Jērcēnmuižā – uzsākti
elektroinstalācijas atjaunošanas un
zāles remonta darbi.
Veicot ēkas elektroietaišu profilaktiskos mērījumus, novērtēts
elektroiekārtu tehniskais stāvoklis, tā
atbilstība energostandarta LEK 002
prasībām, personāla drošībai, elektoietaišu aizsardzībai un ugunsbīstamības novēršanai. Pēc pārbaudes
secināts, ka elektroinstalācija ir novecojusi un nepieciešama tās rekonstrukcija un modernizācija.
Elektroinstalācijas atjaunošanas
izmaksas ir 14 000 EUR, 10 000 EUR
bija paredzēts 2021. gada budžetā.
Cenu kāpuma dēļ budžeta grozījumu
rezultātā nācās atrast vēl 4 000 EUR.
Tika veiktas vairākas tirgus izpētes, kuru rezultātā noskaidrots, ka
elektroinstalācijas rekonstrukciju un
modernizāciju veiks SIA “Varikon”.

Uzņēmums ir sācis darbu, un to
paredzēts pabeigt 2022. gada martā.
Speciālisti, apsekojot ēku, secināja, ka, veicot elektroinstalācijas
nomaiņu, nav iespējams saglabāt
esošo sienu apdari zālē, līdz ar to
nepieciešams finansējums zāles remontam. Iepriekšējais zāles remonts
veikts 1986. gadā.
Valmieras novada pašvaldībasdome ir piešķīrusi 24 000 EUR Jērcēnmuižas zāles remontam. Finansējums
paredzēts no Strenču apvienības
pārvaldes budžeta, veicot grozījumus
Valmieras novada pašvaldības 2021.
gada budžetā.
Zālē plānota ģipša paneļu
demontāža, sienu un griestu atjaunošana, saglabājot dekoratīvos
griestu paneļus, vēsturisko durvju atjaunošana, apgaismes ķermeņu nomaiņa. Darbus veiks SIA “Brickwood”.
Jērcēnmuiža būvēta 1900. gadā

kā viena no muižas kompleksa ēkām.
Vēstures avoti stāsta, ka barons
Krīdeners to cēlis savām neprecētajām māsām kā dzīvojamo ēku, tāpēc
tā ieguvusi neoficiālo nosaukumu
Freileņu māja.
Šobrīd ēkā atrodas Jērcēnu pagasta bibliotēka un Jērcēnu Tautas
nams.

Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

Par pašvaldības ceļu uzturēšanu un atbalstu
mājsaimniecībām
Valmieras novada pašvaldības dome
13. decembra ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu īstenot tās brīvprātīgo
iniciatīvu, nodrošinot pašvaldības atbalstu māju ceļu (piebraucamā ceļa)
uzturēšanā ziemas sezonā intensīvas
snigšanas laikā personām ar invaliditāti, vienatnē dzīvojošiem vai vientuļajiem trūcīgajiem vai maznodrošinātiem
vecuma pensionāriem, kā arī aprūpes
mājās pakalpojuma saņēmējam.
Lai saņemtu atbalstu, aicinām sazināties ar to Valmieras novada pašvaldības apvienības pārvaldi, kuras teritorijā
attiecīgais mājas ceļš (piebraucamais
ceļš) atrodas. Aicinām iedzīvotājus, nonākot situācijā, kurā nepieciešams pašvaldības atbalsts ceļu tīrīšanā, sazināties
ar apvienību pārvaldes vadītājiem, kuri,
sadarbojoties ar Sociālo lietu pārvaldes
speciālistiem, katru konkrēto gadījumu
izvērtēs individuāli!
Apvienību pārvalžu kontakti ir pieejami Valmieras novada pašvaldības
2021. gada novembra informatīvā izdevuma 4. lapā vai pašvaldības mājaslapas sadaļā “Kontakti” – “Apvienību pārvaldes”.
Valsts un pašvaldības autoceļi ir sadalīti piecās ziemas uzturēšanas klasēs –
A (augstākā), B, C, D un E (zemākā) atkarībā no ceļu klasifikācijas, satiksmes
intensitātes, seguma tipa, tehniskā stāvokļa, plānotā (pieejamā) finansējuma

un sociālekonomiskās nozīmes. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
C vai D uzturēšanas klasi piešķir tiem
autoceļiem, kuriem ir grants vai šķembu segums, ņemot vērā vidējo transportlīdzekļu satiksmes intensitāti.
ASFALTĒTU IELU UN CEĻU
UZTURĒŠANA
Līdz –10 grādiem uz ielām kaisa samitrinātu sāls maisījumu jeb nātrija
hlorīda šķīdumu.
No –10 grādiem un zemākā temperatūrā uz ielām kaisa smilts-sāls maisījumu. Aukstā laikā samitrinātā sāls maisījumā esošais ūdens sasalst ātrāk, veidojot apledojumu, tāpēc tas nav piemērots
un iedarbojas lēni.
Uz tiltiem papildus tiek izmantots
arī kālija hlorīds, kas līdz –15 grādiem
nodrošina sniega kausēšanu ilgstošākā
periodā.
3. kategorijas jeb apkaimju ielās sāls
šķīdumu kaisa ierobežotā daudzumā,
jo tajās drīkst būt piebraukta sniega
un ledus kārta. Šajās ielās vispirms veic
tīrīšanu, bez kaisīšanas. Ja šīs ielas paliek
slidenas, tiek veikta smilts-sāls maisījuma kaisīšana, kurā sāls ir tādā sastāvā, lai
smilts nesasaltu.
GRANTĒTAS VAI ŠĶEMBOTAS
IELAS
Pēc snigšanas attīra no sniega, stipras snigšanas apstākļos – arī snigšanas

laikā, apstrādā ar pretslīdes materiālu.
BRUĢĒTU UN ASFALTĒTU IETVJU
UZTURĒŠANA
Ietves attīra no sniega mehanizēti,
apstrādā ar pretslīdes materiālu, kas
ir smiltis vai smilts-sāls maisījums, lai
panāktu drošu gājēju ietves lietošanu.
Pašvaldības autoceļi tiek regulāri apsekoti, lai kontrolētu to uzturēšanas
prasību izpildi. Speciālisti seko līdzi
laikapstākļu prognozēm un dod norādes autoceļu uzturētājiem par prioritārā secībā tīrāmajiem posmiem, pamatojoties uz ceļu klasēm, jo visus ceļus
vienlaikus iztīrīt nav iespējams. Tāpat
atgādinām, ka zemes gabalu vai ēku
īpašnieki (gan fiziskas, gan juridiskas
personas) ir atbildīgas par viņu īpašumiem piegulošajās teritorijās esošo
ietvju tīrīšanu un apstrādi. Kā izņēmums
ir sākotnēji minētās sociālās grupas,
kurām tiks sniegts atbalsts māju ceļu
uzturēšanā.
Nepieciešamības gadījumā lūdzam
zvanīt pa bezmaksas atbalsta tālruni
8484 Operatīvajam informācijas centram, informējot par bīstamām vietām
uz ielas un ceļu brauktuves vai citur
publiskās vietās.
Avots: Latvijas Valsts ceļi, www.lvceli.lv
Elīna Upīte, Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
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Valmieras novadā turpinās ielu, ceļu un
infrastruktūras sakārtošana
Valmieras novada pašvaldībā norisinās plānoto ielu, ceļu
un infrastruktūras sakārtošana un iepriekš uzsākto attīstības
projektu īstenošana atbilstoši Valmieras novada pašvaldības
apstiprinātajam 2021. gada budžetam. Iestājoties ziemas
sezonai, Valmieras pilsētas un apvienību pārvaldībā esošajiem
ceļiem, ielām un ietvēm tika un tiek veikti ikdienas uzturēšanas
darbi, arī sniega tīrīšana.
Valmieras pilsētas ielu, ietvju un laukumu tīrīšanu šajā
ziemas sezonā turpina veikt SIA “Clean R” un SIA “Valmieras
Namsaimnieks”. SIA “Clean R” veic 4/5 pilsētas teritorijas
uzkopšanu, pamatojoties uz iepirkuma rezultātā noslēgtā
līguma nosacījumiem. Apmaksa tiks veikta atbilstoši padarītajam darbam. Savukārt apvienību teritorijās ir noslēgta
vienošanās ar uzņēmumiem, kas tīra pašvaldības autoceļus
šajā ziemas sezonā.
Plašāka informācija par ceļu tīrīšanas jautājumiem un
uzturēšanas klasēm ir pieejama pašvaldības mājaslapā www.
valmierasnovads.lv, sadaļā “Novads” – “Ceļu apsaimniekošana”.
BRENGUĻU, KAUGURU UN TRIKĀTAS APVIENĪBA
Brenguļu pagastā – Brenguļos turpinās apgaismojuma
izbūve Brenguļu centrā, turpinās darbs pie dokumentu sakārtošanas. Brenguļu Kultūras namam pabeigts mazās un lielās
zāles kosmētiskais remonts.
Kauguru pagastā – daudzdzīvokļu mājām “Līgotnes”
un “Skaras” ir nomainīts siltumtrases posms un izveidots
pieslēgums. J. Endzelīna Kauguru pamatskolā ir uzstādīts
granulu apkures katls. Novembrī Mūrmuižas ciematā pabeigta apgaismojuma uzstādīšana daudzdzīvokļu māju pagalmos.
Mūrmuižas “Pagastmājai” ir uzstādīta uzbrauktuve ar invalīdu
un bērnu ratiņiem, un uzsākts kosmētiskais remonts vecajās
pasta telpās. Kauguros ir pabeigta apgaismojuma stabu uzstādīšana.
Trikātas pagastā – pabeigti darbi pie Trikātas pārvaldes
jumta siltināšanas.
BURTNIEKU APVIENĪBA
Visās kapsētās noslēgušies digitalizācijas darbi, bet pagastos – lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija un ielu apgaismojuma nodrošināšana diennakts tumšajā stundās. Pie
vērtīgajām koku alejām Valmiermuižā un Burtniekos notika
sagrābto lapu izvešana no īpašumiem.
Burtnieku pagastā – ceļa posmiem “Burtnieki-Pintes”,
“Šķetras-Gaiļi” un “Arāji-Smilgas” noņemts ceļa apaugums. Izstrādā tehnisko projektu apvienības pārvaldes telpu pārbūvei
un izbūvē jaunas apgaismojuma līnijas Jaunatnes un J. Vintēna
ielās. Noslēgts līgums par publiskās tualetes izbūvi un kvalitatīvāku videonovērošanas kameru uzstādīšanu. Izstrādāti
Burtnieku Ausekļa pamatskolas ēkas pārseguma stiprināšanas
darbu un sporta laukuma pārbūves darbu tehniskie projekti,
izsludināta iepirkuma procedūra sporta laukuma pārbūves
darbu veikšanai. Ir pabeigta Burtnieku Veco kapu kapličas arhitektoniskā izpēte.
Ēveles pagastā – ceļa posmam “Žagatas-Vecdīveļi-Jērcēnu
pagasta robeža” veikti ceļa profilēšanas, seguma pastiprināšanas un apauguma noņemšanas darbi, posmam “Vecsucēni-Zeltiņi” - seguma pastiprināšanas un profilēšanas darbi.
Ēveles sporta zālei veikti siltumsūkņa kolektora remontdarbi.
Matīšu pagastā – noslēgts līgums par Matīšu brīvprātīgo
ugunsdzēsēju depo ēkas jumta maiņu, Matīšu pirmsskolas
iestādes ēkai un pastam veikti ieejas mezglu remontdarbi, bet
velo novietnei pie Matīšu PII ēkas ieejas uzstādīts jumts. Ceļa
posmam “Matīši-Jaunkriķi-Strazdi” ir noņemts ceļa apaugums
un veikta caurtekas izbūve, bet “Graudiņi-Pučurga-Matīši”
veikta sāngrāvju atjaunošana.
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Rencēnu pagastā – ceļa posmam “Lizdēni-Gulbīši” un
“Sedas tilts-Rencēni” ir noņemts apaugums un veikti seguma
pastiprināšanas darbi, posmam “Sedas tilts-Rencēni” ir veikti
arī profilēšanas darbi. Ceļa posmam “Sauļi-Sīleņi” ir pabeigti ceļa seguma pastiprināšanas un profilēšanas darbi, bet
“Rencēni-Gobas-Bērzkalni” – seguma uzlabošanas darbi.
Pie pārvaldes ēkas un sabiedriskās tualetes ir uzstādītas papildu novērošanas kameras, bet Rencēnu ciemā – veikti apgaismojuma uzlabošanas darbi.
Valmieras pagastā – ceļa posmam “Valmiera-Ģibži”
noņemts apaugums, bet ceļa posmā “Valkas šoseja-Pilāti”
veikta virskārtas virsmas apstrāde, esošās pamatkārtas pastiprināšana un divkārtu virsmas apstrāde. Veikta gaismekļu izbūve un nomaiņa Valmiermuižā. Turpinās investīciju projekta “Trīsstūris” Hallartes ielas 1. kārtas izbūves darbi un “Zaļā
trīsstūra” labiekārtošanas projekta izstrāde, veicot izmaiņas
projektēšanas uzdevumā.
Vecates pagastā – pabeigta kultūras centra un bibliotēkas
ēkas jumta izbūve. Ceļa posmam “Stūri-Auziņi” ir noņemts
apaugums un veikta caurtekas izbūve.
KOCĒNU APVIENĪBA
Pārvaldībā esošajām ielām un autoceļiem tiek veikti ikdienas uzturēšanas darbi, arī sniega tīrīšana.
Bērzaines pagastā – turpinās dažādi projektēšanas darbi.
Dikļu pagastā - pabeigti grants seguma atjaunošanas darbi autoceļiem “Laipenes-Dauguļu darbnīca”, “Beikas-Mazezers”
un “Ozoliņi-Bužas”.
Kocēnu pagastā – autoceļam “Skujnieki-Mujānu skolaŪdriņi” pabeigti grants seguma atjaunošanas darbi. Alejas ielā
Kocēnos un autoceļa posmam “Zeltiņi-Krumpiņas” notiek asfaltbetona virsmas atjaunošanas darbi.
Vaidavas pagasts – pabeigti ūdens atvades sistēmas un
grants seguma atjaunošanas darbi autoceļa posmam “Zvirgzdi-Jāņkalni”.
Zilākalna pagasta - Imanta ielas posmā ir notikusi divkārtas virsmas apstrāde. Turpinās dažādi projektēšanas darbi.
MAZSALACAS APVIENĪBA
Mazsalacas pilsētā – apvienības pārvaldes pārraudzībā
esošajām ielām un autoceļiem ir veikti ikdienas uzturēšanas
darbi. Oktobra mēnesī noslēdzās fasādes atjaunošanas darbi
administratīvajai ēkai Pērnavas iela 4, Mazsalacā, savukārt,
120 m garumā notiek bruģētās ietves atjaunošanas darbi pie
nekustamā īpašuma Parka iela 2, Mazsalacā, bet Parka ielā 31
notiek bruģētas gājēju ietves izbūve. Uzstādītas publiskās interneta piekļuves vietas pie Mazsalacas vidusskolas.
Skaņkalnes pagasta parkā ir sagatavota slēpošanas trase
10 km garumā.
Ramatas pagastā – Rauskas ūdenskrātuvē ir uzstādīta automātiskā ūdens līmeņa regulēšanas iekārta.
NAUKŠĒNU APVIENĪBA
Visā apvienības teritorijā ir veikti dažādi ikdienas saimnieciskie darbi – zāles pļaušana un trimmerēšana, teritorijas
sakopšana, izzāģēti krūmi gar pašvaldības ceļu posmiem –
“Druvas-Lejaskoņi, “Tīlikas-Kalves”, “Dirlas-Dīķeri”, “Mūļas-ĶipiNaukšēni”, “Piksāri-Omuļi” to nodalījumu joslās. Noslēgti līgumi
par autoceļu uzturēšanu ziemas sezonā Naukšēnu apvienības
teritorijā. Izsludināts iepirkums par autoceļu planēšanu, profilēšanu vasaras sezonā Naukšēnu apvienības teritorijā.
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Ķoņu pagastā – noslēgušies atdzelžošanas stacijas
“Avoti” pārbūves darbi, veikta koku vainagu sakopšana un
bīstamo koku likvidēšana pie Naukšēnu doktorāta, Naukšēnu
vidusskolas slidotavas un sporta laukuma, ceļa posmā no
Piksāru baznīcas līdz vecajai Piksāru skolai un Ķoņu pagasta
Dīķeres parkā. Ir veikta ceļmalu apzāģēšana aiz bijušās Tēcēnu
skolas. Ķoņu kalnā ir salabotas kāpnes un informācijas stendi.
Naukšēnu pagastā – noslēgts līgums par atdzelžošanas
stacijas “Pārupe” pārbūvi Naukšēnos, Naukšēnu katlu mājā
“Siltums” veikts kurtuvju remonts, demontēts vecais un izveidots jauns tiltiņš Naukšēnos pār grāvi Brantiņu meža pastaigu
takā-slēpošanas trasē, kā arī drīzumā noslēgsies pašvaldības
dzīvokļa “Kļavas”-11 Naukšēnos remonts.

būvei ir pagarināts termiņš saistībā ar materiālu piegādes
aizkavēšanos, ir nomainīti un iestrādāti asfalta segumā 30 aku
vāki tranzītielas posmā Rīgas iela-Valkas iela. Ir veikts remonts
un atjaunota darbība Strenču pilsētas pirtī sieviešu nodaļā.
Jērcēnu pagastā – turpinās remontdarbi Jērcēnmuižā, tiek
rekonstruēta un modernizēta elektroinstalācija visā ēkā. Pēc
elektroinstalācijas nomaiņas muižas zālē tiks veikts remonts.
VALMIERAS PILSĒTA
Ceļu, ielu un ietvju infrastruktūra:
♦ veikta gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve Rubenes ielā un
Valkas ielā;

RŪJIENAS APVIENĪBA
Nomainīti 492 ielu laternu gaismekļi uz ekonomiskākiem
un labāk gaismu atstarojošiem modeļiem.
Rūjienas pilsētā – ir noslēgušies vairāki darbi pie Rūjienas
Mākslas skolas un Rūjienas Mūzikas skolas apkārtnē – uzlabota to infrastruktūra un nobruģēti iekšpagalmu laukumi. Pie
Rūjienas Mākslas skolas ir nojaukts vecais šķūnis un tā vietā
izbūvēts iekšlaukums dažādu pasākumu organizēšanai. Esošās akas kalpos mākslas darbu instalāciju radīšanai. Skolas
pagalmā ir uzstādīti soliņi, laternas un velosipēdu novietnes.

Rūjienas Mūzikas skolas pagalmā uzstādīti soliņi, laternas
un velosipēdu novietnes, kā arī dekoratīvā sēta, lai norobežotu skolēniem paredzēto teritoriju.
Projekta ietvaros Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādē
“Vārpiņa” turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi. 1. kārtā
ir paredzēts izbūvēt nelielu namiņu PII audzēkņu nodarbībām, bet 2. kārtā – izbūvēt estrādi. Turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi un jaunu rotaļu elementu uzstādīšana.
STRENČU APVIENĪBA
Turpinās tilta pār Gauju atjaunošanas darbi, atbilstoši ziemas apstākļiem tiek mainīta tehnoloģija betonēšanas darbiem.
Strenču pilsētā – ir uzsākti vairāki darbi, ko ir plānots
pabeigt līdz 2022. gadam. Uzsākta ielu apgaismojuma izbūve
Gaidu ielā (posmā no Gaidu ielas 21 līdz 25) un Miera ielā
(posmā no Miera ielas 2A līdz Gaidu ielai). Veikta tirgus izpēte,
noteikts uzvarētājs un uzsākti darbi, ko ir plānots pabeigt līdz
2022. gada martam.
Turpinās darbi Trikātas ielā, ir atjaunoti iesēdumi, sakārtotas kanalizācijas akas. Notiek gājēju pārejas izbūve Trikātas
ielas galā, to savienojot ar Gaidu ielu – ir veikti sagatavošanās
darbi (uzmērījumi un nospraušanas darbi), izņemta grunts.
Notiek Pulkveža Zemitāna ielas izbūve – darbojas jaunais apgaismojums, ir atjaunota satiksme pa izbūvējamo ielu, bet
šajā ziemas sezonā tiks izsludināts tehnoloģiskais pārtraukums. Ir izbūvēts un nodots ekspluatācijā gājēju celiņa Valkas
ielā līdz “Šalkām” apgaismojums. Skolas skvēra laukuma iz-

♦ noslēgusies Alvila Freimaņa ielas, posmā no Rīgas līdz
Somu ielai, pārbūve;
♦ veikta Teodora Ūdera un Tālavas ielas pārbūve;
♦ Ziloņu ielas pārbūvei noteikts tehnoloģiskais pārtraukums.
Ēku infrastruktūra:
♦ pabeigta Valmieras pils mūra atjaunošana un konservācija, turpinās Valmieras kultūrvides centra ēkas būvniecības
darbi un stikla fasādes montāžas darbi;
♦ ir noslēgušies būvdarbi Valmieras novada pašvaldībai piederošajā ēkā Stacijas ielā 26 Valmierā, kas tika veikti ēkas
kopējā enerģijas patēriņa samazināšanai, ēkas tehniskā
stāvokļa un vizuālā izskata uzlabošanai.
Industriālais parks:
♦ turpinās darbs pie industriālās teritorijas izveides projektā
“Industriālo teritoriju attīstība Valmierā 2. kārta”, kas atrodas bijušajā gaļas kombināta teritorijā, pabeigta 11 turpmākajai ekspluatācijai nederīgo ēku un būvju demontāža,
turpinās pieguļošās infrastruktūras izbūve;
♦ Eksporta un Dzelzceļa ielās ieklāta asfaltbetona apakškārta (noslēdzošie darbi tiks turpināti 2022. gada pavasarī);
♦ turpinās Rūpniecības ielas pārbūve un tās iebrauktuves
izbūve;
♦ ir plānots uzsākt Zāļu ielas pārbūvi;
♦ pabeigta lietus kanalizācijas izbūve no Eksporta ielas līdz
Cēsu ielai.
Citi objekti:
♦ PII ‘’Sprīdītis’’ teritorijā izbūvē apgaismojumu;
♦ uzsākta PII “Varavīksne” telpu pārbūve;
♦ uzsākti siltināšanas un pārbūves darbi iestādes “Ezītis”
struktūrvienībā “Ābelīte” Palejas ielā 5, Valmierā;
♦ noslēgts līgums par velo nojumes izbūvi un teritorijas
labiekārtošanu Jāņa Enkmaņa ielā 14, kā arī par žoga uzstādīšanu pie VVĢ gar Lauku ielu;
♦ noslēgts līgums par lietus kanalizācijas izbūvi Loku ielā.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
9

AKTUĀLI

Izmaiņas ZAAO atkritumu apsaimniekošanas
maksā
SIA “ZAAO” informē par plānotajām
izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas
maksā no 2022. gada 1. janvāra, kas pamatotas ar valstī apstiprinātajām dabas
resursu nodokļa (DRN) izmaiņām, kas
iekļautas Dabas resursu nodokļa likumā
2020. gada 23. novembrī.
DRN likme par sadzīves atkritumu
apglabāšanu poligonos 2022. gadā pieaugs līdz 80,00 EUR par tonnu (šobrīd
tās apmērs ir 65,00 EUR par tonnu).
Paaugstinoties DRN likmei, tā attiecīgi ietekmē arī atkritumu apsaimniekošanas kopējo maksu, jo maksas viena
no būtiskām komponentēm ir atkritumu nodošanas izmaksas atkritumu poligonos.
Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2022. gada 1. janvāra
sadārdzināsies vidēji par 5 %. Par 240
litru konteinera vienreizēju tukšošanu
būs jāmaksā aptuveni 0,28 EUR vairāk,
1100 litru konteinera tukšošanas reize
sadārdzinās vidēji par 1,27 EUR.
Lai samazinātu individuālos tēriņus
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ZAAO aicina iedzīvotājus izmantot
uzņēmuma nodrošināto dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru – EKO
laukumus, EKO punktus, kā arī vairākās
pilsētteritorijās un blīvi apdzīvotās vie-

tās pieejamo individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātmājām.
Katrs ZAAO klients decembrī saņēma informatīvu vēstuli par plānotajām
maksas izmaiņām. Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties
ar Klientu apkalpošanas daļas speciālistiem e-pastā: zaao@zaao.lv vai pa

tālruni 64281250.
ZAAO ir pašvaldību uzņēmums, kas
nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības
izglītošanas aktivitātes astoņu novadu
teritorijās.
Zane Leimane,
SIA “ZAAO”

Palielināsies SIA “Valmieras ūdens”
ūdenssaimniecības pakalpojumu un
siltumenerģijas apgādes tarifi
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pieņemto lēmumu no 2022. gada 1. janvāra
tiks palielināts SIA “Valmieras ūdens” piemērotais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs, nosakot to attiecīgi 1,03
EUR/m3 par ūdensapgādes pakalpojumu un 1,24 EUR/m3
par kanalizācijas pakalpojumu bez pievienotās vērtības
nodokļa. Jāatzīmē, ka iepriekš spēkā esošais tarifs bijis
spēkā vairāk nekā desmit gadus – kopš 2010. gada 7. maija.
Spēkā esošā tarifa, kas apstiprināts SPRK pirms vairāk
nekā desmit gadiem – 2010. gada 7. maijā, izmaiņas saistītas ar izmaksu pieaugumu, tajā skaitā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā izmantoto pamatlīdzekļu
nolietojuma, personāla un citu izmaksu palielinājumu.
SPRK pēc projekta un to veidojošo izmaksu pamatojuma
izvērtēšanas secināja, ka tarifu projekts ir pamatots un
aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “Valmieras ūdens”
ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)
apstiprinājusi SIA “Valmieras ūdens” noteikto (piedāvā10

to) siltumenerģijas apgādes gala tarifu Valmieras novada Valmieras pilsētai un Valmieras pagasta Viestura
laukumam. Tas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.
Noteiktais (piedāvātais) tarifs no 2022. gada 1. janvāra būs
58.80 EUR/MWh, un tā izmaiņas saistītas ar siltumenerģijas piegādātāja cenas palielinājumu.
Noteiktais siltumenerģijas gala tarifs sastāv no siltumenerģijas ražošanas tarifa, pārvades un sadales tarifa, siltumenerģijas tirdzniecības tarifa. Ar tarifa aprēķināšanas
metodiku var iepazīties SIA “Valmieras ūdens” interneta
vietnē www.valmierasudens.lv, sadaļā “Siltumapgādes
tarifi”.
SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģiju iepērk no trim
komersantiem, tostarp siltumenerģijas ražotāja AS “Valmieras Enerģija” (82,8 %), AS “Valmieras piens” (15,7 %), kā
arī SIA “ITA Ltd” (1,5 %).
Ingrīda Upīte,
SIA “Valmieras ūdens”
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No 2022. gada mainīts
Valmieras novada pašvaldības
darba laiks

Saņem rēķinus
vienuviet –
e-pastā

No 2022. gada 1. janvāra Valmieras
novada pašvaldībā būs vienots darba
laiks – visas apvienību pārvaldes un
pašvaldība Lāčplēša ielā 2, Valmierā
strādās un apmeklētājus pieņems pēc
jaunā darba laika – pirmdienās iestādes būs atvērtas par vienu stundu ilgāk,
savukārt piektdienās darba laiks par
stundu saīsināts.
Pirmdienās Valmieras novada pašvaldība un apvienību pārvaldes būs
atvērtas no plkst. 08.00 līdz 18.00,
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās–
no plkst. 08.00 līdz 17.00 un piektdienās – no plkst. 08.00 līdz 16.00.
Šāds darba laiks noteikts:
♦Valmieras novada pašvaldībā (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201);
♦Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā (“Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu
pagasts, Valmieras novads, LV-4245);
♦Burtnieku apvienībā (Jāņa Vintēna
iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts,

Valmieras novada pašvaldība aicina
izmantot drošāko, ērtāko un dabai
draudzīgāko informācijas kanālu maksājumu paziņojumu saņemšanai –
elektronisko saziņu, tādēļ aicinām:
♦izveidot savu e-adresi (vairāk lasi
portālā latvija.lv, baneris “Izveido
savu e-adresi!”), lai paziņojumus par
nekustamā īpašuma nodokli, kā arī
citus valsts vai pašvaldības Jums
adresētus dokumentus turpmāk saņemtu elektroniski e-adresē;
♦vai pieteikties maksājuma paziņojuma saņemšanai e-pastā:
♦ pakalpojumu portāla www.epa
kalpojumi.lv sadaļā “Nekustamais īpašums” – E-pasta un sms
pieteikums;
♦ izmantojot portāla www.latvija.lv
e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”;
♦ rakstisku iesniegumu adresējot
un nosūtot Valmieras novada
pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV4201, vai iesniedzot to personiski
Valmieras novada pašvaldības
Dokumentu pārvaldības un
klientu apkalpošanas centrā
Lāčplēša ielā 2, Valmierā, vai
jebkurā novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.
Iesnieguma veidlapa atrodama www.
valmierasnovads.lv - sadaļā ‘’Pašvaldība’’ – “Dokumenti”.
Atgādinām, ka juridiskām personām
saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 11. daļu ir pienākums mēneša laikā no nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai
ar nodokļu administrāciju paziņot savu
elektroniskā pasta adresi.
Tāpat pakalpojumu portālā www.
epakalpojumi.lv ir iespēja pieteikties
bezmaksas atgādinājumu saņemšanai
par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai
īsziņas veidā (SMS).
Atgādinājuma vēstule uz norādīto
e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas
pirms maksāšanas termiņa, bet maksāšanas termiņa samaksas dienā – gan
e-pastā, gan SMS veidā, ja maksājums
vēl nav veikts.

Valmieras novads, LV-4206);
♦Kocēnu apvienībā (Alejas iela 8,
Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras
novads, LV-4220);
♦Mazsalacas apvienībā (Pērnavas iela
4, Mazsalaca, Valmieras novads, LV4215);
♦Naukšēnu apvienībā (“Pagasta nams”,
Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4244);
♦Rūjienas apvienībā (Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240);
♦Strenču apvienībā (Valkas iela 16,
Strenči, Valmieras novads, LV-4730).
Apvienību pārvaldēs pusdienu pārtraukums plkst. 12.00 - 13.00. Darba laika izmaiņas pieņemtas, lai nodrošinātu
apmeklētāju pieņemšanu vienoti visā
Valmieras novada teritorijā, jo iepriekš
pagarinātās darba dienas apvienību
pārvaldēs un Valmierā bija atšķirīgas.
Anete Gūtmane,
Valmieras novada pašvaldība

Mainīta iestāžu atrašanās
vieta
Valmieras bāriņtiesa
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads
64207159
barintiesa@valmierasnovads.lv

Valmieras novada Būvvalde
Rīgas ielā 25C, Valmiera, Valmieras novads
64207155
buvvalde@valmierasnovads.lv

Vita Ievīte,
Valmieras novada pašvaldība
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Ūdens skaitītāju
rādījumu nodošana
apvienību
teritorijās
Atkārtoti publicējam ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas iespējas tajās novada teritorijās, par kurām iepriekšējā mēneša informatīvajā izdevumā tika sniegta
nepilnīga informācija. Atvainojamies visiem lasītājiem!
JAUNĀ NORĒĶINU UN SAZIŅAS VIETNE
SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” KLIENTIEM
Turpinot pakalpojumu kvalitātes attīstību un reaģējot uz pašreizējās epidemioloģiskās situācijas izaicinājumiem, SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” piedāvā
saviem klientiem arvien jaunus veidus norēķiniem un
komunicēšanai ar uzņēmumu. Viens no tiem ir tiešsaistes vietnē Bill.me.
Ikvienam SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” klientam būs pieejams personīgais lietotāja profils Bill.me
vietnē, proti ērts vadības panelis ātrai rēķinu saņemšanai un apmaksai, skaitītāju rādījumu noziņošanai ar
vienu klikšķi un ērtai komunikācijai ar uzņēmumu.
Papildus tiešsaistes vietnei ir pieejama bezmaksas mobilā lietotne iOS, Android un Huawei ierīcēm, kas nodrošina absolūto servisa lietošanas brīvību. Turklāt Bill.
me pilnībā atbilst Eiropas Savienības Vispārīgajai datu
aizsardzības regulai un visaugstākajiem Visa un MasterCard maksājumu drošības standartiem.
“Mūsu pieredze liecina, ka liela nozīme ir ērtam un
saprotamam rīkam. Esam priecīgi, ka laika gaitā mums
izdevies apgāzt divus pastāvošos mītus – to, ka reģionos un gados vecāki iedzīvotāji kūtrāk izmanto digitālos
kanālus. Gandrīz 40% no mūsu platformas lietotājiem
Latvijā ir cilvēki vecumā virs 55 gadiem,” atklāj Alisa
Dudareva, Bill.me projektu vadītāja.
Kā kļūt par Bill.me lietotāju?

Iepriekš informējām, ka Valmieras novada pašvaldībā privātpersonu un juridisko personu skaidras naudas norēķinu veikšanai kases darbosies līdz 2021. gada nogalei.
Izvērtējot nepieciešamību, kasu darbība Valmieras novada
pašvaldībā tiek pagarināta līdz 2022. gada 30. jūnijam. Pēc tam
tiks analizēta kasu noslodze un veikto darījumu skaits un lemts
par turpmāko darba laiku pašvaldības kasēs.
Izveidojoties Valmieras novadam, tika pārskatīta darījumu
efektivitāte, tai skaitā skaidras naudas darījumi, to pieprasījums un sniegtā pakalpojuma izmaksas. Izvērtējot katras kases
statistiku, tika pieņemts lēmums samazināt skaidras naudas
iekasēšanas vietu skaitu, to vietā piedāvājot iedzīvotājiem neliela apmēra skaidras naudas maksājumus pašvaldībai veikt
bibliotēkā. Šobrīd jau vairākās novada bibliotēkās ir iespēja
maksājumus veikt arī ar norēķinu karti vai izmantot iespēju
mācīties un to izdarīt internetbankā. Norēķinus skaidrā naudā
bibliotēkās var veikt tikai fiziskas personas.
Valmieras novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iespēju
robežās izmantot internetbanku, bankas kartes pakalpojumus,
norēķinus Latvijas Pastā un citas iespējas, kā arī doties pēc
palīdzības uz novada bibliotēkām, kas ir klientu apkalpošanas
atbalsta punkts.
DARBA LAIKI VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KASĒS:
♦Kocēnu ciema kase* līdz 30.06.2022. pirmdienās 08.00–
18.00, ceturtdienās 08.00–17.00;
♦Vaidavas pagasta kase* līdz 30.06.2022. trešdienās 08.00–
17.00;
♦Zilākalna pagasta kase* līdz 30.06.2022. otrdienās 08.00–
17.00, piektdienās 08.00–16.00;

Reģistrācija, rēķinu saņemšana, rādījumu nodošana Bill.me vietnē ir bez maksas. Visi klienti, kuri jau
izmanto savu e-pastu saziņai ar SIA “Kocēnu komunālā
saimniecība”, saņems reģistrācijas saiti. Pārējos klientus aicinām uz e-pasta adresi kks@kocenunovads.lv
iesūtīt šādu informāciju: vārds, uzvārds, klienta numurs,
īpašuma adrese.

♦Mazsalacas pilsētas kase* līdz 30.06.2022. pirmdienās
9.00–18.00, trešdienās 08.00–17.00, piektdienās 08.00–12.00;

Vairāk informācijas par Bill.me iespējām un priekšrocībām var iegūt tīmekļa vietnē www.bill.me.

♦Trikātas pagasta kase* līdz 30.06.2022. pirmdienās 08.00–
18.00, otrdienās 08.00–17.00, trešdienās 08.00–17.00, ceturtdienās 08.00–17.00, piektdienās 08.00–16.00;

Bill.me
SAZIŅAS IESPĒJAS SIA “BANGA KPU“ KLIENTIEM
Mazsalacas apvienībā SIA “Banga KPU” ūdens skaitītāju rādījumus var nodot arī, zvanot pa tālruņa numuriem.
Mazsalacas pilsētā, Mazsalacas pagastā un Skaņkalnes pagastā – rādījumus nodot sistēmā Bill.me,
nosūtīt uz SIA “Banga KPU” e-pastu: bangakpu@
mazsalacasnovads.lv, vai zvanot pa tālruņa numuriem
64251394, 29395788.
Anete Gūtmane,
Valmieras novada pašvaldība
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Kasu darbība
Valmieras novada
pašvaldībā turpināsies
līdz 2022. gada
30. jūnijam

♦Brenguļu pagasta kase* līdz 30.06.2022. otrdienās 08.00–
12.00, ceturtdienās 13.00–17.00;
♦Kauguru pagasta (Mūrmuižas) kase* līdz 30.06.2022. otrdienās 13.00–17.00, piektdienās 08.00–12.00;

♦Sedas pilsētas kase* pirmdienās 09.00–16.00, trešdienās
09.00–16.00, piektdienās 09.00–15.00;
♦Strenču pilsētas kase* līdz 30.06.2022. otrdienās 09.00–
16.00
♦Izbraukuma kase līdz 30.06.2022. Plāņi mēneša otrajā
un ceturtajā ceturtdienā; Jaunklidzis mēneša trešajā
ceturtdienā; Jērcēni mēneša trešajā ceturtdienā.
*Pusdienu pārtraukums 12.00–13.00
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

VIDE

Mainīti zvejas tīklu limiti
Burtnieku ezerā
Pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.796 "Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos", kas paredz, ka Burtnieku ezera zvejas tīklu limits no 01.01.2022.
būs 1000 m (iepriekš 2500 m). Nozvejas limits zandartam samazināts no
26 uz 10 tonnām, bet līdakai no 12 uz 4 tonnām. Lai veicinātu karpveidīgo
zivju pastiprinātu nozveju, kopējais nozvejas limits - 49 tonnas - nav
mainīts.

Avotu monitoringa ietvaros
aicina veikt novērojumus
Lai palīdzētu apkopot jaunu informāciju par avotiem Latvijā, sevišķi
Gaujas un Salacas upju baseinu apgabalos, joprojām ikviens aicināts iesaistīties
avotu izpētē un novērojumu fiksēšanā
tam īpaši izstrādātā vietnē – avoti.info.
Līdz šim tajā reģistrēti vairāk nekā 130
avoti Latvijā, kas ļauj izvēlēties izpētei
jau zināmu avotu vai pievienot jaunu
novērojumu.
Avotu monitoringa mērķis ir palīdzēt
zinātniskajām un valsts institūcijām, tostarp Latvijas Universitātes Ģeoloģisko
procesu izpētes un modelēšanas centram un Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centram apkopot informāciju par avotiem un to ūdens ķīmisko kvalitāti, novērtēt un izdarīt secinājumus par galvenā dzeramā ūdens resursa
– pazemes ūdeņu – stāvokli.
Vietnē www.avoti.info lasāmas zinātnieku sagatavotas vienkāršas avotu izpētes vadlīnijas, kas skaidro, kā atrast un
atpazīt, novērtēt avotu un fiksēt datus.
Tāpat ērti izmantojamā kartē iespējams
aplūkot informāciju par citu veiktajiem
novērojumiem, reģistrēties un pievienot jaunus identificētos avotus un savus novērojumus.
Novērojumus var veikt jebkurš atkarībā no pieejamā aprīkojuma (mērierīces, testēšanas komplekti) un prasmēm. Tos var veikt dažādi, arī fiksējot ar
fotoattēliem. Fotoattēlu monitorings ir
ātrs, vienkāršs un efektīvs veids, kā noteikt izmaiņas dabā, kas noder tālākā
analīzē. Tāpat bez analītiskiem instrumentiem par avota ūdens īpašībām
gana daudz var pavēstīt cilvēka pamatmaņas – ūdens temperatūras noteikšana ar roku, ūdens pagaršošana vai tā
aromāta noteikšana, kā arī vizuāla novērtēšana.
Lai veicinātu skolēnu interesi un izpratni par vides jautājumiem, plānots

avotu novērojumu veikšanā piesaistīt arī
skolas. Avotu apsekojumu veikšana ir lieliska iespēja apvienot izglītojošu procesu ar došanos dabā, vienlaikus sniedzot
ieguldījumu informācijas iegūšanā un
datu apkopošanā.
Kā uzsver zinātnieki, pazemes ūdeņu
un avotu kā dabisko saldūdens resursu
kvalitātei ir milzīga ietekme un mūsu ikdienas dzīvi. Šobrīd nav skaidri zināms,
kuri piesārņojuma, barības vielu vai
baktēriju atlikumi varētu būt piesārņojuma avots. Lai uzturētu ūdens kvalitāti,
ir jānodrošina avotu un to sateces baseinu aizsardzība, kā arī regulāri jāveic
to ūdens kvalitātes monitorings.
Aktivitāšu ieviešana notiek starptautiska projekta ietvaros, kurā sadarbojas Vidzemes plānošanas reģions,
Latvijas Universitāte (Ģeogrāfijas un
Zemes zinātņu fakultāte), Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs,
Dabas aizsardzības pārvalde, kā arī vairākas institūcijas Igaunijā – Igaunijas
Republikas Vides ministrija, Igaunijas
Ģeoloģijas dienests, Tallinas Universitātes Ekoloģijas institūts un Igaunijas
Vides aģentūra.
Tās notiek Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
projektā “Vienotu darbību kopums
efektīvākai kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanai” (WaterAct).
Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu
kopīgo pazemes ūdens resursu apsaimniekošanu pārrobežu teritorijā. Vairāk par
projektu lasiet www.vidzeme.lv.

Putnu
barošana
ziemā
Iestājusies ziema ar sniegu, puteņiem un salu, kad putni daudz
patērē enerģiju, taču barību atrast ir grūti. Iedzīvotājiem, kuri
vēlas sniegotajā un aukstajā laikā
palīdzēt putniem un ierīko mājas
dārzā, uz lodžijas vai citviet putnu
barotavu, un uzsāk barošanu, veikt
to līdz pavasarim. Putnu barošana
ir ne tikai palīdzība putniem ziemā,
bet cilvēkiem sagādā prieku, jo
pie barotavām atkarībā no to atrašanās vietas, veida un barības
daudzveidības var novērot pat
vairāk nekā 20 Latvijā ziemojošo
putnu sugas.
Izvēloties barību, svarīgi, lai barība ir ar augstu tauku saturu un nav
sālīta, piemēram, nesālīts speķis,
melnās saulespuķu sēklas, linsēklas, ķimenes, miežu putraimi, kaltēti augļi un rieksti.
Iedzīvotāji satraucas, ka, iestājoties ziemai, Latvijā vēl ir vērojami gulbji. Eksperti stāsta, ka Paugurknābja gulbji regulāri ziemo
Latvijā. Iedzīvotājiem nevajadzētu
uztraukties, ka tie iesals ledū, jo,
ja vien tie ir veseli un nav traumēti, tie ātri pārlido no vienas vietas
uz otru un pie ūdenstilpnēm atpūšas pārlidojuma laikā. Lūgums
līdzcilvēkiem nebarot gulbjus, lai
tie nekļūtu atkarīgi no cilvēku barošanas, spētu paši parūpēties par
sevi un lidotu uz siltajām zemēm.
Pašvaldību aicinām informēt, ja novērots ievainots gulbis.
Nora Kārkliņa,
Valmieras novada pašvaldība

Ieva Bīviņa,
Vidzemes plānošanas reģions
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Dūmu detektoram jābūt uzstādītam katrā
mājoklī
Pērn stājās spēkā Ugunsdrošības noteikumu prasība –
ikvienā dzīvoklī jābūt vismaz vienam dūmu detektoram, bet
privātmājā detektoram jābūt uzstādītam katrā stāvā. Privātmāja papildu jānodrošina arī ar ugunsdzēsības aparātu.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD)
statistika par šī gada deviņiem mēnešiem rāda, ka no valstī
reģistrētajiem 5537 ugunsgrēkiem 26 % jeb 1441 ugunsgrēks
noticis mājokļos: 924 – daudzdzīvokļu ēkās vai dzī-vokļos;
374 – individuālajās mājās; 114 – dārza mājās; 12 –
vasarnīcās; 13 – cita veida būvēs.
Neraugoties uz prasību par obligātu dūmu detektoru uzstādīšanu, VUGD apkopotā informācija par notikumiem, kur
bija iespējams iegūt ziņas par detektoriem, liecina, ka 50 %
gadījumu jeb 715 mājokļos, kur bija izcēlies ugunsgrēks –
dūmu detektori nebija uzstādīti, tai skaitā 482 – dzīvokļos,
184 – individuālajās mājās, 36 – dārza mājās, 7 – vasarnīcās,
5 – cita veida būvēs.
Savukārt 430 mājokļu ugunsgrēki tika laikus pamanīti, jo
bija nostrādājis dūmu detektors un mājokļa iemītniekiem
bija iespēja novērst aizdegšanos tās sākuma stadijā vai atstāt piedūmotās telpas un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus.

Iedzīvotājiem, kuri rūpīgi gādā par savu un tuvinieku
drošību un ir uzstādījuši dūmu detektorus, atgādinām, ka
ierīce ir regulāri jāpārbauda. Līdzīgi kā citām ierīcēm, arī
dūmu detektoram ir savi lietošanas nosacījumi. Atkarībā
no ražotāja nosacījumiem reizi nedēļā vai reizi mēnesī būs
jānospiež kontroles jeb testa poga, kas atrodas uz detektora
korpusa, un jāsagaida signāls. Ja detektors izplata skaņu, tātad tas ir darbspējīgs. Vismaz reizi gadā detektoru ieteicams
atvienot no stiprinājuma pie griestiem un notīrīt putekļus
no ierīces.

Dūmu detektori darbojas uz baterijām, līdz ar to būs nepieciešams laikus nomainīt bateriju, par ko atgādinās arī
pats detektors, raidot īsus skaņas signālus.
Ierīces darbības pārbaudei nevajadzētu izmantot cigareti
vai kādu citu dūmu avotu, jo darbspējīgs detektors, atpazīstot dūmus, turpinās dot nepārtrauktu spalgu skaņas signālu.

IZGLĀB DZĪVĪBU – UZSTĀDI MĀJOKLĪ DŪMU
DETEKTORU!
Piemēram, šī gada 8. novembrī plkst. 03.16 VUGD saņēma
izsaukumu Aucē, kur divstāvu mājas pagrabā pie apkures
katla dega skaidu briketes 20m2 platībā, bija izveidojies
spēcīgs sadūmojums un bija nostrādājis dūmu detektors. No
piedūmotās ēkas izglābti divi cilvēki, no kuriem viens bija
cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta (NMPD) mediķiem. Pirms VUGD ierašanās no ēkas
bija evakuējies vēl viens cilvēks. Plkst. 09.51 ugunsgrēks
likvidēts.
2. jūlijā plkst. 21.56 VUGD saņēma izsaukumu Liepājā,
kur piecstāvu mājas dzīvoklī uz ieslēgtas plīts dega ēdiens
0,01m2 platībā. Dzīvoklī bija nostrādājis dūmu detektors. No
piedūmotā dzīvokļa tika izglābts cilvēks, kurš bija cietis un
tika nodots NMPD mediķiem. Plkst. 22.24 ugunsgrēks tika
likvidēts.

TIKAI DARBSPĒJĪGS DŪMU DETEKTORS SPĒJ
GLĀBT DZĪVĪBAS
Šogad veiktajā VUGD pētījumā par Latvijas sabiedrības
izpratni par rīcību ārkārtas, katastrofu vai to draudu situācijās 87 % respondentu atbildēja, ka mājoklī ir uzstādīts dūmu
detektors. Līdzīgi rezultāti bija arī Iekšlietu ministrijas veiktajā pētījumā, kur 81 % respondentu vēstīja, ka ir uzstādījuši
dūmu detektorus.
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Šogad ugunsgrēkos ir gājuši bojā jau 78 cilvēki, un lielākā
daļa no traģiskajām ugunsnelaimēm ir notikusi mājokļos.
Visbiežāk ugunsgrēki izceļas diennakts tumšajā laikā, kad
ugunsgrēku bijis grūti savlaikus pamanīt. Iespējamie iemesli visbiežāk ir saistīti ar neuzmanīgu rīcību ar uguni, trešdaļā
gadījumu cilvēku bojāejas iemesls ir saistīts ar neuzmanīgu
smēķēšanu, piemēram, guļot dīvānā. Šie ugunsgrēki nav
platības ziņā lieli, bet kaitīgākais ir tieši sadūmojums. Ja
dūmu detektors būtu bijis dzīvoklī, iespējams, sadūmojums
tiktu savlaikus pamanīts un cilvēkam būtu bijusi iespēja
izglābties.
Dūmu detektori obligāti jāuzstāda dzīvokļos un dzīvojamās mājās, dārza mājās, bet ieteicams tos uzstādīt arī citās
dzīvošanai pielāgotās būvēs, piemēram, istabās, kas izbūvētas saimniecības ēkās.
VUGD aicina parūpēties par savu un līdzcilvēku drošību,
kā arī būt līdzatbildīgiem, jo katra paša spēkos ir gādāt par
ugunsdrošību mājoklī, piemēram, uzstādot dūmu detektoru, kas ar spalgu skaņas signālu vēstīs par radušos sadūmojumu un ļaus laikus atstāt bīstamās telpas, saudzējot veselību vai pat dzīvību.
Agrita Vītola,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
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Droša
Jaungada
sagaidīšana
Jaunā gada sagaidīšana bieži vien
piemāju pagalmos un publiskās vietās
tiek atzīmēta ar salūtu. Atgādinām, ka,
lai izvairītos no nepatīkamām situācijām,
kuru rezultātā var ciest cilvēki, dzīvnieki
un īpašuma manta, ir jāievēro pirotehnisko izstrādājumu lietošanas noteikumi, kā
arī jāizvairās no tirdzniecības vietām, kur
pirotehnika tiek pārdota nelegāli.
PIROTEHNISKOS IZSTRĀDĀJUMUS
AIZLIEGTS IZMANTOT:
♦citu privātpersonu īpašumā esošas
zemes, ēku vai transportlīdzekļu tuvumā, ja, izmantojot pirotehnisko izstrādājumu, šāviņi, dzirksteles vai to
izdedži var krist uz citu privātpersonu
zemes, ēkām vai transportlīdzekļiem
un šīs personas to nav atļāvušas;
♦tuvāk par 100 metriem no ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem objektiem un to teritorijām;
♦tuvāk par 100 metriem no zooloģiskajiem dārziem, zvēraudzētavām un lopkopības objektiem bez to īpašnieku
atļaujas;
♦zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām, koku
zariem un citiem šķēršļiem, kurus var
sasniegt pirotehniskie šāviņi;
♦tuvāk par pirotehniskā izstrādājuma
lietošanas instrukcijā norādīto drošo
attālumu no tiltiem, dzelzceļa, autoceļiem, ceļu pārvadiem un transporta
ceļu sazarojumiem;
♦uz ceļu brauktuvēm un gājēju ietvēm;
♦tuvāk par 100 metriem no valsts un
pašvaldību iestādēm, baznīcām un
lūgšanu namiem, ārstniecības iestādēm, izglītības iestādēm, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, autoostām;
♦daudzdzīvokļu māju pagalmos, ja tiek
izmantotas pirotehniskās raķetes.
Aicinām iedzīvotājus būt uzmanīgiem
svētku laikā, rīkoties uzmanīgi pašam un
uzmanīt citus, darbojoties ar pirotehniku!
Katru gadu salūtu laikā pazūd ļoti
daudz dzīvnieku, tāpēc jāuzmanās ir
katram – pat tādā gadījumā, ja mājdzīvnieks iepriekš nav izrādījis bailes no
salūta radītajiem trokšņiem.
Latvijā pašvaldību organizētie salūti,
sagaidot Jauno gadu, šogad nenotiks epidemioloģisko drošības prasību dēļ. Svinot
svētkus, neaizmirsīsim ievērot higiēnas
prasības un esošos drošības pasākumus,
lai ierobežotu Covid-19 izplatību!

Atrasties uz ūdenstilpju
ledus ir bīstami
Laikā, kad uz ūdenstilpēm veidojas
ledus kārta, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests (VUGD) aicina būt
piesardzīgiem! Ik gadu ziemā vairāk
nekā desmit cilvēku ielūzt ledū un
noslīkst.
Jāatceras, ka ledus kārta uz ūdenstilpēm neveidojas vienmērīgi. Tā ir
biezāka pie krastiem, bet ūdenstilpes
vidū var būt plāna, tomēr cilvēkiem
nereti veidojas maldīgs priekšstats,
ka ledus ir izturīgs.
Ko darīt, ja tomēr esi ielūzis ledū:
♦saglabā mieru!
♦turi galvu virs ūdens – var galvu
mazliet atmest atpakaļ;
♦nevajag haotiski kustēties, zaudējot spēkus. Tā vietā vienmērīgi kustini kājas, it kā minot velosipēda
pedāļus;
♦elpo pēc iespējas lēnāk un dziļāk;
♦ja iespējams, sauc palīgā;
♦ja soma vai smags mētelis velk uz
leju, mēģini no tiem atbrīvoties;
♦pagriezies ar seju uz to pusi, no
kuras atnāci, un noliec rokas uz
ledus. Izstiept rokas pēc iespējas
tālāk;
♦mēģini uzgulties uz ledus malas ar
krūtīm un izstumt sevi no ūdens;
♦izkļūstot no ūdens, nevajag uzreiz celties kājās! Labāk ritināties
prom no bīstamās vietas vai rāpot
uz krastu pa to pašu ceļu, pa kuru
atnāci;
♦tiekot krastā, neapstājies, bet turpini kustību un pēc iespējas ātrāk
doties uz tuvāko silto vietu!

Lai sekmīgi izkļūtu no ledus,
makšķerniekiem ieteicams ņemt
līdzi dažādus palīglīdzekļus – ledus
irbuļus vai āķus, ar kuru palīdzību
var ieķerties ledū un tādējādi izvilkt sevi ārā. Labs risinājums ir pilns
makšķerēšanas tērps, kuram ir peldfunkcija vai glābšanas veste, kas ļaus
pēc ielūšanas ledū peldēt pa ūdens
virsu.
Ko darīt, ja Jūs redzat, ka cilvēks ir
ielūzis:
♦jāzvana 112! Jānosauc dispečeram
adrese vai jāizskaidro, kā nokļūt
līdz notikuma vietai. Jāatbild uz
visiem dispečera jautājumiem;
♦lai palīdzētu, ielūzušajam jātuvojas
rāpus vai guļus. Netuvojoties līdz
pašai ielūzuma vietai. Ielūzušajam
apmēram no 2 – 5 metru attāluma jāpamet aukla, sasieti apģērba gabali, garš koks vai kāds cits
priekšmets. Ja glābēji ir vairāki,
jāievēro, ka vienam no otra jāatrodas 2 līdz 3 metru attālumā;
♦izvelkot cietušo uz ledus vai pašam izkļūstot uz ledus, rāpus jāvirzās prom no bīstamās vietas
līdz krastam.
VUGD aicina iedzīvotājus būt līdzatbildīgiem, neriskēt ar savu veselību
un dzīvību, kā arī nepaiet vienaldzīgi
garām, ja redzat, ka bērni vai jaunieši
slidinās pa nedrošo ledu – brīdiniet
viņus par bīstamību. Savukārt, ja pamanāt, ka cilvēki ir aizgājuši pārāk
tālu no krasta vai ja cilvēks ir ielūzis
ledū, nekavējoties zvaniet 112!
Agrita Vītola,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests

Anete Gūtmane,
Valmieras novada pašvaldība
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SOCIĀLAIS ATBALSTS

Pieejams Valmieras
naktspatversmes pakalpojums

Valmieras novada pašvaldība atgādina, ka pilngadīgām personām bez reģistrētas dzīvesvietas vai personām, kuras
nonākušas krīzes situācijā, pieejams
naktspatversmes pakalpojums.
Bez pajumtes esošie iedzīvotāji Valmieras naktspatversmē, kas atrodas

Ūdens ielā 2C, var uzturēties katru dienu no plkst. 19.00 līdz plkst. 08.00 un
saņemt gultasvietu, vakariņas, kā arī izmantot dušas pakalpojumu. Nakts patversmes klienti aicināti neierasties apreibinošo vielu iespaidā, kā arī ievērot
iekšējās kārtības noteikumus.
Aicinām iedzīvotājus aukstajā laikā
būt līdzcietīgiem un nepaiet garām uz
soliņa, kāpņu telpā vai zemē gulošajiem,
bet informēt viņus par iespēju pavadīt
nakti patversmē. Tāpat ir iespējams informēt Valmieras novada pašvaldības
policiju, zvanot pa vienoto bezmaksas
atbalsta tālruni 8484. Izskatot saņemto
informāciju, policijas darbinieki lems par
tālāko rīcību.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

Vidzemes slimnīca saņem
Atzinību par vides
pieejamības risinājumiem
Vidzemes slimnīca kā vienīgā ārstniecības iestāde saņēmusi Labklājības ministrijas Atzinību par iekļaujošas un piekļūstamas vides izveidi.
Apbalvojums iegūts, izvērtējot Eiropas Savienības reģionālā attīstības
fonda līdzfinansēto projektu Nr. 9.3.
2.0/17/I/006 “Kvalitatīvu veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamības
uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.
Projekta aktivitātes paredzēja
slimnīcas infrastruktūras sakārtošanu, vairāku nodaļu pārbūvi, tās pārceļot uz citiem stāviem un korpusiem,
lai nodalītu stacionāro un ambulatoro pacientu plūsmas, kāpņu telpu
un ieejas mezglu pārbūvi. Plānojot
un iekārtojot jaunās telpas, viens no
galvenajiem uzdevumiem bija tās
padarīt pacientiem un personālam
drošas un ērtas, t.sk. pielāgot vidi cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Vides piekļūstamības risinājumi
Vidzemes slimnīcā sastopami ik uz
soļa – sākot ar roku balstiem stacionāra nodaļu gaiteņos un WC telpās, kas piemērotas iebraukšanai ar
sēdratiem, ar administratoru posteņiem, kur divu līmeņu darba
virsmas, lai pieejamas pacientiem
ratiņkrēslā, ar grīdas segumu divu
krāsu līnijām, kuras palīdzētu orientēties vājredzīgajiem, turpinot ar
kustināmiem spoguļiem ratiņkrēslā
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sēdošo ērtībām WC telpās un pilnībā aprīkotu virtuvi pacientu apmācībai pēc insulta vai traumas, ar
viegli nolasāmiem kabinetu numuriem pie speciālistu un izmeklējumu
kabinetiem un beidzot ar Braila raksta norādēm kāpņu telpās un liftos.
Turklāt tehnoloģiskie un iekļaujošas
vides risinājumi atbilst mūsdienīga
dizaina vadlīnijām un prasībām par
vizuāli pievilcīgām telpām arī ārstniecības iestādē.
Saņemot apbalvojumu, Vidzemes
slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis
Muskovs izteica gandarījumu par
paveiktā augsto novērtējumu un
uzsvēra, ka rūpes par pacientu drošību un ērtībām ir viens no uzņēmuma
attīstības vadmotīviem. “Slimnīca
laikam nekad nevar būt gatava. Šobrīd jau strādājam pie jauniem uzņēmuma infrastruktūras uzlabošanas
projektiem. Plānojot investīcijas un
vizualizējot nākotnes metus, jau ierasti projektējam tā, lai cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām piekļuve mūsu
sniegtajiem pakalpojumiem būtu ērta, viegla un droša.”
Kopumā šogad tika izvērtēti ap
100 projektu, no kuriem 15 projekti kā labās prakses piemēri saņēma
Labklājības ministrijas Atzinību.
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca

Pēc pensijas
nav jādodas
uz pasta
nodaļu
Ņemot vērā prasības Covid-19
izplatības ierobežošanai, kas samazina apkalpošanas iespējas pasta
nodaļās vienam klientam noteiktās
platības dēļ un paredz ilgāku pakalpojuma gaidīšanas laiku, kā
arī veselības riskus, ko var radīt
klātienes apmeklējums, Latvijas
Pasts un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgādina, ka
pensiju iespējams saņemt savā
dzīvesvietā, piesakot šo pakalpojumu VSAA.
Latvijas Pastam ir līgums ar
VSAA par pensiju piegādi saņēmēju
dzīvesvietā, un šis skaidras naudas
piegādes pakalpojums klientam izmaksās 2,39 EUR. Šā pakalpojuma
izmaksas ir zemākas nekā individuālam skaidras naudas izmaksas
pakalpojumam klienta dzīvesvietā
no Pasta norēķinu sistēmas.
Iesniegumu VSAA par izmaksas
adreses maiņu, izlemjot par turpmāku pensijas piegādi dzīvesvietā,
iespējams iesniegt elektroniski oficiālajā mājaslapā vai e-pastā pasts@
vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta
ar drošu elektronisko parakstu, kas
satur laika zīmogu). Iesniegumu
iespējams nosūtīt arī pa pastu jebkurai VSAA nodaļai vai nogādāt
darba laikā jebkurā klientu apkalpošanas centrā un atstāt speciāli izvietotā kastītē iesniegumiem.
Pensijas saņēmējam gan jārēķinās, ka, mainot pensijas saņemšanas veidu, var mainīties arī izmaksas datums. VSAA klientu apkalpošanas centru adreses un darbalaikus iespējams uzzināt www.vsaa.
gov.lv/lv/filiales.
Iveta Daine,
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Gundega Vārpa,
Latvijas Pasts

VESELĪBA

Norisinās bērnu vecumā no 5 līdz 11 gadiem
vakcinācija pret Covid-19

SNIEDZ BĒRNAM
DROŠĪBU
PRET COVID-19
VAI VAKCĪNU VAR

KAD BĒRNS VAR SAŅEMT

SAŅEMT VISI BĒRNI?

VAKCĪNU VAR SAŅEMT
IKVIENS BĒRNS, KURŠ IR VISMAZ

2. VAKCĪNAS DEVU?

5

GADUS VECS

VAKCINĀCIJA PRIORITĀRI IR NEPIECIEŠAMA BĒRNIEM
AR JAU ESOŠIEM VESELĪBAS TRAUCĒJUMIEM:
• onkoloģiskām saslimšanām
• ar virssvaru
• cukura diabētu
• kardiovaskulārām fona saslimšanām
• u.c. hroniskām slimībām

2. deva

JA NEPIECIEŠAMS SAŅEMT OTRO DEVU ĀTRĀK,
TAS IR PIEĻAUJAMS SASKAŅĀ AR VAKCĪNAS REĢISTRĀCIJU
Reģistrētais intervāls starp 1. un 2. devas lietošanu ir 21 diena

KĀDAS ORGANISMA REAKCIJAS
VAR BŪT BĒRNIEM PĒC VAKCĪNAS?
TĀS IR IDENTISKAS PIEAUGUŠAJIEM

JA RODAS ŠAUBAS
Piesakies pie ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta, lai pārrunātu
bērna individuālo veselību

KĀ PIETEIKT

1-3 dienas

!

3 mēneši

1. deva

BĒRNU VAKCINĀCIJAI?

1. PIE ĢIMENES ĀRSTA
2. ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDĒS
3. 8989

• Apsārtums, pietūkums vai
sāpes injekcijas vietā
• Drudzis
• Nogurums
• Slikta pašsajūta
• Reibonis
• Galvassāpes
• Slikta dūša
• Vemšana
Ja 3 dienās nepāriet –
sazinieties ar savu ģimenes ārstu!

VAI VAKCINĒT BĒRNU PRET

Atceries paņemt līdzi!
BĒRNAM – pase vai personas apliecība (ja ir)
VECĀKIEM VAI LIKUMISKAJAM PĀRSTĀVIM – pase vai
personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu – ieraksts par
bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli
apstiprināta pilnvara

KUR NOTIEK

COVID-19, JA NESEN SAŅEMTA CITA VAKCĪNA?

JĀ!
VAR VAKCINĒT TAJĀ PAŠĀ DIENĀ VAI JEBKĀDĀ INTERVĀLĀ
PIRMS UN PĒC COVID-19 VAKCĪNAS SAŅEMŠANAS

BĒRNU VAKCINĀCIJA?
ĢIMENES ĀRSTU PRAKSES vai ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDĒS

VAI VAR VAKCINĒT,

VAKCINĀCIJA NOTIEK VECĀKA
VAI CITA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ

JA IR PĀRSLIMOTS COVID-19?

AR KO ATŠĶIRAS

IR JĀVAKCINĒJAS!

BĒRNU UN PIEAUGOŠO VAKCĪNA?

PIETIEK AR VIENU VAKCĪNAS DEVU

COMIRNATY
COMIRNATY

12+ g.v.

10

µg
(mikrogramu)

3x

30

µg
(mikrogramu)

Pieaugušajiem

5 līdz 11 g.v.

KAD UN KĀ BĒRNI IEGŪS
SERTIFIKĀTUS?

12 g.v.
Devas lielums
atkarīgs no bērna vecuma
vakcinācijas dienā

mazāks devas lielums

Gan bērniem, gan pieaugušajiem izmantotā vakcīna ir droša,
pārbaudīta un stiprina imunitāti cīņā ar Covid-19 vīrusu!

15. dienā

PĒC VAKCĪNAS OTRĀS
DEVAS SAŅEMŠANAS

VECĀKI VAI
LIKUMISKAIS PĀRSTĀVIS VARĒS
LEJUPIELĀDĒT:

https://covid19sertifikats.lv/
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SATIKSME

Hibrīdautobusi Valmierā jau gadu
2020. gadā tika piedzīvotas nozīmīgas pārmaiņas Valmieras sabiedriskā transporta sistēmā – pasažierus pārvadāt
sāka deviņi jauni dīzeļa – elektriskie hibrīdautobusi. Šī gada
decembrī kursēt sāka vēl viens jauns hibrīdautobuss. Tādējādi
šobrīd desmit no 12 Valmieras pilsētas maršrutu autobusiem
ir videi draudzīgie hibrīdautobusi.

Jaunajiem autobusiem ir mazāks CO2 izmešu daudzums, tie
ir klusāki, taču vislielākais ieguvums ir degvielas ietaupījums,
vidēji tas vērtējams ap 30 %.
Autobusi ir ērtāki pasažieriem, jo sēdekļi izvietoti vienā
līmenī, kā arī tie ir mīkstāki. Pasažieri gan audiālā, gan vizuālā
veidā saņem informāciju par esošo un nākamo pieturvietu.
Tāpat arī iedzīvotāji un pilsētas viesi novērtējuši autobusu
vizuālo tēlu – Gaujas zelta smilšu krāsas autobusi lieliski
iekļaujas pilsētas ainavā katrā gadalaikā.
Būtiski, ka autobusi ir ērtāki arī autobusu vadītājiem,

ņemot vērā, ka pasažieri tiek pārvadāti vairāk nekā desmit
stundas dienā. Iekārtu vadība ir maksimāli automatizēta, lai
vadītājs varētu koncentrēties saviem tiešajiem pienākumiem
– autobusa vadīšanai un pasažieru apkalpošanai.
Lēmums izvēlēties hibrīdautobusus pieņemts, izvērtējot
Valmieras pilsētas maršrutu tīklu, reisu garumus, ņemot
vērā arī klimatiskos apstākļus, kā arī iespējas nodrošināt nepārtrauktu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas
ilgtspēju Valmierā.
Hibrīdautobusiem, uzsākot braukšanu, elektrodzinēja piedziņai tiek izmantota saražotā enerģija, kas savukārt ļauj
noteiktu laiku braukt ar izslēgtu dzinēju, taupot degvielu.
Pašuzlādes dīzeļa – elektriskajiem hibrīdautobusiem nav ierobežots veicamais attālums un nav nepieciešama elektroenerģijas uzlādes infrastruktūra.
Jaunos, modernos, ar jaunākās paaudzes hibrīddzinēju
aprīkotos autobusus atbilstoši īpašajām pasūtītāja prasībām
ražoja Solaris Bus & Coach.
Deviņu autobusu kopējā iegādes summa ir 2 999 700 EUR.
Šo autobusu iegāde īstenota Kohēzijas fonda līdzfinansētā
projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta iegāde Valmieras pilsētai” (vienošanās Nr.4.5.1.2/17/I/006) ietvaros, kura
kopējās izmaksas ir 2 835 000 EUR, t.sk. Kohēzijas fonda finansējums 1 906 322 EUR apmērā. Desmitā autobusa iegāde
īstenota Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Videi draudzīga autobusa iegāde Valmieras pilsētai” (vienošanās
4.5.1.2/20/I/002) ietvaros. Kopējās izmaksas ir 346 632 EUR apmērā, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 294 637,20 EUR
apmērā.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība

Valmieras novada senioriem braucieni
Valmieras pilsētas autobusos – bez maksas
No 2022. gada 1. janvāra Valmieras novadā dzīvojošiem pensionāriem braucieni Valmieras pilsētas maršrutu autobusos būs bez maksas. Šāds lēmums
pieņemts Valmieras novada pašvaldības
13. decembra domes sēdē.
Lai saņemtu braukšanas maksas atlaidi, seniora dzīvesvietai Valmieras novadā jābūt deklarētai vismaz pēdējos 12
mēnešus. Tāpat nepieciešama personalizēta braukšanas karte, kas jāuzrāda, iekāpjot autobusā.
Personalizētās braukšanas kartes ir
beztermiņa, tādējādi seniori, kuriem jau ir
šādas kartes, turpina izmantot jau esošās.
Tāpat personalizētās braukšanas kartes
nav jāgatavo pensionāriem, kuriem ir invaliditātes apliecība, kas ļauj braukt bez
maksas jebkurā sabiedriskajā transportā,
jo šo pakalpojumu nodrošina valsts.
Savukārt pensionāriem, kuriem nav
personalizētas braukšanas kartes, pieteikumu pieņemšana un fotografēšana
kartes izgatavošanai notiks darba dienās,
darba laikā, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu un pensionāra apliecību vai
lēmumu par statusa piešķiršanu, klientu
apkalpošanas centrā Valmierā un sep18

tiņos Valsts un pašvaldību vienotajos
klientu apkalpošanas centros (centru adreses, kontaktinformācija publicēta pašvaldības informatīvajā izdevumā Nr. 4,
oktobris, 2021, savukārt jaunie darbalaiki –
šī izdevuma 11. lapaspusē).
Klientu apkalpošanas centri Valmieras novadā: Valmierā (Lāčplēša iela 2),
Kocēnos (Alejas iela 8, Kocēnu ciems),
Matīšos (Skolas iela 11, Matīšu ciems),
Mazsalacā (Pērnavas iela 4, Mazsalacas
pilsēta), Naukšēnos (“Pagasta nams”,
Naukšēnu ciems, Naukšēnu pagasts);
Rūjienā (Raiņa iela 3, Rūjienas pilsēta),
Strenčos (Rīgas iela 7, Strenču pilsēta),
Trikātā (Nākotnes iela 3, Trikātas ciems).
Kad karte būs izgatavota, iedzīvotājs
tiks informēts telefoniski, lūdzot ierasties
pēc kartes tajā klientu apkalpošanas centrā, kuru būs izvēlējies kartes saņemšanai.
2022. gada 1. janvārī stājoties spēkā noteikumiem Nr. 22 “Par braukšanas maksas
atvieglojumiem Valmieras valstspilsētas
nozīmes maršrutu tīklā”, no 2022. gada
1. janvāra spēku zaudē bijušās Burtnieku
novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr. 16/2020 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un ceļa izdevumu (deg-

vielas) kompensēšanas kārtību Burtnieku
novadā” 3.6. punkts, kas noteica, ka personas, kuras “saskaņā ar likuma “Par valsts
pensijām” 11. panta pirmajā daļā noteikto ir sasniegušas pensionēšanās vecumu un deklarētā dzīvesvietas pēdējos 10
(desmit) mēnešus ir Burtnieku novadā,
ir tiesības saņemt kompensāciju 100 %
apmērā par braukšanas izdevumiem, kas
radušies, izmantojot Valmieras pilsētas
sabiedrisko transportu, kā arī Sabiedrība
ar ierobežotu atbildību “VTU Valmiera”,
reģ. Nr. 40003004220 (turpmāk – SIA “VTU
Valmiera”), reģionālās nozīmes maršrutu
un kas saistīti ar braucieniem personas
izvēlēta viena maršruta posmā vienā vai
abos virzienos Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 41.
punktā minētajā administratīvajā teritorijā”. Līdz ar to nebūs derīgas arī bijušā Burtnieku novada pensionāriem izsniegtās
braukšanas kartes, jo tās nebija personalizētas.
Par citām atlaidēm Valmieras pilsētas
maršrutu autobusos var uzzināt SIA
“VTU Valmiera” mājaslapā vtu-valmiera.lv,
sadaļā “Atlaides”.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība

PROJEKTI

Bibliotēkas - uz viena viļņa ar aktuālajām
tendencēm sabiedrībā
AKTUALITĀTE AR ILGTERMIŅA
RISINĀJUMU
“Dod pieci!” - daudzi noteikti ir dzirdējuši šādu vārdu salikumu un, jautāti par
tā nozīmi, visticamāk, pieminētu labdarības akciju, kuru kopš 2014. gada katru decembri rīko Latvijas Radio 5. Šogad
labdarības maratons “Dod pieci!” norisinājās no 17. līdz 23. decembrim, īpaši
akcentējot vides pieejamības problemātiku cilvēkiem, kuri saskārušies ar redzes,
dzirdes vai kustību traucējumiem.
Kodolīgi izteiktā doma “Dod pieci!”
plašākā nozīmē sevī ietver sveicienu,
viesmīlīgu sagaidīšanu, solidaritāti un
drosmi izgaismot problēmas, kuras
valsts un mēs, visa sabiedrība kopumā,
spējam risināt, veicinot sabiedrības attieksmes maiņu un sniedzot praktisku
atbalstu tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams.

BIBLIOTĒKAS AKTĪVI
IESAISTĀS
Šajos procesos būtiska loma ir bibliotēkām, kas aktīvi reaģē, pēta sabiedrības vajadzības un papildina zināšanas,
lai uzlabotu savus pakalpojumus un
sniegtu vērtīgu ieguldījumu sabiedrības
ilgtermiņa attīstībā. Bibliotēku pienākums ir ne tikai uzkrāt, saglabāt un nodrošināt brīvu piekļuvi informācijai, bet
arī radīt atbilstošu vidi, kurā pakalpojumus ērti varētu izmantot cilvēki ar kustību vai redzes traucējumiem.
Izprotot nepieciešamību attīstīt sabiedriski tik aktuālās tēmas risinājumus,
2020. gada sākumā Mazsalacas novada pašvaldība un Mazsalacas pilsētas
bibliotēka, sadarbojoties ar Valmieras
integrētās bibliotēkas speciālistiem, iesaistījās starptautiskā ERASMUS+ projektā “TECH.LIBRARY”. Projekta mērķis ir
pilnveidot publisko bibliotēku pakalpojumus lietotājiem ar redzes traucējumiem, izmantojot IKT (informāciju komunikāciju tehnoloģijas) rīkus, un veicināt bibliotekāru apmācību, lai uzlabotu kompetences darbā ar klientiem,
kuri saskaras ar dažādiem redzes traucējumiem.

SABIEDRĪBAS VAJADZĪBU
IZPĒTE
Kā norāda Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijā ir vairāk nekā 12 000 redzes
invalīdu. Tie ir cilvēki, kuri zaudējuši arī
70-80 % no spējām uztvert informāciju,
tāpēc zudušas patstāvīgas rīcības spējas,
un pasaulē veiktie zinātnieku pētījumi

apstiprina, ka neredzība ir viena no vissmagākajām invaliditātes formām.
Mazajās pašvaldību publiskajās bibliotēkās līdz šim ir padomāts par vides
pieejamību apmeklētājiem ar kustību
traucējumiem, bet nav īpaši aprīkotu
darba vietu un atbilstošu pakalpojumu
cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Minēto
iemeslu dēļ šī sabiedrības grupa bieži
vien nav publisko bibliotēku apmeklētāju vidū, kā arī ir maz iekļauta vietējās
kopienas aktivitātēs. Nereti tieši ērti uztveramas informācijas trūkums par kopienas aktualitātēm un iestāžu piedāvātajiem pakalpojumiem kavē aktīvu iesaisti.

BIBLIOTĒKU PAKALPOJUMI
CILVĒKIEM AR REDZES
TRAUCĒJUMIEM
Jau vairākus gadus Valmieras integrētā bibliotēka piedāvā pakalpojumus
cilvēkiem ar redzes traucējumiem: specializētu datortehnikas komplektu telelupu Topaz, kas palīdz labāk salasīt
drukātu tekstu un rokrakstu, kā arī
aplūkot attēlus un nelielus priekšmetus; sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo
bibliotēku (LNerB) tiek piedāvāta
iespēja saņemt LNerB ieskaņotās klausāmgrāmatas CD un zibatmiņas formātā
un īpaši pielāgotas grāmatas palielinātajā drukā.
Visās Valmieras novada bibliotēkās
vājredzīgiem cilvēkiem ir iespēja izmantot datoru ar interneta pieslēgumu, kas
ļauj piekļūt dažādiem tīmekļa resursiem.
Informācijas tehnoloģiju ierīču (dators,
planšete, telefons) un tīmekļa vietņu
tehniskās iespējas ļauj izvēlēties lasīšanai piemērotāko krāsu kontrastu un
burtu palielināšanas iespējas. Iesakām
izmēģināt tādus bezmaksas digitālos resursus kā portāla Latvija.lv e-pakalpojumus, 3td e-grāmatu bibliotēku, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas audio ierakstus
vietnē SoundCloud un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Digitālās bibliotēkas
skaņu ierakstus. Bibliotekārs parādīs
ierīču un tīmekļa vietņu lietošanas
pamatprincipus.

PROJEKTA “TECH.LIBRARY”
AKTIVITĀTES
2021. gadā, īstenojot projekta “TECH.
LIBRARY” aktivitātes, liela vērība tika
pievērsta esošās situācijas - darba ar
redzes invalīdiem - apzināšanai, izpētei
un analīzei gan vietējā (novada bibliotēku), gan valstiskā līmenī, kā arī notikusi informācijas un pieredzes apmaiņa
ar projektā iesaistītajām partnerorga-

nizācijām. Projektā piedalās publiskās
bibliotēkas no sešām valstīm - Itālijas,
Rumānijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Horvātijas un Latvijas.
Padziļināta apstākļu izpēte rāda, ka
bibliotēkās nereti trūkst mūsdienu
prasībām atbilstošu tehnoloģiju un
speciālā aprīkojuma, kas nepieciešams,
lai cilvēki ar redzes traucējumiem varētu
pilnvērtīgi izmantot bibliotēku pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, savukārt bibliotekāriem trūkst
praktisku zināšanu par to, kā strādāt ar
šiem klientiem, jo nav bijusi tieša saskare ar konkrēto sabiedrības grupu.
2022. gadā projektā “TECH.LIBRARY”
plānotas vairākas vietēja mēroga aktivitātes novada iedzīvotājiem. To mērķis
ir veicināt sadarbību un diskusijās noskaidrot, kā speciālisti Valmieras novada
bibliotēkās varētu palīdzēt, pielāgojot
jau esošos vai radot jaunus bibliotēku
pakalpojumus tieši cilvēkiem ar redzes
traucējumiem, kā arī esošajos apstākļos
nodrošināt atbilstošu vides pieejamību.
Projektā plānota arī nacionāla mēroga konference, kurā tās dalībnieki tiks
iepazīstināti ar jaunizveidotās platformas TECH.LIBRARY piedāvātajiem risinājumiem vājredzīgu lietotāju un bibliotekāru atbalstam, kā arī saņems praktisku rokasgrāmatu zibatmiņas formātā
par jaunākajām tehnoloģijām un to izmantošanu cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

MĀCĀMIES NO PASAULES
PIEREDZES
Līdzīgi kā labdarības akcija “Dod
pieci!” un tajā saziedotie līdzekļi sniedz
kopības sajūtu, praktisku atbalstu un
platformu noteiktu problēmjautājumu
izcelšanai, arī starptautiskais projekts
“TECH.LIBRARY” uzsver nepieciešamību
veltīt īpašu uzmanību cilvēkiem ar redzes traucējumiem, vienlaikus aplūkojot
šo sabiedriski tik nozīmīgo jautājumu
globālā kontekstā - projektā iesaistītie
dalībnieki uzzina par pasaules līmeņa
inovācijām, jaunām tehnoloģijām, darba formām un empātisku, jūtīgāku attieksmi pret citādo. Kopā mums izdosies!
Zane Berga,
Mazsalacas pilsētas bibliotēka
Anete Bērziņa,
Valmieras bibliotēka
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Baudi ziemas brīvlaiku Valmieras novadā!
Laiks uz brīdi atvilkt elpu, nedomāt
par mācībām vai nepagūtajiem darbiem un ar priecīgu prātu baudīt ziemas
brīvlaiku Valmieras novadā! Valmieras
Tūrisma pārvalde apkopojusi vairākas
idejas, kā kopā ar ģimeni aizraujoši un
izzinoši pavadīt brīvlaiku.
Piedzīvojumu meklētājus aicinām
doties uz Valmieras peldbaseinu, lai
baudītu ūdens priekus dažādu izmēru baseinos un
palaiskotos Atpūtas zonā.
Pozitīvu emociju lādiņu
noteikti noķersi arī kinoteātrī “Gaisma”, kas ar pilnu jaudu atgriezies pie
skatītājiem un piedāvā dažādu žanru filmas kā lielajiem, tā mazajiem kino
skatītājiem. Vai Tu māki lidot un pārvarēt bailes no
augstuma? Mēs zinām, kur
Valmierā to var izdarīt –
Virtuālās realitātes spēļu
istabā, kas aizraus kā bērnus, tā pieaugušos! Savukārt teātra mākslas baudīšanai izcila vieta būs
Valmieras drāmas teātris, kas jau janvāra sākumā priecēs savus skatītājus ar
izrādēm teātra nama Apaļajā zālē, repertuārā iekļaujot arī izrādes bērniem.
Ziemas brīvlaikā aicinām izzināt
Valmieras novadu, apmeklējot Valmiermuižas stalli, kur iespējams ne tikai
doties ekskursijā un uzzināt par zirgu
ikdienu, bet arī izbraukt zirga kamanās!
Valmieras novadā atrodas trīs aizraujoši
muzeji – Valmieras muzejā apskatāmas
pastāvīgās ekspozīcijas par Valmieras
un novada vēsturi, kā arī mainīgas tematiskās izstādes. Naukšēnu Cilvēkmuzejs pārsteigs ar savu krāšņumu un
to, ka nekas nav paslēpts aiz stikla
vitrīnām – šeit ikviens varēs “salabot
zobus sev un ienaidniekiem” ar zobu
urbjmašīnu no 70. gadiem, pacīkstēties
ar stellēm un uzstīvēt mugurā tautas
tērpu, savukārt Mazsalacas muzejs
ir īpašs ar savu dažādību – zvanu un
koka skulptūru kolekcijām, smilšakmens ekspozīciju, medību trofejām,
seno spēkratu ekspozīciju un peļu ko-

lekciju, kas sastāv no vairāk nekā 1300
rotaļlietām. Dodoties pastaigā uz Zilokalnu, neaizmirsti ieiet Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrā
“ZTornis”, kur iespējams apskatīties
vēsturisko ekspozīciju, uzkāpt ūdenstornī vai pacelties virs Zilākalna un ielūkoties vēsturiskajā šaursliežu dzelzceļa lokomotīvē ar virtuālās realitātes
palīdzību.

Tiem, kuri gatavi mesties arvien
jaunos piedzīvojumos, pielietojot gan
savas erudīcijas prasmes, gan atjautību,
iesakām izmantot kādu no interaktīvajām spēlēm, kas ļaus iepazīt arī mazāk
zināmas Valmieras novada vietas. Sadarbībā ar cilpo.lv tapusi cilpošanas
spēle pa Valmieru, bet ar travitious.com
- divas spēles Valmierā un pa vienai
Strenčos un Burtniekos. Vairāk www.
visit.valmiera.lv.
Līdz 16. janvārim starptautiskais tūrisma ceļš “Via Hanseatica” aicina ģimenes ar bērniem piedalīties ceļošanas spēlē “Sniegavīru paslēpes Vidzemē”. Deviņās vietās Vidzemē būs paslēpušies īpaši sniegavīri, kurus atrodot būs iespēja piedalīties pārsteiguma
balvu izlozē. Vairāk www.visit.valmiera.lv.
Izrādās, ka Valmierā jebkurā brīdī
var sastapt dinozaurus! Kādā veidā?
Spēlējot Valmieras tūrisma uzņēmuma
“Timemachine” spēli “Dinozauru paslēpes”, kur, vadoties pēc stāsta, ir jāatrod
24 dažādi dinozauri. Tie paslēpušies

Paldies visiem adītājiem par
iesaistīšanos, sūtot sirdssiltumu
vācu draugiem!
Atjaunojot tradīciju, no 8. līdz 23. decembra Valmieras novada pašvaldības
sadraudzības pilsētā Rēdā-Vīdenbrukā Vācijā notika Ziemassvētku tirdziņš, kur
ikviens pilsētas iedzīvotājs varēja iegādāties adījumus no Valmieras novada.
Uz tirdziņu Vācijā ceļoja cimdi un zeķes, ko darināja ap 80 adītāju no visa novada.
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Valmierā, Krāču kaktā, salīdzinoši nelielā, bet skaistā pilsētas apvidū gar
Gauju.
Cerot uz sniegotu ziemas brīvlaiku,
aktīvās atpūtas cienītājus aicinām
izvēlēties kādu no izveidotajām slēpošanas un slidošanas trasēm vai
doties uz Atpūtas bāzi “Baiļi” – Valmieras
novadā vienīgo kalnu, kas aprīkots ar
pacēlājiem un piemērots ziemas sporta veidiem. Bet, ja laikapstākļi ziemas āra aktivitātēm nav labvēlīgi, katru
nedēļas nogali Valmieras
Olimpiskais centrs aicina
uz publisko slidošanu!
Valmieras novads ir bagāts ar dažādu garumu un
sarežģītības pakāpju dabas takām un pārgājienu
maršrutiem, kas skatam
pavērs elpu aizraujošas
ainavas, bet sniegotā
ziemā tas būs ceļojums
ziemas pasaku valstībā. Ir
īstais laiks doties pārgājienā un smelties dabas
enerģiju! Visas dabas takas ir aplūkojamas www.
visit.valmiera.lv. Pastaigājoties pa Valmieru, aicinām iepazīt pilsētu, izmantojot audiogidu, kuru ierunājuši vairāki
Valmieras drāmas teātra aktieri. Audiogids ar vairāk nekā 50 objektiem ir
bezmaksas.
Aktīvas brīvdienas nav iedomājams bez kārtīgām maltītēm, par ko
parūpēsies Valmieras novada ēdinātāji, īpaši padomājot par patīkamu svētku noskaņu. Daudzpusīgais piedāvājums aptver plašu izvēli ikkatrai
gaumei – tradicionālo ēdienu cienītājiem, vegāniem, veģetāriešiem, Turcijas,
Itālijas garšu baudītājiem, kā arī tiem,
kuriem īpaši svarīgi, lai piedāvājumā
būtu bērnu ēdienkarte. Visi ēdināšanas
uzņēmumi skatāmi www.visit.valmiera.lv,
sadaļā "Kur paēst".
Ziemas brīvlaiku aicinām baudīt atbildīgi, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus! Pirms došanās uz tūristu vietām, aicinām pārliecināties par
apmeklējuma nosacījumiem!
Zane Krūmiņa,
Valmieras novada Tūrisma pārvalde

SABIEDRĪBA

Satiekoties ar suni, vairāk jūtam sevi
“Skaists piemērs, kas notiek tepat Latvijā, Valmierā. Šādi mēs varam iedvesmoties cits no cita. Tāpēc ir vērts skaidrot
vairāk, kas ir kanisterapija. Suns var sargāt
māju, bet suns var būt arī bibliotēkas
darbinieks. Tāpat ir ar cilvēkiem – esam
dažādi, katram ir sava misija,” stāsta Ieva
Oliņa. Studējot informācijas pārvaldību
Latvijas Universitātē, viņas bakalaura
darba tēma bija par nodarbībām ar
kanisterapijas suņu iesaisti bibliotēkās.
Darbs augsti novērtēts, un Ieva saka, ka
šī ir sirdstēma.

Ideja radās jau 2. kursā, par kanisterapiju rakstot kursadarbu. Lekcijās tika
pieminēta Valmieras integrētā bibliotēka
un tās pakalpojums – suņu iesaiste nodarbībās, palīdzot bērniem mācīties lasīt. “Esmu valmieriete, Valmieras bibliotēka ir mana bibliotēka. Par šādu
pakalpojumu iepriekš neko nezināju,
tāpēc radās interese pētīt vairāk.” Darbs
tapa sadarbībā ar Ingūnu Tihomirovu
un Līgu Bujani. Ingūna ir četrkājaino lasīšanas skolotāju Martas, Billes un Nikas
saimniece, viņa ir arī kinologs, apmācības trenere, kanisterapijas asistente
un kanisterapijas suņu eksaminatore.
Savukārt Līga Bujane ir ne tikai vecākā
bibliotekāre un kanisterapijas brīvprātīgā, bet arī labākais draugs un palīgs
suņu meitenēm darbā ar bibliotēkas
mazākajiem apmeklētājiem.
“Galvenā problēma, ka par kanisterapiju – viens no rehabilitācijas veidiem, izmantojot speciāli selekcionētu
un apmācītu suni, – ir maz informācijas.
Tādējādi nav izpratnes, kā suns var palīdzēt. Gribēju turpināt pētīt šo jautājumu, tāpēc par to rakstīju arī bakalaura
darbu. Protams, ka darba tapšanas gaitā
saskāros ar smiekliem un jautājumiem,
ko tad suns var līdzēt, kāpēc viņš vispār
ir bibliotēkā, kāds viņam sakars ar lasīšanu un kā par to vispār var uzrakstīt
labu bakalaura darbu. Te arī radās spītība pierādīt, cik vērtīgas ir šādas
nodarbības, ieguldīt savu darbu, lai par
to vairāk uzzinātu arī citi. Gandrīz viss
man bija jaunums. Nezināju, cik daudz
resursu un cilvēku nepieciešams, lai
šādu pakalpojumu nodrošinātu, cik
garš mācību ceļš ir jāiziet sunīšiem, lai
viņi varētu būt asistenti, cik svarīga ir
speciālistu klātbūtne, ka viņu Latvijā
nav nemaz tik daudz.” Viens no secinājumiem ir, ka nepieciešams kanisterapijas pakalpojumu atrunāt normatīvajos regulējumos. Ir noteikts, kas ir

kanisterapija, kanisterapijas suns, bet
nav par to, kā, piemēram, bibliotēkās to
ieviest, kādi noteikumi jāievēro.
Bakalaura darbā Ieva intervēja piecu bibliotēku – Valmieras, Jelgavas,
Jūrmalas, Ventspils un Ogres – pārstāvjus, kuri ir organizējuši lasīšanas
nodarbības ar suņiem, un arī piecas
sākumskolas skolotājas, kuras kopā ar
bērniem piedalījušās nodarbībās pie
Līgas. “Lielākais prieks, ka dzirdēju, cik
daudz šī metode var sniegt. Visiem bija
kāds pozitīvs stāsts. Piemēram, nodarbības ar suni ļoti palīdzējušas bērnam, kurš ir noslēgts, kuram ir bailes no
publiskas uzstāšanās, kurš piedzīvojis
vienaudžu apsmiešanu par to, ka lasīšana nevedas tik raiti. Lasot sunim,
viss uztraukums pazūd, jo suns nekad
neteiks neko kritisku, būs labākais
klausītājs. Rodas pozitīvas emocijas, lasītprasme uzlabojas. Dzirdēju stāstu
par meiteni, kura skolā kategoriski atteicās lasīt, bet pēc nodarbības kopā ar
četrkājaino draugu lasīšana kļuvusi par
vienu no mīļākajām nodarbēm. Viņa
lasa ne tikai grāmatas, bet arī skaļā balsī
visas etiķetes, ko redz veikala plauktos.
Sirsnīgi ir stāsti, cik neatsverams atbalsts
suns ir bērniem ar īpašām vajadzībām.

piemēru, ka tas ir sācies Latvijā, cerot,
ka tikai ies plašumā. Protams, viens no
lielākajiem šķēršļiem ir finansējums. Bet
daudz varam palīdzēt, vairāk stāstot par
procesu un ieguvumiem. Ir arī viedokļi –
kāda jēga no suņa bibliotēkā, spalvas un
siekalas, kaut ko apgāzīs. Bet ir jāuzsver,
ka kanisterapijas suņi ir speciāli izvēlēti
šim nozīmīgajam darbam. Latvijā esam
pašā sākumā. Ārvalstīs, piemēram, suņi
kā terapeiti ir gan bibliotēkās, gan skolās,
pat slimnīcās, psihiatriskajās slimnīcās.
Intervijās ar pedagogiem izskanēja viedoklis, ka, ja skolēni varētu reizi mēnesī
tikties nodarbībā ar dzīvnieku, tas ļoti
palīdzētu bērnu attīstībā. Turklāt kāda
skolotāja teica, ka suns bibliotēkā,
kurš 21. gadsimtā spēj bērnu atraut no
spēlēm viedierīcē, ir kaut kas pārsteidzošs. Mūsdienās mums trūkst cilvēcīgas saskarsmes, komunikācijas. Satiekoties ar suni, vairāk jūtam sevi, savas
emocijas. Ne velti saka, ka suns ir cilvēka
labākais draugs, ar ko kopā var priecāties
un arī paraudāt. Dzīvnieku terapija, manuprāt, Latvijā ir vēl līdz galam neatklāts
resurss. Ir dzirdēts par zirgu, delfīnu terapiju. Kāpēc mājdzīvnieks arī nevarētu
būt lielisks palīgs? Atslēga ir izpratne,
manuprāt,” stāsta Ieva.

Tas, kā suns spēj atraisīt bērnu, ir kaut kas
neiedomājams! Piemēram, kāds puisītis,
kuram ir iedzimti kustību traucējumi,
šajās nodarbībās pats spēja atvērt
plaukstiņu un noglaudīt sunīti. Tas ir
liels sasniegums bērna attīstībā, un suns
ir laba motivācija. Šādu piemēru ir ļoti
daudz. Bet es gribu uzsvērt, ka lasīšana
kopā ar suni ir piemērota ikvienam, arī
tiem bērniem, kuriem ar lasīšanu viss ir
kārtībā, jo tā ir arī mācīšanās rūpēties
par dzīvnieku, cienīt to, kā arī atbildība.”
“Bibliotēkā rit astotais gads, kad nodarbības notiek kopā ar suņiem. Mēs jau
vairs nevaram iedomāties ikdienu bez
suņu meitenēm – lasīšanas skolotājām,
tāpēc bija ļoti aizkustinoši Ievas veiktajās intervijās lasīt atsauksmes par
nodarbībām. Pat asaras bira, uzzinot,
cik vērtīgas ir šādas tikšanās,” stāsta Līga
Bujane. “Intervijās visas bibliotēkas
uzsvēra Valmieras bibliotēku kā labo

“Šobrīd lasīšanas skolotājas bibliotēkā ir Billīte, Marta un Nika, kuras darbojas uz maiņām. Nikai ir kucēni, iespējams, iepazīsimies arī ar viņiem. Es
varu redzēt, kā sunīši piedzimst, izaug,
kā kļūst par terapeitiem, process nav
viegls. Gribētu pateikties Ievai par lielo darbu. Tas noteikti ir solis uz priekšu izpratnes veicināšanā par kanisterapiju. Bet vēl arī, manuprāt, tas ir sirsnīgs piemineklis Zumītei, Valmieras
bibliotēkas pirmajai suņu dāmai –
skolotājai,” pateicas Līga Bujane. Ieva
darbu veltījusi Zumītei, noslēgumā
rakstot: “Bakalaura darbs tapis, domās
paturot Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas mazo
lasītāju pirmo un mīlēto klausītāju ņūfu
Zum-Zum. Tevi, sunīt, vienmēr gaidīs
mājās.”
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
21

SABIEDRīBA

Labklājības ministrija informē par izmaiņām
sociālajā jomā 2022. gadā
NO 2022. GADA 1. JANVĀRA:
♦ Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2022. gadā būs cilvēkiem, kuri sasnieguši 64 gadu un 3 mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav
mazāks par 15 gadiem. Tiem, kuru
apdrošināšanas stāžs nav mazāks par
30 gadiem, būs tiesības pensionēties
priekšlaicīgi, t.i., divus gadus pirms
vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2022. gadā pensionēties
priekšlaicīgi varēs cilvēki, kuri sasnieguši 62 gadu un 3 mēnešu vecumu. (No
2014. gada pensionēšanās vecums pakāpeniski, palielinās, t.i., ik gadu par 3
mēnešiem, līdz 2025. gadā tiks sasniegts
65 gadu vecums).
♦ Līdz 2022. gada 30. jūnijam pensionāra neapliekamais minimums tiks
palielināts līdz 2 100 EUR pusgadā jeb
350 EUR mēnesī (šobrīd 2021. gadā –
3 960 EUR gadā jeb 330 EUR mēnesī).
♦ Valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu (turpmāk – obligātās
iemaksas) objekta maksimālais apmērs
ir 78 100 EUR gadā.
♦ Pašnodarbinātie no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma vai ienākuma no intelektuālā īpašuma obligātās
iemaksas 10 % apmērā pensiju apdrošināšanai aprēķina par gadu un līdz
nākamā gada 17. janvārim iesniedz
ziņojumu par obligātajām iemaksām
Valsts ieņēmumu dienestā un veic līdz
nākamā gada 23. janvārim obligātās
iemaksas.
♦ Pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi mēnesī nesasniedz Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba
algu, reizi ceturksnī būs jāveic obligātās
iemaksas pensiju apdrošināšanai 10 %
apmērā no ienākuma. Savukārt pašnodarbinātie, kuru ienākumi mēnesī
sasniedz vai pārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba
algu, vismaz no minimālās mēnešalgas veic obligātās iemaksas vispārējā kārtībā un papildus no iepriekš
minētā objekta un faktisko ienākumu
starpības būs jāveic 10 % pensiju apdrošināšanai.
♦ Ja pašnodarbinātajam obligātās
iemaksas par kalendāra gadu būs
veiktas no mazāka ienākuma nekā 12
Ministru kabineta noteiktās minimālās
mēneša darba algas, pašnodarbinātajam būs jāveic minimālās obligātās
iemaksas pensiju apdrošināšanai 10 %
apmērā no ienākuma (mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs — no apgrozījuma) un minimālā obligāto iemaksu
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objekta starpības.
♦ Ja pašnodarbinātais, kurš vienlaikus nav darba ņēmējs, prognozē, ka
viņa ienākums ceturksnī nesasniegs
obligāto iemaksu objekta minimālo
apmēru, viņam būs jāiesniedz Valsts
ieņēmumu dienestam apliecinājums
par nākamā ceturkšņa plānotajiem
ienākumiem līdz ceturksnim sekojošā
mēneša 17. datumam vai vienlaikus
ar saimnieciskās darbības reģistrēšanu
vai 15 dienu laikā pēc darba ņēmēja
statusa zaudēšanas. Pašnodarbinātais
līdz 17. janvārim var iesniegt Valsts
ieņēmumu dienestam apliecinājumu
par kalendāra gadā plānotajiem
ienākumiem. Ja pašnodarbinātais nav
iesniedzis apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem, Valsts sociālās
apdrošināšanas
aģentūra
viņam
aprēķinās minimālās obligātās iemaksas. Ja pašnodarbinātais ir iesniedzis
apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem, viņš obligātās iemaksas veic no
faktiskā ienākuma.
♦ Pašnodarbinātajam ir pienākums
katru gadu līdz 23. jūnijam veikt minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāra gadu.
♦ Līdz 2022. gada 1. februārim
pašnodarbinātajam ir tiesības precizēt ziņojumu par obligāto iemaksu
objektu un obligātajām iemaksām no
lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma vai ienākuma no intelektuālā īpašuma par periodu no 2021. gada 1. jūlija
līdz 2021. gada 30. septembrim.
♦ Pieprasījumu valsts pensijas pārrēķināšanai sakarā ar apdrošināšanas
iemaksu papildināšanu pēc pensijas
piešķiršanas (pārrēķināšanas) persona
varēs nosūtīt arī pa pastu vai iesniegt
ar pilnvarotās personas starpniecību.
♦ Stāsies spēkā ģimenes valsts pabalsta reforma, mainot ģimenes valsts
pabalsta apmēru un tā piešķiršanas
nosacījumus un vienlaikus atsakoties
no atsevišķas piemaksas par divu vai
vairāku bērnu audzināšanu izmaksas.
Par vienu bērnu no gada līdz 20 gadu
vecumam ģimene saņems 25 EUR
mēnesī, par diviem bērniem – 100
EUR (50 EUR par katru bērnu), par trim
bērniem – 225 EUR (75 EUR par katru
bērnu). Par četriem un vairāk bērniem
pabalsts būs 100 EUR mēnesī par katru
bērnu.
♦ Palielināsies aizbildnībā esoša
bērna uzturēšanai paredzētais pabalsts. Pabalstu aizbildnim par bērna
uzturēšanu nesamazinās par ģimenes

valsts pabalsta, apgādnieka zaudējuma pensijas, apdrošināšanas atlīdzības
par apgādnieka zaudējumu un valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā apmēru.
♦ Valsts apmaksās ārpusģimenes
aprūpes atbalsta centru sniegtās
sociālā
darbinieka
konsultācijas
adoptētājiem un aizbildņiem.
♦ Latvijas Goda ģimenes apliecību
iegūs arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērns
ar invaliditāti vai persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa. Tādējādi šīm personām sabiedriskajā transportā pienāksies braukšanas maksas
atvieglojumi, kā arī citas priekšrocības
un atlaides, kuras paredzētas Latvijas
Goda ģimenes apliecību īpašniekiem.
♦ Gada garumā tiks nodrošināta
mērķdotācija sociālajiem darbiniekiem, kas paredzēta atbilstoši likumā
„Par valsts budžetu 2022. gadam”
piešķirtajai
apropriācijai
sociālo
darbinieku piemaksām pašvaldību
sociālajos dienestos, tajā skaitā, struktūrvienībās un pašvaldību izveidotās
iestādēs, kas sniedz sociālos pakalpojumus.
COVID-19 ATBALSTA PASĀKUMI:
♦ Līdz 2022. gada 31. martam vakcinēšanas veicināšanai pret Covid-19
tiks izmaksāts pabalsts 20 EUR mēnesī
Latvijā dzīvojošajiem cilvēkiem, kuri
līdz 2021. gada beigām sasnieguši 60
gadu vecumu, un ir pabeigusi pilnu
vakcinācijas kursu vai arī saņēmusi
atzinumu par nepieciešamību atlikt
vakcināciju pret Covid-19.
NO 2022. GADA 1. APRĪĻA:
♦ Lai samazinātu darba devēju izmaksas par darbaspēku, kā viens no atbalsta mehānismiem darba devējiem
ir paredzēts atvieglot darba devēju
slogu, kas saistīts ar darbinieku darbnespējas lapu apmaksu, nosakot, ka,
sākot ar 2022. gada 1. aprīli, darbnespējas lapu no 10. darbnespējas dienas apmaksā valsts (šobrīd no 11. dienas). Tas
nozīmē, ka darba devējs apmaksās no
saviem līdzekļiem slimības naudu par
laiku ne ilgāku par deviņām kalendāra
dienām (šobrīd 10 kalendāra dienām).
NO 2021. GADA 1. JŪLIJA:
♦ Tiks palielināts pensionāra neapliekamais minimums līdz 3 000 EUR
pusgadā jeb 500 EUR mēnesī.
Egils Zariņš,
Labklājības ministrija

JAUNIEŠIEM

“Radi prieku” – jaunieši rada un realizē
oriģinālidejas
Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar Valmieras koprades darbnīcu
DARE no šā gada 1. jūlija līdz 31. decembrim īstenoja projektu “Radi prieku”,
piedāvājot jauniešiem vecumā no 15
līdz 25 gadiem, kuri dzīvo, mācās,
studē vai strādā Valmieras novada un
Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, piedalīties radošajās meistardarbnīcās. Kopā ar jauniešiem darbojās
un palīdzēja īstenot viņu radošās oriģinālidejas DARE vadītāja Kristiāna
Līdaka. Kopā 53 jaunieši piedalījās sešās
meistardarbnīcās par trīs dažādām tēmām: auduma apdruka, vides uzlīmju
un personalizēto bloknotu izgatavošana
un koka dizains.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības
pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas bija noteikti laika posmā no 21. oktobra līdz 15. novembrim, auduma apdrukas meistardarb-

nīcas norisinājās tiešsaistē – ZOOM
platformā, savukārt pārējās meistardarbnīcas notika klātienē – koprades
darbnīcā “DARE”. Visas meistardarbnīcas saņēma pozitīvas atsauksmes un pateicības vārdus.
“Izbaudīju radošo un vieglo atmosfēru auduma apdrukas darbnīcā. DAREs
“rūķīši” jau laikus sagādāja paciņu ar
vajadzīgajiem materiāliem, lai mājas
apstākļos katrs no dalībniekiem var izveidot savu unikālo dizainu. Darbnīcas
laikā varēja noskaidrot sev interesējošus jautājumus, uzzināt vairāk par
DAREs iespējām un jaunumiem”, savos
iespaidos par dalību audumu apdrukas
darbnīcā dalās Zane Bērziņa (25 gadi).
Projekta mērķis bija sniegt atbalstu
jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto
seku mazināšanai un veicināt jauniešu
iekļaušanos sabiedrībā. Aģentūras radošās komandas ideja bija iesaistīt jauniešus Valmieras koprades darbnīcas
DARE kopienas veidošanā, dot tiem
iespēju lietderīgi pavadīt laiku neformālā, draudzīgā un radošā vidē,
komunicēt ar vienaudžiem laikā, kad
nav iespējas apmeklēt pasākumus, iepazīt dažādas tehniskās iekārtas un attīstīt jaunrades prasmes. Nostabilizēt
pārliecību par sevi, drosmi, uzņēmību
un mērķtiecību, īstenot jaunas un neparastas idejas.
Par saviem iespaidiem un piedzīvoto
dalās projekta vadītāja Inna Purmale:

“Ar lielu prieku un aizrautību vēroju jauniešus darbībā, ar kādu rūpību
viņi strādāja un ar kādu gandarījumu
sagaidīja gala rezultātu! Priecājos, ka
jaunieši izmantoja iespēju un piedalījās
aktivitātēs. Visvairāk viņiem patika praktiskā darbošanās, ļoti atzinīgi novērtēja
pozitīvo gaisotni, daudzi “DARI” apmeklēja pirmo reizi un plāno to darīt atkārtoti, jo ir interese par citām iekārtām
un iespējām, ko koprades darbnīca
piedāvā.”
Projekts īstenots izglītības un ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmā 2021.-2023. gadam.
Unda Blaumane,
Valmieras Attīstības aģentūra

VIBJO Sudraba ZIRG’s aicina jaunus
dalībniekus
Valmieras integrētās bibliotēkas jauniešu organizācija (VIBJO) Sudraba
ZIRG`s darbību uzsāka 2015. gadā, kad
pēc dalības bibliotēkas projektā “Lasi un
Tev sekos’’ pieci jaunieši izveidoja domubiedru grupu. Četrus gadus VIBJO aktīvi darbojās, veidojot video un īsfilmas
Youtube kanālam “VIBJO TV”, organizējot pasākumus gan bibliotēkā, gan ārpus tās (Helovīna baiļu spēle “Šausmas”,
Izlaušanās istaba, erudīcijas spēles u.c.)
un radoši izpaužoties par jauniešiem
svarīgām un interesantām tēmām.
Pēdējo divu gadu laikā VIBJO darbība

bija pierimusi, bet jaunajā gadā VIBJO ir
apņēmies atgriezties. Lai plānus īstenotu, nepieciešami jauni, aktīvi dalībnieki.
Tāpēc aicinām pievienoties motivētus
un radošus Valmieras novada jauniešus
vecumā no 13 gadiem. Vairāk informācijas VIBJO Sudraba ZIRG`s sociālajos medijos vai rakstot uz e-pastu vibjozirgs@
gmail.com. Pieteikšanās, aizpildot anketu
mājaslapas www.vibjo.mozello.lv sadaļā
“Pievienojies mums”. Piesakies un kļūsti
par vienu no mums!
Madara Papova,
VIBJO Sudraba ZIRG’s
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Risinās gruntsūdeņu novadīšanas problēmas
PII “Burtiņš” teritorijā
Apsekojot pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” ēku un tai
piegulošo teritoriju Valmieras novada Valmiermuižā, konstatētas būtiskas, ilgstoši neatrisinātas nepilnības gruntsūdeņu
novadīšanas sistēmā. Tā rezultātā apkārtējā teritorija ir pārmitrināta un tiek bojātas 2014. gadā celtās ēkas konstrukcijas.

Sertificēta būvinženiera atzinumā secināts, ka esošā
gruntsūdeņu drenāžas sistēma ir nepilnīgi izbūvēta un nefunkcionē. Gan terases pārseguma konstrukcijas, gan pagraba

siena laiž cauri ūdeni, terases piebūves apakšējās telpas ir aukstas, neefektīvās siltumizolācijas dēļ, pagrabs pie baseina pavasarī un rudenī applūst. Mitrums ilgstoši uzkrājies arī pagalmā – zeme no mitruma šūpojas un bērnu rotaļām ir pieejama tikai daļa āra teritorijas. Secināts, ka gruntsūdens drenāžas
sistēma ir tikusi pieslēgta lietus kanalizācijai, kā rezultātā lietus
laikā notekūdeņi spiežas drenāžas kolektorā un pārmitrina
ēkas pamatus.
Iepazīstoties ar konstatētajām gruntsūdens novadīšanas
problēmām, Valmieras novada pašvaldības deputāti nolēmuši
atlikt ēkas piebūves būvniecību, jo tajā nav paredzēts risināt
apsekošanas atzinumā norādītās problēmas, kas ir steidzami
risināmas, jo bojā esošo ēku. 2022. gada pašvaldības budžetā
plānots iekļaut finansējumu apsekošanas atzinumā norādīto problēmu risināšanai. Līdz nākamā gada beigām iecerēts
veikt būvinženiera atzinumā uzskaitītos būvdarbus – visā
bērnudārzam piegulošajā teritorijā nepieciešams ierīkot drenāžas sistēmu un piebērt drenējošo smilti, lai novērstu turpmāku ēkas un apkārtējās teritorijas applūšanu. Tāpat arī nepieciešams atrakt virtuves korpusa pamatus, lai ierīkotu jaunu
sienu hidroizolāciju un atjaunotu pamatu drenāžu pilnā pamatu apjomā.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

100 jaunas vietas pirmsskolas programmas
apguvei Valmierā
Lai Valmieras novada pašvaldība nodrošinātu pirmsskolas izglītības pieejamību visiem bērniem, kuru vecāki dzīvo
un strādā Valmierā, uzsākta Valmieras pirmsskolas izglītības
iestādes “Varavīksne” telpu pārbūve, kas radīs 100 jaunas vietas.

“Pirmsskolas izglītības pieejamība tuvāk dzīvesvietai vai
darbavietai ir viena no pašvaldības prioritātēm pakalpojumiem ģimenēm. Lielākais pieprasījums pēc vietas pirmsskolas
izglītības iestādē, protams, ir Valmierā. Izanalizējot pieprasījumu visā novadā, risinājumu jaunām pirmsskolas izglītības
grupām meklējam arī citviet novadā,” pirmsskolas pakalpojuma attīstības ieceres Valmieras novadā skaidro Valmieras
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.
Šobrīd pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne” ir izvietota
Valmieras 2. vidusskolas ēkā, kur mācību klases ir pielāgotas
pirmsskolas izglītības funkcijas veikšanai. Šajās telpās ir izvietotas sešas grupiņas, kas nodrošina vietu 108 bērniem.
Pārbūvējot skolas korpusu trīs stāvu apjomā, kā arī cokola
stāvu, tiks izveidotas 12 grupiņas vairāk nekā 200 audzēkņiem.
Paredzēti atsevišķi nodarbību kabineti: mūzikas, dabas zinību,
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valodu – Montesori telpa, dzīvās dabas stūrītis. Plānota lifta izbūve, kas nodrošinās vides pieejamību gan pirmsskolas izglītības iestādei, gan vidusskolai. Bērnudārza interjerā dominēs
gaiši un neitrāli toņi, savukārt akcentos izmantos pasteļtoņus,
atvasinātus no varavīksnes toņiem. Telpu iekārtojums plānots
progresīvs, funkcionāls, mobils, darboties un izzināt rosinošs.
Būvprojektā paredzēta arī ieejas un priekšlaukuma pārbūve,
veidojot kvalitatīvu un dabisku vidi.
“Bērnudārza pārbūvei ir stratēģiska nozīme. Ar šī projekta
realizāciju mēs nodrošināsim iespēju vairāk nekā 200 bērniem
iegūt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību modernā un estētiskā
vidē, piedalīties nodarbībās un interešu izglītības pulciņos, kur
tiks pielietotas progresīvas mācību formas un metodikas, kā
arī praktiski pielietot iegūtās zināšanas īpaši pirmsskolas vecuma bērniem paredzētajos dabaszinātņu, valodu un Montesori
kabinetos. Paplašinot esošo praksi, kad bērni jau pirmsskolas
vecumā veiksmīgi uzsāk adaptāciju skolā, panāksim, ka bērni
droši un pārliecinoši pāries nākamajā izglītības pakāpē, nejūtot stresu pārejas periodā. Arī vecākiem tā ir laba ziņa, jo līdzīgi
kā arī tas notiek citās Eiropas valstīs, kur bērnudārzi atrodas
vienā kompleksā ar skolu, katra bērna attīstība un talantu
nostiprināšana notiek bez pārrāvumiem, nodrošinot ciešu
sadarbību starp pirmsskolas un skolas pedagogiem. Jau tagad
ar nepacietību un prieku gaidām brīdi, kad iestādes saime
paliks vēl kuplāka, kad viena no mūsu iestādes svarīgākajām
vērtībām “ģimeniskums” kļūs arī par mūsu jauno audzēkņu
vērtību,” stāsta Valmieras 2. vidusskolas direktors Andrejs
Gluhovs.
Būvdarbus veiks pašvaldības izsludinātās iepirkumu procedūras uzvarētāji “R.K.C.F. RENESANSE” par kopējo līgumsummu 2 461 369,77 EUR. Būvdarbus finansēs no pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
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Vidzemes Augstskola darbojas starptautiski
Starptautiska sadarbība ir augstskolas ikdiena un būtiska
darba sastāvdaļa. Novembrī un decembrī Vidzemes Augstskola (ViA) ir piedalījusies dažādās starptautiskās aktivitātēs.
JAUNA TŪRISMA MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA
SADARBĪBĀ AR SOMIJU
Vidzemes Augstskolas akadēmiskā maģistra studiju programma ”Tūrisma stratēģiskā vadība konkurētspējai” ir saņēmusi licenci. Šī studiju programma tiek īstenota sadarbībā
ar Satakuntas Augstskolu Somijā un kļūs par unikālu iespēju
studentiem saņemt uz nākotni orientētu ekspertīzi, kas nepieciešama ilgtspējīgai un konkurētspējīgai tūrisma attīstībai.
Pēc absolvēšanas studenti iegūs akadēmisko maģistra
grādu sociālajās zinātnēs tūrisma un atpūtas organizācijā
(Vidzemes Augstskolā) un maģistra grādu viesmīlības vadībā
Satakuntas augstskolā. Iespēja studijām pieteikties būs
2022. gada vasaras uzņemšanā, lai studijas uzsāktu rudens
semestrī.
BIZNESA VADĪBAS STUDENTI PIEDALĀS INTENSĪVAJĀ
PROGRAMMĀ DĀNIJĀ
Novembra beigās Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības
virziena studenti piedalījās “sprinta nedēļā” – intensīvajā programmā Odensē, Dānijā kopā ar studentiem no Islandes, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Dānijas. Studenti komandās strādāja
pie reālas problēmas risinājuma Dānijas dabas vēstures muzejam, apgūstot jaunas tehnikas jauninājumu radīšanai.
TŪRISMA STUDENTI PIEDALĀS INTENSĪVAJĀ NEDĒĻĀ
LIETUVĀ
No 6. līdz 10. decembrim Vidzemes Augstskolas studenti
piedalījās intensīvās nedēļas programmā “SPA&Wellness in
Rural areas” Lietuvā, Kauņā. Nedēļas garumā studenti strādāja
starptautiskās komandās kopā ar studentiem no Lietuvas un
Somijas, kurās kopīgi rakstīja galveno darbu, risinot konkrētas
Lietuvas viesnīcas problēmas, lai iegūtu sertifikātu. Studenti mācījās par klientu segmentēšanu, apkalpošanas dizainu,
klientu profiliem un citām SPA nozares nozīmīgām tēmām.

tēmu ir sagatavots zinātnisks raksts un uzsākta sadarbība ar
Ostravas universitāti Čehijā par digitālo mācību modeļu attīstību.
Savukārt starptautiskajā nedēļā Profesionālās Izglītības
augstskolā Limburgā (Beļģija) ar prezentāciju “Development
of Entrepreneurship Competitive Advantage” 7. decembrī
uzstājās profesore Maira Leščevica, liekot akcentu uz konkurētspējīgo priekšrocību biznesā un zaļo uzņēmējdarbību.
PĒTA MĀKSLĪGĀ INTELEKTA IESPĒJAS LABĀKAI
MATEMĀTIKAS APGUVEI
Docētāja Aija Cunska novembrī un decembrī pēcdoktorantūras pētniecības projekta “Mākslīgā Intelekta atbalsts
paātrinātai matemātikas apguves pieejai (AI4Math)” ietvaros
atrodas mobilitātes vizītē Maltas Universitātē, kur sadarbībā ar
vietējiem mācībspēkiem un pētniekiem veic pētījumu par digitālā laikmeta skolēnu paradumu maiņu, mācoties matemātiku, kā arī attīsta ideju par tehnoloģiju prototipa izstrādi ātrākai
matemātikas apguvei.
Modris Apsītis,
Vidzemes Augstskola

ViA vieslekcijas
vidusskolām
Covid-19 pandēmija ir skārusi daudzas dzīves jomas,
pie kurām noteikti ir pieskaitāma arī izglītība. Apzinoties
atbildību visu līmeņu izglītības procesa nodrošināšanā,
Vidzemes Augstskola ir izveidojusi īpašu satura piedāvājumu, orientētu uz vidusskolu un ģimnāziju skolniekiem.
Šīs digitālās meistarklases ir integrējamas esošajā
mācību saturā un to izmantošana ļaus dažādot piedāvājumu, iekļaujot jauniešiem saistošus tematus, kā arī
spēļu elementus.
Ir iespējams pietiekties uz vismaz 20 dažādām tēmām. Starp tām ir gan radošā stāstu rakstīšana, gan
datu drošība internetā un sociālajos tīklos, par tūrismu
pandēmijas apstākļos, kā uzņemt profesionālu video
ar viedtālruni un daudzas citas, kas noderēs dažādos
mācību priekšmetos, to skaitā matemātikā, fizikā, bioloģijā, sociālajās zinībās. Vieslekciju tēmas un to skaits
ar laiku tiks palielināts piedāvājot arvien jaunas iespējas
uzzināt par vidi, ilgtspēju, tehnoloģijām un mārketingu.
Pieteikšanās Vidzemes Augstskolas tiešsaistes vieslekcijām: www.va.lv – sadaļā "Sadarbības partneriem" –
"Pakalpojumi".

Akreditētas augstskolas
programmas
VIA DOCĒTĀJI PIEDALĀS DAŽĀDĀS STARPTAUTISKĀS
KONFERENCĒS
8. un 9. novembrī ViA pētniece un viesdocētāja Aija Cunska
ar savu prezentāciju “Taxonomy of Technology-Based Support
for Accelerated Learning of School Math” piedalījās Starptautiskajā zinātniskajā konferencē ICERI`2021 (14th annual International Conference of Education, Research and Innovation), kur
dalījās ar sava pētījuma rezultātiem par to, kā ar tehnoloģiju
palīdzību uzlabot matemātikas prasmju apguvi.
Kā arī no 2. līdz 5. decembrim seši augstskolas pārstāvji apmeklēja zinātnisko konferenci “World Conference on Innovation in Technology and Engineering Sciences”, kas norisinājās
Atēnās. Šajā konferencē 3. decembrī ar lekciju “Digital Future
Learning Model” uzstājās arī profesore Sarma Cakula. Par šo

Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes
Komunikācijas un mediju studiju virziena četras studiju
programmas un Vadības, administrēšanas un nekustamo
īpašumu pārvaldības studiju virziena visas trīs programmas akreditētas uz sešiem gadiem.
Sabiedrības zinātņu fakultātes dekāne Agnese
Dāvidsone: “Akreditācijas piešķiršana uz maksimālo termiņu ir augsts augstskolas komandas līdzšinējā
darba un sasniegumu novērtējums gan akadēmiskajā,
gan pētniecības jomā. Akreditācijas rezultāts uzliek
pienākumu turpināt kopt un stiprināt gan studiju programmu saturu, gan docētāju un studējošo pētniecību”.
Modris Apsītis,
Vidzemes Augstskola
25
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Rūjienas vidusskola piedalās
starptautiskā projektā

Jau vairākus gadus Rūjienas vidusskola piedalās Eiropas Komisijas dažādu programmu starptautiskos skolu
sadarbības projektos. 2019. gadā mūs
uzaicināja kopīgi izstrādāt jaunu projektu par tēmu emocionālā inteliģence.
Pēdējos gados ļoti bieži dažādos plašsaziņas līdzekļos lasām un dzirdam terminu emocionālā inteliģence jeb emocionālais intelekts. Strādājot projektā,
varēsim uzzināt par to vairāk. Gan skolotājiem, gan skolēniem būs iespēja
iemācīties pazīt savas un citu emocijas,
kā rīkoties, lai motivētu sevi un spētu
labi vadīt savas emocijas attiecībās ar
citiem cilvēkiem.
2020. gadā apstiprinātajā projektā
“Building Emotional Intelligence and
self-Awareness through Mindful practices” piedalās sešas partnervalstis –
Rumānija, Spānija, Grieķija, Itālija, Turcija, Latvija.
Projekta mērķi ir attīstīt skolēnu emocionālās prasmes, izmantojot dažādas
mācību un ārpusstundu aktivitātes; uzlabot partnerskolu skolotāju spējas īstenot mācību pieeju, kuras pamatā ir
sociālā un emocionālā mācīšanās un
atbalsts; samazināt skolēnu konfliktu
biežumu, pārorientējot uzmanību uz
skolēnu problemātisko uzvedību, uz
jūtām, kas viņu vadīja, un citi.
Projektā paredzējām veidot dažādu mācību priekšmetu stundu plānus,
iekļaujot aktivitātes par emocionālo inteliģenci, dalīties pieredzē ar metodis26

kajiem materiāliem. Pagājušais mācību
gads pandēmijas ietekmē bija izaicinājumiem bagāts, un mēģinājām projekta
darbus plānot un realizēt arī attālināto
mācību laikā.
Viena no projekta sastāvdaļām ir skolotāju un skolēnu vizītes partnerskolās.
Turcijas skola bija pirmā, kas apņēmās
šajā riskantajā laikā uzņemt viesus.
25.-30. oktobrī Turcijā viesojās visu partnerskolu delegācijas, izņemot Itālijas
partnerus, kuri nesaņēma atļauju no
savas valdības, taču projekta aktivitāšu
darbs tika organizēts tā, lai arī itāļu
dalībnieki varētu piedalīties attālināti.
Rūjienas vidusskolas delegācijā bijām
četras skolotājas un astoņi skolēni. Projekta aktivitātes tika organizētas grupās
gan skolas telpās, gan skolas pagalmā
un sporta laukumā. Lielāko daļu no aktivitātēm vadīja Turcijas pedagogi, dodot iespēju arī katrai partnerskolai vadīt
kādu nodarbību. Dienas Turcijā pagāja
ļoti ātri, jo tās visiem šķita aizraujošas un
interesantas.
Labprāt dalīsimies pieredzē arī ar
Valmieras novada skolām, kurām interesē mūsu projekta tēma un mācību
materiāli!
Ligita Gaile,
Rūjienas vidusskolas skolotāja, projekta
koordinatore

Ģimenēm
draudzīga
nodarbību
maksa
Valmieras
novada
pašvaldībā
Valmieras novada pašvaldības
domes sēdē 25. novembrī apstiprināts Valmieras novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis nodarbībām bērniem, kuri vēl neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi.
Apkopojot līdzšinējo Valmieras
novadā apvienoto pašvaldību praksi un izvērtējot ietekmi uz budžetu,
pašvaldības domes deputāti nolēma, ka turpmāk “Bēbīšu skolas” apmeklējums Valmieras novadā deklarētajiem iedzīvotājiem būs bez
maksas. Interešu izglītības programmu “Bēbīšu skola” Valmieras novadā īsteno četrās pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs – Kocēnu pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”, Mazsalacas
pirmsskolas izglītības iestādē “Dārziņš”, Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādē “Vārpiņa” un Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē
“Kārliena” un tās struktūrvienībā
“Pienenīte”. Par “Bēbīšu skolas” apmeklēšanas iespējām aicinām sazināties ar konkrēto izglītības iestādi.
Savukārt rotaļu centra pakalpojumiem, kuru mērķis ir sniegt atbalstu tiem vecākiem, kuriem atstāt savu mazuli pieskatīšanai nepieciešams uz neilgu brīdi – līdz
četrām stundām dienā, Valmieras
novada administratīvajā teritorijā
deklarētam bērnam piemērot 80 %
atlaidi. Īslaicīgas pieskatīšanas pakalpojums rotaļu centrā pieejams
Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”.
Minēto ārpus nodarbību pulciņu
pakalpojumu nodrošināsanai ir iespēja izmantot pirmsskolas izglītības iestāžu telpas un aprīkojumu no
mācībām brīvajā laikā. Maksas pakalpojumu cenrādis publicēts www.
valmierasnovads.lv.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
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Valmieras teātris janvārī atgriežas Apaļajā
zālē ar trim pirmizrādēm
Valmieras teātrī turpinās rekonstrukcijas darbi un pēc pauzes, kas pavadīta,
dodoties viesizrādēs visā Latvijā, janvārī atsāksies izrādes arī teātra telpās Apaļajā zālē. Līdz ar atgriešanos teātrī,
gaidāmas trīs pirmizrādes – Kērenas
Klimovskas “Mans tēvs – Pīters Pens”, Edvarda Olbija “Kam bail no Virdžīnijas Vulfas?” un Alvja Lapiņa “Es neesmu klaviernieks”. Janvāra beigās skatītājiem būs
iespēja redzēt arī jau skatītāju iecienītās
izrādes - Stīvena Karama “Ģimene” un
Deivida Lindsija-Ebēra “Labie cilvēki”.
Lai gan izrāžu spēlēšana aktīvu rekonstrukcijas darbu laikā būs ar atsevišķām
neērtībām kā teātra darbiniekiem, tā
skatītājiem, tomēr tas nemazina prieku
par iespēju atkal spēlēt savās mājās.
Pirmā no trim pirmizrādēm gaidāma
7. janvārī. Jaunais režisors Henrijs Arājs
projekta “Jauno maiņa” ietvaros iestudē dramaturģes Kērenas Klimovskas
pieaugšanas drāmu “Mans tēvs – Pīters
Pens”. Stāsta varonis Daniels atkal atgriežas savā bērnībā, kurā toreiz uzzināja kādu noslēpumu – viņa tēvs ir
Pīters Pens, jā, tas pats lidojošais zēns
no Nekurnekadzemes, zēns ar īpašajām
spējām. Meklējot atbildes, kāpēc viņa
tēvs tik bieži aizmirsa par savu ģimeni,
Daniels tās no jauna mēģina sameklēt
šajā noslēpumā – šoreiz jau būdams
pieaudzis. Stāsts par ticību, atbildību,
vilšanos, vainas apziņu un pieaugšanu.
Vai bija aplami ticēt tēvam? Vai tas bija
godīgi? Un varbūt arī nekad netaps
skaidrs, kas viņš bija. Pīters Pens? Varbūt

tēvs aizlidoja, jo citādāk nevarēja?
Lomās: Aigars Apinis, Anna Nele
Āboliņa, Māra Mennika, Ģirts Rāviņš,
Kārlis Dzintars Zahovskis.
15. janvārī pirmizrādi piedzīvos amerikāņu dramaturga un Pulicera balvas
laureāta Edvarda Olbija luga “Kam bail
no Virdžīnijas Vulfas?” Inese Mičules
režijā. Kādā vēlā vakarā Džordžs un Marta, laulāts pāris pusmūžā, uzaicina ciemos universitātes kolēģi un viņa jauno
sievu. Sākas dzīres, mīlestības un naida
spēles, kuru noteikumus Džordžs un
Marta ievēro kā svētu rituālu. Nežēlīgas
asprātības, ar kurām apmainās nama
saimnieki, negaidīti nomaina šķietami
patiesi mīlestības atplaiksnījumi. Personības gaismas un ēnas puses, sapņi
un nepiepildītas ilūzijas traucē lugas
varoņiem uztvert realitāti tādu kāda tā
ir, liek ļauties dusmām un noliegumam.
Taču ikvienā dzīvā būtnē ir labestības
potenciāls, kuru tas var atmodināt, lai
palīdzētu sev un citiem.
Lomās: Ieva Estere Barkāne, Mārtiņš
Liepa, Krišjānis Strods, Elīna Vāne.
Mēneša noslēgumā, 24. janvārī, pirmizrāde vecmeistara Vara Braslas iestudējumam, kas tapis sadarbībā ar ilggadējo
radošo partneri Alvi Lapiņu, lai izstāstītu
stāstu par komponista Emīla Dārziņa
dzīves un personības aizkulisēm izrādē
“Es neesmu klaviernieks”. Stāsts risinās 1908. gadā, kad leģendārā simfoniskā skaņdarba “Melanholiskais valsis” radītājam Emīlam Dārziņam ir 33

gadi. Viņš nodzīvos vēl tikai nepilnus
divus gadus, pareģos un brīdinās kāda
zīlniece. Viņš un diriģents, dziedāšanas
skolotājs Pāvuls Jurjāns ir labi kolēģi. Abi
sapņo par latviešu operas dibināšanu.
Emīls strādā pie operas “Rožainās dienas”. Negaidīti abi domubiedri kļūst nesamierināmi pretinieki. Ar Pāvula gādību
Emīls tiek publiski apvainots muzikālā
zādzībā. Emīls pārstāj komponēt, pats
iznīcina vairākas savas klausītāju iemīļotas kompozīcijas. Kas notika? Kas bija šī
konflikta pamatā? Muļķība? Skaudība?
Greizsirdība?
Lomās: Mārtiņš Meiers un Emīls Zilberts, Dace Everss vai Baiba Valante,
Kārlis Freimanis, Januss Johansons,
Vizma Kalme, Ingus Kniploks, Tālivaldis
Lasmanis, Ieva Puķe, Klinta Reinholde,
Krišjānis Salmiņš, Diāna Krista Stafecka.
Biļetes pieejamas www.vdt.lv un visās
“Biļešu paradīze” kasēs.
No 8. decembra darbu atsākusi Valmieras teātra kase, kas atrodas Krišjāņa
Valdemāra ielā 1.
!! Vēršam skatītāju uzmanību, ka
teātrī paralēli aktīvi noris rekonstrukcijas darbi, tādēļ jārēķinās ar atsevišķās
neērtībām – ieeja teātrī no Ziloņu ielas
puses, uzturēšanās tikai Apaļajā zālē,
autostāvvietu skaits pie teātra ir samazināts, labierīcības atradīsies ārpus
teātra telpām. Aicinām ierasties ne ātrāk
kā 30 minūtes pirms izrādes sākuma.
Marta Cekule,
Valmieras teātris
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Siltas svētku Mazsalacas dubultcimdi Latvijas kultūras mantojumā
sajūtas
2021. gada 4. decembrī Viļakas kul- 1982. gadā Rasmas Āboltiņas ģimene
tūras namā pasniedza apliecinājumus pārcēlās uz dzīvi Mazsalacā, un drīz vien
ikkatrā
par nemateriālā kultūras mantojuma viņa iestājās Tautas lietišķās mākslas
vērtības iekļaušanu Latvijas Nacionālajā studijā “Mazsalaca”. Tā sākās rakstaino
mājā
nemateriālā kultūras mantojuma sarak- dubultcimdu adīšanas laiks Mazsalacā,
Lai svētku gaidīšanas laikā iepriecinātu Valmieras novada vientuļos seniorus, ar gardām un saldām
Ziemassvētku dāvaniņām tos apciemoja Valmieras novada fonda
Jauniešu ideju laboratorijas (VNF
JIL) koordinatore Undīne. Kā atzīst
Undīne, seniori visvairāk priecājas nevis par dāvaniņas saturu, bet
gan par pašu apciemojumu un
sirsnīgām sarunām par dzīvi.
Decembra mēnesī Undīne kopā
ar saviem domubiedriem apciemoja 31 Valmieras novadā dzīvojošo
senioru, kuriem ikdienā Kristīgais
žēlsirdības centrs piegādā siltu maltīti no Labdarības virtuves. Pirms
apciemojumiem kopā ar fonda jauniešiem tika sagatavotas dāvanu
paciņas ar tēju, kafiju un saldumiem,
par ko paldies sakām uzņēmumiem
SIA „Maxima Latvija” un „Artifex
plus”.
Undīne stāsta, ka seniorus visvairāk priecē nevis dāvaniņa, bet
gan tas, ka viņus atceras un apciemo.
Gandrīz katra tikšanās ir aptuveni
stundu gara, jo katrs vēlas pastāstīt
gan savu dzīves gājumu, gan kā viņi
ir pavadījuši jaunības dienas, kā arī
uzzināt ko jaunu - kas notiek pilsētā,
valstī.
Dažas tikšanās ir vairāk nekā sirdi sildošas. Piemēram, kundze, kurai ir tuvu pie 90 gadiem, atklāja,
kā pēc 60 gadu netikšanās viņu uzmeklējis jaunības dienu kavalieris
un tagad viņi sazvanās teju katru
dienu. Daudz ir arī skumjo stāstu
par Sibīriju, izsūtīšanu un neizsakāmo prieku pēc vairākiem
gadiem, atgriežoties mājās Latvijā.
Vēl Undīni ļoti patīkami pārsteigusi
kāda vecāka kundze, kura, nezinot,
ka jaunieši pie viņas un viņas kunga
ciemosies, atvērusi durvis, gaumīgi
saģērbusies un uzkrāsojusies arī 80
gados, jo „viņas vīrs vēl taču ir dzīvs!”
Tā, lūk, dāmas!
Undīne cer, ka nākamgad vientuļos seniorus varētu apmeklēt kopā
ar citām Valmieras novada jauniešu
apvienībām. Tā varēsim radīt siltas
svētku sajūtas vēl vairāk veco ļaužu
mājās!
Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonds
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stā, starp tiem arī Mazsalacas Kultūras
centrs ar pieteikumu “Rakstainu dubultcimdu darināšanas prasme Mazsalacā”.

Mazsalacā par dubultadījumu sauc
tādu, kad cimds ir noadīts rakstains gan
iekšpusē, gan ārpusē, tikai ar pretējām
krāsām. Šādu rakstaino dubulto cimdu
adīšanas iniciatore un autore ir Tautas
daiļamata meistare Rasma Āboltiņa.

jo nekur citur cimdus tā neadīja. Rasmas paraugam sekoja Tautas daiļamata
meistare Ilga Vītola, kura arī iemācījās
adīt rakstainus cimdus dubultadījumā.
1986. gada nogalē Rasma Āboltiņa ieguva Tautas daiļamata meistara goda nosaukumu. Trīsdesmit gadu laikā viņa bija
piedalījusies neskaitāmās izstādēs un
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja
gadatirgos.
2019. gada aprīlī Rasma Āboltiņa aizgāja mūžībā. Kaut arī rakstainos dubultcimdus iemācījās adīt daudzas rokdarbnieces, šobrīd nav precīzas informācijas,
cik praktizētāju Latvijā darbojas.
Publicitātes informācija no mājaslapas
www.nematerialakultura.lv

Pēdējā nedēļa ideju
iesniegšanai konkursā “Sev,
tev, novadam”
Valmieras novada fonds (VNF) mudina seniorus iesniegt savas idejas fonda vietējo projektu konkursā “Sev, tev,
novadam”! Lai gan Valmieras novada
Senioru domradēs izskanējušām idejām
konkursā tiek piešķirti papildu punkti,
aicinām iesniegt arī tās senioru idejas,
kas vēl nav skaļi izsacītas!
Ja vēlamies redzēt pārmaiņas savā
pagastā, pilsētā, novadā, gribam līdzdarboties šo ideju īstenošanā un idejas
īstenošanai ir nepieciešams līdz 5 000
EUR, tad VNF gaida ideju pieteikumus
līdz pat gada nogalei jeb 31. decembrim. Kā jau minēts, šogad priekšroka senioru idejām!
Idejas var iesniegt biedrības un nodibinājumi, neformālas grupas un privātpersonas. Plašāka informācija atrodama fonda mājaslapā www.vnf.lv sadaļā
Īsteno ideju. Par jautājumiem droši sazinieties, rakstot uz e-pastu vnf@vnf.lv
vai zvanot pa tālruni 26399772 (Patricija
Siliņa). Idejas tematika – neierobežota.
Atbalstītās idejas būs īstenojamas no
2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada
31. decembrim Valmieras novadā –
Brenguļu, Kauguru un Trikātas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu,
Rūjienas un Strenču apvienību pagastos, kā arī Mazsalacas, Rūjienas, Sedas,
Strenču un Valmieras pilsētās.

Lai mudinātu vecāka gada gājuma cilvēkus nebūt kūtriem un piedalīties savas
kopienas dzīves veidošanā, Valmieras
novada pilsētu un pagastu bibliotēkās,
kultūras centros un citviet tika rīkota 21
Senioru ideju apspriede, kurā piedalījās
161 seniors. Fonda un Valmieras novada
pašvaldības rīkotajās domradēs seniori
diskutēja gan par sakārtoto un apmierinošo, gan par trūkstošo un pilnveidojamo savos pagastos un pilsētās Valmieras
novadā.
Lai no mērķtiecīgām sarunām virzītos
tālāk uz reāliem darbiem un vietējo projektu īstenošanu, VNF kopā ar senioriem
pārrunāja konkursa galvenos nosacījumus un aizsāka pirmos uzmetumus jau
konkrētākām projektu idejām. VNF ļoti
cer, ka domradēs izskanējušās idejas
par Senioru akadēmijām, Veco ļaužu
dienas centriem, radošajām un starppaaudžu nodarbībām, kā arī daudzās
vides objektu un labiekārtošanas idejas
nepazudīs un tiks īstenotas (domražu
idejas pieejamas www.vnf.lv). Šogad
domrades notika, pateicoties “AS
Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības
programmai, ko administrē Fonds
“Ziedot.lv”.
Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonds
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Ziema skan Valmierā īpašā
festivālā
Gurkstoši soļi, čaukstošas sniega bikses, švīkstošas slidas, zīlītes knibināšanās
pie speķa, spiedzīgi braucieni no kalniņa, tējkannas burbuļošana. Tā skan
ziema. Valmierā tai ik gadu ir vēl kāda
īpaša skaņa – Ziemas mūzikas festivāla.
No 13. līdz 16. janvārim Valmierā dzirdēsim Valmieras novada mūzikas skolu
audzēkņu un skolotāju uzstāšanos, kā
arī kādu īpašu pārsteigumu, kas krietni
palīdzēs sasildīties.
“Terapija sirdij – tā varam teikt par
Ziemas mūzikas festivālu. Četrās dienās
piedzīvosim satikšanās prieku, klausīsimies mūziku, noskaņosimies jaunam
gadam un uzskaņosim sevi, lai tas ir
laimīgs, prieka un veselības pilns gads.
Īpašs prieks, ka pirmo reizi festivāla stīga
būs visas Valmieras novada mūzikas skolas. Lai mums skaisti svētki un izdodas
iedvesmoties!” aicina Valmieras Mūzikas
skolas direktore Inese Sudraba.
“Ziema. Mūzika. Pārsteigums” – festivālu 13. janvārī plkst. 18.00 Valmieras Kultūras centrā un video tiešraidē
laukumā pie Valmieras Kultūras centra atklās Valmieras novada mūzikas
skolu pedagogi. Kāpēc pārsteigums?
“Jo ikdienā redzam skolotājus mācām
bērnus. Kas notiks, kad pedagogi būs
uz skatuves, nevis līdzjutēju rindās, tas
tiešām būs pārsteigums. Skanēs gan
instrumentālā mūzika, gan dziedājumi,
skolotāji ir izveidojuši ansambļus un
apvienības,” stāsta I. Sudraba.
“Ziema. Mūzika. Vizuļošana” – nākamajā dienā, 14. janvārī, plkst. 18.00
Valmieras Kultūras centrā un video tiešraidē laukumā pie Valmieras Kultūras
centra vizuļos Valmieras novada mūzikas skolu audzēkņi. “Dzirdēsim uzstājamies bērnus un jauniešus, kuri jau
guvuši skatuves pieredzi un talantu
stiprina vēl papildus ikdienas darbam,
startējot dažādos konkursos.”
“Ziema. Mūzika. Asorti” – festivāla
sestdiena, 15. janvāris, jau tradicionāli sāksies ar muzikālo maratonu. No
plkst. 10.00 uz Valmieras Kultūras centra un Valmieras 5. vidusskolas skatuves
stafetes kociņu cits citam nodos jaunie talanti, kā arī pedagogi no Strenču
Mūzikas skolas, Rūjienas Mūzikas skolas,
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas,
Valmieras YAMAHA mūzikas skolas, Universum mūzikas un mākslas vidusskolas
un Valmieras Mūzikas skolas. “Tas tiešām
būs brīnišķīgs asorti. Nav ierobežojumu ne mūzikas stilā, ne gadsimtā, kad
skaņdarbi tapuši, – katrs būs izvēlējies
sev tuvāko.”
“Arcandela – krāšņs ceļojums Eiropas
un pasaules mūzikā” – sestdien, 15. jan-

vārī plkst. 18.00 Valmieras Kultūras
centrā aicinām kopā ar ansambli “Arcandela” doties ceļojumā. Koncertprogrammas iedvesmas avots ir Eiropā atdzimusī
balfolka deju mūzika. Tā ir cieši saistīta
ar deju kustību, kas radās 20. gadsimta 70. gados Francijā. Mūzikas pamatā
esot kustībai, dabiskumam un lielai
sirsnībai, koncerts būs lielisks siltuma
avots. Turklāt tā noslēgumā gaidāms
pārsteigums, aicinot ne tikai klausīties,
bet arī izkustēties.
Ansamblis “Arcandela” mūziķu izpildījumā klasiskā kamermuzicēšana, džezs,
tradicionālā mūzika, operdziedāšana saplūst vienotā veselumā, nojaucot žanru
robežas.
Koncertā senas franču dejas, kā arī
zviedru, dāņu, skotu, itāļu, vācu, mongoļu, igauņu un latviešu tautas melodijas ansambļa “Arcandela” dalībnieku
aranžijās, kā arī oriģinālkompozīcijas
izpildīs Rihards Plešanovs (klavieres),
Rolands Zelčs (akordeons), Māris Rozenfelds (akordeons), Konstantīns Paturskis
(vijole), Oskars Bokanovs (kontrabass),
Kārlis Saržants (balss) un Zane Rozenfelde
(balss).
“Debesceļi” – festivālu noslēgs silta
mūzika sirdij, svētdien, 16. janvārī,
plkst. 15.00 aicinot uz koncertu Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā. Ērģeļmūzika skanēs kopā ar vijoli un sitaminstrumentiem, piedāvājot klausītājiem neparastu, bet burvīgu pārsteigumu. “Turklāt
baznīcā skanēs divas ērģeles. Šajā mācību gadā Valmieras Mūzikas skolā ir atvērta jauna programma ērģelspēles
apguvei Līgas Ivānes vadībā. Koncertā
elektriskās ērģeles spēlēs šīs programmas audzēkne Terēze Jurka. Tas ir instruments, kas ne katram ir pa spēkam.
Tāpēc ļoti priecājamies, ka mūsu pedagogs Līga Ivāne ne tikai māca jaunos
profesionāļus, bet kā profesionāla ērģelniece piedalās dažādos koncertos un
vienmēr meklē jaunu skanējumu, jaunas
sadarbības, tā pārsteidzot klausītāju.”
Ieeja visos koncertos ir bez maksas.
Iekštelpās nepieciešams uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Lūdzam sekot līdzi
ierobežojumiem epidemioloģiskās situācijas dēļ. Informācija par koncertu
norisi būs publicēta Valmieras Mūzikas skolas mājaslapā vms.valmiera.lv, kā
arī Valmieras novada mājaslapā www.
valmierasnovads.lv. Šobrīd plānots, ka
ielūgumus uz koncertiem iekštelpās
varēs izņemt no 12. janvāra Valmieras
Kultūras centra kasē.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība

Valmierā
Vecgada vakarā
iemirdzēsies
Gaismas tilti

Sagaidot Jauno gadu, no 31. decembra līdz 2. janvārim katru vakaru
no plkst. 17.00 līdz 23.00 dažādās vietās Valmierā savienosies “Gaismas tilti”.
Vides gaismas objekti un projekcijas
aicinās piedzīvot četrus stāstus, rosinot
ikvienu pārdomāt, kāds bijis aizejošais
gads, un skatīties ar cerību nākotnē.
“Gaismas tiltu” maršruts sāksies Vecpuišu parkā. Parks pārtaps simboliskā
gaismas templī, aicinot pārdomāt šajā
gadā notikušo. Ieskatoties sevī un savās
sajūtās, varam labāk izprast, ko vēlamies
pieredzēt nākotnē.
Ceļš tālāk vedīs līdz Valmieras Valsts
ģimnāzijai (Leona Paegles iela 40). Tur
Gaismas tilti iemirdzēsies starp mums
un iedzīvotāju iesūtītos audiostāstos,
aicinot ieklausīties cilvēku pārdomās par
iegūto un arī zaudēto šajā pandēmijas
laikā. Tas būs stāsts par patieso vērtību
apzināšanos, sadarbību un atbalstu, ko
varam dāvāt cits citam.
Trešais Gaismas tiltu pieturpunkts būs
Dzelzs tilts. Šis stāsts aicinās paskatīties
nākotnē ar cerību un prieku, ticot, ka
Jaunais gads dāvās labo domu un ideju
piepildījumu.
Gaismas tiltu maršruta noslēgums
būs SIA “Valmieras ūdens” stāvlaukumā
(Rūpniecības iela 50). Tur būs iespēja
nosūtīt savu Jaungada vēlējumu, kas
parādīsies interaktīvā lāzeru staru tīklojumā.
“Gaismas tiltu” autori ir pieredzējuši
gaismu mākslinieki “Those Guys Lighting” un “Artistic”, producenti “Story Hub”.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
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Pasākumi
VALMIERĀ
13. un 14. janvārī plkst. 18.00 Valmieras Kultūras centra laukumā Starptautiskais Ziemas mūzikas festivāls: Valmieras novada mūzikas skolu un Valmieras Yamaha mūzikas skolas audzēkņu koncerts.
15. janvārī no plkst. 10.00 līdz 17.00
Valmieras Kultūras centrā, Valmieras 5.vidusskolā Starptautiskais Ziemas mūzikas festivāls: Valmieras novada mūzikas
skolu un Valmieras Yamaha mūzikas skolas audzēkņu koncerts – maratons.
15. janvārī plkst. 18.00 Valmieras Kultūras centrā ansambļa “Arcandela” koncerts “Krāšņs ceļojums Eiropas un pasaules mūzikā”.
16. janvārī plkst. 15.00 Sv.Sīmaņa baznīcā ērģeļmūzikas koncerts.
18. janvārī no plkst. 10.00 līdz 13.00
Valmieras Kultūras centrā Donoru diena.
No 18. līdz 19. janvārim Jāņa Daliņa
stadionā Valmieras novada atklātais ziemas čempionāts vieglatlētikā.
19. janvārī plkst. 19.00 Valmieras Kultūras centrā Rēzeknes teātra “Joriks”
izrāde “Barikādes.docx”. Biļešu cena 710 EUR.
20. janvārī no plkst. 16.00 līdz 21.00
pie piemiņas akmens un Vienības laukumā, Valmierā, Barikāžu atceres pasākums.
26. janvārī plkst. 11.00 Valmieras Kultūras centrā, arī attālināti Jautrītei Putniņai veltītais Starptautiskais jauno pianistu konkurss Valmierā.
No 14. decembra līdz 15. janvārim
Valmieras muzeja Izstāžu namā ekspresizstāde “Tu slīdēji pa slidotavu.”
No 21. decembra līdz 30. janvārim
Valmieras Kultūras centrā Tautas Lietišķās mākslas studijas “Valmiera” 75 gadu jubilejas izstāde.
No 27. decembra līdz 7. janvārim Valmieras Kultūras centrā koprades akcija
“Šalle Latvijai”.
No 10. janvāra līdz 20. februārim Valmierā pilsētvides instalācijas “Pateikts
neonā”.
No 18. janvāra līdz 12. februārim Valmieras muzeja Izstāžu namā ekspresizstāde “Pie tējas tases.” Patvāri un tējmašīnas.
Līdz 5. februārim Valmieras muzeja
Izstāžu namā Latvijas tekstilmākslas izstāde “Gobelēns”.
Pastāvīgi Valmieras muzeja Maršnera
namā „Teic man, Gauja, Valmieras stāstu“.
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BRENGUĻU, KAUGURU un
TRIKĀTAS APVIENĪBĀ
15. janvārī plkst. 14.00 Kauguru Kultūras namā Kauguru amatierteātra “Vīzija” izrāde “Trešais vārds”.
21. janvārī plkst. 16.00 Brenguļu centrā
Barikāžu atceres ugunskurs.
22. janvārī plkst. 15.00 Saieta namā
Depo Barikāžu atceres pasākums.

BURTNIEKU APVIENĪBĀ
8. janvārī plkst. 13.00 Valmieras pagasta kultūras namā laikmetīgā teātra
“Volatus” izrāde “Pavedināšanas teorija”.
Zvaigžņu dienai veltīts pasākums Valmieras pagasta senioriem.
9. un 23. janvārī Vecates pagasta kultūras centrā zolītes turnīrs.
15. janvārī plkst. 19.00 Rencēnu
pamatskolas sporta zālē Latvijas čempionāts florbolā 2. līga “Pēdu nav” Valmieras novads - Smiltene.
15. janvārī Vecates pagasta kultūras
centrā teātra viesizrāde.
22. janvārī plkst. 14.00 Burtnieku Kultūras centrā Ramatas amatierteātra izrāde „Tapiņa atgriešanās”.
22. janvārī plkst. 16.00 Ēveles Tautas
namā erudīcijas spēle “Zini vai mini”.
22. janvārī plkst. 19.00 Rencēnu pamatskolas sporta zālē Latvijas čempionāts florbolā 2. līga “Pēdu nav” Valmieras novads - Kalsnava.
29. janvārī plkst. 19.00 Rencēnu pamatskolas sporta zālē Latvijas čempionāts florbolā 2. līga “Pēdu nav” Valmieras
novads - Rēzekne.
No 1. līdz 31. janvārim Burtnieku Kultūras centrā Valmieras fotobiedrības
„Atspulgs” dalībnieču fotoizstāde „Tā rodas skaistums”.

KOCĒNU APVIENĪBĀ
7. janvārī plkst. 18.00 Vaidavas kultūras
un amatniecības centrā Vaidavas pagasta bibliotēka piedāvā sarunu vakaru
Vaidavā “Cilvēks un cilvēcība šodien”.
Uz sarunu aicina filmas “No manis nav
jābaidās” radošā komanda - galvenais
varonis un operators Dagnis Mālnieks,
režisore Zane Gargažina, operators
Mārtiņš Šalmis, producents, sociālantropologs Andris Saulītis un scenārija autore Laura Slaviņa.
Pēc 11. janvāra Bērzaines Tautas namā
atsāksies novusa un tenisa spēles nodarbības. Vairāk informācijas janvārī, tālr.
29141798 (Regīna).
15. janvārī plkst. 15.00 Bērzaines Tautas namā Ramatas amatierteātra viesizrāde E. Vulfa sadzīves komē“Tapiņa
atgriešana”.

20. janvārī no plkst. 18.00 līdz 20.00
Vika pasaku parkā gaismas un skaņas
uzvedums veltīts Barikāžu atceres dienai
“Dzīvie stāsti”.
22. janvārī plkst. 16.00 Bērzaines Tautas namā Kocēnu apvienības barikāžu
dalībnieku atceres pasākums - koncerts ar Dobeles Zemessargu ansambļa
piedalīšanos. Ieeja ar pieteikšanos no
1. janvāra līdz 15. janvārim pie pagasta
bibliotekāriem.
23. janvārī plkst. 17.00 Zilākalna Kultūras namā dueta “Mediante” koncerts
“Ar tevi”.
No 3. līdz 31. janvārim Vaidavas kultūras un amatniecības centrā fotomākslinieces un keramiķes Andas Miķelsones personālizstāde “Nostunda”.
No 7. janvāra Vaidavas kultūras un
amatniecības centrā keramiķes un fotomākslinieces Andas Miķelsones izstāde “Nostunda”.
Janvārī Bērzaines Tautas namā Aldoņa
Cīruļa gleznu izstāde “Starp saulgriežiem”.

MAZSALACAS APVIENĪBĀ
22. janvārī plkst. 16.00 Ramatas Kultūras centrā dokumentālās filmas
“Amatierteātris “Ramata” laika griežos”
pirmizrāde.
29. janvārī plkst. 15.00 Mazsalacas Kultūras centrā animācijas filmas “Akmens
Kundziņš” pirmizrāde.
Līdz 6. janvārim Sēļu muiža svētku rotā
(parks, saliņa, estrāde, klēts).
Līdz 28. janvārim Mazsalacas pilsētas
bibliotēkas Bērnu nodaļā Mazsalacas
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
darbu retrospektīvā izstāde ”Lelles,
lelles, visādas lelles”.
Līdz 7. martam Mazsalacas pilsētas bibliotēkā Dainas Domašūtes zīmējumu izstāde “ZĪMĒ VIEGLI”.
Līdz 31. martam Sēļu muižā mākslinieces Birutas Jansones izstāde “Sapņi
un pasakas”. Izstādi un muižu iespēja
apskatīt ārpus darba laika sazinoties pa
tālruni 26321158.
Pastāvīgi Sēļu muižā apskatāma porcelāna figūriņu kolekcija un vēsturiskā
ekspozīcija par Sēļu muižu un apkārtnes
muižām.

NAUKŠĒNU APVIENĪBĀ
22. janvārī plkst. 18.00 Naukšēnu
Kultūras namā koncerts “Zem vienām
debesīm’’ Kaspars Markševics un saksofonists Raivo Stašāns. Biļetes cena 3,00
EUR.

KULTŪRA

29. janvārī plkst. 18.00 Naukšēnu
Kultūras namā amatierteātra “Ramata”
Edvarda Vulfa izrāde “Tapiņa atgriešana”.
No 10. janvāra līdz 11. februārim
Naukšēnu pagasta bibliotēkā Ineses Kalinkas fotoizstāde “Četri gadalaiki”.

RŪJIENAS APVIENĪBĀ
22. janvārī plkst. 12.00 Rūjienas sporta
hallē 4x4 volejbola turnīrs.
26. janvārī plkst. 15.00 Ipiķu pagasta bibliotēkā tikšanās ciklā “Cilvēks
ienāk bibliotēkā” ar Ēriku Tomsonu
un M. Zirnītes grāmatas “Bezbailīgie”
prezentācija.
Janvārī Rūjienas tautskolas logos, Skolas ielā 8A, Rūjienā, Baibas Dālbergas
foto iztāde “Tas baltais ziemas miers”.
Janvārī Ipiķu pagasta izstāžu zālē apskatāma Baibas Vītolas foto izstāde un
blakus “Seno lietu poruzim” atvērts “
Senās lauksaimniecības tehnikas šķūnis”.

STRENČU APVIENĪBĀ
15. janvārī no plkst. 09.00 līdz 13.00
Strenču tirgus laukumā “Felicitas tirdziņš”. Tirgošanās bez maksas. Aicinām
pieteikties līdz 13. janvārim pa tālruni
26576932; 66954852 (Simona). Būsim
atbildīgi, ievērosim epidemioloģiskās
drošības prasības!
21. janvārī plkst. 17.00 Sedas Kultūras
namā Strenču pūtēju orķestra dalībnieku koncerts “Satikšanās ziemas vidū”.

TIEŠSAISTĒ
25. janvārī plkst. 18.30 grāmatu draugi un interesenti tiek aicināti uz sarunu
ar rakstnieku, dramaturgu un režisoru
Andri Kalnozolu, romāna “Kalendārs
mani sauc” autoru. Informāciju par pieteikšanos skatīt Valmieras integrētās
bibliotēkas mājaslapā www.biblioteka.
valmiera.lv.
Pasākumu plāns janvārī var tikt mainīts/
papildināts atbilstoši aktuālajiem Covid-19
izplatības ierobežošanas pasākumiem.
Lūdzam pirms došanās uz pasākumu,
pārliecināties par pasākumu mājaslapā
www.valmierasnovads.lv, pie ziņojumu
stendiem vai pie kultūras darbiniekiem.

Paldies Valmieras novada uzņēmējiem un Valmieras 2. vidusskolas direktoram Andrejam Gluhovam, skolēniem un viņu vecākiem par Ziemassvētku iepriecinājumiem Valmieras novada maznodrošinātiem iedzīvotājiem!

Plāno 2022. gadu ar
Valmieras novada
kalendāru
Kalendāru var apskatīties un iegādāties Valmieras Tūrisma informācijas centrā (Rīgas iela 10, Valmiera), un klientu apkalpošanas centros
apvienībās (darba dienās):
♦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).
Valmieras novada kalendāra cena ir 3,50 EUR.

Anete Gūtmane,
Valmieras novada pašvaldība

Valmieras koprades
darbnīca DARE aicina
26. janvārī no plkst. 18.00 līdz 10.00 Valmieras koprades darbnīcā
DARE Valmierā, Purva ielā 12 notiks radošā darbnīca “Krūzīšu Apdruka”,
kurā būs iespēja izveidot personalizētu krūzīšu apdruku un procesa
laikā apgūt pašas apdrukas tehniku, darbojoties ar iekārtām. Darbnīcas
rezultātā katrs dalībnieks tiks pie krūzītes ar sevis paša izvēlētu dizainu!
Cena: 20 EUR (iekļauti visi nepieciešamie materiāli). Dalībnieku skaits ierobežots (8). Reģistrēšanās: www.picktime.com/DARE.

Valmieras adītājas
iesaistās adīšanas stafetē
“Šalle Latvijai”
No 27. decembra līdz 7. janvārim Valmieras novada adītājas un rokdarbnieces, kā arī ikviens interesents aicināts piedalīties koprades projektā –
adīšanas stafetē “Šalle Latvijai”.
Koprades projekta “Šalle Latvijai” mērķis ir gada laikā rokadīšanas un
mašīnas adīšanas tehnikā radīt unikālu adījumu – šalli, kas atspoguļotu
visas Latvijas adītāju prasmes, katra novada individuālo krāsu un rakstu
izpratni.
Koprades projekta Valmieras koordinatore Inese Pomka pastāstīja:
“Priecājos, ka arī Valmierā būs iespēja piedalīties šādā adīšanas stafetē.
Ikviens, kurš vēlas iesaistīties šalles adīšanā, to varēs darīt no 27. decembra
līdz pat 7. janvārim Valmieras Kultūras centra telpās. Ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus, aicinu iepriekš pieteikties un vienoties par
ērtāko laiku šalles adīšanai, zvanot pa tālruni 29436440. Projekta idejas
autori vēlas redzēt gan prasmīgu roku izvēlētu krāsu un rakstu tehniku,
gan mūsdienīgu adījumu, gan arī neveiklu un bērnišķīgu pirmo valdziņu
tekstūru. Visi gaidīti un aicināti piedalīties!”
Plašāka informācija pieejama projekta Facebook lapā “Šalle Latvijai”,
kur varēs redzēt gan video, bildes, gan arī lasīt interesantus stāstus no
dažādām Latvijas vietām.
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
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#teirdarbs

Valmieras novada pašvaldība
aicina darbā!

Rūjienas Kultūras centra vadītāju
(Vakance aktuāla līdz 2022. gada 5. janvārim)

Rūjienas Kultūras centra kultūras projektu vadītāju
(Vakance aktuāla līdz 2022. gada 5. janvārim)

Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas
un sabiedrisko attiecību speciālistu/-i (4 vakances)
(Vakance aktuāla līdz 2022. gada 6. janvārim)

ATTĪSTĪBAS PĀRVALDES:
(Vakances aktuālas līdz 2022. gada 5. janvārim)

Attīstības nodaļas ārējo sakaru organizatoru/-i, projektu vadītāju
Attīstības nodaļas vadītāja vietnieku/-ci, attīstības plānotāju
Attīstības nodaļas transporta satiksmes un mobilitātes plānotāju
Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāju
Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas vadītāju, galveno
arhitektu/-i
Projektu vadības nodaļas galveno projektu vadītāju
Projektu vadības nodaļas projektu vadītāju
Vairāk: www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/informacija/darba-piedavajumi/

