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zīmējums, kas apskatāms Jāņa Daliņa
stadionā.

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 24. līdz 28. janvārim.
Nākamais informatīvais izdevums iznāks no 21. līdz 25. februārim.

SPORTS

Valmiera – gada sporta pašvaldība

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

8. janvārī Rīgā, Hanzas Peronā norisinājās Latvijas sporta sabiedrības sasniegumu godināšanas ceremonija “Trīs
Zvaigžņu balva 2021”. Nominācijā “Gada
sporta pašvaldība” līdzjutēju un ekspertu balsojumā titulu ieguva Valmieras
novada pašvaldība.
“Liels paldies Valmieras un novada
iedzīvotājiem – tas ir mūsu visu kopdarbs! Esam Valmieras novadā radījuši
iespējas visiem sportot gribētājiem īstenot savus sapņus – vai tas būtu vinnēt
pagalma čempionātā vai olimpiskajās
spēlēs. Valmiera mīl sportu. Mēs priecājamies par katra sasniegumiem un esam
labākie līdzjutēji neatkarīgi, kāda mēroga sacensības tās ir. Visus, kuriem sports
sirdī, aicinu sportot Valmierā!” uzrunājot
klātesošos, pateicās Valmieras novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis
Baiks.
Valmieras novada pašvaldība turpina atbalstīt augstākā līmeņa komandas basketbolā, futbolā un florbolā.
Novadā darbojas četras sporta skolas:

Valmieras Sporta skola, Bertānu Valmieras basketbola skola, Rūjienas Sporta skola un Kocēnu Sporta skola, kur 15
sporta veidus apgūst 1775 audzēkņi.
Tāpat svarīgi ir atbalstīt un nodrošināt
iespējas sportot un veselīgi izkustēties
ikvienam sporta entuziastam un aktīva
dzīvesveida piekritējam, tādēļ pašvaldība turpina atbalstīt novada sporta organizācijas tautas sporta nodrošināšanai
un attīstīšanai.
Taču, runājot par infrastruktūru,
liels notikums Latvijas sporta vēsturē ir
2021. gadā pabeigtais līdz šim vērienīgākais sporta infrastruktūras projekts
Valmieras novada pašvaldībā – 13. augustā norisinājās svinīga ceremonija,
atklājot atjaunoto Jāņa Daliņa stadionu
un jauno vieglatlētikas manēžu. Latvijas pirmās olimpiskās medaļas ieguvēja
Jāņa Daliņa vārdā nosauktais stadions ir
nacionālas nozīmes sporta būve ar valsts
finansējumu, projektēšanas procesā aktīvi iesaistoties Latvijas Vieglatlētikas
savienībai. Stadionā un jaunajā manēžā
ir iespēja trenēties un sacensības or-

Latvijas čempioni florbolā 2020./2021. gada sezonā - vīriešu florbola komanda "Rubene"
(foto: Latvijas Florbola savienība)

ganizēt 24 vieglatlētikas disciplīnās.
Lielākais ieguvums vieglatlētiem ir iespēja pilnvērtīgi aizvadīt darbu gan
vasaras sezonā, gan ziemā, jo jaunā
vieglatlētikas manēža sniedz iespēju aizvadīt treniņus gan skriešanas
un lēkšanas, gan mešanas disciplīnu
pārstāvjiem. Turklāt stadions un stadiona labiekārtotā teritorija ir brīvi
pieejama ikvienam aktīvās atpūtas cienītājam. “Mūsu vieglatlēti ir pelnījuši
šādu sporta bāzi Latvijā, lai varētu
trenēties arī ziemā, lai treniņu process
būtu ērts un kvalitatīvs, lai līdzjutējiem būtu iespēja vērot gan augstas
klases sacensības, gan pieredzēt un
līdzdarboties dažādos sporta notikumos. Darām visu, ko varam, lai gribētos
sportot, lai būtu, kur to darīt. Pašvaldības uzdevums ir veidot un attīstīt infrastruktūru, kuru katrs var saukt par savu,
lai tā būtu kvalitatīva un ērta gan olimpiskajiem čempioniem treniņiem un
sacensībām, gan gatavojoties mačiem
draugu lokā, gan izaicinot un uzvarot
pašam sevi un ar sportu stiprinot veselību. Vienmēr meklējam jaunus veidus
un īstenojam jaunas idejas, lai uzlabotu
sporta piedāvājumu,” stāsta J. Baiks.
“Trīs Zvaigžņu balva 2021” pārējo
nomināciju kandidātus pirmajā kārtā izvirzīja plašs sporta sabiedrības un nozares profesionāļu loks, tostarp olimpisko
un neolimpisko sporta veidu federācijas,
sporta organizācijas un sporta žurnālisti. Nominācijai “Gada sporta pašvaldība”
tika izvirzītas Liepājas pilsētas pašvaldība, Rīgas pilsētas pašvaldība un Valmieras novada pašvaldība. Savukārt
no 2021. gada 8. līdz 28. novembrim
norisinājās līdzjutēju balsojums. Plašāk
par Trīs Zvaigžņu balvu mājaslapā
www.triszvaigznubalva.lv.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
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Paziņojums par būvniecības ieceres “Dienvidu
industriālā maģistrāle – Linarda Laicena ielas
savienojums ar TEN-T tīklu” publisko apspriešanu
Valmieras novada Būvvalde atbilstoši
10.01.2022. lēmumam Nr. BIS-BV-5.2-2022-1
uzsāk būvniecības ieceres “Valmieras pilsētas Dienvidu industriālā maģistrāle – Linarda Laicena ielas savienojums ar TEN-T
tīklu” (adrese: Linarda Laicena iela, šaursliežu dzelzceļa stiga un Cēsu iela Valmierā)
publisko apspriešanu.
Publiskās apspriešanas norise:
2022. gada 14. janvāris līdz 2022. gada 11. februāris.
Būvniecības ieceres prezentācija:
2022. gada 7. februārī plkst. 18.00–20.00 Valmieras Kultūras centrā (Rīgas iela 10).
Aicinām apmeklēt būvniecības ieceres
prezentāciju, kas notiks Covid-19 “zaļajā
režīmā” – ieeja prezentācijā ar sadarbspējīgu
Covid-19 sertifikātu, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu.
Par būvniecības ieceri:
Projektā paredzēts pārbūvēt Linarda
Laicena ielu, izbūvēt jaunu ielas posmu
paralēli Vecajam dzelzceļam posmā no Linarda Laicena ielas līdz Cēsu ielai un pārbūvēt Cēsu ielu posmā no Vecā dzelzceļa
līdz valsts vietējam autoceļam V 185. Darbu
laikā tiks atjaunota ielas brauktuve, veikta pārbūve, kā arī tiks izbūvētas ietves un
veloceļi. Norisināsies lietus ūdens kanalizācijas tīklu, ūdensapgādes un sadzīves
kanalizācijas tīklu pārbūve, pārbūvēts tiks

arī ielu apgaismojuma tīkls, notiks satiksmes
organizācijas līdzekļu atjaunošana un izbūve.
Pārbūves iespējamā ietekme uz vidi,
infrastruktūru:
Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības
darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu
ietekmi uz vidi, veicot apkārtējās vides
aizsardzības pasākumus. Ielas zonā zemes
klātnes vēja erozijas ietekmes novēršana tiks
atrisināta, brauktuvi, nobrauktuves un ietves
izbūvējot ar cieto segumu. Ielas piegulošajā
teritorijā tiks atjaunots zālājs.
Kompensējot būvprojekta realizēšanai
traucējošo koku izzāģēšanu un samazinot
ielas ekspluatācijas radīto troksni, tiks atjaunoti kokaugu stādījumi.
Lai pēc iespējas mazāk traucētu apkārtējo māju iedzīvotājus, būvdarbus paredzēts
veikt darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Publiskās apspriešanas laikā ar būvniecības ieceres grafiskajiem materiāliem un
skaidrojošo aprakstu var iepazīties:
♦ izdrukas formā Valmieras novada pašvaldības ēkas vestibilā (Lāčplēša ielā 2
Valmierā) pašvaldības darba laikā (pirmdienās plkst. 8.00–18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8.00–17.00,
piektdienās plkst. 8.00–16.00);
♦ elektroniski Valmieras novada pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv,
sadaļā “Sabiedrība” – “Publiskās apsprie-

šanas”.
Rakstiskas atsauksmes (aizpildītu aptaujas
anketu) var iesniegt līdz 2022. gada 11. februārim:
♦ nosūtot pa pastu Valmieras novada
pašvaldībai: Lāčplēša iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201;
♦ nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pasts@valmierasnovads.lv;
♦ iesniedzot personīgi Valmieras novada
pašvaldības Dokumentu pārvaldības
un klientu apkalpošanas centrā tā darba laikā: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz
18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās
no plkst. 8.00 līdz 16.00. Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
strādā bez pusdienu pārtraukuma;
♦ ievietojot Valmieras novada pašvaldības
pasta kastītē, kas atrodas labajā pusē pie
pašvaldības ieejas durvīm Lāčplēša ielā 2
Valmierā.
Būvniecības veids: pārbūve.
Būvniecības ierosinātājs: Valmieras novada
pašvaldība, reģ. Nr. LV90000043403, Lāčplēša
iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.
Būvprojekta izstrādātājs: SIA “BM – projekts”, reģ. Nr. 40103196966, Upesgrīvas iela
16, Rīga, LV-1002.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība

Paziņojums par koku ciršanas publisko apspriešanu
Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309
“Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
17. punktu, Valmieras novada pašvaldības
28.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 16 “Par
koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā”
7. punktu un Komisijas 12.01.2022. lēmumu,
izsludina publisko apspriešanu par šādu ārpus meža augošo koku ciršanu, kas traucē
SIA “BM-projekts” izstrādātā būvprojekta
minimālajā sastāvā “Valmieras pilsētas Dienvidu industriālā maģistrāle – Linarda Laicena
ielas savienojums ar TEN-T tīklu” plānoto realizēšanu:
♦ 62 Holandes liepas (diametri 20–50 cm)
Linarda Laicena ielas ekspluatācijas aizsargjoslā, kas atrodas ielas labajā pusē
(ielas pāra numuru pusē) (grafiskais materiāls Nr. 1);
♦ 11 parastās priedes (diametri 25–50 cm)
Linarda Laicena ielas ekspluatācijas aizsargjoslā, ielas abās pusēs, no ēkas Linarda Laicena ielā 12 līdz šaursliežu
dzelzceļa uzbērumam (grafiskais materiāls Nr. 3);
♦ 2 parastās priedes (diametri 45 un 50 cm)
jaunajā ielas posmā no Linarda Laicena
ielas līdz Cēsu ielai, paralēli šaursliežu
dzelzceļa uzbērumam (grafiskais materiāls Nr. 4 un 5);
4

♦ 25 āra bērzus (diametri 30–75 cm),
1 parasto liepu (diametrs 50 cm) un 1
parasto kļavu (diametrs 55 cm) Cēsu ielas
ekspluatācijas aizsargjoslā, ielas abās pusēs, posmā no šaursliežu dzelzceļa uzbēruma līdz krustojumam ar Kauguru
ielu (grafiskais materiāls Nr. 4 un 5);
♦ 1 parasto priedi (diametrs 20 cm), 2 parastās ievas (diametri 35 un 20 cm), 2 āra
bērzus (diametri 20 un 60 cm), 4 parastos
ozolus (diametri 70 un 80 cm) (grafiskais
materiāls Nr. 5).
Kokiem, kurus projekta laikā paredzēts
saglabāt, tiks veikti koku sakņu sistēmas
aizsardzības, koku stumbru un vainagu
aizsardzības pasākumi (plašāk: būvniecības
ieceres skaidrojošajā aprakstā).
Jaunbūvējamās ielas posmā gar veco
dzelzceļu ir meža platības (kadastra Nr. 9601
011 2122, 506. kvartāls, nogabala Nr. 5), ko
nepieciešams atmežot (nav iekļautas šajā ārpus meža cērtamo koku uzskaitē).
Kompensējot būvprojekta realizēšanai
traucējošo koku izzāģēšanu, būvniecības iecere paredz šādus jaunus koku stādījumus:
♦ 59 Holandes liepas;
♦ 33 parastās priedes;
♦ 10 sarkanos ozolus;
♦ 4 parastos ozolus.
Publiskās apspriešanas laikā ar būvniecības ieceres grafiskajiem materiāliem un

skaidrojošo aprakstu var iepazīties:
♦ izdrukas formā Valmieras novada pašvaldības ēkas vestibilā Lāčplēša ielā 2,
Valmierā pašvaldības darba laikā (pirmdienās plkst. 8.00–18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8.00–17.00,
piektdienās plkst. 8.00–16.00);
♦ elektroniski Valmieras novada pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv,
sadaļā “Sabiedrība” – “Publiskās apspriešanas”.
Priekšlikumi un ierosinājumi par izsludināto koku ciršanu iesniedzami rakstveidā (aizpildīta aptaujas anketa) līdz
2022. gada 11. februārim:
♦ nosūtot pa pastu Valmieras novada
pašvaldībai: Lāčplēša iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201;
♦ nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pasts@valmierasnovads.lv;
♦ iesniedzot personīgi Valmieras novada
pašvaldības Dokumentu pārvaldības un
klientu apkalpošanas centrā (Lāčplēša
iela 2, Valmiera);
♦ ievietojot Valmieras novada pašvaldības
pasta kastītē, kas atrodas labajā pusē pie
pašvaldības ieejas durvīm Lāčplēša ielā
2, Valmierā.
Līga Bieziņa,
Valmieras novada pašvaldība

STATISTIKA

2021. gads Dzimtsarakstu nodaļā
Valmieras novadā 2021. gadā reģistrēti 486 jaundzimušie, viņu vidū ir arī divi dvīņu pāri. Salīdzinot ar 2020. gadu, 2021. gadā
piedzimuši par 29 bērniem mazāk (2020. gadā 515).
Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ieva Miķīte-Plusniņa atzīmē, ka Valmierā pirmo reizi pēdējo 10 gadu laikā
jaundzimušo meiteņu skaits attiecībā pret zēnu skaitu ir lielāks (izņemot 2019. gadu, kad reģistrētie jaundzimušie bija līdzsvarā).
Vecāki saviem bērniem 2021. gadā devuši gan neparastus, gan latviskus vārdus. Neparastākie zēnu vārdi: Īzaks, Balders, Kelvins, Eliots, Ardijs, Damirs, Tors, Teo, savukārt meitenēm: Mia, Letija, Keitlīna, Elija, Emija, Everlia, Trūdija, Enise, Bella. Starp latviskajiem vārdiem zēnu vidū joprojām iecienīti: Kārlis, Jānis, Eduards, Artūrs, Klāvs, Mārtiņš, Oskars, Emīls, Lauris, Teodors, Austris,
Miķelis. Latviskie meiteņu vārdi 2021. gadā: Ada, Ance, Anna, Ieva, Lauma, Līva, Māra, Matilde, Tīna, Līvija, Alma, Made. “Lai,
dodot vārdu bērnam, mērķis ir bērna labsajūta un radītais prieks, bērnam vārdu nēsājot! Lai dotais vārds patiesi bērniņu sargā
un dara laimīgu!” vēl I. Miķīte-Plusniņa.
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25 (5/20)
13 (8/5)
28 (13/15)
18 (10/8)

157

Markuss

40

Pirmais bērns
48

Madara

51

49

9 (3/6)

BĒRNU SKAITS MAMMAI

Ernests

JAUNDZIMUŠO
SKAITS

Brenguļu, Kauguru un
Trikātas apvienība
Burtnieku apvienība
Kocēnu apvienība
Mazsalacas apvienība
Naukšēnu apvienība
Rūjienas apvienība
Strenču apvienība

Melisa

2021. gadā Valmieras novadā reģistrēti 1156 mirušie, kas ir par 207 gadījumiem vairāk nekā 2020. gadā (2020. gadā – 949
miršanas gadījumi, 2019. gadā – 1002 miršanas gadījumi). Salīdzinot miršanas reģistrāciju gada griezumā, vislielākais mirušo
skaits bija oktobrī.

MIRŠANAS REĢISTRĀCIJA 2021
REĢISTRĒTO
MIRŠANU SKAITS

429

1156

Apvienībās kopā

727

Brenguļu, Kauguru un
Trikātas apvienība
Burtnieku apvienība
Kocēnu apvienība
Mazsalacas apvienība
Naukšēnu apvienība
Rūjienas apvienība
Strenču apvienība

19
64
366
81
21
108
68

REĢISTRĒTO MIRŠANU SKAITS PA MĒNEŠIEM

NĀVES CĒLONIS COVID-19
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Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļā
sastādītie miršanas reģistra ieraksti ar nāves
cēloni Covid-19

Turpinājums 6. lpp
5

STATISTIKA
Turpinājums no 5. lpp

LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA 2021

302

REĢISTRĒTO
LAULĪBU SKAITS

202 (t.sk. 13 baznīcā)
Apvienībās kopā

100 (t.sk. 6 baznīcā)
LAULĪBU SKAITS PA MĒNEŠIEM

Brenguļu, Kauguru un
Trikātas apvienība
Burtnieku apvienība
Kocēnu apvienība
Mazsalacas apvienība
Naukšēnu apvienība
Rūjienas apvienība
Strenču apvienība

6 (1*)
21 (2)
47 (3)
5
4
7
10

*baznīcā

LAULĪBU VIETAS*
*ārpus Dzimtsarakstu nodaļas

75

67

36

25

8

6

12

10

33

25

22

Jaunākais pāris

Vecākais pāris
Līgavai 81 gads
Līgavainim 80 gadi

Par spīti sarežģītajai epidemioloģiskajai situācijai, 2021. gadā Valmieras novadā reģistrētas 302 laulības, kas ir par 24
laulībām mazāk nekā gadu iepriekš - 2020. gadā 326 laulības.
Valmierā laulājušies 202 reizes, no tām 13 baznīcā. Visvairāk
laulības reģistrētas vasaras mēnešos augustā, jūlijā un jūnijā,
vismazāk – novembrī un februārī. Arī šogad Valmierā norisinājās dubultās laulības reģistrācija, kad laulājās divi pāri vienlaikus. Nodaļas vadītāja I. Miķīte-Plusniņa atzīmē: “Arī 2021. gadā

174

br
is
m
ve

No

to
br
is
Ok

ts
pt
em
br
is

us

Se

Au
g

Jū
l

ijs

ijs
Jū
n

js
M
ai

is
Ap
rīl

ts
M
ar

is
ār

Fe
br
u

Ja
n

vā

ris

0

Līgavai 19 gadi
Līgavainim 20 gadi
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Pāri laulībā stājušies
pirmo reizi

Valmieras muzeja teritorija,
gan pie lielā Svētozola, gan
laukumā ar skatu uz Gauju
un Valmieras Mūzikas skolu,
Gaujas Stāvie krasti,
Valterkalniņš, Gaujas
tramvajs; Ēveles muižas
parks, Burtnieku muižas
parks, pie Dambja dižozola;
pie strūklakas (Kocēni),
viesistaba "Sudrabkalni"
(Kocēni), Dikļu estrāde,
"Gribieši" (Vaidava),
"Lantus" (Bērzaine),
Zilaiskalns; Ķoņu kalns,
Ķoņu dzirnavas; Skaņākalna
dabas parks pie Eņģeļu alas,
Sēļu muižas parks, uz
Mīlestības saliņas; pie
Kaņepju ozola (Jērcēni);
“Siltumnīca” (Brenguļi).

bija pāri, kuri apzināti laulājās Covid-19 ierobežojumu laikā,
klātesot tikai pārim un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, veltot savu kāzu dienu sev. Laulību arī reģistrēja vairāki pāri, kas
jau ilgus gadus ir kopā, bet Covid-19 situācijas dēļ izvērtējuši
savas vērtības un to, kas patiesi svarīgi – ģimeni.”
Anete Gūtmane,
Valmieras novada pašvaldība

Noteikti atsevišķi mājsaimniecību tipi, kam
mājokļa pabalsta aprēķināšanai piemēro
augstāku garantētā minimālā ienākuma slieksni
No 1. janvāra līdz 31. maijam ir spēkā grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kuros noteikts, ka atsevišķiem mājsaimniecību tipiem, kas pretendē mājokļa
pabalstam, tiek piemērots augstāks
koeficients garantētā minimālā ienākuma slieksnim:
♦atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficientu 2,5;
♦mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, – koeficientu 2.
Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina

6

kā starpību starp garantētā minimālā
ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem
un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.
Aprēķinot mājokļa pabalsta apmēru, tiek ņemti vērā izdevumi (atbilstoši normatīvajos aktos par mājokļa
pabalsta piešķiršanu un aprēķināšanu noteiktajām normām) ne tikai par
dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām
pārvaldīšanas darbībām), bet arī par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija
apkures un karstā ūdens nodrošināša-

nai, elektroenerģijas, ūdens, dabasgāzes, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), bet arī izdevumi par
telekomunikāciju pakalpojumiem un
internetu, kā arī izdevumi par ūdens
skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.
Lai saņemtu plašāku informāciju,
aicinām iedzīvotājus personīgi vērsties
Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes sociālo darbinieku pieņemšanas
vietās visā novadā, rakstīt uz e-pastu
slp@valmierasnovads.lv vai zvanīt pa
tālr. 64207140.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

VESELĪBA

Vakcinācijas statistika
Dati līdz 14.01.2022.

Vecums:

12-15 gadi

Vecums:

16-17 gadi

4

18-29 gadi

77%

Latvijā

6

Valmieras novadā

Vecums:

30-39 gadi

79%

70%

52%

60%

Vecums:

77%

Latvijā
Valmieras novadā

10

81%

83%

Latvijā

8

Valmieras novadā

Latvijā
Valmieras novadā

Vieta starp Latvijas novadu pašvaldībām
Vecums:

40-49 gadi

50-59 gadi

Vecums:

80%

82%

80-89 gadi
67%

78%
2

Latvijā
Valmieras novadā

60-69 gadi

85%
6

Vecums:

88%

Latvijā
Valmieras novadā

60%

70-79 gadi

3

83%

Latvijā
Valmieras novadā

3

90 un vairāk gadi

Latvijā

76%

Latvijā
Valmieras novadā

67%

VIDĒJĀ VAKCINĀCIJAS APTVERE LATVIJĀ

46%

3

Vecums:

81%

81%

Valmieras novadā
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Vecums:

Latvijā

Vecums:

VALMIERAS NOVADS - VIENS NO VAKCINĀCIJAS LĪDERIEM LATVIJĀ

70%

Valmieras novadā

Vakcinējušies 36
97 iedzīvotāji
361 197

Balstvakcīnu saņēmuši 12
12121222 iedzīvotāji

VALMIERAS NOVADS
1

Primārās vakcinācijas
aptverē starp lielajām
Latvijas pilsētām

2

Balstvakcinācijas
aptverē starp Latvijas
novadu pašvaldībām

3

Primārās vakcinācijas
aptverē starp Latvijas
novadu pašvaldībām

Atlaides saņemšanai pensionāriem
autobusos Valmierā jāuzrāda personalizēta
braukšanas karte un Covid-19 sertifikāts
Valmieras pilsētas maršrutu autobusos braukšanas maksas atlaides piemērotas Valmieras novada pensionāriem, uzrādot personalizētu braukšanas karti. Taču, ievērojot valstī pieņemtos noteikumus Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai, noteikts, ka, lai
saņemtu atlaidi (Valmieras pilsētas maršrutos brauktu bez maksas),
pensionāriem obligāti ir jāuzrāda arī Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
Valdība lēmusi, ka, lai mazinātu saslimstības risku, pieaugušajiem, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, atlaides
netiek piemērotas pašvaldību dotētajā sabiedriskajā transportā. Valmieras novada pašvaldība dotē braukšanas maksas atvieglojumus
pensionāriem braucieniem Valmieras pilsētas nozīmes autobusos.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
7

ATTĪSTĪBA

Valmieras Attīstības aģentūra svin 5 gadu jubileju
Valmieras Attīstības aģentūra 2021. gada nogalē atzīmēja piecu gadu jubileju.
Stāsta biedrības valdes priekšsēdētāja Ilze
Eglāja: “Esam pārsteigti, cik ātri paskrējuši
aģentūras darbības pirmie pieci gadi! Šie
noteikti ir bijuši spraigākie, dinamiskākie
un arī interesantākie darba gadi manā
dzīvē. Kopā ar kolēģiem, biedriem un
partneriem esam no sirds strādājuši, lai
palīdzētu Valmieras pilsētas un novada
attīstībai.”
Valmieras Attīstības aģentūra ir nevalstiska organizācija, kas galvenokārt Valmieras novadā, taču arī Vidzemē un
Latvijā rada un ievieš attīstības iniciatīvas.
Kopā ar sadarbības partneriem tiek īstenoti projekti uzņēmējdarbības vides un
uzņēmumu atbalsta, investīciju piesaistes,
izglītības, talantu piesaistes, karjeras
attīstības atbalsta, koprades, digitalizācijas, inovāciju, zināšanu un tehnoloģiju
pārneses jomās.
Nozīmīgākie aģentūras sadarbības
partneri ir Valmieras novada pašvaldība,
Vidzemes Augstskola, Valmieras tehnikums, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola, Valmieras vispārizglītojošās skolas, dažādas uzņēmēju apvienības un
asociācijas, citas pašvaldības, izglītības
iestādes un organizācijas Latvijā un
ārvalstīs. “Vislielākā pateicība pienākas
mūsu sadarbības partneriem, biedrības
biedriem un aģentūras esošajiem un
bijušiem kolēģiem, bez kuru līdzdalības
nevarētu tikt īstenoti tik daudzpusīgi
un ambiciozi attīstības projekti. Paldies
ikkatram par atbalstu un uzticēšanos!”
uzsver I. Eglāja.
Valmieras Attīstības aģentūra savas
darbības piecos gados ierosinājusi 52 attīstības iniciatīvas un to ieviešanai sagatavojusi 14 stratēģijas, koncepcijas un
pētījumus. Liela daļa iniciatīvu jau īstenotas 17 sadarbības projektos, no Eiropas Savienības piesaistot 8,43 miljonus
EUR. Aicinot kopā pārstāvjus no dažādām
jomām, noorganizēti vairāk nekā 130 pasākumi, kuros piedalījušies vairāk nekā
11 444 dalībnieki. Starp nozīmīgākajām
iniciatīvām ir atbalsta programmas un
pasākumi uzņēmējiem, īpaši “ZĪLE”, Valmieras industriālo teritoriju attīstības
stratēģija nākamajiem 20 gadiem, karjeras attīstības atbalsts un jauniešu uzņēmējspējas veicināšana un koprades
darbnīca “DARE”. Valmieras novada uzņēmumi, kas piedalījušies atbalsta programmās, piemēram “ZĪLĒ”, un kas prototipējuši koprades darbnīcā “DARE”, Valmieras
novadā radījuši 85 jaunas darba vietas un
62 jaunus produktus, pakalpojumus un
prototipus.
Aicinām uz sadarbību!
Ilze Eglāja,
Valmieras Attīstības aģentūra
8

PAVEIKTAIS PIECOS GADOS
BIEDRĪBA "VALMIERAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA" IR NEVALSTISKA
ORGANIZĀCIJA, KAS DOMĀ UN DARA VALMIERAS NOVADA ATTĪSTĪBAI.

DARBĪBAS VIRZIENI
Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
un atbalsts uzņēmumiem

Karjeras attīstības atbalsts,
izglītība un talantu piesaiste

Industriālo teritoriju attīstīšana un
investīciju piesaiste

Digitālās inovācijas centrs un
inovāciju veicināšana

Koprades darbnīca “DARE” un
prototipēšanas entuziastu kopienas
veidošana

Zināšanu un tehnoloģiju pārnese,
industrijas un izglītības sektoru
sadarbība

VALMIERAS NOVADA ATTĪSTĪBAI

8,43

11

52

BIEDRI

INICIATĪVAS

EIRO

Valmieras
novada
attīstībai

piesaistīta ES
finansējuma

pašvaldība,
uzņēmumi,
uzņēmēji un
izglītības iestādes

133+
PASĀKUMI
klātienes un
tiešsaistes

17

14

ES FINANSĒTI
PROJEKTI

STRATĒĢIJAS,
KONCEPCIJAS

novada
attīstībai

pētījumi un
ziņojumi

3

62

milj.

85

11444+

DALĪBNIEKI JAUNRADĪTAS* ATBALSTA
DARBA VIETAS PROGRMMAS
klātienes un

semināri,
konferences

tiešsaistes
pasākumos

JAUNI*
PRODUKTI

Valmieras

Valmieras

pakalpojumi un

novada
uzņēmumos

novada
uzņēmumiem

prototipi
uzņēmumos

*Uzņēmumos, kas piedalījušies atbalsta programmās un prototipējuši koprades darbnīcā “DARE”.

SAŅEMTĀS BALVAS,
ATZINĪBAS UN AUGSTI REZULTĀTI
3. un 4.
VIETA

2

EIROPĀ STARP
MIKROPILSĒTĀM

EUROGUIDANCE
BALVAS

Financial Times
reitinga vietas
Valmierai attiecīgi
2018./2019. un
2020./2021. gadā
par lielisku
ārvalstu investīciju
piesaistes
stratēģiju

Valsts izglītības
attīstības aģentūras
piešķirta Eiropas
Komisijas balva par
izcilu veikumu
karjeras izglītības un
karjeras informācijas
aktivitāšu īstenošanā
2021. gadā

1.

VIETA
LATVIJAS ATVĒRTO
TEHNOLOĢIJU
ASOCIĀCIJAS GADA
BALVA
par atvērto datu
un tehnoloģiju
kultūras
veicināšanu
publiskajā sektorā
2019. gadā

KVALITĀTES
ZĪME
Jaunatnes
starptautisko
programmu aģentūras
piešķirta ES
programmas “Eiropas
S o l i d a r i t ā t e s ko r p u s s ”
Kvalitātes zīme
brīvprātīgā darba
projektu īstenošanai

AICINĀM UZ SADARBĪBU VALMIERAS NOVADA ATTĪSTĪBAI!
DEVELOPVALMIERA.LV

AKTUĀLI

Ar lietotni “Valmiera”
izmanto novadā deklarētā
iedzīvotāja priekšrocības
Mobilā lietotne “Valmiera” ir pašvaldības veidots instruments, lai sekmētu
iedzīvotāju informēšanu un iesaisti,
pašvaldības pieejamību, ātru un ērtu informācijas apmaiņu un sniegtu atbalstu.
Lai uzzinātu par sev interesējošiem
notikumiem Valmieras novadā, lietotnē
ir integrēts norišu kalendārs, kas, tāpat
kā jaunumi, automātiski sinhronizējas
ar mājaslapu www.valmierasnovads.lv.
Lietotne ir Valmiera Tavā kabatā – viss
aktuālais vienmēr līdzi. Iedzīvotājiem
ir iespēja izteikt viedokli gan sadaļā
“Aptaujas”, gan “Ierosinājumi”, kas ir visaktīvāk izmantotā sadaļa. Valmieras
viesiem aktuālāka sadaļa būs “Tūrisms”,
kurā apkopots saraksts un interaktīva
karte ar tūristiem saistošiem apskates
objektiem, atpūtas un izklaides iespējām, naktsmājām, maltītes ieturēšanas
vietām. Īpaša funkcionalitāte ir vietējo
uzņēmēju piedāvātais priekšrocību
grozs jeb sadaļa, kur vietējie uzņēmēji
ievieto īpaši draudzīgus piedāvājumus
kā Valmieras novadā deklarētiem
iedzīvotājiem, tā citiem Valmieras novada iedzīvotājiem un viesiem ar iespēju
izvēlēties atlaižu līmeni katrai no minētajām grupām. Tāpat pašvaldībai ir iespēja izsūtīt paziņojumu par svarīgiem un
steidzamiem notikumiem, piemēram,

par trauksmes sirēnu pārbaudi, satiksmes ierobežojumiem u.tml.
Lietotnes lejupielāžu skaits šobrīd,
ņemot vērā lietotnes atjaunošanu, pandēmijas ietekmi, ir 5 000. Tā ir kļuvusi
par novada iedzīvotājiem draudzīgu
platformu, jo informācija lietotnē ir par
visu novadu kopumā, tiks strādāts, lai
paplašinātu arī uzņēmēju piedāvājumu
klāstu, lai tie būtu aktuāli arī iedzīvotājiem Valmieras novadā.
Nākotnē plānots lietotni papildināt
ar integrētu un interaktīvu tiešsaistes
pilsētas sabiedriskā transporta shēmu
un pilsētas ceļvedi, izveidot lietotāja
profilu ar lojalitātes līmeņiem, integrēt
e-pakalpojumus.
Viens no gaidītākajiem lietotnes
“Valmiera” uzņēmēju piedāvājumiem
ir Valmieras peldbaseina apmeklējums ar Valmieras novadā deklarētā
iedzīvotāja atlaidi. Valmieras novadā
deklarētajiem iedzīvotājiem baseina
apmeklējums pieejams ar 20 % atlaidi.
Lietotni iespējams lejupielādēt bez
maksas AppStore vai Google Play.
Kristīne Melece,
Valmieras novada pašvaldība

Mobilā lietotne

"VALMIERA"
visiem Valmieras
novada iedzīvotājiem!
IELĀDĒT NO

Lejupielādēt no

Ceļā uz
Valmieras
novada
ģerboni
2021. gada nogalē Valmieras novada pašvaldība aicināja ikvienu jaunizveidotā novada iedzīvotāju piedalīties aptaujā un izteikt savas domas,
kādas īpašības piemīt Valmieras novadam, ar kādām krāsām un simboliem
asociējas novads, ar ko cilvēki lepojas,
šeit dzīvojot, kas mūs vieno un kas ir
mūsu unikalitāte un atšķirība.
Kopumā gan elektroniski, gan drukātā formātā saņemtas 90 aizpildītas
anketas. Paldies ikvienam, kurš iesaistījās! Jūs esat raksturojuši novadu
kā latvisku, radošu, ar bagātām dabas
teritorijām, zaļu, rosīgu, atsaucīgu
un balstītu uz izaugsmi. Paldies par
krāsu un simbolu idejām, ir līdzīgi
viedokļi, atšķirīgi, bet tādi esam arī
mēs – Valmieras novada iedzīvotāji –
katrs ar unikalitāti, vērtībām, bet kopā
veidojam spēcīgu komandu!
Iedzīvotāju sniegtās idejas ir apkopotas un nodotas komandai, kura
tiksies un diskutēs par vienojošām
vērtībām, simboliem, notikumiem, cilvēkiem u.c. Pēc konsultācijām ar
Valsts heraldikas komisiju mākslinieki
ar pieredzi heraldikā piedāvās savu
redzējumu Valmieras novada ģerbonim. Heraldikā lieto noteiktas krāsas un metālus, īpašus heraldiskos
simbolus, figūru māksliniecisku atveidu, kas ļauj to izmantot minimālā
un lielformāta izmērā vidē. Ģerboņa
attēlā neizmanto burtus un objektus,
kas nav heraldiski aprakstāmi. Tam
jāpiemīt individuālam raksturam, un
kopiespaidam jāatšķiras no jebkura
cita reģistrēta ģerboņa. Valmieras
novada ģerboņa veidošanas procesā
iesaistītajām pusēm – pašvaldībai un
māksliniekam, jābūt ļoti labi informētam par Latvijā līdz šim reģistrētajiem vairāk nekā 250 pilsētu,
novadu un pagastu ģerboņiem.
Starp visiem ģerboņa anketas iesūtītājiem pašvaldība pēc nejaušības
principa izlozēja trīs dalībniekus, kuri
saņēma veicināšanas balvas par dalību – Valmieras novada suvenīru
komplektu. Pašvaldība ar visiem balvu
ieguvējiem sazinājās personīgi.
Informēsim par turpmākajām aktualitātēm Valmieras novada ģerboņa
izstrādē!
Anete Gūtmane,
Valmieras novada pašvaldība
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Valmieras novadā pieņemti nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumi
No 1. janvāra stājušies spēkā Valmieras novada pašvaldības domes pieņemtie saistošie noteikumi “Nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmieras novadā”. Noteikumi paredz atvieglojumus vairākām
nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātāju grupām par
Val-mieras novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.
“Valmieras novada pašvaldības dome, pieņemot vienotus saistošos noteikumus, ņēmusi vērā, lai atbalstu saņemtu
mazaizsargātākie iedzīvotāji, kā arī nekustamo īpašumu
īpašnieki, kuri veicina teritoriju sakopšanu un attīstību,” atvieglojumu piešķiršanas kārtību skaidro Valmieras novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība,
50 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas var saņemt:
♦maznodrošinātas personas (ģimenes) – iesniegums nav
nepieciešams;
♦personas ar I vai II grupas invaliditāti;
♦personas (ģimenes), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti;
♦Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
♦vientuļie pensionāri.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 25 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā
īpašuma nodokļa summas par dzīvojamo ēku, tās
palīgēkām vai dzīvokli var saņemt:
♦pensionāri, kuri ir vecāki par 70 gadiem, kuru pensijas
apmērs kopā ar piemaksu pie pensijas nepārsniedz
90 % no minimālās mēneša darba algas, kas 2022. gadā
sastādīs 450 EUR.
Arī 2022. gadā NĪN atvieglojumus saskaņā ar likumu
“Par nekustamā īpašuma nodokli” saņems personas, kurām
piešķirts trūcīgas, politiski represētas vai daudzbērnu ģimenes statuss.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi paredzēti
arī saimnieciskās darbības veicējiem:
♦par vasaras kafejnīcām un terasēm – 50 % apmērā;
♦kompleksās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem
pašvaldības izglītības iestāžu un pansionātu telpās –
90 % apmērā;
♦par rūpnieciskās ražošanas ēkām, ja tajās notiek pamatražošana, investēti līdzekļi un saglabātas darbavietas –
25 % apmērā;
♦par īpašumā esošām viesnīcām, tūristu mītnēm, ja tiek
sniegts viesu izmitināšanas pakalpojums un saglabātas
darbavietas, – 25 % apmērā;
♦par jaunuzceltu ēku vai piebūvi, trīs gadus pēc ēkas
nodošanas ekspluatācijā, pirmajā gadā 90 %, otrajā –
50 %, trešajā – 25 % apmērā;
♦par atjaunotu ēku, ja tiek uzlabota ēkas energoefektivitāte, vienu gadu pēc būvdarbu pabeigšanas – 50 %
apmērā;
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♦par telpu grupām un zemi, ja tiek veikta regulāra filmu
publiska demonstrēšana, – 90 % apmērā;
♦par telpu grupām un zemi, kas iekļautas novada
nozīmes kultūrvēsturisko objektu sarakstā, veikta pārbūve, saglabājot arhitektoniskās vērtības un veicināta
kultūras un mākslas pieejamība, – 90 % apmērā;
♦jaunizveidotam komersantam, ja radītas piecas jaunas
darbavietas, – 25 % apmērā;
♦nomniekam par pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu, kas tiek izmantots sabiedriskā labuma nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai, –
90 % apmērā;
♦par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu māju,
rūpnieciskās ražošanas ēku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā divus gadus, – 90 % apmērā;
♦par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu māju,
rūpnieciskās ražošanas ēku, kurai tiek veikta pārbūve,
– 70 % apmērā;
♦pašvaldības kapitālsabiedrībām, ja īres tiesības nav
nostiprinātas zemesgrāmatā, – 90 % apmērā;
♦nomniekam par pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu, kas tiek izmantots ERAF specifiskā atbalsta
mērķa ietvaros īstenojamam projektam “Industriālo
teritoriju attīstība Valmierā 1. kārta”, – 90 % apmērā;
♦par sporta ēkām un rekreācijas teritorijām, ja tās tiek
izmantotas publisku sporta nodarbību, sacensību,
pasākumu vajadzībām, – 50 % apmērā.
Atvieglojumi pēc saistošiem noteikumiem tiek piešķirti, pamatojoties uz personas iesniegumu. Personām ar
I un II grupas invaliditāti jauns iesniegums jāiesniedz tikai
atkārtotas invaliditātes noteikšanas gadījumā, bet personām ar beztermiņa invaliditāti jauns iesniegums nav
nepieciešams. Lai fiziska persona saņemtu atvieglojumu
par visu taksācijas gadu, iesniegumus Valmieras novada
pašvaldībā aicinām iesniegt līdz 2022. gada 31. martam.
Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus var iesniegt
personīgi pašvaldības administrācijā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai elektroniskā veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu (www.latvija.lv), kā arī Valmieras novada
teritoriālo apvienību pārvaldēs, Klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās, kurām noteikta klientu apkalpošanas
centru funkcija.
Valmieras novada pašvaldība aicina pārliecināties par
NĪN nomaksu un juridiskajām personām arī par VID administrēto parādu nomaksu, pretējā gadījumā atvieglojumi
netiks piešķirti. Atvieglojumu saņēmējam fiziskai personai
uz 01.01.2022. jābūt deklarētam īpašumā.
Ar saistošo noteikumu pilnu tekstu var iepazīties Valmieras novada pašvaldības mājaslapā www.valmieras
novads.lv.
Plašāka informācija pieejama Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novada teritoriālo apvienību pārvaldēs, Klientu apkalpošanas centros
vai zvanot pašvaldības nodokļu ekonomistiem.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

AKTUĀLI

Plānots papildu atbalsts iedzīvotājiem
Lai mazinātu mājsaimniecību izdevumus par energoresursiem, valdības Sadarbības sanāksmē atbalstīts priekšlikums piešķirt 80 EUR kompensējošu atbalsta maksājumu par laika periodu no
janvāra līdz aprīlim (4 x 20 EUR) Latvijā
dzīvojošiem cilvēkiem, kuri no š.g. 1. janvāra līdz 30. aprīlim ir:
♦vecuma, invaliditātes vai apgādnieka
zaudējuma pensijas saņēmēji;
♦speciālās valsts pensijas saņēmēji;
♦izdienas pensijas saņēmēji, kuri sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kuriem vecuma pensija nav piešķirta;
♦izdienas pensijas saņēmēji, kuri nav
sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte;
♦atlīdzības par darbspēju zaudējumu
vai atlīdzības par apgādnieka zaudē-

jumu saņēmēji;
♦valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji;
♦bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta saņēmēji vai pabalsta personām
ar invaliditāti, kurām nepieciešama
kopšana, saņēmēji;
♦personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss un kuri ir sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu vai ir noteikta invaliditāte, vai ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas
izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.
Cilvēkam, kuram ir tiesības uz bērna
kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena
gada vecumam, ģimenes valsts pabalstu vai kuram sakarā ar bērna dzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns dzimis līdz 2022. gada

30. aprīlim, plānots par četru mēnešu
periodu izmaksāt vienreizēju atbalstu
200 EUR apmērā - 4 x 50 EUR par katru
bērnu. Atbalstu izmaksās arī par bērnu,
kurš atrodas ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai
ieslodzījuma vietā, kuram ir piešķirts alternatīvais statuss laikā no š.g. 1. janvāra
līdz 30. aprīlim vai kurš ir vecumā no 1617 gadiem (ieskaitot), nemācās un nav
stājies laulībā. Tāpat šo atbalstu saņems
arī studenti līdz 24 gadu vecumam, ja
nav stājušies laulībā.
Jāatzīmē, ka lēmums par iepriekšminētajiem atbalsta maksājumiem vēl
jāpieņem Ministru kabinetā un Saeimā.
Lēmuma pieņemšanas gadījumā atbalsta izmaksa būs automātiska.
Egils Zariņš,
Labklājības ministrija

Depozīta sistēma – praktisks solis ceļā uz
tīrāku Latviju
2022. gada 1. februārī Latvijā sāks darboties depozīta
sistēma. Lai nodrošinātu pakāpenisku depozīta produktu
ienākšanu tirgū, no 1. februāra līdz 1. jūlijam noteikts sešu
mēnešu pārejas periods, kad veikalu plauktos atradīsies
iepakojumi gan ar depozīta zīmi, gan bez tās. Depozīta
punktos pieņems tikai to iepakojumu, kas iegādāts pēc
1. februāra un marķēts ar depozīta zīmi.
Depozīta sistēmā varēs nodot stikla, plastmasas (PET)
un metāla (skārdenes) bezalkoholisko dzērienu, visa veida alus un citu alkoholisko (līdz 6 %) dzērienu iepakojumus, ja pats iepakojums būs bez būtiskiem bojājumiem,
uz dzēriena etiķetes atradīsies skaidri nolasāms svītrkods
un Latvijas depozīta sistēmas zīme. Svarīgi piebilst, ka depozīta sistēmā nevarēs nodot vīna un stiprā alkohola pudeles.

DEPOZĪTA SISTĒMĀ VARĒS NODOT ŠĀDUS
DZĒRIENA IEPAKOJUMUS:
♦stikla pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3 l (neieskaitot);
♦stikla pudeles citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu līdz 6 % no 0,1 līdz 0,75 l (neieskaitot);
♦plastmasas (PET materiālu grupa) pudeles ar tilpumu
no 0,1 līdz 3 l (neieskaitot);
♦plastmasas pudeles visu veidu alum un citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu līdz 6 % no
0,1 līdz 0,5 vai 1 l;
♦skārdenes ar tilpumu no 0,2 līdz 1 l.
Visi iepriekš minētie vienreiz un atkārtoti lietojamie
iepakojuma veidi varēs saturēt šādus dzērienus:
♦karbonizēti un nekarbonizēti bezalkoholiskie dzērieni (piemēram, minerālūdens, dzeramais ūdens, limonādes, enerģijas dzērieni, ledus tēja, sulas, nektāri);
♦alus (visu veidu);

♦citi fermentētie produkti ar alkohola saturu līdz 6 %
(piemēram, sidrs, alkoholiskie kokteiļi ar alkohola saturu no 0,5 % līdz 6 %), izņemot alu, vīnu, dzirkstošo vīnu
un augļu vīnu.

TRĪS SOĻI PIRCĒJU RĪCĪBAI:
♦Atnes tukšu un nesaspiestu iepakojumu ar depozīta
zīmi uz depozīta punktu.
♦Nodod atpakaļ iepakojumu kādā no 1400 punktiem
visā Latvijā.
♦Saņem atpakaļ depozīta kuponu par nodotajām depozīta vienībām, kuru vari izmantot pirkumu apmaksai
kuponā norādītajā veikalā.
Valmieras novadā sākotnēji paredzēts izveidot vairāk
nekā 70 depozīta punktus. Tie izvietoti Valmierā, Rūjienā,
Mazsalacā, Strenčos, Sedā, Kocēnos, Naukšēnos, Burtniekos, Rencēnos, Matīšos, Ēvelē, Bērzainē, Dikļos, Zilākalnā,
Rubenē, Vaidavā, Mūrmuižā, Trikātā pārtikas preču
tirdzniecības vietās – MAXIMA, RIMI, PROMO, LIDL, MEGO,
LATS, ELVI, AIBE, LABAIS. Līdz 1. maijam paredzēts ierīkot
depozīta punktus arī veikalos Top! un turpmāk plānots attīstīt depozīta punktu tīklu vēl plašāk, tos plānots ierīkot
arī Valmiermuižā, Vecatē, Endzelē u.c.
Depozīta sistēma ir praktisks solis ceļā uz tīrāku Latviju gan mums, gan nākamajām paaudzēm, un tā palīdzēs
virzīt dzērienu ražotāju, tirgotāju un sabiedrības rīcību
klimatam draudzīgā virzienā, vienlaikus sniedzot iespēju pilnvērtīgi apsaimniekot dabā visbiežāk sastopamos
dzērienu iepakojumus. Ieviešot ilgtspējīgu, mūsdienīgu
un ērtu dzērienu iepakojumu šķirošanas un pārstrādes
sistēmu, mums ir iespēja nostiprināt videi draudzīgus
paradumus sabiedrības ikdienā un padarīt mūsu valsti sakoptāku un tīrāku!
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība
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Izmaiņas makšķerēšanas licenču iegādes
un saņemšanas kārtībā
Ņemot vērā izmaņas Ministru kabineta noteikumos
Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”, kas saistītas ar licenču atskaišu
iesniegšanas kārtību un termiņiem, un piemērojamo
atbildību par šo nosacījumu neievērošanu, gaidāmas
vairākas izmaiņas makšķerēšanas licenču iegādes
un saņemšanas kārtībā ūdenstilpēs, kurās licencēto
makšķerēšanu organizē Valmieras novada pašvaldība.

IZMAIŅAS BURTNIEKU EZERA
MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU SAŅEMŠANĀ:
♦Gada bezmaksas licences turpmāk varēs saņemt tikai elektroniski vietnē www.manacope.lv vai Manas
Copes mobilajā lietotnē.
♦Licenci balto zivju makšķerēšanai var saņemt ikviens,
taču Gada bezmaksas licenci makšķerēšanai Burtnieku ezerā no krasta, no ledus vai no laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas maija mēnesī, tiesīgi
saņemt Burtnieku ezera krastu zemju īpašnieki un
viņu ģimenes locekļi, bērni un pusaudži vecumā līdz
16 gadiem un personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem, personas ar invaliditāti un politiski represētās
personas. Pie pārbaudes inspektoram būs jāuzrāda
dokumenti, kas apliecina, ka licences īpašniekam
pienākas šī licence.
♦Līdz šim izsniegtās papīra formāta licences 2022. gadam būs derīgas.
♦No 01.02.2022. makšķerēšanas licenču tirdzniecību
elektroniski pārtrauc www.epakalpojumi.lv.
♦Arī mēneša licenci, maija mēneša vienas diennakts
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licenci un vienas diennakts licenci iegādāties no
01.02.2022. varēs tikai elektroniski – vietnē www.mana
cope.lv vai Manas Copes mobilajā lietotnē.
♦Lomu uzskaites pārskats jāiesniedz piecu dienu laikā
pēc licences derīguma termiņa beigām. Ja tas netiek
izdarīts, pašvaldībai ir pienākums ziņot par pārkāpumu
Valsts vides dienestam.
Arī Salacas upes posmam no Jaunates upes ietekas līdz
šosejas tiltam pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē) licenču
realizācija notiek tikai vietnē www.manacope.lv.
Paralēli norisinās darbs pie Burtnieku ezera jauna
makšķerēšanas nolikuma, tai skaitā apzinot iespējas līdz
ar jauna makšķerēšanas nolikuma apstiprināšanu nodrošināt licenču pieejamību arī papīra formātā. Vienlaikus aicinām izmēģināt elektroniskās iespējas, jo tā licenci iegādāties varēsiet jebkurā diennakts laikā, jebkur, kur
pieejams dators vai viedierīce, būs iespēja sekot līdzi savu
lomu statistikai.
Vienlaikus informējam, ka līdz ar pērnā gada izskaņu
spēkā vairs nav Vaidavas ezera licencētās makšķerēšanas
nolikums, kas nozīmē, ka makšķerēšana Vaidavas ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikto makšķerēšanas kārtību.

NODERĪGA INFORMĀCIJA:
Lomu iesniegšana un bezmaksas licences saņemšanas
pamācība vietnē Mana Cope: www.manacope.lv, sadaļā
Copes gudrības, Mana cope lietošanas pamācības.
Evija Ozola,
Valmieras novada pašvaldība

AKTUĀLI

Izveidota Valmieras novada Bāriņtiesa
Valmieras novada pašvaldība informē, ka no 2022. gada 1. janvāra darbu
ir uzsākusi Valmieras novada Bāriņtiesa,
ko vada tās priekšsēdētāja pienākumu
izpildītājs Andris Alpeus, un Bāriņtiesas
darbība tiek nodrošināta visā pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs A. Alpeus novada iedzīvotājus informē: “Valmieras novada
Bāriņtiesas darba organizatoriskie procesi tiek primāri pakārtoti mērķim, lai
visiem Valmieras novada iedzīvotājiem
Bāriņtiesa būtu pēc iespējas ērti pieejama. Pašvaldības apvienību pārvaldēs,
pagastos apmeklētāji klātienē, izvērtējot
vajadzību, jautājuma vai lietas raksturu,
tiek pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta.
Ikvienam iedzīvotājam, nepilngadīgai
personai (bērnam) vai aizgādnībā esošai personai, vai personai ar ierobežotu rīcībspēju ir iespējas telefoniski vai
e-pastā sazināties ar Bāriņtiesu vai konkrēto tās darbinieku, izteikt savu vajadzību
vai ziņot par tiesību pārkāpumiem.”
Bāriņtiesa atrodas Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā.
Tās darba laiks ir pirmdienā no plkst.
8.00 līdz 18.00, otrdienā, trešdienā un
ceturtdienā no plkst. 8.00 līdz 17.00, un
piektdienā no plkst. 8.00 līdz 16.00, ar
pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00

līdz 13.00. Bāriņtiesa noteikusi apmeklētāju pieņemšanas laikus klātienē –
pirmdienās un ceturtdienās darba laikā.
Ar Bāriņtiesu iespējams sazināties,
zvanot pa tālr. 64207159 vai rakstot uz
e-pastu barintiesa@valmierasnovads.lv.
Saziņai ārpus darba laika par tiesību
pārkāpumiem pret bērniem un personām ar ierobežotu rīcībspēju iedzīvotāji aicināti zvanīt pa Valmieras novada bezmaksas atbalsta tālr. 8484.
Valmieras novada pašvaldības teritoriālo apvienību iedzīvotājiem apliecinājumus un citas notariālās darbības,
kuru veikšana noteikta Bāriņtiesu likuma
VII nodaļā, ir iespēja saņemt apvienību
pārvaldēs, savu apmeklējumu iepriekš
piesakot attiecīgajam Bāriņtiesas loceklim:
♦Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā (Brenguļu, Kauguru, Trikātas
pagasts): Dace Sēne, tālr. 20218072,
e-pasts: dace.sene@valmierasnovads.lv;
♦Burtnieku apvienībā (Valmieras pagasts): Linda Korne, tālr. 26318020,
e-pasts: linda.korne@valmierasnovads.lv;
♦Burtnieku apvienībā (Burtnieku,
Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Vecates
pagasts): Dace Rika, tālr. 29188618,
e-pasts: dace.rika@valmierasnovads.
lv;
♦Kocēnu apvienībā (Kocēnu, Bēr-

zaines, Dikļu, Vaidavas, Zilākalna pagasts): Ingrīda Balode, tālr. 26360761,
e-pasts: ingrida.balode@valmieras
novads.lv;
♦Mazsalacas apvienībā (Mazsalacas
pilsēta un Mazsalacas, Ramatas, Sēļu,
Skaņkalnes pagasts): Ilze Šteinberga,
tālr. 25616064, e-pasts: ilze.steinberga
@valmierasnovads.lv;
♦Naukšēnu apvienībā (Naukšēnu,
Ķoņu pagasts): Dace Melbārde, tālr.
26226768, e-pasts: dace.melbarde
@valmierasnovads.lv;
♦Rūjienas apvienībā (Rūjienas pilsēta un Ipiķu, Jeru, Lodes, Vilpulkas
pagasts): Dace Melbārde, tālr.
26226768, e-pasts: dace.melbarde
@valmierasnovads.lv;
♦Strenču apvienībā (Strenču un Sedas pilsēta, un Jērcēnu, Plāņu pagasts): Inga Pāže, tālr. 20218931,
e-pasts: inga.paze@valmierasnovads.lv.
Valmieras pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem notariālo pakalpojumu saņemšanu nodrošina zvērināti notāri
Aina Zvidriņa un Agris Jaunpujēns.
Valmieras novada Bāriņtiesas darbinieku kontaktinformācija publicēta
www.valmierasnovads.lv.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

Informācija pašnodarbinātajiem un
autoriem, kuri prognozē mazus ienākumus
Arī šogad tie saimnieciskās darbības veicēji (t.sk.
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji) un autoratlīdzību
saņēmēji, kuri nav darba ņēmēji un prognozē, ka viņu
saimnieciskās darbības ienākumi nesasniegs 500 EUR
mēnesī vai 1500 EUR ceturksnī, var izvēlēties neveikt
minimālās obligātās sociālās iemaksas. Lai Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra (VSAA) neaprēķinātu šīs iemaksas, cilvēkam savlaicīgi jāiesniedz VID apliecinājums par
nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem.
Šogad apliecinājumu jāiesniedz īpaši tam izveidotā
veidlapā, kas pieejama VID Elektroniskās deklarēšanas
sistēmas (EDS) sadaļā “Dokumenti/ No veidlapas/ Dokumentu grupa/ Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu dokumenti/ Pašnodarbinātā apliecinājums par
plānotajiem ienākumiem”.
APLIECINĀJUMS JĀIESNIEDZ ŠĀDOS TERMIŅOS:
♦Līdz 17.01.2022. par visā 2022. gadā plānotajiem ienākumiem vai arī par 2022. gada I ceturksnī plānotajiem
ienākumiem;
♦Līdz 17.04.2022. – par 2022. gada II ceturksnī plānotajiem ienākumiem;

♦Līdz 17.07.2022. – par 2022. gada III ceturksnī plānotajiem ienākumiem;
♦Līdz 17.10.2022. – par 2022. gada IV ceturksnī plānotajiem ienākumiem.
Tie cilvēki, kuri 2022. gadā plāno uzsākt saimniecisko
darbību, apliecinājumu var iesniegt vienlaikus ar iesniegumu par saimnieciskās darbības reģistrāciju VID vai arī 15
dienu laikā pēc darba ņēmēja statusa zaudēšanas gadījumā, ja pašnodarbinātais iepriekš vēl strādāja arī algotu
darbu.
Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja saimnieciskās darbības veicēja (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja) un
autoratlīdzību saņēmēja ienākumi nesasniedz 1500 EUR
ceturksnī un cilvēks drīkst neveikt minimālās obligātās
sociālās iemaksas, tam joprojām ir jāmaksā obligātās sociālās iemaksas pensiju apdrošināšanai vismaz 10 % apmērā no starpības starp 1500 EUR un deklarēto ienākumu.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt pa
VID konsultatīvo tālr. 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstveidā EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.
VID Sabiedrisko attiecību daļa
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Pagarināts trūcīgas un maznodrošinātas
mājsaimniecības izziņas derīguma termiņš
Saistībā ar to, ka valstī ārkārtējā situācija ir pagarināta līdz
28. februārim, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma normām trūcīgas un maznodrošinātas
mājsaimniecības izziņas derīguma termiņš pagarināts līdz
2022. gada 31. martam. Papīra formātā izziņas no jauna
nav jāizsniedz. Vecās izziņas ir derīgas līdz 2022. gada
31. martam, ja sociālais dienests ir pagarinājis derīguma
termiņu. Persona ar iepriekš izsniegto papīra formāta izziņu
dodas uz ārstniecības iestādi, pēc pārtikas un higiēnas preču
komplektiem un citur, kur tā nepieciešama.
Personas, kuras saņem valsts vai pašvaldības apmaksātus
sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
kā trūcīgas vai maznodrošinātas personas, var turpināt saņemt
šos pakalpojumus arī situācijā, ja Covid-19 izraisītās ārkārtējās
situācijas laikā personai beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa derīguma termiņš. Pakalpojuma
sniedzējam ir iespējams sazināties ar klienta pašvaldības sociālo dienestu un pārliecināties par izziņas derīgumu.
Ja persona ir atzīta par trūcīgu, tai ir tiesības turpināt
saņemt atvieglojumus veselības aprūpes sistēmā:
♦nav jāmaksā pacienta iemaksa, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
♦nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums par vienā stacionēšanas reizē veiktu ķirurģisko operāciju;
♦saņemot valsts kompensējamos medikamentus līgum-

aptiekās un uzrādot trūcīgā izziņu, tiek atbrīvotas no valsts
nekompensētas daļas samaksas un maksas par recepti.
Valmieras novada pašvaldībā personām, kuras atzītas par
trūcīgām vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 280 EUR
pirmajai personai un līdz 196 EUR katrai nākamajai personai
mājsaimniecībā, ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu - pārtikas preču un pirmās
nepieciešamības preču komplektus, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi.
Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām
ar pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, ir tiesības:
♦saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajam;
♦saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību atbilstoši
Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajam;
♦pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu atmaksas
(lēmumu par atbrīvojumu, vērtējot personas ienākumus,
pieņem tiesa) atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam;
♦tiesības saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu cenu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam.
Egils Zariņš,
Labklājības ministrija

No 2022. gada 1. janvāra no pacienta līdzmaksājuma ir atbrīvotas personas, kurām ir noteikta
II grupas invaliditāte.

Uzsāk informatīvo kampaņu senioru
medijpratības veicināšanai
Lai uzlabotu senioru prasmes mediju satura lietošanā, kā arī stiprinātu
dezinformācijas atpazīšanas iemaņas, Kultūras ministrija uzsāk informatīvo kampaņu “Viltus ziņas ir lipīgas”.
Aicinām ievērot piecus vienkāršus,
bet ļoti noderīgus medijpratības soļus,
kas palīdzēs veiksmīgi izvērtēt jebkuru
informatīvo vēstījumu un atpazīt dezinformāciju jeb viltus ziņas:
♦ Pārliecinies, kāds ir ziņas vēstījums!
Pievērs uzmanību, vai ziņa nav īpaši
emocionāla, pārspīlēta, sensacionāla.
♦ Pārliecinies par ziņas avotu!
Noskaidro, kas šo ziņu ir publicējis – par
jomu atbildīgā iestāde, uzticams medijs vai arī ziņa tiek nodota kā baumas.
♦ Izpēti ziņas saturu!
Aplūko, vai ziņas saturs sakrīt ar citos uzticamos medijos publicēto un
vai ziņas saturs, teikumu uzbūve,
pieturzīmju lietojums, foto vai video
nerada šaubas!
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♦Veido savu uzticamo avotu sarakstu!
Par uzticamiem avotiem var uzskatīt
atbildīgās valsts iestādes un medijus,
kas sevi pierādījuši kā objektīvus informācijas līdzekļus.

♦ Neklusē, ja atpazīsti dezinformāciju!
Uzrunā savus tuvos – draugus, ģimeni,
paziņas un līdzcilvēkus, ja viņi dalās ar
nepatiesu informāciju. Par dezinformāciju, kas rupji pārkāpj sabiedrisko mieru un kārtību, jāziņo Valsts policijai.
Kultūras ministrija

VESELĪBA

Dzemdību nodaļa 2022: drošāka vide un
atsāpināšana
Jaunais gads Vidzemes slimnīcas
dzemdību nodaļā iesācies ar vairākiem
jaunievedumiem, kuru mērķis ir uzlabot pakalpojuma kvalitāti un padarīt
māmiņas un bērniņa satikšanos pēc
iespējas drošāku un komfortablāku.
Pirmo reizi dzemdību atsāpināšanai topošajai māmiņai tiek piedāvāts
slāpekļa oksiduls jeb smieklu gāze.
“Atsāpināšana dzemdniecībā,” skaidro
vecākā vecmāte Natālija Šaramigina,
“ir svarīga. Tā mazina sievietes iekšējo trauksmi un saspringumu, process
norit labāk, sieviete var koncentrēties
uz elpošanu un dzemdībām, nevis uz
sāpēm. Tajā pašā laikā dzemdības ir
dabīgas – to gaita netiek mainīta. Tas
uzlabo kontaktu ar māti, arī bērniņa
labsajūtu, un tajā vienmēr esam ieinteresēti. Smieklu gāze nekaitē ne
māmiņai, ne bērniņam, jo tā iedarbojas tikai ieelpošanas brīdī.”
Metodei tiek izmantota speciāla gāzes padeves ierīce, sieviete pati pietur
vienreizlietojamo elpošanas masku un
ieelpo smieklu gāzi. Pakalpojums ir bezmaksas.
Otra labā ziņa dzemdību atsāpināšanā ir paplašinātais indikāciju klāsts
valsts apmaksātas epidurālās anestēzijas lietošanai. Šī atsāpināšanas metode
palīdz noritēt fizioloģiskām dzemdībām un mazina ķeizargrieziena nepieciešamību.
“Lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti,” stāsta nodaļas virsārsts Gints
Lapiņš, “un nodrošinātu patiešām
drošas dzemdības visām jaunajām
māmiņām, strādājam arī pie jaunu
ārstu un vecmāšu piesaistes.” Aizvadītajā gadā nodaļas darbā iesaistījušās vairākas jaunas vecmātes un
ārstes rezidentes. Pirmā gada reziden-

te Anna Linda Upmale darbu uzsākusi,
bet Anna Kornete drīz beigs rezidentūru un turpinās darbu nodaļā kā pilntiesīga ārste dzemdību speciāliste. No
bērniņa kopšanas atvaļinājuma atgriezusies ārste Zane Krīgere. “Jaunie
speciālisti ienāk ar jaunām idejām,”
uzsver dr. G. Lapiņš, “ar entuziasmu un
vēlēšanos apliecināt sevi un iekļauties
kolektīvā. Tāpēc kopumā uz paaudžu
nomaiņu savā nodaļā raugāmies cerīgi.“

dzemdību nodaļā var ieiet tikai vienu
reizi un drīkst atrasties kopā ar grūtnieci pirms un pēc dzemdībām, neatstājot nodaļu.
Dati liecina, ka nodaļā pieaudzis patoloģisko dzemdību un ķeizargriezienu
skaits. Tam skaidrojums – Vidzemes
slimnīcas Perinatālās aprūpes centrā
nokļūst topošās māmiņas no visas
Vidzemes, ja pašas vai bērniņa veselības stāvokļa dēļ paredzami sarežģījumi dzemdībās. Mazuļa papildu
drošībai un efektīvai aprūpei kopš viņa
piedzimšanas brīža ir pieejami Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas
speciālisti, atbilstīgs telpu aprīkojums
un tehnoloģijas. Māmiņas papildu
drošībai jebkurā brīdī ir pieejami asins
komponenti, kurus sagatavo Vidzemes
slimnīcas Asins sagatavošanas nodaļas
personāls.
Dr. G. Lapiņš atgādina, ka Dzemdību nodaļā strādā kvalificēti dzemdību
speciālisti – ginekologi, neonatalogs,
vecmātes, māsas un māsas palīgi. Viss
personāls sniedz atbalstu māmiņām
mazuļa aprūpes pirmajās stundās
un dienās, palīdz apgūt zīdīšanas iemaņas, atbild uz jautājumiem par
Vecmāte Veronika Medne ar vienu no dažādām problēmsituācijām bērniņa
jaunā gada bērniņiem aprūpē slimnīcā un turpmāk mājās,
patstāvīgi uzsākot rūpēties par maRūpējoties par topošo vecāku un
zuli. “Katra topošā māmiņa,” uzsver
jaundzimušo veselību, nodaļā ieviesdr. G Lapiņš, “ir laipni gaidīta mūsu
ti papildu pasākumi, lai nodrošinātu
dzemdību nodaļā. Personāls rūpēsies
pakalpojuma “Ģimenes dzemdības”
par to, lai pie mums pavadītais laiks
norisi epidemioloģiski drošā vidē. Vakjums atstātu tikai patīkamas atmiņas
cinētām pavadošām personām nodaļā
un dotu gandarījumu par jūsu izvētiek veikts Covid-19 tests bez maksas.
li – bērniņu laist pasaulē Vidzemes
Nevakcinētām pavadošām personām
slimnīcā.”
atļauts piedalīties dzemdībās, ja pirms
tam NMP un pacientu uzņemšanas
Benita Brila,
nodaļā veikts Covid-19 maksas tests ar
Vidzemes slimnīca
negatīvu rezultātu. Pavadošā persona

Vingro fizioterapeites vadībā
Strenčos atsākušās klātienes veselīgas vingrošanas nodarbības fizioterapeites Sandas Ķimses vadībā. Nodarbību laiks
nemainīgs – ik pirmdienu no plkst. 17.00 līdz plkst. 18.00
vingrošana ar zemāku slodzes intensitāti, no plkst. 18.00 līdz
plkst. 19.00 vingrošana ar augstāku slodzes intensitāti. Lai
dalībniekiem nodrošinātu nepieciešamo telpas platību, uz
laiku mainīta nodarbību norises vieta – vingrošana norisināsies
Strenču pamatskolas sporta zālē.
Nodarbības norisinās “zaļajā” režīmā – dalībniekiem jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
Savukārt vingrot gribētājiem Jērcēnos vēl nedaudz jāpaciešas, jo pašlaik Jērcēnmuižā, kur parasti norisinās
no-darbības, notiek elektroinstalācijas atjaunošanas un
zāles remonta darbi. Vingrošanas nodarbības atsāksies

pēc remontdarbu pabeigšanas. Aktuālākajai informācijai
par nodarbību norisi seko līdzi novada mājaslapā www.
valmierasnovads.lv vai Strenču apvienības Facebook lapā!
Dalībai nodarbībās nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās,
zvanot projekta vadītājai Madarai Ribozolai pa tālr. 22411816.
Nodarbības norisinās bez maksas projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/
036 “Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi
Valmieras novada Strenču apvienībā” ietvaros.
Madara Ribozola,
Valmieras novada pašvaldība
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Kas jāzina par balstvakcināciju
Balstvakcinācija ir viens no efektīvākajiem risinājumiem cīņā pret
augstu saslimstību ar Covid-19, tā
mazina transmisiju īstermiņā un potenciāli arī ilgtermiņā. Šobrīd balstvakcinācija pret Covid-19 ir pieejama
plašam sabiedrības lokam.
Balstvakcīnas mērķis ir stiprināt cilvēku imūnaizsardzību, tostarp arī pret
jaunākajiem Covid-19 vīrusa variantiem. Balstvakcinācija pasargā no smagas slimības gaitas un nāves, taču tā
pilnībā nenodrošina iespēju neinficēties
ar vīrusu vispār. Jo lielāks iedzīvotāju
skaits būs balstvakcinējies, jo lielāka
iespēja, ka slimība mazāk izplatīsies sabiedrībā.
Balstvakcinācija spēj pastiprināt cilvēka imūno atbildi uzreiz, aizsargājošais
efekts pēc vakcinācijas veikšanas ir jau
nākamajā dienā.
Balstvakcināciju aicinām doties saņemt uzreiz, neatliekot uz vēlāku laiku.
Īpaši aicinām neatlikt balstvakcinācijas saņemšanu riska grupās esošās
personas, personas no 40 gadu vecuma
un personas, kuras pirmreizējo vakcināciju saņēmušas pavasarī vai vasaras
sākumā.
BALSTVAKCĪNA ĪPAŠI NEPIECIEŠAMA
CILVĒKIEM AR NOVĀJINĀTU
IMUNITĀTI
Imūnsupresētiem jeb cilvēkiem ar
novājinātu imunitāti balstvakcīnas saņemšana tiek īpaši rekomendēta arī
pēc divām devām un izslimošanas.
Tās ir personas ar HIV, onkoloģiskām
saslimšanām, orgānu vai cilmes šūnu
transplantācijām, ilgstošu dialīzi, kā arī
atsevišķu medikamentu lietotāji. Šai
sabiedrības grupai Imunizācijas valsts
padome primāro vakcināciju ir noteikusi ar trīs devām, proti, 21-28 dienās pēc
pirmās potes bija nepieciešams saņemt
otro vakcīnu un vēl pēc 28 dienām –
trešo devu. Attiecīgi, balstvakcīna jeb
ceturtā deva šiem cilvēkiem ieteicama sešus mēnešus pēc trešās devas
saņemšanas.
BALSTVAKCINĀCIJA VARĒTU PASARGĀT NO SMAGAS COVID-19 VĪRUSA
PAVEIDA OMIKRONS SLIMĪBAS GAITAS
Pēc izskanējušās informācijas par jauno Covid-19 vīrusa paveidu Omikrons,
ir parādījušies dažādi viedokļi un versijas par to, kā šis vīrusa variants izplatīsies un vai balstvakcinācija spēs no
tā aizsargāt pietiekoši efektīvi. Speciālisti

šobrīd domā, ka balstvakcīna varētu
pasargāt no smagas slimības gaitas un
nonākšanas intensīvajā terapijā, ja cilvēks inficējas ar paveidu Omikrons. Taču
balstvakcīna pilnībā nenodrošina iespēju
neinficēties ar vīrusu vispār.
Speciālisti apstiprina – lai gan šobrīd
ir daudz neatbildētu jautājumu saistībā
ar jauno paveidu Omikrons, saņemot
balstvakcīnu ar jau esošajām vakcīnām
jebkurā vecumā, palielinās cilvēka imūnsistēmas aizsardzības spējas.
Balstvakcīnas ievadīšanas laiks atkarīgs no primārajā vakcinācijā saņemtajām vakcīnām
Tiem iedzīvotājiem, kuri vakcinējušies
ar “Johnsons&Johnsons” Janssen – pēc
balstvakcīnas jādodas astoņas nedēļas
pēc saņemtās potes. Savukārt, ja Janssen vakcīnas saņēmējs ir arī slimojis ar
Covid-19, tad pēc papildu devas jādodas
sešus mēnešus pēc pārslimošanas.
Ja primārajā vakcinācijā abas potes
bija vakcīnas Vaxzevria (“AstraZeneca“),
Spikevax (“Moderna“) vai Comirnaty
(“Pfizer-BioNTech“), balstvakcīnu iespējams saņemt trīs mēnešus pēc otrās
potes saņemšanas.
BALSTVAKCĪNAS VEIDS ATKARĪGS NO
JAU SAŅEMTAJĀM VAKCĪNĀM
Ja cilvēkam pirmreizējā vakcinācijā
abas bija “Moderna“ ražotās Spikevax,
tad balstvakcīna būs jau minētā Spikevax vai Comirnaty (“Pfizer-BioNTech”);
ja abas sākotnējās vakcīnas devas bija
Comirnaty, tad balstvakcīna būs Comirnaty vai Spikevax.
Ja pirmreizējā vakcinācijā tika saņemtas kāda no vīrusa vektora vakcīnām,
proti, “Astra Zeneca” ražotā vakcīna Vaxzevria vai “Johhson&Johnson” ražotā
vakcīna Janssen, tad balsvakcinācijā tiek
izmantota kāda no ziņnešu jeb mRns
vakcīnām (Spikevax vai Comirnaty). Šāda
vakcīnu kombinācija nodrošina augstāku aizsardzību pret Covid-19.
Tātad, ja pirmās divas potes bija Vaxzevria, tad balstvakcīna būs Spikevax,
Comirnaty vai Vaxzevria. Tikmēr Janssen
tiek stiprināta ar Spikevax vai Comirnaty.
Gadījumos, ja primārajā vakcinācijā
Vaxzevria bija pirmā deva, bet otrā deva
Comirnaty vai Spikevax tad balstvakcīna
būs Spikevax vai Comirnaty.
Vakcīnu “jaukšana” nav jaunums, šāda
pieeja ir izmantota jau agrāk, turklāt
Eiropas Zāļu aģentūra, izpētot valstu
pieredzes, apstiprina, ka šāda metode
nepieciešamības gadījumā ir atļauta.

Covid-19 jaunais paveids Omikrons

Vienlaikus, ja, piemēram, persona sākotnēji ir saņēmusi divas Comirnaty (“Pfizer-BioNTech”) devas, tad atkarībā no
pieejamības arī balstvakcīnai izmantos
to pašu veidu.
DOTIES SAŅEMT BALSTVAKCĪNU VAR
GAN PIESAKOTIES, GAN IZMANTOJOT
DZĪVĀS RINDAS IESPĒJAS
Saņemt balstvakcīnu var gan reģistrējoties iepriekš vietnē www.manavakcina.lv,
zvanot 8989 vai pie sava ģimenes ārsta.
Ir atsevišķi vakcinācijas punkti, kur
vakcīnu var saņemt arī bez iepriekšēja
pieraksta, dzīvajā rindā – piemēram, lielajos vakcinācijas centros Rīgā, pagaidu
vakcinācijas punktos, izbraukuma vakcinācijā.
PĒC BALSTVAKCĪNAS SAŅEMŠANAS
DERĪGI BŪS DIVI SERTIFIKĀTI
Digitālais sertifikāts, kas saņemts pēc
primārā vakcinācijas kursa pabeigšanas,
turpinās darboties. Sertifikātā parādīsies
atzīme, kad veikta balstvakcinācija un
vakcīnas nosaukums. Savukārt pēc
balstvakcīnas saņemšanas sāks darboties arī balstvakcinācijas sertifikāts,
un lietošanai derīgi būs abi dokumenti.
BALSTVAKCĪNAS SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI:
♦Janssen vakcīnu saņēmušās personas – divus mēnešus pēc 1. potes;
♦Vaxzevria (“AstraZeneca“) vakcīnu
sa-ņēmušās personas – trīs mēnešus
pēc 2. potes;
♦Comirnaty (“Pfizer-BioNTech“) vai
Spikevax (Moderna) vakcīnas saņēmušās personas – trīs mēnešus pēc
2. potes;
♦Covid-19 pārslimojušas personas un
vakcinējušās ar vienu poti – trīs mēnešus pēc potes vai pārslimošanas
(atkarībā, kas bijis pēdējais);
♦personas ar novājinātu imunitāti un
vakcinējušās ar trīs potēm – sešus mēnešus pēc 3. potes;
♦neveic jauniešiem vecumā no 12 līdz
17 gadiem.
Covid-19 pārslimojušas personas un
kuras vakcinējušās ar divām potēm,
balstvakcīnu var saņemt sešus mēnešus
pēc potes vai pārslimošanas (atkarībā,
kas bijis pēdējais) pēc pirms vakcinācijas
konsultācijas ar ārstniecības personu.

STRAUJI IZPLATĀS
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Uzlabojumi valsts apmaksāto medicīnas
pakalpojumu saņemšanā
No 2022. gada ieviesti vairāki būtiski uzlabojumi valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā
un pieejamībā. Vienlaikus divas jaunas
iedzīvotāju grupas turpmāk ir atbrīvotas
no pacientu līdzmaksājumu veikšanas,
informē Nacionālais veselības dienests
(NVD).
MEDICĪNISKĀS APAUGĻOŠANAS VECUMA IEROBEŽOJUMA PALIELINĀŠANA
Iepriecinošas ziņas sievietēm un pāriem, kuri vēlas veikt medicīnisko apaugļošanu – palielināts vecums valsts
apmaksātas medicīniskās apaugļošanas
procedūras veikšanai. Turpmāk pakalpojums ir pieejams sievietēm līdz 40
gadu vecumam (iepriekš – līdz 37 gadu vecumam). Lēmums par vecuma palielināšanu ir pieņemts, balstoties uz
demogrāfisko politiku un citu valstu
pieredzi. Vienlaikus ņemts vērā apstāklis, ka medicīniskās apaugļošanas pakalpojums Latvijā ir īpaši pieprasīts tieši
37 gadus jaunu sieviešu vidū.
KRŪŠU IMPLANTI PĒC ĻAUNDABĪGA
AUDZĒJA OPERĀCIJAS
No šī gada tiek apmaksāta krūšu implantu ievietošana sievietēm pēc ļaundabīga audzēja operācijas ar krūšu rekonstrukciju. NVD vērš uzmanību, ka šis
pakalpojums ir pieejams gan tām sievietēm, kurām ir atklāts ļaundabīgs
audzējs, gan pacientēm, kurām ārstēšana jau noslēgusies un ir veicama implantu ievietošana. Šādas operācijas
nodrošina divas slimnīcas Rīgā un divas reģionālās slimnīcas – Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca,

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīca
un Daugavpils reģionālā slimnīca. Par
operācijas veikšanas iespējām jākonsultējas ar savu ārstējošo ārstu vai jāvēršas kādā no iepriekš minētajām slimnīcām.
ATBRĪVOJUMS NO PACIENTA
LĪDZMAKSĀJUMIEM
Turpmāk arī iedzīvotāji ar 2. grupas
invaliditāti ir atbrīvoti no pacienta līdzmaksājumu veikšanas, saņemot valsts
apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus (apmeklējot ģimenes ārstu vai
ārstus-speciālistus, veicot izmeklējumus,
operācijas u.c.). Iepriekš šāds atbrīvojums attiecās tikai uz pacientiem ar
1. grupas invaliditāti. Pacienta līdzmaksājumi turpmāk nav jāveic arī gadījumā,
ja pacientam ir nozīmēti izmeklējumi
pēc vēža skrīninga jeb profilaktiskajām
pārbaudēm, kas ir pieejamas iedzīvotājiem noteiktos vecumos. Valsts apmaksātā vēža skrīninga programma ietver dzemdes kakla vēža un krūts vēža
skrīningu (saņemot uzaicinājuma vēstuli), zarnu vēža skrīningu un prostatas
vēža skrīningu.
“DZELTENAIS KORIDORS” PACIENTIEM
AR ĻAUNDABĪGA AUDZĒJA RECIDĪVU
Izveidots “dzeltenais koridors” pacientiem ar ļaundabīgo audzēju recidīviem jeb slimības atkārtošanos pēc
izveseļošanās vai izveseļošanās periodā.
“Dzeltenā koridora” ietvaros ārstu konsultācijas, diagnostiskie izmeklējumi u.c.
valsts apmaksātie veselības aprūpes
pakalpojumi saistībā ar recidīvu tiek

sniegti ārpus kopējās pacientu rindas
10 dienu laikā. Pakalpojumi paātrinātā
kārtībā tiek sniegti ar ģimenes ārsta vai
speciālista nosūtījumu.
ĀTRĀK PIEEJAMI IZMEKLĒJUMI
PACIENTIEM AR ĻAUNDABĪGO
AUDZĒJU
No 2022. gada pacientiem ar ļaundabīgo audzēju diagnozēm tādi prioritāri pakalpojumi kā ultrasonogrāfija,
endoskopija (t.sk. dienas stacionārā),
magnētiskā rezonanse, rehabilitācija
(t.sk. dienas stacionārā), dermatoveneroloģija, traumatoloģija, hematoloģija, ortopēdija, rokas un rekonstruktīvā
mikroķirurģija un plastiskā ķirurģija dienas stacionārā tiks sniegti ārpus kopējās
pacientu gaidīšanas rindas. Ārstniecības
iestādēm par šiem pakalpojumiem tiks
maksāts virs “kvotas”, tādējādi laiks līdz
nepieciešamā pakalpojuma saņemšanai
būtiski samazināsies.
UZLABOJUMI PACIENTIEM AR
KOHLEĀRO IMPLANTU
Ņemot vērā, ka bērniem līdz šim tika
apmaksāta kohleārā implanta ķirurģiska
ievietošana dzirdes uzlabošanai, no šī
gada tiek apmaksāta arī ievietoto implantu ārējās daļas nomaiņa pēc 18 gadu vecuma. Implanta ārējās daļas nomaiņu pēc pilngadības sasniegšanas
turpmāk veiks reizi astoņos gados.
Iepriekš minēto un arī citu uzlabojumu ieviešanai veselības aprūpes jomā
2022. gadā no valsts budžeta līdzekļiem
kopumā plānoti aptuveni 130 milj. EUR.
Evija Štālberga,
Nacionālais veselības dienests

Valmieras Kultūras centrā noteiktas dienas
darbosies Vakcinācijas centrs
30. janvārī un 13. februārī no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00
Valmieras Kultūras centrā (Rīgas ielā 10, Valmierā) būs
atvērts Vakcinācijas centrs, kurā būs iespējams veikt gan
primāro vakcināciju pret Covid-19, gan saņemt balstvakcīnu.
Vakcinācija notiks ar vakcīnām Moderna un Pfizer, kā arī ar
Johnson&Johnson vakcīnu Janssen.
Vakcinācijai nepieciešams iepriekš pieteikties vietnē www.
manavakcina.lv vai zvanīt pa tālr. 8989.
Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments
(pase vai ID karte), potēšanas pase (ja tāda ir), uz vakcināciju
vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu,
savukārt pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā
nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja)
klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: 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).
Ārsti iesaka pirms vakcinācijas paēst un, ja iespējams, atpūsties.
Nacionālais veselības dienests aicina iedzīvotājus savlaicīgi

ieplānot vakcinēšanās laiku, īpaši ņemot vērā straujo Covid-19
vīrusa paveida Omikrona izplatību, kā arī noteikto sertifikāta
derīguma termiņu turpmākai pakalpojumu saņemšanai.
Balstvakcinācija ir viens no efektīvākajiem risinājumiem
cīņā pret augstu saslimstību, tā spēj pastiprināt cilvēka imūno
atbildi uzreiz, un balstvakcīnas aizsargājošais efekts pēc
vakcinācijas veikšanas ir jau nākamajā dienā, tāpēc vīrusa
izplatības samazināšanai būtiski, lai pēc iespējas vairāk cilvēku
savu balstvakcīnu varētu saņemt ātri un iespējami tuvu
ikdienas gaitām.
Arī Covid-19 vīrusa Omikrona varianta izplatības gadījumā
ļoti svarīga ir nevakcinēto personu pirmreizējā vakcinācija!
Vakcināciju pret Covid-19 Valmieras novadā iespējams veikt
arī Vidzemes slimnīcā (tālr. 25487185), Valmieras Veselības
centrā (tālr. 25103508), Mazsalacas slimnīcā (tālr. 64251070)
vai pie sava ģimenes ārsta. Visu vakcinācijas kabinetu kontaktinformācija publicēta www.valmierasnovads.lv.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
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VNF Ziedotāju aplis –
līdz 2000 EUR Tavai
idejai!
Valmieras novada fonds (VNF)
aicina Valmieras novada apkaimju iedzīvotājus un organizācijas
iesniegt savus ideju pieteikumus jau piektajam Ziedotāju
aplim un gūt finanses savu ideju
īstenošanai. Teātra izrāžu apmeklēšana daudzbērnu ģimenēm,
disku golfa un regbija laukumu
izveide, silta maltīte Valmieras
vientuļajiem senioriem un atbalsts skolēniem Covid-19 laikā
- idejas, kas guvušas atbalstu
pēdējo gadu laikā. Laiks arī Tavas
idejas atbalstam!
Lai iesniegtu savu ideju Ziedotāju apļa pasākumam, projekta
ideja jāapraksta un jāiesniedz
līdz š.g. 27. februārim, nosūtot
uz e-pastu vnf@vnf.lv. Veidlapa
atrodama VNF mājaslapā www.
vnf.lv, sadaļā “Īsteno ideju”. Marta sākumā VNF izvēlēsies trīs
iedvesmojošākās idejas, kurām
palīdzēs gatavoties Ziedotāju apļa pasākumam, - lai ideju
autori aizrautīgāk un saistošāk
iepazīstinātu klātesošos ar savām iecerēm un gūtu atbalstu
no VNF labvēļiem jau 31. martā
Ziedotāju apļa pasākumā.
Jāatgādina, ka Ziedotāju aplis
ir pasākums, kura laikā ideju autori prezentē savas idejas sešu
minūšu garumā un arī sešas minūtes atbild uz klātesošo jautājumiem. Lai gan Ziedotāju aplī
tiek sagaidītas sociālas, kultūras
vai sporta jomas idejas bez
peļņas gūšanas rakstura, VNF

ir atvērts arī neparastāku jomu
idejām. Īpaši uzrunājošas ir idejas, kas sekmē jaunu ilgtermiņa
ideju uzsākšanu vai arī paplašina
vai uzlabo esošo darbību.
Ziedotāju aplim Valmierā notiekot jau četras reizes, apliecinājies, ka iepazīšanās ar ideju klātienes stāstījumā un iespēja
atbildēt uz interesentu jautājumiem pacilājošā un neformālā
gaisotnē ļauj efektīvi uzrunāt
iespējamos atbalstītājus. Tāpēc
arī šogad aicinām projektu autorus apdomāt savas ieceres līdz
2000 EUR. Iepriekšējos Ziedotāju
apļos kopā tika saziedoti vairāk
nekā 17 000 EUR, dažās iecerēs
pārsniedzot pat ideju autora vēlamo summu.
Ja Tev ir kāda iecere, kurai,
Tavuprāt, var noticēt arī citi, tad
iesniedz to VNF. Jautājumus sūti
uz e-pastu vnf@vnf.lv vai uzdod
pa tālr. 26399772 (Patricija).
VNF Ziedotāju aplis ir pasākums, kurā fonds aicina apkaimes iedzīvotājus klātienē ziedot naudu iepriekš izvēlētiem
projektiem. Valmieras novada
fonds jau 16 gadus strādā, atbalstot vietējo iedzīvotāju iniciatīvas dzīves uzlabošanai Valmieras novada apkaimē, bet ziedotājiem piedāvājot mērķtiecīgas ziedošanas atbalstu.
Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonds

Strenču
apvienībā īstenoti
iedzīvotāju
iniciatīvu projekti

Līdz 2021. gada izskaņai atbalsta konkursa
iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2021”
ietvaros veiksmīgi tika īstenoti septiņi projekti.
Ar pašvaldības finansiālu atbalstu pilnveidoti un
labiekārtoti publiski pieejami objekti un vietas.
Gan lieli, gan mazi Sedas aktīvie iedzīvotāji
devuši jaunu elpu pilsētas stadionam, lai popularizētu aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu
vidū. Sedēnieši atjaunoja futbola vārtus, tos
nokrāsojot un uzstādot jaunus tīklus, izgatavoja
un uzstādīja atkritumu urnas, atjaunoja savu laiku
nokalpojušos soliņus, kā arī atbrīvoja skrejceliņu
no ieaugušās zāles, tā padarot stadionu daudz
pievilcīgāku.
Biedrība “Esam Jērcēniem” ierīkoja jaunu nožogojumu ap Jērcēnu pagasta simbolu - Kaņepju
ozolu, tā uzlabojot dižkoka aizsardzību un vietas
pievilcību. Iedzīvotāju grupa “Labie darbi Plāņiem”
izveidoja nelielu terasi-skatuvi pie Plāņu tautas
nama, kur gada siltajā laikā notikt nelieliem
koncertiem.
Savukārt Strenčos īstenoti četri projekti - pie
Strenču evaņģēliski luteriskās baznīcas pilnveidota brīvdabas ceremoniju vieta, nobruģējot jau
iepriekš izveidotu celiņu. Biedrība “Vēja brāļu
ordenis Stakeln” nosiltināja un izveidoja apdari
motokluba ēkai, tai veiksmīgi iekļaujoties apkārtējā vidē. Biedrība “Šūpolēs” aktīvās atpūtas
vietā “Birzīte“ atjaunoja tajā uzstādītās, bet savu
laiku nokalpojušās koka konstrukcijas - izgatavoja
un uzstādīja vairākus masīvkoka solus un galdu,
atjaunoja šūpoles, kāpnes uz upīti, basketbola
vairogu un uzstādīja basketbola grozu, nomainīja
balstu vertikālai kāpšanas sienai. Iedzīvotāju
grupa “Strenču fotogrāfa Dāvja Spundes piemiņai”
ciešā sadarbībā ar mākslinieku Edgaru Kvjatkovski
izveidoja oriģinālu pieminekli Strenču vēstures foto dokumentētājam Dāvim Spundem - piemineklis ir fotoaparāta formā ar stiklā iestrādātiem
Spundes fotouzņēmumiem.
Paldies projektu īstenotājiem!
Madara Ribozola,
Valmieras novada pašvaldība

18

PROJEKTI

Noslēdzies projekts
“Akmens kundziņš”
Ramatas pagasta Kultūras centrā ir
noslēdzies 2021. gada 7. jūnijā uzsāktais Vidzemes plānošanas reģiona,
Valsts kultūrkapitāla fonda un AS “Latvijas valsts meži” atbalstītais projekts
“Akmens kundziņš”.
Projekta rezultātā ir tapusi animācijas filma, kurai scenāriju, sižetu un notikumus izdomāja, zīmēja, veidoja un
ierunāja Mazsalacas apvienības bērni,
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi un Valmieras SOS ciemata
bērni. Projekta ietvaros notika radošās
darbnīcas, lekcijas, muzikālās darbnīcas un studiju ieraksti gan Ramatas
pagasta kultūras centrā, estrādē un
bibliotēkā, gan Mazsalacas Mūzikas
un mākslas skolā, Mazsalacas novada muzejā un “UGA records“ ierakstu
studijā.
Laika periodā no 7. jūnija līdz
21. septembrim projektā norisinājās:
♦scenārija veidošanas darbnīca
Daces Liepas un Gunitas Penkas
vadībā par Mazsalacas apvidus
teikām un animācijas filmas saturu, tēliem, personāžiem;
♦kultūrvēstures un mākslas vēstures
lekcija Baibas Eglītes vadībā par
ieskatu mākslas vēsturē un mazsalacieša Pētera Kundziņa daiļradē;
♦Mazsalacas Mūzikas un mākslas
skolā norisinājās gleznošanas meistardarbnīca un veidošanas darbnīca Mirdzas Gukas vadībā, kurās
tika zīmēti foni animācijas filmai un
apgūti veidošanas, izmantojamo
materiālu pamati, kā arī viena animācijas filmēšanas darbnīca Daces
Liepas vadībā;
♦četras animācijas meistardarbnīcas animatoru Silvas Utānes, Daces

Liepas, Anitas Ozoliņas un Vijas
Liepiņas vadībā, kurās tika veidoti
personāži, atribūtika, tēli;
♦lai animācijas filma iegūtu skaņu,
emocijas, sajūtas un vārdus, norisinājās dziedāšanas meistardarbnīca Julgī Staltes vadībā, runas un
skatuves mākslas meistardarbnīca Māras Liniņas vadībā, trīs dziedāšanas mēģinājumi Baibas Bīviņas
vadībā un divu dienu ieraksts “UGA
records” ierakstu studijā kopā ar Uģi
Raibaci, Daci Liepu un Baibu Bīviņu,
kurās tika ierunātas un iedziedātas
lomas, teksti animācijas filmai “Akmens kundziņš”.
Visas meistardarbnīcas un lekcijas norisinājās radoši, atraktīvi, pilnas
pozitīvām emocijām, ar bērnu smiekliem un sajūsmu par jaunām apgūtām
iemaņām un sagaidāmo rezultātu.
Kā arī tam pa vidu, pārvarot bailes un
kautrīgumu, bērniem bija prieks par
izdošanos un drosme uzsākt ko jaunu
un nebijušu. Kopā meistardarbnīcās
piedalījās 158 jaunie talanti.
Janvāra mēnesī animācijas filmu
“Akmens kundziņš” varēja noskatīties
Mazsalacas Kultūras centrā.
Vēlos teikt lielu paldies visiem meistarklašu dalībniekiem, viņu vecākiem
un pedagogiem par ieguldīto darbu,
laiku, pacietību un vēlmi apgūt jaunas
prasmes, lai sešu mēnešu laikā radītu
animācijas filmu “Akmens kundziņš”,
kas paliks vēsturei par vietējā apriņķa
teikām!
Sandra Zondaka,
Valmieras novada pašvaldība

Jogas
nodarbības
Turpinās jogas nodarbības, ko aicināts apmeklēt ikviens interesents.
Ik trešdienu no plkst. 19.30 līdz plkst.
20.30 tiešsaistes platformā Zoom. Kopā
ar pasniedzēju Barbaru Mednieci jogot
turpināsim līdz pat jūnija sākumam.
Nodarbības piemērotas visiem vecumiem un jebkurā sagatavotības līmenī.
Pieslēgšanās saiti meklē www.valmie
rasnovads.lv vai Rūjienas apvienības
Facebook lapā!
Nodarbības norisinās bez maksas
projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/053 “Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rūjienas apvienības iedzīvotājiem” ietvaros.
Madara Ribozola,
Valmieras novada pašvaldība

Gaujas
plostniekus
iepazīstot
Biedrība “Gaujas plostnieki” mērķprogrammas “kultūrELPA” ietvaros veiksmīgi īstenojusi projektu “Plostam jāiet
plosta ceļš”.
Projekta mērķis bija stiprināt biedrības kapacitāti un ilgtermiņā nodrošināt
Gaujas plostnieku amata prasmju ilgtspēju un attīstību. Lai sasniegtu projekta mērķi, iegādāti baļķi un darba rīki
ikgadējai plosta siešanai, aprīkošanai
un pludināšanai. Iegādāta pārvietojama
nojume, kas pēc nepieciešamības tiks
izmantota kā patvērums no nelabvēlīgiem laika apstākļiem plosta siešanas
laikā un stenda vieta plostniecības
tradīcijas popularizēšanai. Iegādāts dators ikdienas darbu nodrošināšanai un
savākto digitālo foto un materiālu glabāšanai, kā arī pielāgots Facebook konts,
lai biedrībai būtu platforma, kur publicēt
aktuālāko saturu ne tikai ar jaunumiem
un ziņām no Gaujas plostnieku galvaspilsētas, bet arī ārpus tās.
Projekts īstenots mērķprogrammas
“kultūrELPA” ietvaros, finansiāli atbalsta
Valsts kultūrkapitāla fonds.
Jānis Vāvere,
biedrība “Gaujas plostnieki”
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VNF rallijs visa gada garumā
Atskatoties uz jau pagājušo, 2021. gadu, Valmieras novada fonds (VNF) to
varētu saukt par Labdarības ralliju visa
gada garumā. Neteiksim, ka šis rallijs bijis kā sacensība vai cīņa par uzvaru, bet
veselīga darbošanās savā – ziedošanas,
labdarības un filantropijas – laukā.
Gada sākumā vēl skaidri nebija zināms, vai pašreizējā VNF komanda varēs
slaucīt tradicionālā Valmieras pilsētas
svētku Labdarības bumbu rallija darba
sviedrus un baudīt gandarījumu par
padarīto. Tomēr skaidri zinājām, ka atpakaļceļa nav un jau iepriekš izsludinātajam kolektīvās ziedošanas pasākumam
– Ziedotāju aplis – būtu jānotiek! Pateicoties fonda padomes tehniskajam atbalstam un ilggadējiem optimistiskajiem
sadarbības partneriem, pasākums pirmo reizi tika rīkots attālināti. Lai gan jau
iepriekšējā gada rudenī gūtā pieredze,
organizējot pasākumus attālināti, bija
mūs iesildījusi, Ziedotāju aplis bija īstas
ugunskristības! Mums izdevās, un rezultātā tika saziedoti vairāk nekā 2000 EUR
diviem lieliskiem projektiem - Disku
golfa parks “Pauku priedes” un ”Šodien
stundas notiek attālināti”.
Rallijs turpinājās gan ar VNF Jauniešu
ideju laboratorijas aktivitātēm – izaugsmes programmu “Diametrs”, ko dāsni
atbalstīja AS “Swedbank”, gan ar projektu konkursu “Jaunieši dod iespēju
jauniešiem”, kura rezultātā tika atbalstītas divas idejas vairāk nekā 700 EUR apmērā.
Neierastā, taču interesantā formātā
visas dienas garumā tika organizēti VNF
Ražas svētki, kad 2018., 2019. un 2020.

gada projektu īstenotāji tika aicināti uz
tikšanos ar fonda komandu un ziedotājiem. Neizpalika arī tradicionālās Ziedotāju brokastis, kuras notika abējādi
– gan tiešsaistē, gan klātienē.
Vasara nāca ne tikai ar sauli, siltumu
un enerģiju, bet arī ar nākamo rallija
posmu – Domu krēslu izgatavošana un
uzstādīšana 19 dažādās vietās Valmieras
novadā, kā arī 21 Senioru domražu noorganizēšanu un vadīšanu. Labdarības
bumbu rallijs bija vasaras kulminācija.
Organizēšanā mums palīdzēja ne tikai
jau pieredzējušie un talantīgie projektu vadītāji, bet arī Valmieras novada
skolēni, brīvprātīgie, kā arī Eiropas solidaritātes korpusa brīvprātīgie no Spānijas un Filipīnām. Nedrīkst nepieminēt arī
jaunos un pieredzējušos fonda padomes
pārstāvjus, kuri ne tikai aktīvi dalījās ar
ziņām par pasākumu savos sociālo tīklu
profilos, bet arī nāca talkā mūsu oranžajā
teltī, uzrunājot valmieriešus un pilsētas
viesus akcijas laikā ziedot VNF projektu
konkursam “Sev, tev, novadam”. Labdarības bumbu rallija laikā šim mērķim ziedojumos tika saņemti gandrīz 5000 EUR.
Turpat netālu no mūsu oranžās telts
aktīvi darbojās arī fonda jauniešu “Ezīša
miga”, kur laimes rats griezās gandrīz
bez apstājas. Jauniešu ideju īstenošanai “Ezīša migā” tik saziedoti vairāk nekā
1000 EUR.
Rudens un ziemas laiks turpinājās
ar Senioru domradēm, tika rīkotas 13
Labdarības un filantropijas akadēmijas skolēniem, 10 iestādēm un uzņēmumiem, lai mudinātu Valmieras novada iedzīvotājus atklāt un novērtēt

ziedošanas un labdarības nozīmi mūsu
novada attīstībā.
Lai gada nogale nebūtu mazāk krāšņa
kā vasara, mēs uzdrīkstējāmies startēt ar
pavisam ko jaunu un aizsākt jaunu ziedošanas akciju – VNF Spēka brokastis,
kopā akcijas laikā saziedoja vairāk nekā
1000 EUR “Sev, tev, novadam” projektu
konkursam.
Šī gada laikā čakli darbojās “Sev, tev,
novadam“ projektu īstenotāji – tika īstenoti seši “Sev, Tev, novadam“ projekti:
Mūzikas svētki Burkānciemā, Keramikas
darbnīca Mazsalacā, Veselā miesā vesels
gars (Brenguļu pagastā), Andreja Upīša
17B pagalma iedzīvināšana (Valmierā),
Valmieras Jāņparka apkaimes iedzīvotāju
aktivizēšana kopīgai rīcībai, Matīšu pagasta tūrisma attīstība un kopienas aktīvās atpūtas veicināšana.
Vēl viens pilsoniskās līdzdalības un
atbildības pienākums visa šī gada garumā un vēl līdz 2024. gada pavasarim ir
darbs Aktīvo iedzīvotāju fonda padomē,
projektu konsultēšanā un koordinēšanā.
Arī tā ir nozīmīga VNF ikdienas rallija
sastāvdaļa!
Nekas no visa nenotiktu, ja mūsu ralliju
neatbalstītu Borisa un Ināras Teterevu
fonds, Sabiedrības integrācijas fonds,
Fonds Ziedot.lv, Latvijas valsts meži,
Valmieras novada pašvaldība, ziedotāji,
neskaitāmi uzņēmēji, pagastu pārvalžu
vadītāji, sadarbības partneri, arī kaimiņi aiz sienas un ģimenes mājās! Neizsakāmi milzīgs paldies jums visiem!
Patricija Siliņa,
Valmieras novada fonds

Paldies par atbalstu no biedrības “Glābiet
bērnus”
Latvijas biedrības “Glābiet bērnus” Strenču nodaļa
pagājušā gada nogalē sveica 50 daudzbērnu ģimenes un
centīgās ģimenes ar bērniem Strenčos, Sedā un Jērcēnu
pagastā, kuras nesaņem Eiropas Savienības pārtikas pakas. Pirms Ziemassvētkiem aizvedām 30 svētku paciņas
arī Strenču, Sedas un Jērcēnu pagasta vientuļajiem pensionāriem un pansionāta iemītniekiem no Strenčiem un
Sedas. Vientuļos pensionārus sveicam jau no 2009. gada,
iesaistot pasākumā bērnus, kuri iepriecina vientuļos pensionārus ar Ziemassvētku dziesmiņām. Šogad, ievērojot
Covid-19 dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju, priekšnesumi
izpalika. Svētku paciņas varējām iegādāties projekta
’’Paēdušai Latvijai” ietvaros sadarbībā ar biedrību “Latvijas
Samariešu apvienība”.
Liels iepriecinājums bija 30 pārtikas pakas, kuras mums
atveda uzņēmuma “Scandagra Latvia” Valmieras nodaļa,
par ko esam ļoti pateicīgi viņiem! Pakas bija gatavotas ar
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mīlestību, neaizmirstot par saldumiem mazākajiem.
Liels paldies Priedīšu ģimenei Strenčos, kura jau
trešo gadu mūs atbalsta, ziedojot medu. Lai veselība un
veiksmīgs gads Uldim Priedītim, lieliskajam biškopim!
Paldies Mihailam Šjaudinim, kurš nekad neatsaka, ar
savu transportu palīdzot mums izvadāt svētku paciņas.
Liels paldies arī mūsu zinošām biedrības biedrēm Ilvijai
Ķimsei no Jērcēniem un Līgai Smirnovai no Sedas, kuras
vienmēr pārzina savu teritoriju gan par ģimenēm, gan
vientuļajiem pensionāriem. Strenčos par cilvēkiem,
kuriem nepieciešama palīdzība, mums ziņo valdes locekle
Inta Bišofa un Daiga Vanaga, kura ir biedrības valdes
priekšsēdētāja vietniece.
Vēlot sirdsmieru, optimismu un veselību visiem!
Velga Graumane,
biedrības “Glābiet bērnus” Strenču nodaļa

KAPITĀLSABIEDRĪBAS

Valmieras novada pašvaldības
kapitālsabiedrību paveiktais 2021. gadā
Sākot jaunu gadu, vaicājām Valmieras novada pašvaldības
kapitālsabiedrībām, kādi ir trīs nozīmīgākie paveiktie darbi
2021. gadā.

SIA “ZAAO”
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028. gadam nozarei izvirza būtiskus izaicinājumus. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas izbūves uzsākšana apstiprina, ka ZAAO aktīvi iesaistās atkritumu pārstrādes veicināšanā,
lai sasniegtu plānā izvirzītos mērķus. Šis projekts ir būtisks
solis šķirošanas sistēmas jēgpilnai attīstībai, piedāvājot
iedzīvotājiem iespēju dalīti vākt bioloģiskos atkritumus.
Rūpnīcu paredzēts nodot ekspluatācijā 2023. gada beigās,
lai ar 2024. gada janvāri nodrošinātu pilnvērtīgu sistēmu
bioloģisko atkritumu savākšanai, pārstrādei un turpmākai
izmantošanai tautsaimniecībā. Rūpnīcas izveides projektā tiks
ieguldīti vairāk nekā 10 miljoni EUR, projektu līdzfinansē ES
Kohēzijas fonds.
2021. gada vasarā ZAAO kopā ar LIAA, LIAA Valmieras biznesa inkubatoru, Valmieras Attīstības aģentūru, AS “Valmieras
stikla šķiedra”, Valmieras novada pašvaldību un citiem sadarbības partneriem organizēja Latvijā pirmo atkritumu pārstrādes
veicināšanas hakatonu jeb ideju maratonu “DaibeZero”, lai
virzītos aprites ekonomikas virzienā un veicinātu atkritumu
saimniecības attīstību.
Atkritumu pārstrādes idejas ar nozares profesionāļu atbalstu attīstīja uzņēmēji, pētnieki, studenti un vides entuziasti. Par
labāko tika atzīta starptautiskas komandas “Air Glass Technology“ ideja stikla šķiedras atkritumus pārstrādāt ķieģeļos un
citos celtniecības materiālos. Komandas kapteinis ir iestājies
LIAA Valmieras biznesa inkubatora pirmsinkubācijas jeb PINK
programmā, lai turpinātu uzsākto ideju testēt un pilnveidot.
Gada nogalē Valmierā, Rīgas ielas 32 jaunās telpās atvērts
ZAAO klientu apkalpošanas centrs. Tas izvietots ēkas pirmajā
stāvā, lai būtu ērti pieejams klientiem - arī vecāka gada gājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Klientu apkalpošanas centrs darbojas “zaļajā“ režīmā - klātienes konsultācijas ir pieejamas pēc iepriekšēja pieraksta un
uzrādot Covid-19 sadarbspējīgu sertifikātu. Epidemioloģiski
nestabilās situācijas dēļ aicinām izvērtēt klātienes konsultāciju
nepieciešamību, par galvenajiem saziņas kanāliem izvēloties
ZAAO telefona centrāli tālr. 64281250 un e-pastu zaao@zaao.lv.
Pieteikt pakalpojumu var arī uzņēmuma mājaslapā www.
zaao.lv.

SIA “VTU VALMIERA”
SIA “VTU Valmiera” 2021. gadā piedalījās VSIA “Autotransporta direkcija” rīkotajos iepirkumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes
maršrutu tīklā, kā rezultātā uzņēmums turpinās sniegt pasažieru pārvadājumu pakalpojumus maršrutu tīkla daļā (lotē)
“Valmiera, Valka, Smiltene” periodā no 2022. gada 1. janvāra
līdz 2022. gada 31. decembrim. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu 10 gadu periodam pēc 2023. gada
1. janvāra iepirkuma rezultāti vēl gaidāmi.

Neraugoties uz 2021. gadā piedzīvotajiem izaicinājumiem
Covid-19 ierobežojumu ievērošanā (obligāta visu uzņēmuma darbinieku vakcinācija, noteiktie ierobežojumi pasažieru
pārvadājumu ietilpībai autobusos, reisu īslaicīga slēgšana),
uzņēmums ar visu darbinieku atbildīgu un profesionālu iesaisti, nenogurstošu darba sparu un izturību spējis nodrošināt
nepārtrauktu uzņēmuma pakalpojumu sniegšanu pilnā apmērā un labā kvalitātē.
Uzņēmums 2021. gadā iespēju robežās atjaunojis autobusu parku (Valmieras pilsētas maršrutu izpildei iegādāts
desmitais videi draudzīgais hibrīdautobuss, kvalitatīvākai
un ērtākai pasažieru pārvadāšanai iegādāts mazas ietilpības
autobuss Mercedes – Benz Sprinter un tūrisma klases autobuss Mercedes – Benz TOURISMO, maršrutā Valka–Rīga–Valka
kursē nomātais tūrisma klases SCANIA TOURING HD autobuss,
D kategorijas vadītāju apmācības nodrošināšanai pārbūvēts
un sertificēts mācību autobuss).

SIA “VALMIERAS ŪDENS”
SIA “Valmieras ūdens” sekmīgi pabeigusi projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.
4.3.1.0/18/A/019) realizāciju, kas bija visu laiku plašākā un
komplicētākā centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve.
Galvenais uzdevums bija turpmāk Gaujas labo krastu nodrošināt ar siltumenerģiju, izmantojot Dakstiņu ielā 1 esošo
jauno katlumāju. Savukārt līdz ar jaunās katlumājas pievienošanu pilnībā atslēgta centrā esošā katlumāja Rīgas ielā 25,
kas turpmāk vairs netiks darbināta. Projekta pirmajā kārtā
2020. gadā tika izbūvētas un pārbūvētas siltumtrases ar kopgarumu 1666 metri. Tika izbūvēti jauni siltumtrases posmi
Dakstiņu, Ķieģeļu, Limbažu, Beātes un Dārza ielās. Savukārt
otrajā kārtā tika rekonstruēti esošie siltumtrases posmi 233
metru apjomā Annas, Miera, Kārļa, Garajā, Rīgas un A. Upīša
ielās. Paralēli notika arī ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un pārbūves darbi. Būvdarbi tika veikti
divās kārtās, kuru kopējās izmaksas 1 328 308,25 EUR bez PVN.
To skaitā ir 252 853,76 EUR bez PVN, ko sedza piesaistītais Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējums.
SIA “Valmieras ūdens” 2021. gadā turpināja maģistrālo tīklu paplašināšanu Valmiermuižā, un no augusta centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai tika pievienoti arī nami Vanagu ielas
rajonā. Šovasar sekmīgi izbūvēts 520 metrus garš ūdensvada
savienojums no Krasta ielas līdz Vanagu ielai līdzās esošajam
asfaltētajam gājēju celiņam, un jaunizveidotās komunikācijas tika pievienotas Valmiermuižā jau esošajam ūdensvadam
Ābeļu un Krasta ielās, veidojot vienotu sistēmu.
Pērn pirmos ieguvumus sniedza SIA “Valmieras ūdens” piederošajās bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (BNAI),
kas atrodas Grīšļu ielā 6, uzstādītās saules paneļu elektrostacijas iekārtas. To saražotā elektroenerģija veidoja nozīmīgu daļu
no ikdienā BNAI nepieciešamās elektroenerģijas, kas veicina
atjaunojamo energoresursu izmantošanu uzņēmuma darbībā
un videi draudzīga ražošanas procesa nodrošināšanu. Gada
laikā saules paneļu elektrostacijas iekārtas saražoja gandrīz
40 000 kWh elektroenerģijas.
Turpinājums 22. lpp
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SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”
Uzņēmumam SIA “Valmieras Namsaimnieks” šogad apritēja 20 gadi. Liels paldies jāsaka vairāk nekā 5000 klientiem,
kolēģiem un sadarbības partneriem!
SIA ”Valmieras Namsaimnieks” apsaimnieko 111 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai skaitā divas Kocēnos un divas
Valmiermuižā. Tiks uzsākta sadarbība arī ar daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem Trikātas pagastā.
Vairāku dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki arī šogad ir
pieņēmuši lēmumu, piesaistot Eiropas Savienības fonda līdzekļus, sadarbībā ar attīstības finanšu institūciju Altum veikt
energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus savās dzīvojamās mājās. Darbi ir uzsākti Stacijas ielā 39, Valmierā, līguma
slēgšanas gatavībā ir daudzdzīvokļu mājas Tirgus ielā 2, Linarda Laicena ielā 12, Linarda Laicena ielā 13, Linarda Laicena ielā
15, Valmierā.
Saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku lēmumu, piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu, ir veiktas dzīvojamo māju piesaistīto teritoriju labiekārtošanas. 2021. gadā teritoriju labiekārtošana
veikta Stacijas ielā 14, Gaujas ielā 2, Kārļa Baumaņa ielā 2, Rūpniecības ielā 42, Rīgas ielā 18, Valmierā. Labiekārtošanas darbi
turpinās arī Rīgas ielā 1, Valmierā.

SIA “ADVEN LATVIA” UN AS “VALMIERAS
ENERĢIJA”
AS “Valmieras Enerģija”, kurā enerģētikas uzņēmumam
SIA “Adven Latvia” pieder 52,15 % akciju, bet Valmieras novada pašvaldībai 47,85 % akciju, izdevies ne tikai nodrošināt
ilgtspējīgu enerģijas ražošanas procesu un samazināt kaitīgās
CO₂ emisijas, bet arī stabilizēt siltumenerģijas tarifu Valmieras
novada pašvaldībā.
Kamēr citur Latvijā strauji aug siltumenerģijas gala tarifi,
Valmierā tas saglabājas relatīvi zems – tas bijis iespējams, pateicoties pārdomātām investīcijām un jaunas šķeldas katlumājas
izbūvei Dakstiņu ielā 1 pērnā gada oktobrī. Katlumājai uzsākot
savu darbību, AS “Valmieras Enerģija” ražošanas avotos vairāk
nekā 90 % no siltumenerģijas apjoma tiek saražots no atjaunojamiem energoresursiem. Tas nozīmē, ka šķeldas katlumāja ne
tikai veicina Valmieras kā pilsētas energoresursu neatkarību
no fosilā kurināmā, bet arī ļauj samazināt siltumnīcefekta gāzu
emisijas par 10 000 CO₂ ekvivalenta tonnām gadā. Jaunā katlumāja ir aprīkota ar modernām tehnoloģijām, kas ļauj dedzināt zemākas kvalitātes šķeldu lētāk, kas ir nozīmīgs ieguvums
Valmieras iedzīvotājiem it īpaši tagad, kad fosilā kurināmā cenas pieaugušas vairāk nekā piecas reizes.
Savlaicīgi un pārdomāti veiktas investīcijas ir mazinājušas
atkarību no straujām fosilā kurināmā cenu svārstībām. Iepriekš 70 % no tīklā nodotās siltumenerģijas tika saražota no
dabasgāzes, bet šodien, pēc Dakstiņu ielas 1 katlumājas projekta realizācijas, tie ir tikai 10 %. Projekta realizācija ļāvusi ne
vien noturēt stabilu ražošanas tarifu, bet pat to samazināt par
2,5 %. AS “Valmieras Enerģija” saražotās siltumenerģijas tarifs
kopš 2021. gada 1. jūlija ir 34,86 EUR par MWh.
AS “Valmieras Enerģija” saražo līdz 84 % no Valmieras
pilsētai kopumā nepieciešamā siltumenerģijas apjoma.
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SIA “VIDZEMES SLIMNĪCA”
Lielākais izaicinājums Vidzemes slimnīcai 2021. gadā bija
Covid-19 pacientu ārstēšana un aprūpe, nepārtraucot citu
profilu pacientu uzņemšanu un turpinot sniegt ambulatoros
veselības aprūpes pakalpojumus. Šai laikā arī papildināts jaunu iekārtu un aprīkojuma klāsts tieši Covid-19 inficēto pacientu diagnostikai, ārstēšanai un aprūpei. Kopumā 2021. gadā
Vidzemes slimnīcā ārstēti 1172 pacienti ar Covid-19 kā pamatdiagnozi un 110 pacienti ar Covid-19 kā blakusdiagnozi.
Vidzemes slimnīca 2021. gadā aktīvi iesaistījās pasākumos,
lai veicinātu vakcināciju pret Covid-19. Kopumā Vidzemes
slimnīca nodrošināja vairāk nekā 23 000 vakcīnu ievadīšanu,
ieskaitot aptuveni 240 izbraukuma vakcinācijas pie iedzīvotājiem mājās un vairāk nekā 2200 balstvakcinācijas.
Ar neiroloģijas nodaļas un insulta vienības pārbūvi 2021.
gada septembrī tika pabeigts līdz šim vērienīgākais Vidzemes
slimnīcā ERAF līdzfinansētais projekts “Kvalitatīvu veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes
slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”. Vairāk
nekā 7,5 milj. EUR vērtā projektā sešos gados ir pārbūvēta
Bērnu slimību nodaļa, Terapijas nodaļa, Rehabilitācijas
nodaļa, Hronisko pacientu aprūpes nodaļa, Endoskopiju
nodaļa, Funkcionālās diagnostikas nodaļa, Laboratorija,
Asins sagatavošanas nodaļa un Ambulatorā nodaļa, kā arī
rekonstruētas kāpņu telpas, pārbūvēts ieejas mezgls un
stacionāra pacientu garderobe.
Lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, gan ERAF projekta
ietvaros, gan par slimnīcas budžeta līdzekļiem iegādātas
jaunas iekārtas un tehnoloģijas – datortomogrāfs, digitālas
stacionārās un mobilā rentgena iekārtas, ultrasonogrāfi, attēlu
arhivācijas sistēma u.c. Kopumā jauno iekārtu un tehnoloģiju
iegādē Vidzemes slimnīca 2021. gadā investējusi vairāk nekā
2,2 milj. EUR. Liels atbalsts bijis arī valsts budžeta līdzekļu
piešķīrums.
Paplašinot pakalpojumu klāstu, ieviesti jauni izmeklējumi
– elektromiogrāfija, paplašināts pakalpojums asinsspiediena
24 h monitorēšana, pieejamas algologa jeb sāpju terapeita un
dermatovenerologa papildu konsultācijas, uzsākta medicīniskā
rehabilitācija Covid-19 pārslimojušajiem, darbiniekiem pieejams sertificētas psiholoģes psihoemocionālais atbalsts.

SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”
Nozīmīgākie darbi 2021. gadā, kas paveikti ar mērķi uzlabot
un paplašināt ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamību
Kocēnu apvienības ciemos:
♦Vaidavas ciemā izbūvēts (pagarināts) ūdensvads 247 metru
garumā ielā “Apvedceļš”, nodrošinot pieciem nekustamajiem īpašumiem centralizēto ūdensapgādi;
♦Izstrādāti būvprojekti ūdensvadu paplašināšanai Kocēnu
ciemā (~137 m) un Vaidavas ciemā (~470 m);
♦Lai netiktu ierobežoti kurināmā transporta piegādes veidi,
paplašināts piebraucamais ceļš katlumājai Imanta iela 14B,
Zilākalnā.

KAPITĀLSABIEDRĪBAS

PSIA “RŪJIENAS SILTUMS”
Sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tiek
turpināta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2. kārta”, Nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizācija. Projekta ietvaros tiks paplašināti kanalizācijas tīkli Kalēju, Skolas,
Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un
Siguldas ielās, Rūjienā.
PSIA “Rūjienas siltums”, turpinot pakalpojumu kvalitātes
attīstību, ieviesa saviem klientiem tiešsaistes norēķinu vietni
Bill.me. Izmantojot šo vietni, klientiem ir iespējama operatīva saziņa, skaitītāju rādījumu nodošana, rēķinu saņemšana,
rēķinu apmaksa, pārskata iegūšana un arhīva informācija.
PSIA “Rūjienas siltums” uzsākta dzīvojamo ēku apsaimniekošana. Pirmā dzīvojamā ēka ir Miera ielā 1, Rūjienā. Papildus
2021. gadā iesniegts un apstiprināts ALTUM energoefektivitātes uzlabošanas projekts, kurā paredzēts: pamatu un fasādes
siltināšana, jumta seguma maiņa, pilnīga apkures sistēmas
maiņa, ūdensvada un kanalizācijas tīklu pilnīga atjaunošana.

SIA “VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS”
Sadarbībā ar Jāņa Daliņa stadiona pārbūvē un jaunās
vieglatlētikas manēžas būvniecībā iesaistītajām pusēm
noslēgts infrastruktūras būvniecības process. Uzsākta sporta kompleksa iekštelpu un ārtelpu teritorijas apsaimniekošana, nokomplektēts personāls. Uzņemtas pirmās treniņu
nometnes ar vieglatlētiem no Latvijas un Baltijas, nodibināti
kontakti un uzsākta sadarbība ar sporta organizācijām Skandināvijā.
Jaunais nosaukums SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” (iepriekš “Vidzemes Olimpiskais centrs”) stiprina gan uzņēmuma,
gan Valmieras pilsētas tēlu Latvijā, Baltijā un ārvalstīs. Uzņēmuma nosaukuma maiņai paralēli tika veikta arī uzņēmuma
vizuālās identitātes maiņa, kas nodrošina labāku atpazīstamību klientu vidū un veido vienotu uztveri par uzņēmumā
sniegtajiem pakalpojumiem. Jaunā uzņēmuma vizuālā identitāte izstrādāta kā Valmieras pilsētas identitātes apakšzīmols.
Pozitīvās asociācijas par Valmieras pilsētu vairo Valmieras
Olimpiskā centra atpazīstamību un otrādi. Tāpat noteiktas
uzņēmuma darbības vērtības, misija un vīzija.
2021. gadā sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību veikta Futbola stadiona tribīņu ēkas 2. kārtas būvniecība Čempionu ielā, veicot iekštelpu inženiertehnisko tīklu un iekārtu
izbūvi, iekšējo apdari, kā arī telpu plānojuma izmaiņas, lai tās
funkcionāli atbilstu mūsdienu prasībām, aizvadot LFF Virslīgas spēles un turnīrus dažādām vecuma grupām. Tādējādi ir
atrisināta arī līdzšinējā problēma par ģērbtuvju noslogojumu
un ērtībām Sporta spēļu hallē. Gada nogalē objekta būvniecības process ir pabeigts un notiek tā pieņemšana no attiecīgo
institūciju puses, lai saņemtu atzinumus par būves gatavību
ekspluatācijai.

SIA “BANGA KPU”
SIA “BANGA KPU” pamatdarbības veids ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Mazsalacā, Mazsalacas pagastā
un Skaņkalnes ciemā.
2021. gadā ir paveikts ļoti nozīmīgs darbs ūdenssaimniecības attīstības programmas īstenošanā – realizētas būvprojekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli R. Dārziņa, Lielajā,
Dzirnavu un Aurupītes ielās, Mazsalacā” visas atlikušās sešas
kārtas: izbūvēts ūdensvads 1,5 km, kanalizācijas vads 1,5 km
un viena kanalizācijas sūkņu stacija. Līdz ar to ir nodrošināta centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība
vairāk nekā 50 mājsaimniecībām.
Nākamajā ūdenssaimniecības attīstības programmas
posmā ir paredzēts izstrādāt būvprojektu un izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Pļavas ielā, kas nodrošinātu
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību 20 mājsaimniecībām Pļavas ielā, pievienotu vērtību rūpnieciskajam objektam Rūjienas ielā 31 un dotu iespēju pakāpeniski pieslēgt
šim maģistrālajam vadam mājsaimniecības mazajās ieliņās,
blakus Pļavas ielai. Iedzīvotājiem ir ļoti svarīgs šis projekts.
Mēs ticam, ka kopā ar Valmieras novada pašvaldības atbalstu mums izdosies to īstenot!

SIA “BN KOMFORTS”
Strauji augošo izmaksu laikā 2021. gadā paveikts:
♦ Burtnieku pagastā saglabāts nemainīgs siltumapgādes
tarifs kopš 2016. gada;
♦ Ieguldītas investīcijas materiāli tehniskajā bāzē 30 tūkstoši EUR. Nomainītas nolietojušās automašīnas operatīvā
darba veikšanai. Iegādāta jauna pļaujmašīna ar mulčētāju
traktoram Belarus. Iegādāta hidrodinamiskā iekārta tīklu
skalošanai;
♦ Iesniegti trīs projektu pieteikumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai jumta segumu nomaiņai divām apsaimniekojamām mājām Burtnieku pagastā un vienai Valmieras
pagastā.

SIA “MAZSALACAS SLIMNĪCA”
Nozīmīgākie paveiktie darbi Mazsalacas slimnīcā 2021.
gadā:
♦Veiksmīgi pārvarēti divi Covid-19 pandēmijas viļņi. Neskatoties uz to, ka pandēmija radīja lielus zaudējumus
(stacionāram nepienācās valsts atbalsts), slimnīca gadu
noslēdza ar pozitīvu finanšu plūsmu. Veiksmīgi tika uzsākta un turpinās vakcinācija pret Covid-19. Slimnīca Mazsalacā nodrošina lielu vakcinācijas aktivitāti, kā rezultātā nav
nepieciešama izbraukuma vakcinācija;
♦Ar pašvaldības atbalstu veikta katlumājas un slimnīcas siltummezgla rekonstrukcija, kas ļauj ietaupīt elektroenerģiju un kurināmo;
♦Veikts rentgenaparāta digitālās daļas remonts, kas ļauj
turpināt rentgena izmeklējumus slimnīcā.
Ilze Janīte,
Valmieras novada pašvaldība
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Izveidots
2022. gada
pasākumu ceļvedis

Visit Valmiera
Facebook nosvin
10 gadu jubileju!

Jauns gads sācies ar jaunu cēlienu arī pasākumu
jomā, pieņemot dažādus izaicinājumus, kas pēdējos gados skar šo nozari. Valmieras novada pašvaldības Tūrisma pārvalde sadarbībā ar novada radošajiem pasākumu organizatoriem, Kultūras pārvaldi
un Sporta pārvaldi ir izveidojusi 2022. gada pasākumu ceļvedi, kas atspoguļo gada zīmīgākās Valmieras novada norises. Ceļvedis elektroniskā formā
aplūkojams mājaslapā www.visit.valmiera.lv, sadaļā
Iepazīsti, Valmieras novads.
Ar jaunām vēsmām apmeklētājus priecēs tādi ikgadēji pasākumi kā Valmieras novada pilsētu un pagastu svētki, festivāli un amatierkolektīvu uzvedumi. Pavasara velo sezonu atklāsim ar iemīļoto Velo
un kino festivālu “Kino Pedālis”, bet aktīvo ūdens
sezonu – ar “Plostnieku svētkiem” Strenčos. Līksmās
noskaņās sagaidīsim tradicionālos Saulgriežu svētkus, kā arī neizpaliks ikgadējie amatnieku tirdziņi,
kur būs iespēja iepazīt jaunākās amatnieku tendences, iegādāties skaistus, praktiskus sadzīves
priekšmetus un mājražotāju sarūpētos gardumus.
Aktīvi izpausties un just līdzi varēs dažādos sporta
un aktīvās atpūtas pasākumos. Teātra māksla būs
baudāma ikgadējā Valmieras vasaras teātra festivālā. Papildus jau minētajiem gada laikā gaidāmi
arī tādi līdz šim nebijuši pasākumi kā “Valmieras
starptautiskais multimediju festivāls”, Andrea Salustri cirka izrāde “Materia”, koncerts “Zeme, kas dzied!”,
Manhetenas īsfilmu kinofestivāls un citi pasākumi. Toties par daudzpusīgām gleznu un citu mākslas darbu izstādēm parūpēsies Valmieras novada
muzeju un kultūras iestāžu radošie darbinieki.
Sīkāk ar aktuālajiem pasākumiem būs iespējams iepazīties ikmēneša elektroniskajā bukletā
“Drīzumā Valmieras novadā” un Valmieras novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā.
Apmeklējot pasākumus, aicinām sekot līdzi aktuālākajai pasākumu norises informācijai, kā arī
ievērot valstī noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai.

Sociālie mediji neapšaubāmi ir neatņemama 21. gadsimta sastāvdaļa, un Facebook ir viens no lielajiem “milžiem”, ko
izmanto arī dažādas organizācijas, kā, piemēram, Valmieras
novada tūrisma lapa Visit Valmiera, kas šī gada sākumā nosvinējusi 10 gadus ar vairāk nekā 13 tūkstošiem sekotāju.
Tam par godu tika organizēts konkurss, aicinot Valmieras
novada iedzīvotājus un viesus dalīties savos stāstos par to,
kā Valmiera un novads mainījies pēdējā desmitgadē.
Uzrakstītie stāsti aizkustina un parāda to, ka Valmiera
un novads ir spēcīgs savās saknēs, tradīcijās un arī tūrisma
piedāvājumā kā vietējiem iedzīvotājiem, tā novada viesiem.
Cits slavē sakopto pilsētu, ziedu kompozīcijas siltākajos gada
mēnešos vai atjaunotās ielas, bet citi atminas vēl senākus laikus un to, kā pilsēta izskatījās toreiz.
Tā kā Visit Valmiera Facebook jubileja sakrīt ar Starptautisko paldies dienu, Visit Valmiera komanda vēlējās pateikties vairākiem stāstniekiem, uzdāvinot Valmieras novada
tūrisma uzņēmēju dāvanu kartes. Nora, kura dosies ciemos
uz Mini Zoo “Mežiņi”, raksta: “Valmiera ir manas mājas, mana
sirds pilsēta. Te dzimu, augu, skolā gāju. Mēdz teikt - lai, kur
tu būtu, ir jāsajūt līdz mielēm sava piederība. Tad mana ir, bija
un būs Valmiera! Viss ir savādāk, bet visskaistākās atmiņas ir
no vecā, savā laikā universālveikala, kas šobrīd ir pārbūvēts
kā t/c “Valleta”. Un parks, kurā manā laikā braši slējās Ļeņina
piemineklis. Es mīlu savu pilsētu ar sirdi un dvēseli.” Inese,
kura piedzīvojumus meklēs kopā ar piedzīvojumu kompāniju “Timemachine”, ir dzimusi un augusi Valmierā, bet šobrīd
sirsnīgus sveicienus sūta no Austrijas. Viņasprāt, viens no
skaistākajiem notikumiem pēdējā desmitgadē ir Valmieras
himnas video izveide.
Kristīne, kura balvā ieguva dāvanu karti Naukšēnu vīna
darītavā, savu stāstu tikai iesāka, jo martā tam būs turpinājums, kad apritēs tieši 10 gadi, kad Kristīne staigājusi pa
Valmieru, uzņemot fotogrāfijas un dokumentējot pilsētu.
Gaidām ar nepacietību foto kolāžas, lai ikviens varētu pakavēties atmiņās un vizuāli salīdzināt pārmaiņas. Vaidavas
keramikas dāvanu kartes ieguvēja Monta raksta šādi: “Valmierā esmu desmit gadus. Šeit ir manas mājas. Šeit ir mana
ģimene. Mani piedzīvojumi. Manas atmiņas. Mani draugi.
Mans darbs. Manas emocijas. Mani prieki un manas bēdas.
Mani bērni un mani sapņi. Pastaigājoties pa Valmieru, nepamet sajūtas, ka šeit katru reizi viss ir savādāks. Pilsēta aug.
Ne pa dienām, bet pa stundām. Pirms desmit gadiem iemīlējos šajā pilsētā.”
Esam patiesi priecīgi saņemt stāstus no cilvēkiem, kuri
pavisam nesen kļuvuši par Valmieras novada iedzīvotājiem un jau to iemīļojuši kā savējo. Iveta, kura varēs viesoties šokolādes kārumu ražotnē ‘’R Chocolate’’, raksta: “Nu
jau vairāk nekā gadu esmu valmieriete. Oriģināli esmu no
Bauskas, taču pēc 10 gadu prombūtnes Apvienotajā Karalistē zināju, ka, ja izlemšu atgriezties Latvijā, tad noteikti uz
Valmieru. Valmiera iepatikās tad, kad braucu atvaļinājumos.
Iepatikās, ka pilsēta ir sakopta, vasarā īpaši prieks par ziedu
apstādījumiem, un daudzās pastaigu takas pilsētā ir bonuss!
Prieks būt valmierietei!”
Valmieras novada pašvaldības Tūrisma pārvalde pateicas
novada iedzīvotājiem par dalīšanos savos stāstos un aicina
ikvienu novada iedzīvotāju un pilsētas viesi sekot aktuālajam Visit Valmiera Facebook lapā!

Madara Stukmane,
Valmieras novada pašvaldība

Zane Krūmiņa,
Valmieras novada pašvaldība
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Baiba Misiņa,
Valmieras novada pašvaldība

Salīdzināmais periods 2.01.2020.-30.12.2020.

INFORMĀCIJAS
PIEPRASĪJUMI
Samazinājums par 27%,
savukārt apmeklētāju skaits par
46%

Informācijas pieprasījumi 2021.
Izmaiņas (%) pret 2020. gadu

APMEKLĒTĀJU UN INFORMĀCIJAS
PIEPRASĪJUMU ĪPATSVARS

94% informācijas pieprasījumu no
Latvijas rezidentiem (tostarp 66%
valmierieši). 6% informācijas
pieprasījumu saņemts no ārvalstu
rezidentiem.
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Aizvadīts vēl viens izaicinošs gads tūrisma nozarei,
un Valmieras novada Tūrisma pārvalde apkopojusi
statistiku par 2021. gada Valmieras Tūrisma informācijas centra (Valmieras TIC) apmeklējumu un informācijas pieprasījumiem.
Saistībā ar Latvijā noteiktajiem ierobežojumiem
Covid-19 vīrusa izplatības mazināšanai diezgan ilgu
laika periodu tūrisma jomā strādājošajiem ir bijuši
ievērojami ierobežojumi savas darbības pilnvērtīgai
īstenošanai. Tas atstājis iespaidu gan uz ceļošanas
paradumu izmaiņām, gan uz pakalpojumu nodrošināšanu klātienē. Valmieras TIC apmeklētāji klātienē netika apkalpoti teju pusgadu, tā vietā ikvienam
interesentam informācija tika sniegta pa telefonu,
e-pastu un tiešsaistē.
Globālā situācija skaidri iezīmējusi tendenci palielināties iekšzemes tūrismam, ko apliecina arī Valmieras TIC statistikas rādītāji: 94 % informācijas pieprasījumu saņemti no Latvijas rezidentiem,
savukārt 6 % – no ārvalstu.
Neraugoties uz manāmo apmeklētāju (-46 %) un
informācijas pieprasījumu skaita (-27 %) samazinājumu, salīdzinot ar 2020. gadu, izjūtams ievērojams informācijas meklējumu skaits digitālā vidē, ko apliecina
statistikas rādījumu skaita pieaugums par vairāk nekā
36 tūkstošiem tūrisma mājaslapai www.visit.valmiera.lv.
Arī šis gads nav bijis izņēmums, un pēdējo gadu tendence palielināties pieprasījumam pēc dabas un aktīvās atpūtas tūrisma piedāvājuma vēlreiz apstiprinās.
Tam sekojusi arī pastiprināta interese par kultūrvēstures objektiem, piedāvājuma piedzīvojumam, kā arī
nozīmīgs pieprasījums ir bijis pēc Valmieras novada
tūrisma akcijas.
Līdz šim nemainīgi pirmo vietu informācijas
pieprasījumu un apmeklētāju skaita ziņā ir ieņēmusi
Igaunija, vietu saglabājot arī šogad. Tomēr valstu TOP3,
kuras pieprasījušas tūrisma informāciju Valmieras TIC
šajā gadā, ir mazliet pamainījies, otro vietu ieņemot
Lietuvai (iepriekš Somija), bet trešo vietu saglabājot
Vācijai.
Ar plašāku Valmieras TIC statistikas analīzi un datiem
iespējams iepazīties mājaslapā www.visit.valmiera.lv.
2022. gadā Tūrisma pārvalde turpinās darbu pie
tūrisma piedāvājuma izstrādes, raugoties gan ārvalstu, īpaši Baltijas valstu, gan Latvijas mērķauditorijas
virzienā. Kā arī pastiprināti turpinās darbs pie jaunas,
modernas Valmieras novada tūrisma mājaslapas izstrādes, kas būs ērti pārlūkojama arī mobilajās ierīcēs,
tādējādi veicinot kvalitatīvākas informācijas nodrošināšanu digitālajā vidē.
Februārī tiks apkopoti rezultāti par Valmieras novada naktsmītņu, Tūrisma pārvaldes sociālo tīklu un mājaslapas statistiku.

Valmieras Tūrisma informācijas centra (TIC)
statistika | 2021.gads

Ig

Apkopota
Valmieras Tūrisma
informācijas
centra 2021. gada
statistika

Ārvalstu apmeklētāju
TOP 3

Apmeklētāji (t.sk. grupās)
no Latvijas

Igaunija, Lietuva, Vācija

Lielāko daļu no apmeklētāju
skaita sastāda Valmieras
novada iedzīvotāji.

Visbiežāk interesējošie
jautājumi
Kur paēst?
Kur nakšņot?
Kur atrodas?

INTEREŠU TOP5
Tūrisma akcija
9.7%
Piedzīvojumam
17%

Daba
21.9%

Aktīvā atpūta
29.2%

Faktori
Covid 19 globālās pandēmijas
ietekme.
2021.gadā Valmieras TIC bija
slēgts ~6 mēnešus klātienes
apmeklējumiem.
Palielinājies pieprasījums pēc
vietējā tūrisma piedāvājuma.
Pieaudzis pieprasījums pēc
pakalpojumiem attālināti.

Kultūra un vēsture
22.2%

Valmieras novada pašvaldības Tūrisma pārvalde | 2022
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ZELTA PĀRI

2021. gada Zelta kāzu pāri
2021. gada nogalē jau 15. reizi Valmieras novada pašvaldība un Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa sveica Zelta pārus –
laulībā pavadīti 50 gadi, izceļot un godinot ģimenes un laulības vērtību un nozīmi sabiedrībā.
Ņemot vērā, ka valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un epidemioloģiskie ierobežojumi neļāva rīkot tradicionālo Zelta pāru
sveikšanas ceremoniju, sanākot visiem kopā Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļā, katrs Zelta pāris dzīvesvietā saņēma
individuālu sveicienu.

TAMĀRA UN JĀNIS DORTĀNI NO VALMIERAS
Mūsu satikšanās un mīlestības sākums ir pirmais acu skats
kinoteātrī. Liktenis bija lēmis un ”nosēdinājis” mūs abus blakus.

GITA UN VILIS ALKŠŅI NO VALMIERAS
Pēc 50 kopā nodzīvotiem gadiem mēs varam būt laimīgi,
ka pēc mums paliek trīs paaudzes.

ŅINA UN PĀVELS DREBOTI NO VALMIERAS
Dzīvojām mīlestībā, savstarpējā cieņā, palīdzot viens otram
pārvarēt grūtības – jaunas ģimenes veidošanu. Dzīvē gāja
visādi – gan prieki, gan rūgtumi, bet mēs visu pārvarējām, lai
saglabātu savu ģimeni. Tā mēs ar sievu dzīvojam joprojām, atbalstot un palīdzot viens otram grūtajos brīžos.
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GITA UN ARVĪDS ANSONI NO MAZSALACAS
Lai ģimene varētu sekmīgi veidoties, galvenais ir darbs,
mīlestība un rūpes par ģimeni.

VALIJA UN PJOTRS BOIKO NO VALMIERAS
Sargājam viens otru. Viņa ir konditors, gardi gatavo, tas arī
ir svarīgi. Prieks par bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem.
Vēlam mīlestību, saticību, veselību un izturību! Dzīvē visa
pietiek, protams, arī pastrīdamies, bet jāmāk piedot. Mīlestību visam pāri, rūpēties vienam par otru, un, protams, garšīgs
ēdiens arī palīdz.

ANITA UN ATIS ZARIŅI NO MATĪŠU PAGASTA
Kādā purvā Tu esi iebridis, tādas odziņas lasi!

ZELTA PĀRI

BROŅISLAVA UN MODRIS LĀČI NO VALMIERAS
Ir jāmāk otram pielāgoties, piedot, piedalīties pasākumos
un saglabāt kopīgas intereses!

TAMĀRA UN IGORS BORISOVI NO VALMIERAS
Biežāk jāstrīdas, lai viens otru neaizmirstu!

VELGA UN AIVARS KĀRLIS USTUPI NO VALMIERAS
Nu tas taču tikai joks – 1. aprīļa!

DZINTRA UN IVARS LIEPIŅI NO VALMIERAS
Mūs saturēja mīlestība un ģimene. Ir bijušas dažādas domstarpības, bet ir jābūt gudrākam un īstajā brīdī jāpaklusē.
Jāsaprot otrs cilvēks, jāieklausās viņa domās un vēlmēs. Uzvarēs gudrība un mīlestība.

ANITA UN JĀNIS ĶĪKUĻI NO VALMIERAS
Galvenais ir mīlestība un saticība, rūpējoties vienam par
otru un par dēlu. Kopā darbojāmies pa dārziņu, patika dabā
ogot un sēņot.

RITA UN KĀRLIS LAUŽŅI NO MAZSALACAS
Visu mūžu pūš un paliek kopā!

BIRUTA UN ANDRIS KRASTI NO VALMIERAS
Sākumā ir “rozā brilles”, tad, kamēr cenšamies viens otru izprast, pielāgoties, saproti, ka tas otrs jāpieņem tāds, kāds viņš
ir.

VELTA UN LUDIS FŪRMAŅI NO TRIKĀTAS PAGASTA
Kopā pavadītais laiks un gadi tikai stiprināja mūsu mīlestību!
27

KULTŪRA

Aicina aplūkot gaismas instalācijas
“Pateikts neonā”

Valmieras pilsētvidē no 10. janvāra
līdz 20. februārim būs apskatāmas Latvijas Jaunā teātra institūta projekta
“Pateikts neonā” gaismas instalācijas.
Valmierā aplūkojamo neona mākslas
darbu autori – publiciste Santa
Remere, teātra veidotājs Jānis Balodis,
dzejnieks Kirils Ēcis un dzejas tekstu
autore Inta Balode – savus darbus
veidojuši sadarbībā ar starptautiski
atzīto britu teātra režisoru, dramaturgu
un vizuālo mākslinieku Timu Etčelsu,
kurš, izmantojot vienkāršas neonā atveidotas frāzes, veido miniatūrus
stāstījumus, pārdomu un tuvības brīžus
dažādās sabiedriskās vietās. Piedaloties
Tima Etčelsa tekstveides meistarklasēs,
Latvijas mākslinieki transformēja tekstu
un pašu valodu, reflektēja par aktuālām
tēmām un vērtībām mūsdienu sabiedrībā, nonākot katrs pie sava īpašā
pilsētai un tās iedzīvotājiem veltītā
mākslas darba.
“Pateikts neonā” mākslas darbu autori aicina ikvienu doties pilsētvides
ekspedīcijā un aplūkot neona objektus
dažādās publiskās vietās pilsētvidē.
Neona objektu eksponēšanas vietas
izvēlētas, ņemot vērā katra mākslas darba radošo ideju un tā saturisko vēstījumu. Uz Valmieras dzelzceļa stacijas

ēkas – vietā, kur sagaidām, satiekamies,
kā arī pamājam atvadas, – redzama Intas
Balodes radītā gaismas instalācija “mēs
tieši tāpēc satikāmies”.
Paula Valdena ielā, uz dzelzceļa
viadukta margām izvietots Kirila Ēča
mākslas darbs “kā iemācīties nemest
ēnu?». Mākslinieks, radot šo darbu,
pauž vēlējumu ikvienam: “Iemācīties
līdzās pastāvēšanu, kas nav balstīta
sāncensībā. Iemācīties dalīšanos telpā,
kas nav balstīta distancē. Iemācīties
patstāvību, kas nav balstīta cita nepatstāvībā. It kā būt un reizē nebūt. It kā
būt gaismā un reizē nemest ēnu.”
Valmieriešiem iemīļotā pastaigu vie-

tā, pie Dzirnavu ezeriņa, aplūkojams Santas Remeres darbs “MĪĻĀ
SIRDS”. Santas Remeres radītais darbs ir
daudznozīmīgs, taču ar tā eksponēšanas
vietas izvēli Valmierā akcentēta šo divu
vārdu skaistā, pozitīvā, arī romantiskā
nozīme.
Pie Gaujas, kas gluži simboliski savieno abas Valmieras daļas, apskatāms
Jāņa Baloža radītais neona mākslas
darbs “mums ir kaut kas kopīgs”.
Uzraksts atrodas Gaujas krastā – vietā,
kur valmieriešus un pilsētas viesus sveic
no ziediem veidotais uzraksts “Valmiera”.
Līga Tarbuna,
Valmieras novada pašvaldība

Valters un valmieriņš
“Valmieriņa īpašā spēja ir draudzība, jo viņš ar visiem var sadraudzēties.
Valmieriņam visvairāk patīk spēlēties,
bet viņam pašam nav mīļākās spēles,
jo patīk tās, kas bērniem,” stāsta Valters
Jānis Domins, Valmieras sākumskolas
3.a klases skolēns. Valtera zīmējums
– ideja, kas ir valmieriņš un kā viņš
izskatās, – pārtaps par īpašu dāvanu
Valmieras novada jaundzimušajiem.
“Valmieriņam vislabāk garšo zemenes. Viņš nav zemeņu krāsā, bet zilā,
jo viņam garšo arī mellenes. Vispār
valmieriņi ir dažādās krāsās, bet manā
zīmējumā ir zilā, jo manai māsai un man
zilā ir mīļākā krāsa. Valmieriņam gadi ir

28

no 12 līdz pieci.”
Valters ir vecākais brālis četrgadīgajai
Lottei un brālim Leo, kuram nav vēl
gadiņš. Arī Valters, tāpat kā valmieriņš, ir
draudzīgs, un pirmā doma, ieraugot pēc
viņa zīmējuma tapušo valmieriņu, bija,
ka tā būs kopīga rotaļlieta visiem trim
ģimenes bērniem. Tāpat arī Valteram
ir liels prieks, ka valmieriņi nonāks pie
pašiem mazākajiem Valmieras novada
iedzīvotājiem.
“Valters ir aktīvs puika, vienmēr
stundās iesaistās, ir viedoklis, bet, pats
svarīgākais, viņš ir labsirdīgs. Ļoti līdzīgs
valmieriņam – draudzīgs, iespējams,
tāpēc valmieriņš atklājās tieši Valteram,”

Pirmā rotaļlieta, kas tapusi pēc Valtera radītā zīmējuma, ir dāvana pašam autoram.

stāsta Valtera datorikas skolotāja Linda
Vanaga. “Pieaugušie laikam netic, tāpēc neredz valmieriņu,” domā Valters.
Viņš gan īsti nesaprot, kā uzzināja,
ka valmieriņš izskatās tieši šādi, bet
ir skaidrs – valmieriņu ir daudz, viņi
dzīvo mežā, slepenā pilī, ko slēpj koki.
Valters ir at-klājis, ka “valmieriņi mostas
plkst. 9.00, paši gatavo brokastis, pēc
tam dodas uz skolu, vakarā sporto
un spēlējas ar bērniem. Basketbolu,
piemēram, spēlē, jo ir garas rokas,
var labi driblēt un mest. Man arī patīk
basketbols, trenējos mājā, jo ir pielikts
grozs. Vēl arī tenisu trenējos, daudz pēc
skolas sanāk darīšanu”. Bez zīmēšanas
Valteram ļoti patīk arī dabaszinības,
iespējams, tāpēc Valters uzzināja par pili
mežā.
Valmieras novada pašvaldība pateicas Valteram un visiem zīmējumu
konkursa “Kāds izskatās valmieriņš?”
dalībniekiem! Daudz un radošas idejas
atklāj, ka, lai kāds būtu valmieriņa
izskats, viņam piemīt īstens Valmieras
novadnieka gars – mīl dabu, ir čakls,
radošs, mēdz ticēt brīnumiem, bet
saprot, ka daudz labā un brīnumainā
spējam radīt arī katrs pats.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība

KULTŪRA

Eiropas kultūras galvaspilsēta
Kopš 2021. gada Valmieras novada
pašvaldības darbinieki kopā ar sadarbības partneriem – iedzīvotājiem,
organizācijām un uzņēmējiem – aktīvi darbojas pie Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta, lai pretendētu
uz galvaspilsētas titulu 2027. gadā.
Kā viens no Valmieras vadmotīviem
ir esošās kultūras plaisas aizpildīšana,
nākotnē Valmieras novada iedzīvotājiem un viesiem piedāvājot plašu,
visaptverošu un kvalitatīvu kultūras
piedāvājumu. Valmieras novads
ir vieta atspērienam, un kopā ar
iedzīvotājiem Valmiera vēlas attīstīt
daudzveidīgu kultūras piedāvājumu, iesaistot māksliniekus, gūstot
pieredzi un iedvesmu, sadarbojoties
ar dažādām pilsētām un valstīm.
Mēs vēlamies mainīt kultūras redzējumu un piedāvājumu, attīstot to
vērienīgu un ikvienam interesentam saistošu un atmiņā paliekošu,
sākot no tradicionālās un laikmetīgās
mākslas simbiozes, beidzot ar jaunu kultūrvietu radīšanu, piemēram,
radot kultūrtelpu “Kurtuve”. “Kurtuve” ienesīs jaunas vēsmas pilsētas
kultūras piedāvājumā, tur veidojot
gan mākslas izstādes, gan performances, gan lekcijas un radošu vidi
jaunu kultūras produktu radīšanai.
Mēs vēlamies radīt dziļāku izpratni
gan par tradicionālo kultūru, gan
laikmetīgo, aicinot iedzīvotājus uz
sarunu par kultūras daudzveidīgajām izpausmes formām un iespē-

jām. Plašs, daudzveidīgs kultūras
piedāvājums pārsniegs Valmieras
pilsētas robežas – mūsu plāns ir iesaistīt kultūras piedāvājuma izveidē
visu Valmieras novadu un Vidzemes
reģionu, gan domājot par jaunām iniciatīvām, gan esošā kultūras piedāvājuma iedzīvināšanu.
Strādājot pie Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta, esam izstrādājuši vienotu vizuālo identitāti, kas
balstīta Gustava Kluča darba “Dinamiskā pilsēta” ģeometrijā un vietējā
valmierieša vizuālās uztveres īpašību kopumā. Galvenie atslēgas vārdi,
domājot par Eiropas kultūras galvaspilsētas vizuālo identitāti, ir pragmatisms, reālisms un racionālisms
– kultūra un māksla ir vienības, kuras
iespējams paskaidrot. Vizuālās identitātes struktūru veido trīs pamatelementi: ģeometriska figūra (izmainīta
kvadrāta forma); krāsa (karmīnsarkanais) un tekstuālā daļa. Rombs ir
vizuālās identitātes pamatelements,
simboliski izsaka visu jauno, atšķirīgo
un citādo, un iemieso sevī ģeometriskas formas dinamiku.
Ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu Valmiera sev ir
uzstādījusi augstas virsotnes – kļuvusi par Latvijas mikro–lielpilsētu. Valmiera vēlas kļūt par Eiropas kultūras
galvaspilsētu, lai no Vidzemes ekonomikas virzītājas kļūtu arī par reģiona
kultūras sirdi. Valmiera tiecas kļūt par
mikro–lielpilsētas paraugmodeli –

pašvaldību, kurā industriālu attīstību
harmonizē lauku teritorijas, kur spēj
veiksmīgi risināt līdzās pastāvošos
izaicinājumus dažādās sabiedrības
dzīves
dimensijās.
Mūsdienīgā,
daudzveidīgā un pieprasītā kultūras mikro–lielpilsētā noritēs nepārtraukta simbioze starp kultūru
un pragmatiskās saimniekošanas
tradīciju. Mikro–lielpilsētas modelis
ietver plaša vēriena skatījumu uz
pilsētu kā gudras saimniekošanas
un kultūras potenciāla apzināšanas
vidi, kurā uzņēmējdarbība iet roku
rokā ar sporta, kultūras, vides un
arhitektūras attīstības vērtībām. Ceļš
uz lielāku mērķi – kļūt par kultūras
mikro–lielpilsētu – ir mūsu kopīgais
stāsts. Par tādu kļūsim, ja kopā
veidosim vienotu un spēcīgu kultūras
ekosistēmu, kas ir atvērta Eiropas un
pasaules kultūrai. Valmiera kā mikro–
lielpilsēta būs izcila dzīvesvieta, kur
satiekas un mijiedarbojas kultūra,
sports, ekonomika un ilgtspējīga
vide.
Ikviens interesents ir aicināts iesaistīties Eiropas kultūras galvaspilsētas norisēs, piedāvājot savas
iniciatīvas un idejas, kā Valmieru
veidot par vēl saistošāku dzīvesvietu un tūrisma galamērķi. Savas
idejas un rosinājumus lūdzam iesūtīt valmiera2027@valmiera.lv.
Ketrisa Petkeviča,
Valmiera2027 komunikācijas projektu
vadītāja
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Pasākumi
VALMIERĀ

BURTNIEKU APVIENĪBĀ

6. februārī plkst. 17.00 Valmieras Kultūras centrā Jāņa Lūsēna un Kārļa
Vērdiņa mūzikls “Zvaigznes bērns”. Biļetes cena: 15-22 EUR.
12. februārī plkst. 19.00 Valmieras Kultūras centrā Katrīnas Gupalo koncertprogramma “Zvaigznes pieskāriens”. Biļetes cena: 7-12 EUR.
15. februārī plkst. 18.00 Valmieras Kultūras centrā muzikāla izrāde bērniem
“Pārsteidzošā tikšanās ar džungļu draugiem”. Biļetes cena: 9-12 EUR.
Līdz 5. februārim Valmieras muzeja
Izstāžu namā Latvijas tekstilmākslas izstāde “Gobelēns”.
Līdz 12. februārim Valmieras muzeja
Izstāžu namā ekspresizstāde “Pie tējas
tases. Patvāri un tējmašīnas”.
No 12. februāra līdz 26. martam Valmieras muzeja Izstāžu namā “Paulis
Postažs, Liene Baklāne. Gleznas”.
Līdz 20. februārim Valmierā, pie dzelzceļa stacijas, Dzirnavu ezeriņa, Gaujas un
Paula Valdena ielā, uz dzelzceļa viadukta
margām gaismas instalācijas pilsētvidē
“Pateikts neonā”.
No 1. līdz 27. februārim Valmieras Kultūras centrā izstāde “Pašdarbnieki – paši
var un paši dar’!”.
No 28. februāra līdz 6. martam Valmierā “Valmieras Starptautiskais multimediju festivāls”.
Līdz 9. aprīlim Valmieras integrētajā
bibliotēkā Daces Zēģeles gleznu izstāde.
Pastāvīgi Valmieras muzeja Maršnera
namā “Teic man, Gauja, Valmieras stāstu”.

5. februārī plkst. 13.00 Matīšu Tautas
nama dzejas un mūzikas pēcpusdiena.
Ieeja bez maksas. Vietu skaits ierobežots.
Apmeklētājus lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 29697319.
5. februārī plkst. 15.00 Rencēnu pagasta kultūras namā izskanēs mūziķa
Kaspara Markševica koncerts “Visam ir
savs laiks”. Biļetes cena: 3 EUR.
6. februārī plkst. 10.00 Vecates pagasta kultūras centrā Valmieras novada
kausa zolītē 3. kārtas sacensības.
12. februārī plkst. 10.00 Ēveles skolas
sporta zālē draudzības spēles volejbolā.
Sīkāka informācija pieejama, zvanot pa
tālr. 26236188.
12. februārī plkst. 14.00 Vecates pagasta kultūras centrā Vecates pagasta
kultūras centra pašdarbnieku koncerts,
veltīts Valentīna dienai.
18. februārī plkst. 17.00 Burtnieku
Kultūras centrā pasākumu cikla “Pieci
vakari” pirmais notikums “Latvietis no
1024. kajītes”. Tikšanās ar prāmja “Estonia” traģēdijā izdzīvojušo novadnieku
Intu Kļaviņu.
19. februārī plkst. 16.00 Rencēnu pagasta kultūras namā komiķa Maksima
Trivaškeviča stand-up izrāde “Latviešu
komiķis”. Biļetes cena: 3 EUR.
20. februārī plkst. 10.00 Vecates pagasta kultūras centrā Valmieras novada
kausa zolītē 4. kārtas sacensības.
No 1. februāra līdz 31. martam Burtnieku Kultūras centrā fotoizstāde ”Burtniecieši bildēs. 2021”.
Līdz 26. februārim Ēveles Tautas namā
Mārtiņa Silgaiļa fotoizstāde “Dabas iedvesmots”.
Līdz 26. februārim Matīšu Tautas nama
mazajā zālē aušanas studijas “Rencēni”
linu darbu, Ineses Andersones keramikas un akvareļu un Ievas Rudņickas
adīto cimdu un zeķu izstāde. Ieeja bez
maksas darba dienās no plkst. 9.00 līdz
18.00. Apmeklētājus ārpus darba laika
lūdzam zvanīt pa tālr. 29697319.
Līdz 30. aprīlim Matīšu Tautas nama
logos vizuālās mākslas galerija “Matīšu
pamatskolas skolēnu darbi”. Lai mūsu
pamatskolas bijušo un esošo skolēnu
vizuālās mākslas darbi iedvesmo, priecē
un rada patīkamas sajūtas!

BRENGUĻU, KAUGURU un
TRIKĀTAS APVIENĪBĀ
2. februārī plkst. 17.00 sporta centrā
“Kaimiņi”, Brenguļos notiks sveču dekoru darbnīca.
5. februārī plkst. 14.00 Mūrmuižas
‘’Pagastmājā’’ notiks Mūrmuižas Tautas
universitāte, būs skatāma daudzsēriju
filmas “Emīlija. Latvijas preses karaliene”
6. sērija.
13. februārī plkst. 12.00 Mūrmuižā
Meteņdienas pasākums: meistarklase
“Zeķu un zābaku maskas”, tradīciju
stunda “Aita vērša ādā”, pasākums “Metens brauca” - maskošanās uz kalna un
sildīšanās pie ugunskura.
19. februārī plkst. 13.00 Trikātas pagasta “Vēžniekos” ģenerālim Jānim Balodim veltīts piemiņas slēpojums.
26. februārī plkst. 16.00 Trikātas Kultūras namā Kauguru pagasta amatierteātra “Vīzija” izrāde “Trešais vārds” (režisors Oskars Morozovs). Ieeja par ziedojumiem.
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KOCĒNU APVIENĪBĀ
1. februārī plkst. 18.00 Dikļu Kultūras
centrā sadarbībā ar floristi Ingunu
Skrīveli sveču liešanas un greznošanas
radošā darbnīca.
5. februārī plkst. 11.00 Bērzaines Tautas
namā radošā nodarbība “Gaismas ceļš” sveču liešanu un ar svecēm saistītos ticējumus, tautas mīklas piedāvās iepazīt
Valmieras muzejpedagoģe Evita Buša.

5. februārī plkst. 15.00 Zilākalna
Kultūras namā “Katram sava sveču liesma” - sveču liešanas darbnīca Ingas Daugules vadībā. Ieeja par ziedojumiem.
Pieteikšanās pa tālr. 29157158.
12. februārī plkst. 14.00 Bērzaines
Tautas namā Kauguru pagasta amatierteātra “Vīzija” izrāde “Trešais vārds”
(režisors Oskars Morozovs). Ieeja par ziedojumiem.
12. februārī plkst. 18.00 Vaidavas
Kultūras un amatniecības centrā laikmetīgā teātra “Volatus” pirmizrāde - detektīvs “Nogruvums” (režisore Lara Merca). Biļetes cena: 5 EUR.
12. februārī plkst. 18.00 Dikļu Kultūras
centrā komiķa Maksima Trivaškeviča
stand-up izrāde “Latviešu komiķis”. Biļetes cena: 3 EUR.
13. februārī plkst. 16.00 Zilākalna pagasta parkā pie ozola dzejas, gaismas un
mūzikas uzvedums ar Zilākalna amatierteātra piedalīšanos.
16. februārī plkst. 18.00 Rubenes baznīcā Martas Ritovas akustiskais koncerts
"Svinot mīlestību". Ieeja bez maksas.
25. februārī plkst. 19.00 Vaidavas Kultūras un amatniecības centrā komiķa
Maksima Trivaškeviča stand-up izrāde
“Latviešu komiķis”. Biļetes cena: 3 EUR.
27. februārī plkst. 16.00 Kocēnu Kultūras namā kamerizrāde “Dzejnieks un
Roze. Porukam-150!”. Biļetes cena: 5 EUR.
Februārī Vaidavas Kultūras un amatniecības centrā keramikas un foto izstāde “Nostunda”.
Februārī Bērzaines Tautas namā mākslinieces Anitas Jansones-Zirnītes gleznu izstāde “Ainavas zīmes”.

MAZSALACAS APVIENĪBĀ
4 . februārī no plkst. 16.30 līdz 19.30
Mazsalacas vidusskolas sporta stadionā
norisināsies distanču slēpošanas pamatprasmju apguve un praktiskā nodarbība
iesācējiem. Apmācības vadīs: Ivars un
Elizabete Slotiņi. Pieteikšanās pa tālr.
20264676.
6. februārī Mazsalacā, Skaņākalna dabas parkā slēpošanas seriāls “Latloppet
2022” klasiskajā slēpošanas stilā. Vairāk
informācijas mājaslapā www.latloppet.lv.
Līdz 7. martam Mazsalacas pilsētas bibliotēkā apskatāma pilsētvides skicētājas
Dainas Domašūtes zīmējumu izstāde
“Zīmē viegli”.
Līdz 31. martam Sēļu muižā mākslinieces Birutas Jansones izstāde “Sapņi
un pasakas”.
Patstāvīgi Sēļu muižā porcelāna figūriņu ekspozīcija un vēsturiskā ekspozīcija par Sēļu muižu un apkārtnes
muižām. Ārpus darba laika izstādes un
muižas apskate iespējama, zvanot pa
tālr. 26321158.

KULTŪRA

NAUKŠĒNU APVIENĪBĀ
6. februārī plkst. 10.00 Naukšēnu Kultūras
nama pagrabstāvā Naukšēnu novusa čempionāta dubultspēlēs 4. posms.
11. februārī plkst. 18.00 Naukšēnu Kultūras
namā sveču liešanas meistarklase.
26. februārī plkst. 18.00 Naukšēnu Kultūras
namā dziedātājas Ievas Akurateres, Leona Sējāna (ģitāra) un Matīsa Akuratera (perkusijas)
koncerts. Biļetes cena: 4 EUR.
No 3. februāra līdz 4. martam Naukšēnu Cilvēkmuzejā ceļojošā izstāde “Poga” no Valmieras muzeja. Ieejas maksa atbilstoši muzeja cenrādim.
No 14. februāra līdz 14. aprīlim Naukšēnu
pagasta bibliotēkā Rūjienas Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde.

Filmas kinoteātrī “Gaisma” februārī
SEANSI NO 1. FEBRUĀRA:
♦“Luisa Veina kaķu pasaule”;
♦“80 dienās ap zemeslodi”;
♦“Noslēpums. Uzdrīksties sapņot”;
♦Atkārtojums - “Kāpa”.
SEANSI NO 4. FEBRUĀRA:
♦Pirmizrāde – “Moonfall: Mēness krišana”;
♦Pirmizrāde – “Mans vilks”.
SEANSI NO 11. FEBRUĀRA:
♦Pirmizrāde – “Ugunssirds“;
♦Pirmizrāde – “Nāve un Nīlas“;
♦Pirmizrāde - “Precēsimies“.
Plašāka informācija: www.3dcinema.lv vai pa tālr. 64222641.

RŪJIENAS APVIENĪBĀ
2. februārī plkst. 11.00 Vilpulkas pagasta bibliotēkā sveču veidošanas nodarbība.
5. februārī no plkst. 12.00 Rūjienas Sporta
hallē 4×4 volejbola turnīrs. Interesenti aicināti
pieteikties līdz 4. februāra plkst.19.00, rakstot
īsziņu vai WhatsApp ziņu 20212466.
13. februārī plkst. 14.00 Lodes Kultūras namā
anekdošu šovs “Atļausiet Jūs pakutināt? 7 jautri
stāstiņi par mūsu dzīvi”, lomās: Inta Bankoviča,
Gerda Dinsberga un Armands Ekštets. Biļetes
cena: 3 EUR.
26. februārī plkst. 12.00 Rūjienas vidusskolas stadionā “Sniega diena Rūjienā”.
No 1. līdz 28. februārim Vilpulkas pagasta
bibliotēkā “Svečturu izstāde’’.

STRENČU APVIENĪBĀ
19. februārī no plkst. 9.00 līdz 13.00 Strenču
tirgus laukumā “Zuzannas tirdziņš”.
26. februārī plkst. 17.00 Strenču Kultūras centrā viesosies Kristīne Kārkle-Kalniņa, Marts
Kristiāns Kalniņš un Edgars Kārklis ar Imanta
Kalniņa dziesmu koncertprogrammu “Dziesma, ar ko tu sāksies”. Biļetes cena: 10 EUR.

TIEŠSAISTĒ

15. februārī plkst. 18.30 “Zaļās vērtības Valmieras novadā”. Tiešsaistes sarunā neformālās
izglītības programmā pieaugušajiem “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība” piedalās Valmieras novada pašvaldības vides speciālistes
Iveta Ence un Līga Bieziņa. Pieteikšanās saiti
skatīt Valmieras integrētās bibliotēkas mājaslapā: www.biblioteka.valmiera.lv.
18. februārī plkst. 18.30 “Cilvēks, kas ieiet istabā”:
mākslas zinātnieces Aijas Brasliņas priekšlasījums tiešsaistē par mākslinieka, Latvijas klasiskā modernisma pārstāvja Niklāva Strunkes
(1894-1966) biogrāfiju un māklas atpazīstamību sabiedrībā, un saistību ar Valmieras novadu.
Plašāka informācija februāra sākumā Valmieras integrētās bibliotēkas mājaslapā: www.biblioteka.
valmiera.lv.
Pasākumu plāns februārī 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.

* Sejas maskas vai respiratori jālieto arī vakcinētiem vai pārslimojušiem cilvēkiem.
** Izņēmums – izglītības iestādes, kurās darbinieki un izglītojamie varēs turpināt izmantot iepriekš centralizēti iegādātās un izsniegtās nemedicīniskās (auduma) sejas maskas, kas ir ar augstu
aizsardzības pakāpi. Bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem varēs lietot nemedicīnisku (auduma) masku.
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Krustvārdu mīkla “Iepazīsti apskates
objektus novadā”
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
Janvārī aicinām aizpildīt krustvārdu mīklu, iepazīstot apskates vietas Valmieras novadā un, iespējams, arī dodoties tās
apskatīt klātienē!
1. Lielākais baltā smilšakmens atsegums Baltijā.
2. Ēka, pie kuras apskatāms sfēriskais saules pulkstenis.
3. Objekts, kas senāk atradās “ZTornī”.
4. Atbalss klints Salacas upes krastā.
5. Ceturtais lielākais ezers Latvijā.
6. Brīvdabas gleznu galerija Kocēnu pagastā.
7. Sena svētvieta, viduslaiku kapsēta un dabas liegums.
8. Muižas komplekss, kurā pašlaik ir muižas “Freileņu māja”, klēts un stallis.
9. Kūdras ieguves purvs Jērcēnu pagastā.
Savas zināšanas varēsi pārbaudīt nākamajā - februāra informatīvajā izdevumā, kurā publicēsim pareizās atbildes!
Jautājumu izveidē izmantots tūrisma buklets “Ceļo Valmieras novadā 2021”.

