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2022. GADA BUDŽETS

Pieņemts pirmais Valmieras novada
attīstības budžets
Pirmais Valmieras novada attīstības
budžets ir sabalansēts un pieņemts ar
mērķi par vienotu un stratēģisku novada
attīstību 2022. gadā un ilgtermiņā.
3. februārī Valmieras novada pašvaldības domes deputāti vienbalsīgi
apstiprināja Valmieras novada budžetu
2022. gadam. “Pirmais Valmieras novada budžets ir veidots pēc principa, lai
pabeigtu iesāktos projektus, sagatavotos Eiropas Savienības fondu 2021.–
2027. gada plānošanas periodam. Svarīgi ilgtermiņā radīt spēcīgu un attīstītu
novadu, pilnveidojot ikvienu pašvaldības nozari, attīstot visas teritorijas,
prioritāri domājot par iedzīvotāju un
uzņēmēju vajadzībām, kvalitatīvas dzīves vides veidošanu, veicinātu iedzīvotāju, biedrību, uzņēmēju līdzdalību novada attīstībā,” budžeta prioritātes pamato Jānis Baiks, Valmieras novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs.

VALMIERAS NOVADA
2022. GADA IEŅĒMUMI
Valmieras novada budžetā ieņēmumi plānoti 102,3 miljonu EUR apmērā.
102,2 miljoni EUR (99,9 %) ir pamatbudžeta ieņēmumi, tai skaitā budžeta līdzekļu atlikums no 2021. gada
budžeta, un 100,4 tūkstoši EUR (0,1 %)
ir dāvinājumu un ziedojumu budžeta
un iemaksātās drošības naudas līdzekļu
ieņēmumi.
Būtiskākais pašvaldības ieņēmumu
avots ir nodokļu ieņēmumi. Tie plānoti
38,53 miljonu EUR apmērā.
Lielāko nodokļu ieņēmumu daļu
(89 %) veido iedzīvotāju ienākuma
nodoklis (IIN). Šie ieņēmumi 2022. gadā plānoti 34,3 miljonu EUR apmērā,
ko pašvaldība saņems no Valsts kases
sadales konta atbilstoši valstī noteiktajai
kārtībai.
10 % no nodokļu ieņēmumiem veido nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN).
2022. gadā tie plānoti 4 miljonu EUR apmērā. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu un nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību visā Valmieras novadā ir izveidota
vienota NĪN politika, tai skaitā noteikts
plašs atbalstāmo personu un uzņēmējdarbības nozaru loks.
1 % citi nodokļi – dabas resursu un
azartspēļu nodoklis. 2022. gadā ieņēmumi no azartspēļu nodokļa plānoti
21,6 tūkstošu EUR apmērā (5 % no kopējā iekasētā apjoma), dabas resursu

nodokļa ieņēmumi – 130 tūkstošu EUR
apmērā (40 % no kopējā iekasētā apjoma).
Nenodokļu ieņēmumus 2022. gadā
plānots saņemt 3 miljonu EUR apmērā. Šos ieņēmumus veido valsts un
pašvaldību nodevas, kā arī ieņēmumi
no pašvaldības īpašumu (dzīvokļu, ēku,
zemes un kokmateriālu) atsavināšanas.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2022. gadā plānoti 4,4 miljonu EUR apmērā. Ieņēmumu daļu veido telpu un zemes noma,
sociālās aprūpes un izglītības iestāžu
sniegtie pakalpojumi, kā arī komunālie
pakalpojumi.
Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko
pašvaldība saņem no valsts vai citu
pašvaldību budžetiem) 2022. gadā kopumā plānoti 37,8 miljonu EUR apmērā.
11,2 miljonus EUR jeb 29,47 % no
transfertu ieņēmumiem pašvaldība
plāno saņemt uzsākto projektu īstenošanai, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu, citu finanšu instrumentu finansējumu un valsts budžeta
finansējuma daļu. Piemēram, Valmieras
Rūpniecības un eksporta parka attīstībai, Valmieras vēsturiskā centra attīstības projekta turpināšanai, veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumu projektiem, Valmieras Valsts
ģimnāzijas mācību vides uzlabošanai,
deinstitucionalizācijas projektu īstenošanai Valmierā, Vaidavā, Mazsalacā un
Rūjienā.
15,8 miljonus EUR jeb 41,7 % no
transfertu ieņēmumiem pašvaldība
plāno saņemt noteiktam mērķim.
Piemēram, mērķdotācijas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam, speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai, brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu
skolēniem 2021./2022. mācību gada
2. pusgadam, centralizētas mehāniskās
ventilācijas sistēmas izbūvei Valmieras
sākumskolā un Rubenes pamatskolā,
asistenta pakalpojumiem personām ar
īpašām vajadzībām, bērnu uzturēšanai
audžuģimenēs, mērķdotācija autoceļu
uzturēšanas un remontu izdevumiem,
novada feldšerpunktu darbības nodrošināšanai u.c.
8,84 miljonus EUR jeb 23,4 % no
transfertu ieņēmumiem plānots saņemt kā dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.
1,14 miljonus EUR jeb 3 % no transfertu ieņēmumiem pašvaldības pamatbudžetā plānots saņemt no citām
pašvaldībām, tai skaitā no vadošās part-

nerpašvaldības projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”
īstenošanai un savstarpējos norēķinos
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
Ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi projektu īstenošanai plānoti
118 791 EUR apmērā un ir paredzēti
izglītības iestāžu projektu finansēšanai.
Aizņēmumi plānoti 13,3 miljonu EUR
apmērā, no kuriem 11,4 miljoni EUR ir
paredzēti Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai, pārējie –
ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošanai.
2022. gadā tiks atmaksāti kredītu aizņēmumi 4 miljonu EUR apmērā.

VALMIERAS NOVADA
2022. GADA IZDEVUMI
Izdevumi plānoti 110,8 miljonu
EUR apmērā. 2028 EUR uz vienu
novadā deklarēto iedzīvotāju.
Izdevumi plānoti deviņās funkcionālajās kategorijās: izglītība; pašvaldības
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana; atpūta, kultūra un reliģija; sociālā
aizsardzība; ekonomiskā darbība; izpildvaras institūcijas; vides aizsardzība; sabiedriskā kārtība un drošība; veselība.
34 % no Valmieras novada pamatbudžeta izdevumiem ir plānoti kapitālajiem ieguldījumiem.
Izglītības nozarei plānoti 48,4 miljoni EUR, kas ir 43,9 % no pamatbudžeta izdevumiem. Budžetā ietverti izdevumi izglītības iestāžu darbības
nodrošināšanai, izdevumi izglītības pasākumiem, pedagogu atalgojumam un
tā paaugstināšanai, skolēnu vasaras nodarbinātības programmai, nometnēm,
finansējums privātajām izglītības iestādēm, brīvpusdienu nodrošināšanai,
stipendijām skolēniem un pedagogiem. Atbalsts paredzēts arī Vidzemes
Augstskolai zinātniskā darba veicināšanai. Tai skaitā plānoti Eiropas struktūrfondu līdzfinansēti izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanas projekti 5,8 miljonu eiro apmērā.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai plānoti 20,9 miljoni EUR, kas ir 18,84 % no kopējiem
izdevumiem.
Būtiskākie izdevumi plānoti Valmieras
Rūpniecības un eksporta parka izveidei
un attīstībai, kā arī līdzekļi pašvaldības
dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanai un uzturēšanai, un ielu
apgaismošanai.
Turpinājums 4. lpp.
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Turpinājums no 3. lpp.
2022. gadā plānots līdzfinansējums
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un
pagalmu labiekārtošanai 170 000 EUR
apmērā visā Valmieras novada teritorijā.
Ielu apgaismošanai un ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai paredzēts finansējums 1,42 miljonu EUR apmērā.
Atpūtas, kultūras un reliģijas pozīcijai plānoti 12,24 miljoni EUR, kas
ir 11,04 % no pamatbudžeta izdevumiem.
Atpūtas un sporta pasākumiem,
kā arī iestādēm paredzēts finansējums
3 miljoni EUR. Līdzekļi plānoti tradicionālajiem sporta pasākumiem visā
novada teritorijā, pašvaldības finansiālais atbalsts 70 novadā aktīvi darbojošos sporta klubu un biedrību darbībai,
trīs sporta skolām, Valmieras Olimpiskajam centram u.c.
Kultūras jomā paredzēti uzturēšanas
un kapitālo remontu izdevumi Valmieras bibliotēkai un tās 33 filiālbibliotēkām trīs, muzejiem un 7 kultūras centriem un 23 struktūrvienībām, vairāk
nekā 100 pašdarbības kolektīvu atbalstam, līdzekļi bibliotēku krājumu atjaunošanai, pasākumu organizēšanai,
projekta Valmieras vēsturiskā centra attīstībai un ekspozīcijas izveides projekta
īstenošanai. 2022. gadā turpinās darbs
pie Valmieras novada pieteikuma sagatavošanas, kandidējot uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu 2027. gadā.
Tāpat finansējums paredzēts jaunas
kultūrtelpas “Kurtuve” izveidei Valmieras bijušajā katlumājā, kā arī jaunām
iniciatīvām, piemēram, Multimediju festivālam. Atbalsts plānots Valmieras Drāmas teātrim un Valmieras vasaras teātra
festivāla norisei.
Reliģisko organizāciju atbalstam
kultūras mantojuma saglabāšanai paredzēti 74 tūkstoši EUR.
Sociālajai aizsardzībai plānoti
11,8 miljoni EUR, kas ir 10,64 % no
kopējiem izdevumiem. Plānots paplašināt pašvaldības noteiktos atvieglojumus, sociālās garantijas un pabalstus
iedzīvotājiem, attīstīt sociālos pakalpojumus, paredzot tiem par 793 000 EUR
vairāk nekā 2021. gadā. Primāri ir jānodrošina pabalsts garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai un
mājokļa pabalsts. Valmieras novada
pašvaldība nodrošina 14 dažādus sociālo pabalstu un palīdzības veidus, kā arī
17 dažādus sociālo pakalpojumu veidus.
Atbalsts plānots arī sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām. Turpināsim
ieviest dienas centru un grupu dzīvokļu
projektus Valmierā, Vaidavā, Mazsalacā
un Rūjienā.
Ekonomiskajai darbībai, kas ietver
arī atbalsta pasākumus uzņēmējdar4

bības veicināšanai, plānoti 9,13 miljoni EUR, kas ir 8,24 % no izdevumu
budžeta.
Pašvaldības budžetā plānotas aktivitātes uzņēmējdarbības atbalstam, līdzekļi
nodarbinātības veicināšanai, lauksaimniecības un zivsaimniecības atbalstam,
arī izdevumi novada satiksmes infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai.
Uzņēmējdarbības inovāciju atbalsta programmai “Zīle” 50 tūkstoši EUR un mazo
uzņēmēju atbalstam – 30 000 EUR.
Valmieras novada satiksmes infrastruktūras uzturēšanai plānoti 6,8 miljoni EUR, tai skaitā novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanai – 2,23 miljoni
EUR.
Ielu, ietvju izbūvei un kapitālajiem
remontiem paredzēti 4,6 miljoni EUR
(konkrētus darbus skatīt informatīvā
izdevuma 6.–9. lpp.). Tāpat līdzekļi paredzēti ielu un ceļu projektēšanai.
Paredzēti līdzekļi tūrisma veicināšanai, projektiem un pasākumiem Valmieras novadā.
Izpildvaras institūcijām plānoti 4,8
miljoni EUR, attiecībā pret kopējo
izdevumu budžetu tie ir 4,34 %. Salīdzinājumam – pirms administratīvi teritoriālās reformas astoņu Valmieras novadā apvienoto pašvaldību budžetos
tie veidoja no 4 līdz 12 % no pašvaldību
budžetu līdzekļiem.
Vides aizsardzībai plānoti 1,8 miljoni EUR, kas ir 1,64 % no pamatbudžeta izdevumiem.
Tie paredzēti atkritumu apsaimniekošanai pašvaldības publiskajās teritorijās, ainavu veidošanai novada parkos
un parku teritorijās, grāvju kopšanai un
notekūdeņu apsaimniekošanai. Budžeta līdzekļi paredzēti pavasara un rudens
akcijām iedzīvotājiem, mežu kopšanai,
vides atveseļošanai, dabas resursu atjaunošanai, kā arī zaļo zonu kopšanai
un uzturēšanai, piemēram, stādījumu
iegādei un koku kopšanai.
Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai plānoti 1,07 miljoni
EUR, kas ir 0,96 % no pamatbudžeta
izdevumiem.
Sabiedriskās kārtības un drošības
izdevumus veido Valmieras novada pašvaldības policijas, Civilās aizsardzības un
ugunsdzēsības dienesta darbības nodrošināšanai paredzētie izdevumi, kā arī
izdevumi Operatīvās informācijas centra
diennakts darbības nodrošināšanai ar
iespēju iedzīvotājiem izmantot bezmaksas tālruni 8484 saziņai ar dežurantu, lai
informētu par neatliekami risināmiem
jautājumiem. 2022. gadā plānota videonovērošanas sistēmas attīstīšana, divu
transportlīdzekļu iegāde.
Veselības veicināšanai plānoti
449,7 tūkstoši EUR, kas ir 0,4 % no

pamatbudžeta izdevumiem. Tos veido finansējums aprūpes pakalpojumiem, medicīnas studentu stipendijām,
kuri medicīnas rezidentūru veic Vidzemes slimnīcā, pasākumiem vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei.
Jau šajā budžetā ir ietverts līdzdalības budžeta iniciatīvu atbalsts.
Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta pasākumiem plānoti 20 000 EUR, atbalsts
biedrībām un nodibinājumiem ES līdzfinansējuma saņemšanai – 10 000 EUR,
līdzdalība iedzīvotāju izvirzītiem dzīves
vides projektiem – 30 000 EUR, kā arī atbalsts nometņu, kultūras un sporta projektiem iedzīvotājiem.
Valmieras novada pašvaldības budžeta rezerves fondā neparedzētiem gadījumiem plānoti 50 tūkstoši EUR (0,05 %).
Jauno Valmieras novada pašvaldības
pārvaldi nodrošina centralizēti plānotas
attīstītas jomas, piemēram, attīstības
plānošana, uzņēmējdarbības atbalsts,
izglītība, sociālā joma, kultūra, sports,
tūrisms, kapitālsabiedrību pārraudzība, drošība un sabiedriskā kārtība (tai
skaitā Operatīvās informācijas centrs ar
bezmaksas tālruni 8484), civilā aizsardzība, dzimtsaraksti, bāriņtiesa, būvvalde,
vides aizsardzība, audits un kvalitāte,
administratīvais atbalsts (dokumentu
pārvaldība, komunikācija, iepirkumi,
informācijas un tehnoloģiju centrs, juridiskie un personāla jautājumi, finanšu
pārvaldība), pakalpojumu sniegšanu
nodrošinot visa novada teritorijā.
Savukārt septiņu teritoriālo apvienību pārvaldes plāno un īsteno klientu
apkalpošanu valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros
un pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, pašvaldības ceļu, ielu
un ietvju, stāvlaukumu, tiltu, caurteku
uzturēšanu, remontus, seguma atjaunošanu, apstrādi, apgaismojuma
ierīkošanu, jaunas satiksmes infrastruktūras būvprojektu sagatavošanu
un īstenošanu sadarbībā ar Valmieras
novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldi, pašvaldības ēku
(skolas, pirmsskolas izglītības iestādes,
pārvaldes ēkas, pašvaldības dzīvojamo
ēku, ugunsdzēsēju depo), uzturēšanu
un remontus, atbild par teritorijas (parki,
skvēri, zaļās zonas, rotaļu laukumi, dabas
takas, ūdenstilpes, pludmales, kapsētas
u.c.) uzturēšanu un labiekārtošanu, apstādījumiem un noformējumu svētkos.
Tāpat pārvaldes sadarbojas ar attīstības
jomu struktūrvienībām un iestādēm.
Viss darbs organizēts ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu, iedzīvotājiem pieejamu pakalpojumu un efektīvu pārvaldi.
Kristīne Melece,
Valmieras novada pašvaldība

2022. GADA BUDŽETS

VALMIERAS
NOVADA
BUDŽETS
VALMIERAS
NOVADA BUDŽETS
2022 2022
Pamatbudžeta ieņēmumi

Izdevumi

102 259 758 €

110 843 466 €
34%

37,7%

37%

NODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ

38,53 milj.
89,13%

IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS

10,47%

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS

0,4%

DABAS RESURSU UN AZARTSPĒĻU
NODOKLIS

TRANSFERTI

43,7%

18,8%

11,2 milj. ESF FINANSĒJUMS

10,6%
17,9%

4,3%

3%

NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS UZ
GADA SĀKUMU

18,3 milj.

8,2%

MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI
PAŠU IEŅĒMUMI

4,3%

4,44 milj.
NENODOKĻU IEŅĒMUMI

1,6%

3,03 milj.
0,96%

0,1%

48,42 milj.
PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN
MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

ATPŪTA, KULTŪRA, RELIĢIJA

12,24 milj.
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

11,80 milj.
EKONOMISKĀ DARBĪBA

9,13 milj.
IZPILDVARAS INSTITŪCIJAS

4,81 milj.
VIDES AIZSARDZĪBA

1,82 milj.
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN
DROŠĪBA

1,07 milj.

ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBA

119 tūkst.

IZGLĪTĪBA

20,88 milj.
11%

37,84 milj.

0,41%

VESELĪBA

450 tūkst.

Finansēšanas daļa
13,3 milj.

AIZŅĒMUMI EIROPAS SAVIENĪBAS
UN CITU INVESTĪCIJU PROJEKTU
LĪDZFINANSĒŠANAI

KAPITĀLAJIEM
IEGULDĪJUMIEM

4 milj.

2028 €
BUDŽETS UZ
VIENU NOVADA
IEDZĪVOTĀJU

AIZŅĒMUMU ATMAKSA
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Mazsalacas apvienība
Ceļu, ielu, ietvju, apgaismojuma un notekūdeņu sistēmu izbūve,
atjaunošana, remontdarbi u.c.
Lielās ielas izbūves pabeigšana Mazsalacā
Rūjienas ielas ietves izbūve Mazsalacā
Ietves pabeigšana Parka ielā 2, ietves atjaunošana Pērnavas ielā 5
Projekta izstrāde ūdensvada un kanalizācijas izbūvei Pļavas ielā
"Apvedceļa" 990m asfaltētās virsmas atjaunošanas 1.posms
Apgaismojuma gaismekļu nomaiņa no 250 W uz 40W un pirmās LED
armatūras nomaiņa

Teritorijas labiekārtošana
Laipas atjaunošana uz Lībiešu estrādi no līgojošā tilta
Trepju posma atjaunošana uz Dauģēnu cirku
Atsevišķu teritoriju labiekārtošana pagastu centros, peldvieta
Atpūtas vietas izveidošana Skaņākalna parkā (LEADER) (velosipēdu
apkopes stends, mobilo ierīču uzlādes vieta, elektrības pieslēgums, parka
laternas, galdi un soli, un jauns vides objekts (arka ar uzrakstu
"Skaņākalna parks"))
Skaņākalna dabas parka apsaimniekošanas projekta izstrāde

Burtnieku apvienība
Ceļu, ielu, ietvju, apgaismojuma un notekūdeņu sistēmu izbūve,
atjaunošana, remontdarbi u.c.
Hallartes iela Valmiermuižā I kārtas izbūves pabeigšana
Ozolu ielas pārbūve Valmiermuižā
Upes un Avotu ielas krustojums, ietves izbūve Skolas ielā 11, Matīšos
Caurteku nomaiņa Matīši–Jaunkriķi–Strazdi Matīšu pag.
Caurteku nomaiņa Sauli–Sīleņi, Gobas–Bērzkalni Rencēnu pag.
Apgaismojuma uzstādīšana, remontsTorņu, Ozolu, Iršuparka, Vidus,
Krasta, Burtnieku iela
Apgaismojuma izbūve pie Lizdēnu bibliotēkas un Rencēnu pagastā
Jaunu apgaismojuma līniju projektēšana un izbūve Burtnieku pag.
Robežu ielas apgaismojuma projekts Matīšos
Spuldžu maiņa pie skolas ēkas Ēvelē
Smilšu kaisītāju iegāde

Virsmas apstrāde, seguma atjaunošana un uzlabošana, apauguma
noņemšana
Grants seguma uzlabošana - Rožu iela, Parka iela, Vidus iela, Zīļu iela
Valmiermuižā
Seguma atjaunošana un apauguma noņemšana – Melluplūķi–Ārņi,
Rencēni–Lizdēni, Zemeņu iela, Liepu iela Rencēnu pag.; Ievāji–Lazdas,
Dzintari–Līči Matīšu pag.; Apsītes–Staišas, Žagatas–Dziļlejas Ēveles pag.;
Stūri–Auziņas–Limbažu nov. Vecates pag.
Apauguma noņemšana – Melluplūķi–Ārņi, Lizdēni–Gulbīši Rencēnu pag.;
Veckākari–Līgotnes, Jaunkākari–Ozolkāši Burtnieku pag.
Valmiera–Ģibži virskārtas apstrāde

Ēku remonts, pārbūve
Ēkas “Rubeņi”, Ramatas pagastā, jumta nomaiņa
Muižas ēkas Parka ielā 31, Mazsalacā, pārsedzes pārbūves būvprojekts
29 gab. ielu apgaismes stabu attīrīšana, krāsošana (Parka ielā, Mazsalacā)

Lielākie projekti izglītības iestādēs
Kondicionēšanas sistēmas ierīkošana PII “Dārziņš”
Mazsalacas vidusskolā ģērbtuves un svešvalodu kabineta kosmētiskā
remonta veikšana

Sociālā joma
Tiks izveidots Dienas centrs Parka ielā 9 (11 personām) un 13 grupu
dzīvokļi
Ramatas un Sēļu feldšeru punkta darbības nodrošināšana

Tradicionālo pasākumu saglabāšana kultūrā, sportā, tūrismā
Mazsalacas mazo vokālistu konkurss “Cālis”
Velo svētki “Ērenpreisam 131”
Teātra svētki
Mazie opermūzikas un mākslas svētki
Ziemassvētki Mazsalacā
Lauku koru konkurss

Ēku remonts, pārbūve
Jumta seguma nomaiņa ēkai Slaunēs, Valmieras pagastā
Ēkas otrā stāva telpu pārbūve Jāņa Vintēna ielā 7, Burtniekos
Ugunsdzēsēju Depo ēka Matīšos – jumta nomaiņa, kanalizācijas pievada
izbūve
Ugunsdzēsēju Depo ēkas logu nomaiņa Rencēnos
Apsildes iekārtu uzstādīšana ugunsdzēsēju Depo telpās Ēvelē
Kapličas vārtu atjaunošana un estrādes jumta remonts Ēvelē
Logu, ārdurvju nomaiņa, apkures sakārtošana pašvaldības dzīvojamajās
ēkās Ēvelē, Matīšos, Rencēnos, Valmieras pag.

Lielākie projekti izglītības iestādēs
Rencēnu pamatskolas siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu
projektēšana un jumta pārbūve
Burtnieku Ausekļa pamatskolas pārcelšana no Penčiem uz Burtnieku
centru - projektēšanas uzsākšana
Matīšu pamatskolā lietvedes kabineta kosmētiskais remonts, sporta zāles
grīdas lakojuma atjaunošana, sporta stadiona nožogojuma remonts
PII “Burtiņš” baseina pamatu un teritorijas drenāžas projekta īstenošana
PII “Sienāzītis” ēkas koka logu atjaunošana, āra rotaļu laukumā jaunu
elementu ierīkošana, palīgtelpu un grupas remonts
PII “Namiņš” āra rotaļu laukumā jaunu elementu ierīkošana

Matīšu un Vecates feldšeru punktu darbības nodrošināšana

Tradicionālo pasākumu saglabāšana kultūrā, sportā, tūrismā
Teritorijas labiekārtošana
Estrādes grīdas pārbūve Burtniekos
Elektroinstalācijas un datu tīkla ierīkošana Matīšu estrādē
Apstādījumi un svētku noformējums pagastu centros, koku stādījumi,
zālāji
Grāvju tīrīšana Valmiermuižā
Stāvlaukums pie PII ēkas Valkas ielā Rencēnos un autobusu pieturas
platformas sakārtošana
Matīšu pludmales labiekārtošana, bruģa remonts pie ēkām Valmieras ielā
20 un 24
Bērnu fizisko spēju attīstīšanas un novada izziņas laukuma izveide
Rencēnos (LEADER)
Ēveles muižas parka un dīķa labiekārtošanas projekts – pontona laipas
izbūve, krasta zonas tīrīšans darbi, labiekārtošana (LEADER)
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Svinības un tirdziņš “Gardu muti”
Jātnieku sporta treniņsacensības
Valmiermuižas etnomūzikas festivāls
Burtnieku ezera svētki
Deju meistarklases ar horeogrāfu A. Daņiļeviču un deju uzvedums "Rok un
Rullē"
Svētki un jātnieku sporta sacensības “Valmiermuižas kauss 2022”
Manhetenas īsfilmu kinofestivāls
Starptautiskais kino festivāls RIGA IFF
Velosacensības apkārt Burtnieku ezeram,
“Baltic Cup Windsurfing 2022” un “Burtnieka SUP festivāls 2022”
Tiks iegādāti āra prožektori, LED paneļi un inventārs, kas domāts āra
pasākumu norisei siltajā sezonā
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Strenču apvienība
Ceļu, ielu, ietvju, apgaismojuma un notekūdeņu sistēmu
izbūve, atjaunošana, remontdarbi u.c.
Zemitāna ielas Strenčos pārbūves darbu turpināšana
Ugunsdzēsēju un Trikātas ielas Strenčos vēsturiskā seguma
atjaunošanas pabeigšana
Ielas seguma atjaunošana no Sporta ielas līdz Tirgus ielai Sedā
Bruģa uzlikšana/atjaunošana ietvei Strenčos, Trikātas ielā
posmā no autoostas līdz Slimnīcas ielai - būvprojekta izstrāde
Ātrumu ierobežojošo vaļņu uzstādīšana Strenčos un Sedā
Apgaismojuma izbūves Gaidu ielā un Miera ielā Strenčos
Projekta izstrāde Sedas kabeļtīklu rekonstrukcijai
Gājēju pārejas pāri dzelzceļam Strenčos pabeigšana
Miera ielas kanalizācijas trases atjaunošana Sedā
Rīgas ielas posma atjaunošana Strenčos pie Dzelzceļa
pārbrauktuves

Teritorijas labiekārtošana
Skolas skvēra teritorijas pārbūves un labiekārtošanas darbi
Strenčos
Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošana (LEADER)
Teritorijas paplašināšana pie Sedas grants karjera (LEADER)

Ēku remonts, pārbūve
Jumta seguma nomaiņa ēkai Zaļā ielā 5, Sedā

Lielākie projekti izglītības iestādēs
Pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” Rīgas ielā 8 ēkas
fasādes remonts

Tradicionālo pasākumu saglabāšana kultūrā, sportā, tūrismā
Plostnieku svētki
Bērnu svētki
Šlāgerfestivāls
Plāņu pagasta diena
Sedas pilsētas diena
Masļeņica – atvadīšanos no ziemas un pavasara sagaidīšana
Tūrisma informācijas pašapkalpošanās stends Strenčos

Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienība
Ceļu, ielu, ietvju, apgaismojuma un notekūdeņu sistēmu
izbūve, atjaunošana, remontdarbi u.c.
Sapas ceļa remontdarbi Kauguru pagastā
Attīrīšanas iekārtu izbūve un kanalizācijas pievilkšana divām
mājām Trikātas pagastā
Apgaismojuma tīkla izbūve un projektēšana Trikātā
Tiltu remonti – Vanagu tilts, Kaupu tilts, Ķīšu tilts, Pavāru
tilts, Sietiņu tilts
Grants ceļa seguma atjaunošana Brenguļu, Kauguru, Trikātas
pagastā

Teritorijas labiekārtošana
Apstādījumi un svētku noformējums pagastu centros
Mūrmuižas parka teritorijas labiekārtošana Kaugura pagastā
(LEADER)

Lielākie projekti izglītības iestādēs
Divgadīgo bērnu guļamtelpas kosmētiskais remonts un
ventilācijas sistēmas izbūve Mūrmuižas PII “Pasaciņa”
J.Endzelīna Kauguru pamatskolā 1.stāva kāpņu telpas
kosmētiskais remonts
Trikātas pamatskolas sporta halles jumta rekonstrukcija

Tradicionālo pasākumu saglabāšana kultūrā, sportā, tūrismā
Putnu diena
Ģimeņu sporta diena “Auto. Moto. Velo.”
Ķēniņa Tālivalža svētki
VI Tomātu svētki un sporta spēles
Baltu vienības dienas pasākumi
Sv. Jēkaba ceļš - Strenči - Brenguļi posma maršruta marķēšana

Ēku remonts, pārbūve
Kauguru pagasta katlumājas kurtuves pārmūrēšana
Ēkas “Vārpas” Kauguru pagastā ārējo siltumapgādes tīklu
nomaiņa
Trikātas katlumājas siltumtīklu izbūves projektēšana
Ēkas “Ķīši” Kauguru pagastā remonts
Ēkas “Vārpas” 13 un 17 Kauguru pagastā remonts un
ūdensvada un kanalizācijas stāvvada nomaiņa
Ēkas “Kaimiņi” Brenguļu pagastā halles jumta virsgaismas
maiņa
Trikātas Kultūras nama jumta siltināšanas projektēšana
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Kocēnu apvienība
Ceļu, ielu, ietvju, apgaismojuma un notekūdeņu sistēmu izbūve,
atjaunošana, remontdarbi u.c.
Bērzu un Dārza ielas Kocēnos gājēju ietves, apgaismojuma izbūves un
virsūdens novadīšanas sistēmas būvniecība
Jaunzēmeles–Klāmaņi caurtekas nomaiņa
Arāju ielas izbūve Kocēnu pagastā
Gājēju ietves izbūve Kalna ielā, Kocēnos
Zvirgzdi–Jāņkalni ceļa remontdarbi Vaidavas pagastā
Apgaismojuma izbūve Ratnieku ceļam Kocēnu pagastā
Ielu apgaismojuma tīklu pārbūve Vaidavā
Ietves izbūve gar valsts autoceļu A3 Inčukalns–Valmiera–Valka–Igaunija
robežu Rubenes ciemā
Apgaismojuma papildināšana V164 ceļa posmā Dikļos
Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve gar autoceļu V166 Valmiera–
Dikļi–Zilaiskalns
Gājēju celiņa izbūves ar apgaismojumu gar autoceļu V193 Matīši–
Bērzaine–Rubene projektēšana
Ošu ielas Kocēnos projektēšana
Gājēju un velo tiltiņa pār Briedes upi atjaunošana Zilākalna pagastā
Sliežu ceļa atjaunošana Zilākalnā
Bērzaines Tautas nama katlu mājas pārbūves tehniskā projekta izstrāde
Tiltu ekspertīze (Gružupītes, Beikas, Paktenes, Mazbriedes)
Būvprojektu izstrāde stāvlaukuma izbūvei Kultūras ielā 1 un
stāvlaukumama "ZTornis" teritorijā Zilākalna pagastā

Virsmas apstrāde, seguma atjaunošana un uzlabošana, apauguma
noņemšana
Jumaras–Gaujas–Slimnīca, Rubene–Mežuļi, Lauviņas–Silupītes Kocēnu
pagastā; Kapsēta–Vākšēni Bērzaines pagastā; Doktorāts–Viļēni, Ausekļi–
Sautēni, Dikļu skola–Vijciems Dikļu pagastā; Antiņu kalte–Kodinātava,
Kairēni–Uskuri, Vasariņas–Katvaru robeža

Teritorijas labiekārtošana
Teritorijas labiekārtošana Nākotnes ielā 1, Vaidavā
Kokmuižas kompleksa teritorijas labiekārtošana (LEADER)

Ēku remonts, pārbūve
Dzīvojamās mājas “Kastaņi” jumta remonts Dikļu pagastā
Sadzīves kanalizācijas izbūve J.Ķenča ielā 3 un J.Ķenča ielā 5, Kocēnu
pagastā
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas izbūve ēkā
Alejas iela 8, Kocēnu pagastā

Lielākie projekti izglītības iestādēs
Rubenes pamatskolā centralizētas ventilācijas izbūve, klašu kosmētiskā
remonta veikšana bojājumu pēc ventilācijas sistēmas izbūves novēršanai
Pirmsskolas grupu āra rotaļu laukumu papildināšana ar jauniem
elementiem – Rubenes pamatskolā, Jura Neikena Dikļu pamatskolā
Virtuves remonts Jura Neikena Dikļu pamatskolas PII grupās
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana
Jura Neikena Dikļu pamatskolā un Ziemeļvidzemes pamatskolā
Kocēnu pamatskolas skolas ēkas jumta vienkāršota atjaunošana,
dabaszinību kabineta laboratorijas izbūve; muižas ēkas jumta koku
konstrukciju pārklāšana ar ugunsaizsardzības pārklājumu (antipirēnu)

Bērzaines un Vaidavas feldšeru punkta darbības nodrošināšana
Tradicionālo pasākumu saglabāšana kultūrā, sportā, tūrismā
Aktivitātes Zilākalna pagasta “Ztornis”
Lieldienu svinības un tirdziņš “Kocēnu pavasaris”
Valmieras novada skolēnu dziesmu un deju svētki
Koktēlnieku plenērs
Vaidavas triatlons
Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram
Indriķa diena
Jāšanas sacensības Kocēnos
Nakts koncerts Rubenes baznīcas dārzā
Dziesminieku koncerts Zilākalna virsotnē
Pasaules koklētāju nometne
Koncerts “Augusta debesīs”
Rīgas Retro automobiļu kluba 50 gadu jubilejas svinības
SUP festivāls un koncerts “Vaidavas ezers rietā”
Latvijas amatierteātru festivāls “Spēlmaņu svētki”
VIII Kokmuižas svētki

Rūjienas apvienība
Ceļu, ielu, ietvju, apgaismojuma un notekūdeņu sistēmu izbūve,
atjaunošana, remontdarbi u.c.
Blaumaņa ielas seguma atjaunošana
Tilta laiduma atjaunošana ŽAGATAS–A/P LODE (Lodes pagasts)
Gājēju tilta seguma atjaunošana pār Lodes upi
Centra laukuma ietves atjaunošana
Raiņa ielas ietves un ielas seguma atjaunošana
A.Alkšņa ielas ietves atjaunošana
Upes ielas ietves atjaunošana
Upes ielas pārbūve (no Valdemāra līdz Īsā iela)
Liepu ielas ietvju pārbūve
Ietves izbūve Rīgas ielā
Apgaismujuma izbūve – Lāčplēša iela, būvprojekta izstrāde Rīgas ielas,
Lāčplēša ielas un Pērnavas ielas apgaismojuma izbūvei
Grantēto ielu virsmas divkārtu apstrāde – Pērkona iela, Poruka iela, Zāģu
iela, Eriņu iela, Smilšu iela, Kalna iela, Iela Nr.7 Feldšeru punkts–Skaras
(Jeru pagasts)

Teritorijas labiekārtošana
Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Rūjienā
Skudrītes kapličas ieejas vārtu remonts un kapsētas paplašināšanas
būvprojekta izstrādāšana

Ēku remonts, pārbūve
Ēkas Raiņa ielā 3, Rūjienā, fasādes remontdarbi
Jeru skolas apkures guļvadu nomaiņa
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Lielākie projekti izglītības iestādēs
PII “Vārpiņa” teritorijas labiekārtošanas darbu pabeigšana
Rūjienas vidusskolas sporta laukuma pārbūves un teritorijas
labiekārtošanas pabeigšana
PII “Vārpiņa” sporta zāles kosmētiskais remonts
Rūjienas vidusskolā 24 jaunu datorkomplektu iegāde datorklasei

Sociālā joma
Deinstitucionalizācija – Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, dienas
aprūpes centrs (18 personas) un 16 grupu dzīvokļi
ēkas Valdemāra
ielā 26, Rūjienā, būvdarbi
Ipiķu un Vilpulkas feldšeru punkta darbības nodrošināšana

→

Tradicionālo pasākumu saglabāšana kultūrā, sportā, tūrismā
Rūjienas saldējuma svētki
Tautas mūzikas festivāls “Aure”
Rūjienas pilsētas svētki
Rokfestivāls “Vērte”
Pagalma svētki Tautskolā
Tūrisma informācijas pašapkalpošanās stends Rūjienā
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Naukšēnu apvienība
Ceļu, ielu, ietvju, apgaismojuma un notekūdeņu sistēmu
izbūve, atjaunošana, remontdarbi u.c.
Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve uz stadionu Naukšēnos
Ielu apgaismojuma izbūve Naukšēnu centrā
Eriņu ciema asfalta seguma virsmas vienkārtas apstrāde
Ķire–Jaunlambikas autoceļa uzlabošanas darbi
Gulbenes upes tilta tehniskais projekts

Teritorijas labiekārtošana
IZM sarunas par Naukšēnu muižas ēku un teritorijas pārņemšanu
(66,2 ha, t.sk. mežs 36,48ha, 14 dažādas būves)
Zāles pļaujmašīnas iegāde
Apstādījumi

Ēku remonts, pārbūve
Dūmcauruļu nomaiņa katlu mājā “Siltums” Naukšēnu pagastā
Centrālapkures ierīkošana skolas mājas dzīvokļos
Divu pašvaldības dzīvokļu remonts
VPVKAC telpu remonts, iekārtošana

Lielākie projekti izglītības iestādēs
Meklēti risinājumi par skolas pārbūves projekta pabeigšanu
Bruģa ieklāšana pie pirmsskolas ēkas ieejas
Vidusskolas vecās ēkas lietus ūdens kanalizācijas izbūve
Bērnu vasaras nometnes organizēšana ar vecāku līdzmaksājumu

Tradicionālo pasākumu saglabāšana kultūrā, sportā, tūrismā
Ķoņu kalna svētki
Naukšēnu pagasta svētki
Putras diena Putras ciemā
Pludmales volejbola turnīrs (10 posmi)
Florbola entuziastu turnīrs Naukšēnu Sporta hallē
VALMIERAS PILS KULTŪRVIDES CENTRS

Ceļa, ielas, ietves, apgaismojuma un notekūdeņu izbūve,
atjaunošana, remontdarbi u.c.
GRANTĒTO IELU PĀRBŪVE UN VIRSMAS DIVKĀRTU APSTRĀDE
Matīšu, Salacas, Senču un Sēļu iela, Loku iela, Rožu iela, Mazā Loku iela,
Ķiršu iela

IELU, IETVJU IZBŪVE UN PĀRBŪVE
Ūdens iela (no Smiltenes līdz Pleskavas ielai)
Zāļu iela (no Rūpniecības līdz Eksporta ielai)
Jaunu stāvvietu (20) izbūve pie PII “Kārliena”
Ietvju izbūve un atjaunošana Graudu, Annas un Ausekļa ielā
Meža ielas posma (Zvaigžņu–Dīķa) atjaunošana
Uzsākto darbu pabeigšana – Ziloņu iela, Dzelzceļa iela, Eksporta iela,
Rūpniecības iela
Darbu uzsākšana un pabeigšana 2023.gadā – Dienvidu industriālā
maģistrāle – Linarda Laicena un Cēsu ielas savienojums ar TEN-T

Valmieras pils ziemeļrietumu mūru konservācija un restaurācija
Vecās aptiekas ēku ansambļa pārbūve
Jauna objekta – Valmieras pils kultūrvides centra ēkas – būvniecība
Ekspozīcijas izveide, aprīkojums

DIENESTA VIESNĪCA AUSEKĻA IELĀ 25B (2.KĀRTA)
Pārbūve/energoefektivitātes paaugstināšana – ārsienu, pārseguma, grīdas
siltināšana; logu nomaiņa; izbūvēta mehāniskā ventilācijas sistēma;
apkures sistēmas nomaiņa; inženiertīklu, jumta pārbūve; iekšējie apdares
darbi; aprīkojums (mēbeles, sadzīves tehnika).Teritorijas labiekārtošana

VALMIERAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
Mācību korpusa pārbūve – izbūvēts mansarda stāvs, jumta pārbūve,
pārbūvēti iekšējie tīkli, ventilācijas sistēma, telpu pārbūve, aprīkojums,
lifta izbūve, savienojums ar sporta zāli
Izveidoti 2 informātikas, inženierzinātņu, rasēšanas un mākslas kabineti,
metodiskais centrs, bibliotēka u.c.
Sporta zāles izbūve un āra teritorijas labiekārtošana

BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE
Strauta iela
Jāņa Daliņa ielas ietves izbūve (posmā no Dīvaliņa līdz Loku ielai),
Dīvaliņa ielas stāvlaukums
Vienības ielas (no Brīvības līdz Loku ielai) pārbūve
Dārza ielas pārbūve (no Rīgas līdz Lilijas ielai) + stāvvietu izbūve pie
Pilsētas kapiem
Jaunu stāvvietu (~40) izbūve pie Valmieras Valsts ģimnāzijas

SATIKSMES DROŠĪBAS UZLABOŠANA
Gājēju luksofora ierīkošana Cēsu ielā (ViA) – izbūve
Cēsu un Rūpniecības ielas krustojuma risinājums – būvprojekta izstrāde
Gājēju pāreja Sila ielā

INŽENIERKOMUNIKĀCIJU TĪKLI
Apgaismojuma izbūve Dāliju, Asteru, Savariņu, Jāņa Enkmaņa ielai
Apgaismojuma pārbūve Valterkalniņā
Lietus kanalizācijas pārbūves darbu pabeigšana Loku ielā
Lietus kanalizācijas kolektora pārbūve Cempu ielā

Lielie projekti
VALMIERAS RŪPNIECĪBAS UN EKSPORTA PARKS
Industriālās teritorijas (Rūpniecības–Eksporta–Dzelzceļa ielu rajons) izveide
un attīstība: teritorijas sakārtošana, pievadceļa izbūve caur teritoriju,
inženierkomunikāciju izbūve, ražošanas ēkas būvniecība

DAUDZFUNKCIONĀLS SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS
Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (20 vietas),
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (40 vietas),
specializētas darbnīcas (20 vietas), sociālās rehabilitācijas centrs

ZILOŅU IELAS PĀRBŪVES PABEIGŠANA
Teritorijas labiekārtošanas darbi
Gumijas seguma ieklāšana
Ziloņu un Lāčplēša ielas krustojuma pārbūve (būvuzņēmuma finansējums)

Lielākie projekti izglītības iestādēs
Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5 – piebūve un energoefektivitātes
paaugstināšana, t.sk. apkures sistēmas, elektrotīklu un ugunsdrošības
sistēmas pārbūve, ventilācijas sistēmas izbūve
Valmieras sākumskola – ventilācijas sistēmu (6 autonomas) izbūves
pabeigšana, piesaistot valsts finansējumu
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā sporta zāles grīdas atjaunošana
Valmieras 5.vidusskolā ventilācijas sistēmas pārbūve ēdināšanas blokā
Valmieras Viestura vidusskolas jaunās sporta zāles pabeigšana
PII ”Buratino” “Lācēnu“ grupas remonts
PII ”Ābelīte” grīdu remonts grupiņās
PII ”Ezītis” teritorijas un iekštelpu apsardzes sistēmas izbūve
PII ”Vālodzīte” un PII ”Krācītes” sporta laukumu atjaunošana
PII “Bitīte” 4.grupas kosmētiskā remonta veikšana, uzbrauktuves
(pandusa) izbūve, jaunu elementu iegāde āra rotaļu laukumam
Valmieras 2.vidusskolas PII “Varavīksne” telpu paplašināšana, pārbūve

Tradicionālo pasākumu saglabāšana kultūrā, sportā, tūrismā
Valmieras starptautiskais multimediju
festivāls
Valmieras apriņķa deju kolektīvu
lielkoncerts
Vidzemes novada pūtēju orķestru skate
Latvijas bērnu un jauniešu teātra
festivāls “..un es iešu un iešu”
Andrea Salustri (Roma) cirka izrāde
“Materia”
Valmieras 739. dzimšanas dienas
svinības
Grupas “Prāta vētra” koncerts
Valmieras vasaras teātra festivāls
Spēlfilmas “Zeme, kas dzied”
uzņemšana
Vislatvijas vakara vadītāju festivāls
UEC Eiropas BMX kausa izcīņa
Lukturīšu pārgājiens “Kur slēpjas
gaisma?”

Valsts prezidenta balvas
izcīņa vieglatlētikā
Ghetto Games festivāls
Valmieras Krastu mačs
basketbolā
Valmieras rogainings
Sporta un aktīvās atpūtas
parka “Mežs” atklāšana
Skrējiensoļojums Rīga–
Valmiera
Sporta spēles jauniešiem ar
īpašām vajadzībām “Mēs
varam”
Valmieras Restorānu nedēļa
Maģisko sajūtu nakts
Piedzīvojumu filmu festivāls
Pasākums “KINO pedālis”
Koncertu cikls “Mūda”
u.c.
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Pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai
Valmieras novada pašvaldības dome
2021. gada 30. decembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr. 23 “Par Valmieras
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un māju atjaunošanai”.
LĪDZFINANSĒJUMS
ENERGOEFEKTIVITĀTES
PASĀKUMIEM TIEK PIEŠĶIRTS
ŠĀDIEM PROJEKTIEM:
ēkas energosertifikācijai – 80 % apmērā no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energosertifikācijas izmaksām, bet ne vairāk kā 300 EUR;
♦ būvprojekta izstrādei – 50 % apmērā,
bet ne vairāk kā 1500 EUR;
♦ energoefektivitātes
pasākumu
veikšanai – 50 % apmērā no projekta
kopējām atbalstāmajām izmaksām,
bet ne vairāk kā 22 000 EUR.
♦

LĪDZFINANSĒJUMS DZĪVOJAMĀM
MĀJĀM PIESAISTĪTO ZEMESGABALU
LABIEKĀRTOŠANAI TIEK PIEŠĶIRTS
ŠĀDIEM PROJEKTIEM:
mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, velonovietņu un gājēju celiņu
atjaunošanai vai izbūvei – 50 % no
projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 20 000 EUR;
♦ mājas servitūtu ceļu seguma atjaunošanai – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet
ne vairāk kā 6000 EUR;
♦ bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai
esošo laukumu atjaunošanai – 90 %
no projekta kopējām atbalstāmajām
izmaksām, bet ne vairāk kā 5000 EUR;
♦ zāliena, puķu, koku un krūmu stādījumu ierīkošanai – 50 % no projekta
kopējām atbalstāmajām izmaksām,
bet ne vairāk kā 2 000 EUR;
♦ topogrāfijas un inženierģeoloģijas
darbiem – 50 % no pakalpojumu
kopējām atbalstāmajām izmaksām,
bet ne vairāk kā 200 EUR;
♦ zemesgabala
labiekārtojuma
būvprojekta izstrādei – 50 % no pakalpojumu kopējām atbalstāmajām
izmaksām, bet ne vairāk kā 1000 EUR;
♦ pagalma apgaismojuma atjaunošanai un/vai būvniecībai – 50 % no pakalpojumu kopējām atbalstāmajām
izmaksām, bet ne vairāk kā 1000 EUR;
♦ vides pieejamības nodrošināšanai
personām ar īpašām vajadzībām
– 100 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne
♦
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vairāk kā 10 000 EUR;
♦ daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju
kvartāla ēkām piesaistīto zemesgabalu kopīga kompleksa labiekārtošanas būvprojekta izstrādei – 90 %
no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā
18 000 EUR.
LĪDZFINANSĒJUMS MĀJU
ATJAUNOŠANAI, JA MĀJAS, TĀS DAĻAS
VAI ATSEVIŠĶU TEHNISKO IERĪČU
TEHNISKAIS STĀVOKLIS
NORMATĪVAJOS AKTOS
NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ ATZĪTS PAR
BĪSTAMU CILVĒKU DZĪVĪBAI VAI
VESELĪBAI, TIEK PIEŠĶIRTS ŠĀDIEM
DARBIEM:
sertificēta speciālista atzinuma par
mājas vai tās daļas tehnisko stāvokli
sagatavošanai – 50 %, bet ne vairāk
kā 150 EUR;
♦ būvprojekta izstrādei – 50 %, bet ne
vairāk kā 1 500 EUR;
♦ dzīvojamās mājas atjaunošanas darbiem, ieskaitot būvuzraudzību un
autoruzraudzību, – 50 % no projekta
kopējām atbalstāmajām izmaksām,
bet ne vairāk kā 7000 EUR;
♦ liftu nomaiņa – 90 %, bet ne vairāk kā
29 000 EUR;
♦ ārkārtas situācijas novēršanai pašvaldības dome var pieņemt atsevišķu lēmumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu un tā apjomu.
♦

LĪDZFINANSĒJUMS VAR TIKT PIEŠĶIRTS
DZĪVOJAMĀM MĀJĀM, KURAS ATBILST
ŠĀDIEM NOSACĪJUMIEM:
dzīvojamās mājas kopējā dzīvokļu
platība ir lielāka par 200 m2 un tajā
esošo nedzīvojamo telpu platība
nepārsniedz 25 % no mājas kopējās
platības;
♦ vienai personai pieder ne vairāk
kā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, neņemot vērā
pašvaldībai piederošo īpašuma daļu;
♦ dzīvojamās
mājas kopīpašumā
esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu
īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts
savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu
un apsaimniekošanu;
♦ dzīvojamā māja ir pieslēgta centralizētajai siltumapgādes sistēmai un
tajā ir ierīkots siltummezgls ar siltumenerģijas patēriņa skaitītāju;
♦ dzīvojamai mājai piesaistītais zemes-

♦

gabals (gabali) ir nodots dzīvokļu
īpašnieku īpašumā vai par tā izmantošanu noslēgts līgums;
♦ normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vairāk nekā pusei no mājas dzīvokļu īpašniekiem balsojot "par", ir
pieņemts lēmums veikt ēkas energosertifikāciju un/vai mājas energoefektivitātes pasākumus, un/vai
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas, un/vai atjaunošanas pasākumus, nodrošinot mājas dzīvokļu
īpašnieku līdzfinansējuma daļu un
nepieciešamības gadījumā – arī
kredītiestādes finanšu līdzekļus;
♦ negatīvā starpība starp aprēķinātajiem un visu dzīvokļu īpašnieku samaksātajiem maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas
maksa) un pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apkure, aukstais un karstais
ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), pēdējos divpadsmit mēnešos nedrīkst pārsniegt
15 % (sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma
iesniegšanas dienas).
LĪDZFINANSĒJUMS VAR TIKT PIEŠĶIRTS
JAUNIZBŪVĒTĀM DZĪVOJAMĀM
MĀJĀM PIESAISTĪTO ZEMESGABALU
LABIEKĀRTOŠANAI, JA TIEK IEVĒROTI
ŠĀDI NOSACĪJUMI:
ēkas kopējā dzīvokļu platība ir lielāka
par 200 m2 un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 %
no ēkas kopējās platības;
♦ dzīvojamam namam piesaistītais
zemesgabals (gabali) ir dzīvojamā
nama īpašnieka (īpašnieku) īpašums
vai par tā izmantošanu ir noslēgts
līgums;
♦ dzīvojamā nama īpašniekam (īpašniekiem) nedrīkst būt nodokļu vai
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tas nav ar
tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā ar tiesas lēmumu
noteikts tiesiskās aizsardzības process, vai saskaņā ar komercreģistrā
pieejamo informāciju tas neatrodas
likvidācijas procesā.
Līdzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz Pašvaldībai pieteikumu
ar pielikumiem. Pieteikums un plašāka informācija par atbalsta saņemšanu
pieejama mājaslapā www.valmieras
novads.lv vai www.likumi.lv, “Pašvaldību
saistošie noteikumi“, “Valmieras novada
dome“.
♦

Anete Gūtmane,
Valmieras novada pašvaldība

VESELĪBA

Veselības veicināšanas projektu aktivitātes
NODARBĪBAS KOCĒNU
APVIENĪBĀ
BEZMAKSAS VINGROŠANAS
NODARBĪBAS FIZIOTERAPEITA
VADĪBĀ
Piedāvājam iespēju apmeklēt bezmaksas vingrošanas nodarbības fizioterapeita vadībā. Vingrošanas nodarbībās būs
iekļauti dažādi veselības veicināšanas un
fiziskās formas uzlabošanas vingrinājumi,
izvēloties cilvēka funkcionālajam stāvoklim atbilstošas fizisko aktivitāšu metodes. Vingrošanas nodarbības vadīs sertificēts fizioterapeits un masieris Normunds
Bucenieks.
Bērzainē (Bērzaines Tautas namā) – pirmdienās no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.00:
♦ 28. februārī;
♦ 7., 14., 21., 28. martā;
♦ 4., 11., 25. aprīlī;
♦ 2., 9. maijā.
Dikļos (Dikļu Kultūras centrā) – trešdienās no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.00:
♦ 2., 9., 16., 23., 30. martā;
♦ 6., 13., 20., 27. aprīlī;
♦ 11. maijā.
Zilākalnā (Zilākalna Kultūras namā) –
trešdienās no plkst. 19.30 līdz plkst. 20.30
♦ 2., 9., 16., 23., 30. martā;
♦ 6., 13., 20., 27. aprīlī;
♦ 11. maijā.
Rubenē (Rubenes Sporta namā) – ceturtdienās no plkst. 16.50 līdz plkst. 17.50:
♦ 3., 10., 17., 24., 31. martā;
♦ 7., 14., 21., 28. aprīlī;
♦ 5. maijā.
Vaidavā (Vaidavas Kultūras un amatniecības centrā) – ceturtdienās no plkst. 18.10
līdz plkst. 19.10:
♦ 3., 10., 17., 24., 31. martā;
♦ 7., 14., 21., 28. aprīlī;
♦ 5. maijā.
ZUMBAS NODARBĪBAS KOCĒNU
PAGASTĀ
Piedāvājam iespēju apmeklēt bezmaksas zumbas nodarbības Kocēnu pagastā, Kocēnu Kultūras namā, Alejas ielā 3.
Nodarbības vadīs zumbas trenere Sandra
Taube.
Nodarbības notiks ceturtdienās no
plkst. 18.30 līdz plkst. 19.30:
♦ 3., 17. un 31. martā;
♦ 14., 21. un 28. aprīlī;
♦ 5., 12., 19. un 26. maijā.
Nodarbības tiks organizētas atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar projekta vadītāju Svetlanu Tomsoni, e-pasts svetlana.tomsone
@valmierasnovads.lv, tālr. 25605539.

Nodarbības notiek Valmieras novada
pašvaldības īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/090 “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Valmieras novada Kocēnu apvienības
iedzīvotājiem” ietvaros.

NODARBĪBAS STRENČU
APVIENĪBĀ
VESELĪGAS VINGROŠANAS
NODARBĪBAS FIZIOTERAPEITES
VADĪBĀ
No 14. februāra Jērcēnmuižā atsākušās
veselīgas vingrošanas nodarbības fizioterapeites Sandas Ķimses vadībā. Nodarbības, kā ierasts, norisinās ik pirmdienu no
plkst. 19.30 līdz plkst. 20.30.
Vingrot gribētāji Strenčos nemainīgi tiekas nodarbībās ik pirmdienu no
plkst. 17.00 līdz plkst. 18.00 (zemāka slodzes intensitāte), no plkst. 18.00 līdz
plkst. 19.00 (augstāka slodzes intensitāte).
Nodarbības norisinās “zaļajā” režīmā –
dalībniekiem jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Dalībnieku skaits ierobežots – iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 22411816 (Madara).
Nodarbības norisinās bez maksas projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/036 “Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Valmieras novada Strenču apvienībā”.

NODARBĪBAS RŪJIENAS
APVIENĪBĀ
BEZMAKSAS VISPĀRĒJĀS
VINGROŠANAS NODARBĪBAS
No trešdienas, 2. marta, Rūjienas vidusskolas sporta hallē atsāksies bezmaksas vispārējās vingrošanas nodarbības, kuras vadīs fizioterapeite Diāna
Brēža. Nodarbībās tiks iekļauti dažādi
veselības veicināšanas un fiziskās formas
uzlabošanas vingrinājumi.
Nodarbību grafiks martam:
♦ 2., 9. martā plkst. 16.30;
♦ 14., 16. martā plkst. 17.30;
♦ 21., 23. martā plkst. 18.30;
♦ 28., 30. martā plkst. 19.30.
Nodarbības norisināsies “zaļajā” režīmā –
dalībniekiem jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts kopā ar
personu apliecinošu dokumentu.
Pieteikšanās vingrošanas nodarbībām,
zvanot pa tālr. 29490497 (Diāna).
NODARBĪBAS PAR BĒRNU
EMOCIONĀLO AUDZINĀŠANU
Lai veicinātu pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabotu vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, pirmsskolas
vecuma bērnu vecāki aicināti piedalīties
nodarbībās, ko vadīs Agita Dreiblate par
šādām tēmām:
♦ Bērna attīstība un temperaments;
♦ Bērna ķermeņa kontroles un pozitīva

ķermeņa pašvērtējuma veicināšana;
♦ Drošas piesaistes veidošanās;
♦ Bērna spēlēšanās un fantāzijas attīstības veicināšana;
♦ Valodas un komunikācijas prasmju attīstība u.c.
Nodarbības sāksies 1. martā un norisināsies katru otrdienu no plkst. 18.00
līdz 21.00 Rūjienas Tautskolā (Skolas iela
8a, Rūjiena). Nodarbībās aicināts piedalīties ikviens Valmieras novada iedzīvotājs!
Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots,
tāpēc nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 22411816 (Madara). Nodarbībās aicināts piedalīties ikviens Valmieras
novada iedzīvotājs!
Nodarbības norisinās projekta Nr. 9.2.4.2/
16/I/053 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības
uzlabošana Rūjienas apvienības iedzīvotājiem” ietvaros.

NODARBĪBAS NAUKŠĒNU
APVIENĪBĀ
TIEŠSAISTES NODARBĪBAS
1. martā plkst. 18.00–20.00 nodarbība “Ģimenes dzīve un problēmas –
attālināti un tuvplānā” (ko un kā mūsdienu realitāte maina ģimenes dzīvē),
tiešsaistē Zoom platformā https://rsu.
zoom.us/j/89738033296,
pieslēgšanās
plkst. 17.45–18.00
8. martā plkst. 18.00–20.00 nodarbība “Kā atrast līdzsvaru, saskaņu un mieru
sevī (noderīgi ieradumi personības izaugsmei, prāta higiēna)“. Nodarbībās vienkārši
un praktiski risinājumi, atbalsts dalībniekiem, atbildes uz dalībnieku jautājumiem. Nodarbība notiks tiešsaistē Zoom
platformā https://rsu.zoom.us/j/8973803
3296, pieslēgšanās plkst. 17.45–18.00.
VINGROŠANAS NODARBĪBAS
Katru otrdienu plkst. 16.00–17.00 veselības vingrošanas nodarbības senioriem
Naukšēnu Sporta hallē.
Katru pirmdienu un ceturtdienu
plkst. 17.45–18.45 veselības vingrošanas
nodarbības Naukšēnu Sporta hallē.
AUGSTAS INTENSITĀTES TRENIŅI
24. februārī plkst. 19.00–20.00 augstas intensitātes intervāla treniņi (jebkurai
vecuma grupai un sagatavotības pakāpei) Naukšēnu Sporta hallē. Pieteikšanās
pa tālr. 29176158 vai 20212466. Martā
plānoti divi treniņi, precīza informācija
mājaslapā www.valmierasnovads.lv un
Naukšēnu apvienības Facebook kontā.
Nodarbības notiek projektā “Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu un Ķoņu pagastu iedzīvotājiem”, Nr.
9.2.4.2/16/I/098.
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SPORTS

Atlaide Valmieras
peldbaseina apmeklējumam
novada iedzīvotājiem
Atvainojamies visiem lasītājiem, ka janvāra Valmieras novada pašvaldības informatīvajā izdevumā publicēta neprecīza informācija par atlaidi Valmieras peldbaseina apmeklējumam novada iedzīvotājiem.
Valmieras peldbaseina cenrādis:

CEN RĀDIS
A P M E K L Ē JU M S

P ELD B A SEI N S

P ELD B A SEI N S
+
P I RTS

PIEAU G U ŠIE

6,00€

8,00€

VALM IERAS N O VAD Ā D EKLARĒTIE

5 ,00€

7 ,00€

STU D EN TI, SKO LĒN I, PEN SIO N ĀRI,

4,00€

7 ,00€

3 ,00€

-

CILVĒKI AR IN VALID ITĀTI
VALM IERAS N O VAD Ā D EKLARĒTIE
PEN SIO N ĀRI U N CILVĒKI AR
IN VALID ITĀTI
2 ,00€

3 ,00€

B EZM A K SA S

B EZM A K SA S

B ĒRN I 4 - 6 G .V.
B ĒRN I LĪD Z 3 G .V.

A TP Ū TA S ZO N A
D ARB A D IEN ĀS

B RĪVD IEN ĀS U N SVĒTKO S

PIEAU G U ŠIE

1 4,00€

1 6,00€

VALM IERAS N O VAD Ā D EKLARĒTIE

1 2 ,00€

1 4,00€

STU D EN TI, PEN SIO N ĀRI, CILVĒKI AR

1 2 ,00€

1 4,00€

7 ,00€

-

7 ,00€

-

7 ,00€

7 ,00€

IN VALID ITĀTI
PEN SIO N ĀRIEM U N CILVĒKIEM AR
IN VALID ITĀTI

PIRMDIENĀS, TREŠDIENĀS, PIEKTDIENĀS

VALM IERAS N O VAD Ā D EKLARĒTIE
PEN SIO N ĀRI U N CILVĒKI AR
IN VALID ITĀTI

DARBA DIENĀS

SKO LĒN I
B ĒRN I 4 - 6 G .V.
B ĒRN I LĪD Z 3 G .V.

3 ,00€

3 ,00€

B EZM A K SA S

B EZM A K SA S

P ELD B A SEI N S + A TP Ū TA S ZO N A
D ARB A D IEN ĀS

B RĪVD IEN ĀS U N SVĒTKO S

PIEAU G U ŠIE

1 6,00€

1 8,00€

VALM IERAS N O VAD Ā D EKLARĒTIE

1 4,00€

1 6,00€

STU D EN TI, PEN SIO N ĀRI, CILVĒKI

1 4,00€

1 6,00€

8,00€

8,00€

AR IN VALID ITĀTI
SKO LĒN I
B ĒRN I 4 - 6 G .V.
B ĒRN I LĪD Z 3 G .V.

3 ,00€

3 ,00€

B EZM A K SA S

B EZM A K SA S

Piedalies
sportiskajā
(iz)aicinājumā!
Aicinām ikvienu interesentu piedalīties
Valmieras novada sportiskajā (iz)aicinājumā!
Ir izveidoti astoņi maršruti, kurus var veikt,
gan ejot pastaigā, gan skrienot, gan braucot
ar velosipēdu u.c. Maršruti ved pa lielākiem
ceļiem, mazām taciņām, iepazīstinot izaicinājuma dalībniekus ar mazāk zināmām Valmieras novada vietām.
Starta un finiša vietas:
♦ Valmierā –
koordinātas: 57.527770, 25.389595;
♦ Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā –
Trikātā, koordinātas: 57.542758, 25.708595;
♦ Kocēnu apvienībā – Zilākalna (kalna)
stāvlaukums,
koordinātas: 57.553036, 25.226808;
♦ Mazsalacas apvienībā – Mazsalacas
vidusskola,
koordinātas: 57.863892, 25.034952;
♦ Burtnieku apvienībā – Burtnieki,
koordinātas: 57.698709, 25.276001;
♦ Rūjienas apvienībā – Oleri,
koordinātas: 57.809791, 25.361235;
♦ Naukšēnu apvienībā – Ķoņu kalns,
koordinātas: 57.936537, 25.332028;
♦ Strenču apvienībā – Seda,
koordinātas: 57.650229, 25.750415.
Izaicinājuma maršrutu GPX faili un PDF
kartes pieejamas mājaslapā www.valmieras
novads.lv/novads/sports.
Lai piedalītos izaicinājumā, ir jālejupielādē
un jāpiereģistrējas lietotnē “Strava”, dalībnieka profilam jābūt publiski pieejamam, kā
arī dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei Valmieras novada sportiskā izaicinājuma veikšanai. Pēc reģistrēšanās lietotnē
“Strava” ir jāpievienojas Valmieras novada
sportiskā (iz)aicinājuma klubam.
Izaicinājumā tiks apbalvoti pirmie trīs
dalībnieki, kuri būs veikuši visus astoņus
izaicinājuma posmus. Netiks vērtēts maršrutā pavadītais laiks vai tas, kādā veidā
izaicinājuma maršruts ir veikts. Uzvarētāji
tiks paziņoti Valmieras novada pašvaldības
mājaslapā www.valmierasnovads.lv nedēļas
laikā pēc uzvarētāju noteikšanas. Tāpat būs
arī pārsteiguma balvas.
Jāpiemin, ka izaicinājuma dalībnieki, kuru aktivitāšu ieraksti būs laboti vai nesaturēs maršruta ierakstu (karti), nepiedalīsies
kopvērtējuma cīņās. Izaicinājuma rīkotāji
(Valmieras novada pašvaldība) vērtēs visas
reģistrēto dalībnieku aktivitātes.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar
sporta organizatori Vilmu Alberingu, rakstot
e-pastu vilma.alberinga@valmierasnovads.lv
vai zvanot pa tālr. 27816021.
Valmieras novada sportiskā izaicinājuma
mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, vienlaikus iepazīstot Valmieras novadu.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
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VESELĪBA

Turpina meklēt ģimenes ārstu Strenču
iedzīvotājiem
No 2022. gada sākuma Strenču pilsētas iedzīvotājiem nav pieejami ģimenes
ārsta pakalpojumi.
Valmieras novada pašvaldības un Nacionālā veselības dienesta (turpmāk –
Dienests) pienākums ir nodrošināt iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Gan pašvaldība, gan
Dienesta Vidzemes nodaļa aktīvi meklē
ģimenes ārstu Strenču iedzīvotājiem.
Diemžēl pastāvīgs ģimenes ārsts vai ārsta
palīgs vēl nav atrasts.
Līdz šim ģimenes ārsta pakalpojumu
Strenčos nodrošināja Trikātas ģimenes
ārste Inese Veršelo, par ko pašvaldība
un iedzīvotāji ārstei ir ļoti pateicīgi. Arī
turpmāk pacienti var vērsties SIA “Trikātas doktorāts” pie ģimenes ārstes Ineses
Veršelo vai pie jebkura cita ģimenes ārsta,
kuram noslēgts līgums ar Dienestu.
No 14. februāra Strenču ģimenes ārsta
prakses vietā Pulkveža Zemitāna ielā 5,
Strenčos ceturtdienās no plkst. 15.00
līdz 17.00 pieņems ģimenes ārsts Juris

Jakovins. Šī vienošanās ir panākta uz
laiku, kamēr tiks atrasts pastāvīgs ģimenes ārsts. Tiek risināts arī jautājums
par ģimenes ārsta Jura Jakovina iespēju
pieņemt pacientus divas reizes nedēļā.
Kārtība saglabājas iepriekšējā – koordināciju starp pacientiem un ģimenes
ārstu veiks administrators, kurš sadarbosies ar ģimenes ārsta Jura Jakovina
praksi – palīdzēs saņemt zāļu receptes, nosūtījumus pie speciālistiem un
nokārtot darba nespējas lapas – Administratora tālruņa numurs 64731431. Šāds risinājums rasts uz laiku, pacienti netiks
piereģistrēti Jura Jakovina ārsta praksei.
Par ģimenes ārsta pakalpojuma nodrošināšanu Strenčos Valmieras novada pašvaldība un Dienesta Vidzemes
nodaļa ir uzrunājusi Valkas un Valmieras
ģimenes ārstus, tomēr saņemti atteikumi
lielā noslogojuma dēļ, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumus savas prakses pacientiem, veicot vakcināciju pret
Covid-19 un apzvanot kontaktpersonas.

Uzrunāti arī ģimenes ārsti no Dienesta
ģimenes ārstu gaidīšanas saraksta, diemžēl apstiprinoša atbilde nav saņemta.
Par izveidojušos situāciju Strenču pilsētā
informēta Latvijas Lauku ģimenes ārstu
asociācija un Latvijas Ģimenes ārstu asociācija. Dienesta Vidzemes nodaļa ir sazinājusies ar pieciem ārsta palīgiem, kuri
strādā Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta Strenču punktā, diemžēl
neviens pagaidām nav piekritis.
Strenčos ir nepieciešama pastāvīga
ģimenes ārsta prakse, tāpēc pašvaldība un Dienesta Vidzemes nodaļa turpina meklēt ģimenes ārstu vai piesaistīt
ārsta palīgu, lai Strenču iedzīvotājiem
nodrošinātu primāro veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību. Pašvaldība ģimenes ārstam nodrošina piemērotas
prakses telpas un piedāvā dzīvesvietu, kā
arī nepieciešamības gadījumā sniegs atbalstu ārsta prakses aprīkošanai.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

Vidzemes
Aicina nemazināt karstā
slimnīcā atbalsta ūdens temperatūru
Veselības inspekcija saprot šī brīža sarežģītos ekonomiskos apstākļus
darbiniekus
Latvijā būtiskā elektroenerģijas cenu kāpuma dēļ, tomēr aicina pašvaldības
Vidzemes slimnīca saņēmusi Latvijas Darba devēju konfederācijas Atzinību konkursa
“Līdzsvara balva 2021” nominācijā – “Atbalsta
pasākums darbinieku garīgās un fiziskās veselības un labsajūtas veicināšanai”.
Personāla darba apstākļu uzlabošanā
būtiska loma ir nodaļu pārbūvei, drošai, ergonomiskai videi, jaunām iekārtām un tehnoloģijām. Taču tikpat svarīgs ir psihoemocionālais atbalsts. “Veicām virkni pasākumu,”
stāsta Darba aizsardzības vecākā speciāliste
Dagnija Baldiņa, “šī atbalsta paplašināšanai.
Darbinieku “labumu grozu” papildināja vērtīgākas veselības apdrošināšanas polises,
tika apmaksātas vakcīnas pret gripu un
Covid-19, amatiem, kam tas iespējams,
sakārtojām attālinātu darba vidi, ar Covid-19
sasirgušie saņēma materiālo pabalstu, darbiniekiem pieejami Rehabilitācijas centra speciālistu, t.sk. klīniskā psihologa, bezmaksas
pakalpojumi un konsultācijas, apmaksāti Valmieras peldbaseina apmeklējumi, nosūtīti
atgādinājumi darbiniekiem, kā uzlabot ikdienas pienākumu veikšanu, izmantojot palīgierīces, sniegtas konsultācijas komunikācijas
uzlabošanai ar pacientiem un viņu tuviniekiem. Saņemtā Atzinība apstiprina, ka
mūsu pasākumi un iniciatīvas ir novērtētas,
kā arī dod stimulu vēl vairāk rūpēties par
strādājošo labbūtību.”
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca

un ēku apsaimniekotājus ekonomijas nolūkos izvairīties veikt karstā ūdens
temperatūras samazināšanu centrālajās ūdensapgādes sistēmās!
Ir ļoti svarīgi pastāvīgi nodrošināt karstā ūdens temperatūru izejā no siltummaiņa ne zemāku par +55°C, kā to jau šobrīd nosaka Ministru kabineta
28.09.2010. noteikumu Nr. 906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi” 17. punkts: “Dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir pienākums pastāvīgi
nodrošināt karstā ūdens temperatūru izejā no siltummaiņa ne zemāku par
+55°C“.
Veselības inspekcija atgādina, ka risks savairoties legionellām būtiski
pieaug, ja ūdens temperatūra nokrītas zem 50°C vairāk nekā divas stundas
diennakts laikā.
Optimālā ūdens temperatūra, kurā legionellu baktērijas vairojas lielā skaitā,
t.sk. rada cilvēkiem vislielāko inficēšanās bīstamību, ir no +37°C līdz +42°C.
Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka legionellu baktēriju vairošanos būtiski
veicina organisko vielu klātbūtne ūdenī, slikta ūdens cirkulācija, nepietiekama ūdens attīrīšana un dezinfekcija, kā arī paaugstināta dzelzs koncentrācija,
ciets ūdens un mikrobioloģiskais piesārņojums. Tā kā legionellu baktērijas
dzīvo dabas ūdeņos, tās pilnībā iznīcināt ūdensapgādes sistēmā praktiski nav
iespējams, bet var novērst to pārmērīgu savairošanos.
Veselības inspekcija norāda, ka ar legionellu baktērijām nevar inficēties,
dzerot ūdeni vai mazgājoties vannā, bet būtisks riska faktors ir duša, jo inficētā ūdens pilieni nokļūst gaisā un tiek ieelpoti.
Paaugstinātam inficēšanās riskam ar legionelozi ir pakļautas šādas cilvēku
grupas:
♦ar hroniskām saslimšanām un novājinātu imūnsistēmu (piemēram, cukura diabēta slimnieki, cilvēki ar hroniskām plaušu un sirds-asinsvadu
slimībām u.c.);
♦cilvēki, kuri lieto imūnsistēmu nomācošus medikamentus (piemēram, vēža
pacienti);
♦seniori;
♦smēķētāji neatkarīgi no vecuma.
Elīna Ermansone,
Veselības inspekcija
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Turpinās Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību
korpusa un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā
pārbūves darbi
Lai sekmētu kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu un skolēniem no Valmieras un novada teritorijas būtu iespēja apgūt augsta līmeņa
zināšanas drošā, modernā un sakārtotā vidē, paralēli turpinās
gan Valmieras Valsts ģimnāzijas (VVĢ) mācību korpusa un
sporta zāles, gan dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25C pārbūves
darbi.
Uzsākot projekta īstenošanu, VVĢ mācību korpusā zem
1. stāva grīdas ir izbūvēti inženierkomunikācijas tīkli,
veikta skolas ēkas sienu mūrēšana un uzsākta jumta spāru
montāža, kā arī pabeigta lifta šahtas pamatu un 1. stāva grīdu
betonēšana. Daļēji samūrētas 3. stāva sienas un veikta aiļu
konstrukciju izbūve. Ir uzsākti arī mācību korpusa savienojuma
būvniecības darbi. Sporta zālei veikta metāla konstrukciju
montāža.
Savukārt dienesta viesnīcas ēkai Ausekļa ielā veikti
demontāžas darbi un uzsākta starpstāvu pārsegumu atvērumu
metāla konstrukciju un monolīto dzelzsbetona joslu izbūve.
Ir ieklāta tvaika izolācija bēniņos (5. stāva pārsegumam),
uzmūrēti ķieģeļu stabi jumta nesošo konstrukciju montāžai
un uzsākta starpsienu mūrēšana.

Noslēgts līgums ar SIA “Woltec” par dienesta viesnīcas
pārbūvi. Kopējā līguma summa ir 3 806 731,14 EUR bez PVN.
Būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA “Būvēlogs projekti”, bet
demontāžas darbu autoruzraudzību – SIA “OZOLA & BULA,
arhitektu birojs”. Projekta īstenošanas rezultātā Valmieras
vispārizglītojošo skolu 7.–12. klašu audzēkņi tiks nodrošināti
ar modernu, funkcionālu, energoefektīvu un mūsdienu
prasībām atbilstošu dienesta viesnīcu.
Projekts “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” tiek
īstenots vienošanās Nr. 8.1.2.0/19/I/002 ietvaros. Kopējās
projekta izmaksas ir 2 865 089,16 EUR, ERAF finansējums
1 595 441,78 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 1 000 853,39
EUR.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība

Izsūtīti nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumi
Valmieras novada pašvaldība informē nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, kuriem nekustamais īpašums ir
Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ka
2022. gada 15. februārī tika nosūtīti maksāšanas paziņojumi
par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli 2022. gadam.
Maksāšanas paziņojumi nodokļa maksātājiem (vai viņu
pilnvarniekiem) tika nosūtīti uz nodokļa maksātāju deklarēto dzīvesvietas adresi pa pastu kā vienkāršs pasta sūtījums,
uz e-adresi vai uz elektronisko pastu. Pašvaldība lūdz nodokļa maksātājus pārliecināties par maksāšanas paziņojumu
saņemšanu.
Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas
paziņojumu, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par
to informēt pašvaldību. Attiecīgi, ja nodokļa maksātājs nav
deklarējis savu dzīvesvietu Dzīvesvietas deklarēšanas likumā
noteiktajā kārtībā vai aktivizējis e-adreses kontu, kā arī nav
informējis pašvaldību par savu pasta adresi vai e-pasta adresi, uz kuru jānosūta maksāšanas paziņojumu, maksāšanas
paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā
taksācijas gada 22. martā.
Informējam, ka saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 11.daļu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājam – juridiskajai personai – ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma
rašanās brīža turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju
paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi.
Pašvaldība atgādina, ka nodokļa maksājumi veicami vienu
reizi ceturksnī un ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā
un 15. novembrī, no nodokļa gada summas nomaksājot vienu
ceturtdaļu, vai arī reizi gadā – avansa veidā. Nenomaksājot
nekustamā īpašuma nodokli noteiktajos termiņos, par katru
nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05 % apmērā no nenomaksātās summas (saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otro daļu).
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APMAKSĀT NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI IR IESPĒJAMS:
♦ valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv e-pakalpojumā “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”,
izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas;
♦ portālā epakalpojumi.lv, izmantojot Latvijas komercbanku
tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas;
♦ bankās un internetbankās kādā no Valmieras novada
pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, banku kontiem:
- AS SEB banka, konta Nr. LV94UNLA0018000142255;
- AS SWEDBANK, konta Nr. LV13HABA0551002360569;
- AS Luminor Bank, konta Nr. LV83RIKO0002013184723;
- VAS Latvijas Pasts, konta Nr. LV58LPNS0004202995122.
♦ veikalu tīklā “Maxima” un SIA ”Firma Madara 89” veikalos
top! ar bankas maksājumu karti vai skaidrā naudā. Veicot
nekustamā īpašuma nodokļa samaksu veikalu tīklā “Maxima” un SIA ”Firma Madara 89” veikalos top!, kasierim
jāuzrāda maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma
nodokli, lai no tā ar kases skeneri varētu nolasīt svītrkodā
iekļauto informāciju, kā darījumu apliecinošu dokumentu
saņemot kases aparāta čeku. Veicot nekustamā īpašuma
nodokļa samaksu veikalā, komisijas maksa ir 0,50 EUR.
Maksājuma mērķī precīzi jānorāda maksāšanas paziņojuma
numurs vai nodokļa maksātāja personīgā konta numuri par
zemi un par ēkām, vai īpašuma adrese un kadastra numurs, par
kuru tiek veikts maksājums. Gadījumā, ja nodokļa samaksa tiek
veikta par citu personu, obligāti jānorāda personas, par kuru
tiek maksāts, vārds, uzvārds un personas kods.
Valmieras novada pašvaldības
Finanšu un ekonomikas nodaļa

PROJEKTI

Sedas pasta nodaļai Sociālo lietu pārvalde
mainīts darbalaiks
informē
Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde vērš iedzīvotāju uzun darbības modelis manību,
ka apmeklētāju pieņemšanu klātienē organizē pēc ieZemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ, kas
rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk
nekā 2 800 EUR apmērā, Valmieras novada Sedā no š.g.
15. marta mainīsies pasta nodaļas darbības modelis
un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Sedā visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.00 tiks nodrošināti līdzšinējā nodaļas atrašanās vietā Skolas
laukumā 1 vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt
pie pastnieka savā dzīvesvietā.
Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos pašus
pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu
sniegšanas vietā: vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu
abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS
kontā, komercpreču iegādi u.c.
Ar pastnieka starpniecību Sedas iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo un pārējos pastnieka pakalpojumus dzīvesvietā
iespējams saņemt, iepriekš sazinoties ar Latvijas Pasta
Klientu centru pa tālr. 27008001 vai 67008001.
Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas
saņemšanu Sedas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā,
iepriekš zvanot pa tālr. 67008001, 27008001 un norādot
datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt
apmeklējot Strenču pasta nodaļu Pulkveža Zemitāna
ielā 5, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma
iespējama pirmdienās–piektdienās plkst. 8.00–17.00,
sestdienā plkst. 9.00–13.00.
Vineta Kļaviņa,
VAS “Latvijas Pasts”

priekšēja pieraksta. Aicinām iedzīvotājus sazināties ar Sociālo
lietu pārvaldi, zvanot pa tālr. 64207140 vai rakstot uz e-pastu
slp@valmierasnovads.lv, vai sazināties ar konkrētās jomas nodaļas
vadītāju, lai uzzinātu par klātienes tikšanās un atbalsta iespējām:
♦Sociālā darbinieka konsultācijas pilngadīgām personām,
kā arī ģimenēm ar bērniem: Sociālā darba nodaļas vadītāja
Solvita Rumba, tālr. 27891673;
♦Sociālā darbinieka konsultācijas par sociāliem pakalpojumiem, līgumu slēgšana: Sociālo pakalpojumu nodaļas
vadītāja Agrita Bērziņa, tālr. 29372138;
♦Sociālā palīdzība: Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Iveta
Sokola-Sokolova, tālr. 64210688.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

Paziņojums
Biedrība “Valmieras pilsētas pensionārs” sasauc biedru kopsapulci 2022. gada 24. martā plkst. 10.00 Valmieras Kultūras
centrā.
Darba kārtība:
♦Valdes priekšsēdētājas ziņojums;
♦Revidentes ziņojums;
♦Debates;
♦Valdes vēlēšanas.
Kopsapulcē var piedalīties tie biedri, kuri ir nokārtojuši biedru
naudas maksājumus par 2021. gadu.
Kopsapulce norisināsies saskaņā ar valstī spēkā esošajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem.
Biedrības valde

Labdarības un filantropijas skola – 1000 EUR
jauniešu idejai
Lai mērķtiecīgi aicinātu Valmieras novada jauniešus
piedalīties savas apkaimes dzīves veidošanā, arī šogad ar
Labdarības un filantropijas skolas programmu Valmieras
novada fonds (VNF) turpinās apmeklēt skolas un jauniešu
centrus Valmieras novadā.
Rudens laikā VNF atbalstīja novada jauniešu mazās iniciatīvas ar 50 EUR, bet tagad VNF aicina jauniešus plānot un
vasarā īstenot lielākas, grandiozākas un apjomīgākas idejas
līdz pat 1000 EUR!
Lai jaunieši varētu kvalitatīvi un pārliecinoši sagatavot savus ideju pieteikumus, viņi radīs idejas, prezentēs un paši par
tām arī balsos, apjaušot savus favorītus. Tādējādi skolēni praktiskā veidā iepazīsies ar VNF Jaunieši ideju laboratorijas (VNF
JIL) ikgadēji rīkoto ideju konkursu “Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2022”. Lai gan ideju konkursā var piedalīties ikviens
jaunietis vai jauniešu grupa, idejām, kas izskanēs Labdarības
un filantropijas skolas programmas laikā, konkursa vērtēšanā
tiks piešķirti īpašie papildpunkti.
Labdarības un filantropijas skolas programmas laikā jaunieši piedalīsies arī nelielā pētījumā, kas iezīmēs viņu ziedošanas, labdarības un pilsoniskās līdzdalības tendences

Valmieras novadā. “Zinot, cik ļoti nelabprāt jaunieši pilda
dažādas anketas, pētījumu izspēlēsim atraktīvas spēles veidā,”
norāda Undīne, VNF JIL koordinatore.
Lai šī gada februārī, martā vai aprīlī VNF ciemotos arī jūsu
skolā vai jauniešu centrā ar Labdarības un filantropijas skolas
programmu, aicinām sazināties ar VNF JIL koordinatori Undīni
Blumbergu, rakstot uz e-pastu: undine.blumberga@vnf.lv vai
zvanot pa tālr. 20009979.
Diemžēl jauniešu līdzdarbošanās savas apkārtējās vides
veidošanā Latvijā joprojām ir vērtējama kā zema, tādēļ ir nepieciešams to regulāri sekmēt un veicināt. VNF Labdarības un
filantropijas skolas laikā jaunieši tiks mudināti gan paust savu
individuālo viedokli dažādos pilsoniskās līdzdalības jautājumos, gan līdzdarboties savas vietējās vides veidošanā ar fonda
atbalstu.
Labdarības un filantropijas skolas pasākuma norisi finansiāli
atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas
piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonds
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AKTUĀLI

200 EUR atbalsts
ģimenēm ar bērniem
KAS VAR PRETENDĒT UZ ŠO ATBALSTU?
Tiesības saņemt atbalstu 50 EUR mēnesī par katru bērnu par
visu atbalsta izmaksai paredzēto laikposmu, t.i., no 2022. gada
1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim, ir:
♦ personām, kurām ir tiesības uz bērna kopšanas pabalstu par
bērnu līdz viena gada vecumam vai ģimenes valsts pabalstu
saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu;
♦ personām, kurām sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības
saņemt maternitātes pabalstu un bērns ir piedzimis līdz
2022. gada 30. aprīlim;
♦ personām, kuras audzina bērnu, kurš ir vecāks par 16 gadiem,
bet nav sasniedzis 18 gadu vecumu, nemācās vispārējās
izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, kā arī augstākās
izglītības iestādē, tostarp koledžā;
♦ vecākam, aizbildnim, audžuģimenei vai ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam, ja
atbalsta izmaksas periodā bērns atrodas ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, sociālās korekcijas izglītības iestādē, vai ieslodzījuma vietā, vai bērnam ir
piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss;
♦ personai, kura mācās vispārējās izglītības vai profesionālās
izglītības iestādē vai studē augstākajā izglītības iestādē, tostarp koledžā, un nav sasniegusi 24 gadu vecumu. Atbalstu
piešķir pašam bērnam, ja viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Tiesību uz atbalstu nav tiem studējošajiem, kuri Latvijā
saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.
VAI IR JĀRAKSTA IESNIEGUMS, LAI SAŅEMTU ŠO ATBALSTU?
Atbalsts tiks izmaksāts automātiski, un iesniegums Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) nav jāiesniedz:
♦ personām, kurām ir tiesības uz bērna kopšanas pabalstu par
bērnu līdz viena gada vecumam;
♦ personām, kurām ir tiesības uz ģimenes valsts pabalstu;
♦ personām, kurām sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības
saņemt maternitātes pabalstu un bērns ir piedzimis līdz
2022. gada 30. aprīlim.
Iesniegums atbalsta saņemšanai VSAA ir jāiesniedz, lai
saņemtu atbalstu par bērnu, kurš:
♦ atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai ieslodzījuma vietā;
♦ ja bērnam ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss;
♦ ir vecāks par 16 gadiem, bet nav sasniedzis 18 gadu vecumu, nemācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības
iestādē, kā arī augstākās izglītības iestādē, tostarp koledžā;
♦ mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē,
vai studē augstākajā izglītības iestādē, tostarp koledžā, nav
sasniedzis 24 gadu vecumu (iesniegums jāiesniedz pašam bērnam, ja viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu).
VAI ŠO ATBALSTU VAR SAŅEMT ARĪ TIE JAUNIEŠI, KURI
STUDĒ ĀRZEMĒS?
Jā, var. Ja persona mācās izglītības iestādē ārvalstī, tad vienlaikus ar iesniegumu VSAA ir nepieciešams iesniegt arī ārvalsts
izglītības iestādes izziņu.
VAI ŠO ATBALSTU VAR SAŅEMT STUDĒJOŠI JAUNIEŠI LĪDZ
24 GADU VECUMAM, KURI JAU IR STĀJUŠIES LAULĪBĀ?
Jā, var. Tiesības uz atbalstu nav atkarīgas no citiem apstākļiem,
proti, vai jaunietis studiju laikā strādā vai nestrādā, arī – vai studējošais ir laulājies vai nav. Tāpat tiesības uz atbalstu studējošajiem
ir neatkarīgi no apmācību formas vai veida (tostarp mācībām
neklātienē un akadēmiskajā atvaļinājumā esošajiem studentiem).
Egils Zariņš,
Labklājības ministrija
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Atbalsts 20 EUR
mēnesī
KAM TIEŠI PIENĀKAS ŠIS ATBALSTS?
Lai mazinātu izdevumus, kas saistīti ar energoresursu un ar
to saistīto pakalpojumu sadārdzinājumu par laiku no 2022. gada
1. janvāra līdz 30. aprīlim, tiks izmaksāts atbalsts 20 EUR mēnesī, tātad
kopā 80 EUR (4 mēneši x 20 EUR). To saņems Latvijā dzīvojoši cilvēki, kuri šajā noteiktajā laikā ir Latvijā piešķirtās:
♦ vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji, tai skaitā priekšlaicīgi un avansā piešķirtās pensijas
saņēmēji;
♦ speciālās valsts pensijas saņēmēji;
♦ izdienas pensijas saņēmēji, kuri ir 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
zaudējumu saņēmēji;
♦ valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji;
♦ bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta saņēmēji vai pabalsta personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana, saņēmēji;
♦ kā arī pilngadīgi cilvēki, kuriem ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais
statuss un kuri ir sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu vai ir noteikta invaliditāte un kuri nav sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu vai
kuriem ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas
(VDEĀVK) izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.
Šo atbalstu saņems aptuveni 553 tūkstoši pensiju, pabalstu un atlīdzību saņēmēji.
VAI IR JĀRAKSTA IESNIEGUMS, LAI SAŅEMTU ŠO ATBALSTU
20 EUR MĒNESĪ, UN KĀ TO IZMAKSĀS?
Atbalstu 20 EUR mēnesī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
(VSAA) izmaksās bez personas iesnieguma tām personām, kurām
VSAA izmaksā kādu no augstāk minētajiem pakalpojumiem, pārskaitot uz Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu,vai
piegādājot to saņēmēja norādītajā dzīvesvietā bez maksas, t.i.,
kārtībā, kādā izmaksā līdz šim saņemto pensiju, pabalstu vai atlīdzību.
VAI JAUNO ATBALSTU SAŅEMS ARĪ IZDIENAS PENSIJAS
SAŅĒMĒJI?
Atbalstu 20 EUR mēnesī izmaksās tiem izdienas pensijas saņēmējiem, kuri ir sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo
vecumu, bet kuriem vecuma pensija vēl nav piešķirta, kā arī tiem izdienas pensijas saņēmējiem, kuriem ir noteikta invaliditāte.
VAI ATBALSTU 20 EUR MĒNESĪ PIEŠĶIRS PAR VISU PERIODU
NO 2022. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 30. APRĪLIM, JA VECUMA
PENSIJU PIEŠĶIR, PIEMĒRAM, NO FEBRUĀRA?
Jā, atbalstu 20 EUR mēnesī izmaksās par visu atbalsta izmaksas
periodu, ja vien laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim
cilvēkam rodas tiesības uz atbalstu.
KĀ RĪKOTIES, JA 22 GADUS JAUNAM STUDĒJOŠAM JAUNIETIM,
KURAM TIEK IZMAKSĀTA APGĀDNIEKA ZAUDĒJUMA PENSIJA,
IR TIESĪBAS ARĪ UZ ATBALSTU 50 EUR MĒNESĪ, KO IZMAKSĀ
PAR BĒRNU?
Šādā situācijā jaunietim ir tiesības uz lielāko atbalstu 50 EUR
mēnesī. Lai to saņemtu, viņam VSAA ir jāiesniedz iesniegums.
Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods,
iesniedzēja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese, kā arī Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs.
Plašākai uzziņai aicinām sekot līdzi arī VSAA tīmekļa vietnē sniegtajai informācijai.
Egils Zariņš,
Labklājības ministrija

UZŅĒMĒJDARBĪBA

REKO – no dobes uz galda
REKO tiešās tirdzniecības modelis piedāvā efektīvu veidu,
kā ātri un ērti iegādāties vietējo zemnieku un mājražotāju
produktus. Ik nedēļu zemnieki vietējā Facebook grupā publicē sludinājumu ar produktiem, savukārt pircēji komentāros
pasūta. Preču saņemšana notiek visiem vienā vietā vienas
stundas “laika logā”. Tas ir zemnieku tirgus internetā!
KAS MAN IR REKO?
♦Pērku kvalitatīvus produktus;
♦Atbalstu vietējos ražotājus;
♦Taupu savu laiku.

Labs uzturs ir pamats labai pašsajūtai un enerģiskam
noskaņojumam. Mūsu ēdienam ir nozīme! Arvien vairāk cilvēku grib zināt, no kā sastāv viņu ēdiens, un izvēlas gatavot
paši. Turklāt meklē vietējos produktus, lai būtu pārliecība, kā
tie ir audzēti. Pērkot no vietējā zemnieka vai mājražotāja, ir
iespēja iegūt kvalitatīvus produktus un arī atbalstīt savējos.
Paradumi mainās, un ērtība ir kļuvusi par prioritāti. Mūsdienās
retais ir gatavs pavadīt pusi dienas tirgū, lai iepirktos nākamajai nedēļai. Arī zemniekam braukšana uz tirgu nozīmē veselu
dienu prom no saimniecības.

KĀ SĀKĀS REKO?
REKO aizsākumi meklējami Somijā 2013. gadā. Somu zemnieks Tomas Snelmans (Thomas Snellman) iedvesmojās no
franču tiešās pirkšanas modeļa un Facebook sniegtajām iespējām.

REKO nozīmē "godīga tirdzniecība".
Tas ir online tirgus, kas apvieno
pircējus un zemniekus

Zemnieki un pircēji
pievienojas slēgtai
grupai

Mums šonedēļ ir
lauku gurķi un
puķkāposti

Zemnieki publicē grupā
sludinājumu. Pircēji
veic pasūtījumus un
norēķinās*

REKO modelis strauji izplatīījās visā Skandināvijā. Šobrīd
vietējās grupiņas, kur apvienojas zemnieki un pircēji, ir plaši
pārstāvētas gan Somijā, gan Zviedrijā, gan Norvēģijā.
Cilvēki ļoti novērtē iespēju pirkt kvalitatīvus produktus no
zināmiem zemniekiem.
Man, lūdzu, 1kg
gurķu un 1
puķkāpostu

Produktu saņemšana
notiek reizi nedēļā
noteiktā vietā, vienas
stundas laikā
Bez tirgus komisijām
Sagatavo tikai pasūtīto
Efektīvas piegādes

Iepērcies no mājām
Satiec zemniekus
Ēd vietēji audzētu

Facebook sludinājumi pēc piegādes tiek dzēsti, un zemnieki ievieto
jaunus sludinājumus. Sākas jauna nedēļa!
*Priekšapmaksa jāveic, ja tas atrunāts ražotāja sludinājumā

PIEVIENOJIES REKO TIRDZIŅAM VALMIERĀ!
Facebook:
www.facebook.com/groups/
rekovalmiera
Kur? Valmieras tirgū
Kad? Ceturtdienās
no plkst. 17.30 līdz 18.30.
Pirmais tirdziņš 24. martā no
plkst. 17.30
Papildu informācija:
REKO visā Latvijā
Facebook: @rekolatvijahomn
Liene Turlaja,
REKO Valmiera projekta attīstītāja

MĀJRAŽOTĀJIEM, AMATNIEKIEM, LAUKU SAIMNIECĪBĀM
Ja vēlaties saņemt informāciju par jaunumiem mazās uzņēmējdarbības jomā Valmieras novadā, aicinām
pieteikties kontaktu listei e-pastā guna.kibere@valmierasnovads.lv vai pa tālr. 29464888.
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UZŅĒMĒJDARBĪBA

Pagarināts
2021. gada pārskatu
iesniegšanas
termiņš
Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā arī šogad ir pagarināts gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu
iesniegšanas termiņš uzņēmumiem, biedrībām, sabiedriskā labuma organizācijām, nodibinājumiem un
reliģiskajām organizācijām.
Biedrībām un nodibinājumiem 2021. gada pārskata iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2022. gada
30. jūnijam. Arī reliģiskajām organizācijām un sabiedriskā labuma organizācijām iesniegšanas termiņš ir
2022. gada 30. jūnijs.
Plašāka informācija par gada pārskatu noformēšanu un iesniegšanu pieejama VID tīmekļvietnē www.
vid.gov.lv sadaļā “Uzņēmumiem/Grāmatvedības organizēšana/Gada pārskati”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt
pa VID Konsultatīvo tālr. 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas
sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot
pa VID Konsultatīvo tālr. 67120000, ikviens var saņemt
arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas
VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.
VID Sabiedrisko attiecību daļa

ZĪLE 2022
informatīvais seminārs
Valmieras novadā jau piekto gadu ar Valmieras novada
pašvaldības atbalstu tiks īstenota inovāciju atbalsta programma
“Zīle”. Atbalsta programmas ietvaros uzņēmumiem būs iespēja saņemt finansējumu, lai ieviestu dažādas inovācijas savas
uzņēmējdarbības attīstībā.
Atbalsta programmas “Zīle” mērķis ir veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus un
veicināt jaunu tehnoloģisku uzņēmumu veidošanos. Turklāt
programma paredz visām iesaistītajām pašvaldībām kļūt par
inovāciju un jaunu produktu testgultni jeb testēšanas vidi (angliski test-bed), proti, labvēlīgu vietu, kur uzņēmumiem veidoties,
attīstīties un nobriest.
Viena inovāciju projekta minimālais atbalsta apjoms ir
2 000 EUR, bet maksimālais atbalsta apjoms ir 10 000 EUR.
Maksimālā atbalsta intensitāte ir 80 %. Projektu ieviešanā uzņēmēji aicināti īstenot sadarbību ar Vidzemes Augstskolu, Valmieras tehnikumu un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu. Atbalstam programmā aicināti pieteikties arī uzņēmēji ar sociālā uzņēmuma statusu.
25. februārī, Vidzemes inovāciju nedēļas laikā, plkst. 10.00
tiešsaistē norisināsies informatīvais seminārs par atbalsta programmu “Zīle”, kurā ikviens interesents varēs saņemt
detalizētu informāciju un atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Reģistrētajiem dalībniekiem tiešsaistes saite tiks nosūtīta uz norādīto e-pastu. Semināra norisei varēs sekot līdzi arī
tiešraidē Valmieras Attīstības aģentūras un Valmieras novada
pašvaldības Facebook lapās – @VAA.Valmiera un @Valmiera.
Valmierasnovads. Reģistrācija semināram: ej.uz/zile2022info.
Ilze Eglāja,
Valmieras Attīstības aģentūra

Uzsākta “Vidzemes inovāciju programma studentiem”
Vidzemes Augstskolai sadarbībā ar
Valmieras Attīstības aģentūru un
Ventspils Augstskolu ir radīta Vidzemes
reģionā unikāla atbalsta programma
studentiem, kas jauniešiem studiju un
izglītības procesa laikā ļaus izstrādāt
inovatīvus un drosmīgus biznesa risinājumus uzņēmēju piedāvātajiem izaicinājumiem.
“Vidzemes inovāciju programma
studentiem” jeb “VIPs” tiks atklāta 25.
februārī, lai ikvienu interesentu iepazīstinātu ar programmas plašajām
aktivitātēm, ieguvumiem un plānotajiem rezultātiem. Pasākuma laikā būs
iespēja uzzināt par iespēju iesaistīties
programmā, iepazīt jau vairāku uzņēmumu studentiem dotos izaicinājumus
un uzklausīt studentu un organizāciju
pieredzi līdzīgās programmās.
Pasākumu tiešsaistē būs iespējams
vērot Vidzemes Augstskolas Youtube
kanālā 25. februārī plkst. 14.00. Visus
interesentus aicinām reģistrēties šeit:
https://ej.uz/registrejies_vips
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“VIPs” ir atbalsta programma, kas
atrodas Vidzemes Augstskolas paspārnē.
Programmas ietvaros spējīgāko un ambiciozāko jauniešu komandas risinās
Vidzemes un Latvijas uzņēmumu un institūciju izaicinājumus, saņemot atbalstu no plaša akadēmiskā personāla, nozares ekspertu, mentoru un uzņēmumu
pārstāvju puses. Tā rezultātā uzņēmums
saņems konkrētā izaicinājuma risinājumu vai izpēti. Jaunieši, darbojoties
programmā, varēs saņemt stipendijas,
grantus idejas attīstībai, un studentu
gadījumā tas tiks iekļauts studiju programmās. Labākās komandas saņems arī
naudas balvas idejas īstenošanai.
Projekta laikā plānots attīstīt un stiprināt vismaz 700 Vidzemes studentu un
skolēnu uzņēmējdarbības prasmes, izstrādāt digitālu platformu, kurā tiks uzkrātas komersantu un sabiedrības idejas
un izaicinājumi, vismaz 72 studentiem
un skolēniem tiks sniegts atbalsts teorētiski iegūtās zināšanas piemērot
praksē, risinot komersantu un sabiedrības piedāvātās aktuālās idejas un

izaicinājumus, tālāk attīstot vismaz 25
idejas.
“VIPs” projekta mērķis ir izveidot un
īstenot ilgtspējīgu atbalsta sistēmu, kas
studiju vai izglītības procesa ietvaros
stiprinās Vidzemes jauniešu inovāciju pratību un uzņēmējspēju, veicinās
Vidzemes Augstskolas un studējošo sadarbību ar industriju un uzņēmējiem
un ļaus izstrādāt praktiski pielietojamus
risinājumus sabiedrības un komersantu
piedāvātajiem izaicinājumiem.
Kontaktinformācija: “VIPs” projekta
vadītāja Līga Landrāte-Krūmiņa, e-pasts
vips@va.lv, tālr. 28309733.
Projekta partneri: Vidzemes Augstskola, Valmieras Attīstības aģentūra, Ventspils Augstskola. ERAF līdzfinansēts projekts “Vidzemes inovāciju programma
studentiem - VIPS” Nr. 1.1.1.3/21/A/009.
Līva Freidenfelde

PROJEKTI

Pašvaldības konkursā
atbalstīti 34 nometņu,
kultūras un sporta
projekti iedzīvotājiem
Lai veicinātu daudzpusīgu, veselīgu bērnu un jauniešu attīstību, pilnveidotu kultūrvidi un padarītu daudzveidīgāku kultūras
pasākumu piedāvājumu, pagājušā gada nogalē Valmieras novada pašvaldība izsludināja projektu pieteikumu pieņemšanu izglītības, kultūras un sporta konkursos.
Projektu konkursos galvenā mērķauditorija, organizējot nometnes, ir bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Sporta
un kultūras projektu konkursos – ikviens.
Kopumā pašvaldība saņēma vairāk nekā 40 pieteikumus no
dažādām organizācijām un uzņēmumiem, kuri savu darbību
ir reģistrējuši Valmieras novada teritorijā. Finansiālu atbalstu
pasākumu rīkošanai saņēma 34 projekti par kopējo summu
46 452 EUR.
Īstenojot bērnu un jauniešu nometņu projektus, mērķis ir
veicināt saturīgu brīvā laikā pavadīšanu, sekmējot daudzpusīgu,
veselīgu bērnu un jauniešu attīstību ikvienā vecumā. Projektu
ietvaros būs iespēja apgūt dažādus sporta veidus, iegūt
zināšanas par savstarpējo komunikāciju un pašizaugsmi, apgūt
kulinārijas prasmes un zināšanas par savu veselību, izzināt meža
un mitrāju nozīmi klimata izmaiņu apstākļos, iegūt zināšanas par
inženierzinātnēm, iepazīt dažādu tautu valodas, apgūt mūzikas
spēli un dziedāšanu. Atbalstīto projektu aktivitātes palīdzēs
bērniem no sociālā riska ģimenēm, veicinās bērnu ar speciālām
vajadzībām iekļaušanos sabiedrībā. Bērni un jaunieši piedalīsies
daudzveidīgās, radošās un fiziskās aktivitātēs ar pasaku,
mākslas, kustību, dejas elementiem, orientēšanos, vieglatlētiku
un peldēšanu. Kultūras projektu konkursa mērķis ir atbalstīt
iniciatīvas sabiedriski nozīmīgu projektu izstrādē un realizācijā,
tā sniedzot vērtīgu papildinājumu daudzveidīgajai kultūrvidei
Valmieras novadā. Realizētie projekti bagātinās pasākumu
piedāvājumu, veicinās radošo nozaru attīstību un jaunrades
procesu. Ikviens no projektiem vērtēts, analizējot tā devumu
“Valmiera – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” pieteikuma
attīstībai, veicinot iedzīvotāju iesaisti dažādos veidos.
Projektu aktivitātēs varēs iepazīt vietējo ērģeļu vērtību un to
nozīmi vēstures un mūsdienu kontekstā. Būs iespēja piedalīties
dažādās radošajās darbnīcās, izglītojošās lekcijās un piknikā,
veidot un demonstrēt īsfilmas. Kultūras programmu bagātinās arī
laikmetīgās mākslas projekti, dzīvās mūzikas koncerti, leļļu teātra
izrādes un kamermūzikas koncerti.
Popularizējot veselīgu dzīvesveidu, sportu un brīvā laika
pavadīšanas iespējas, ir atbalstītas vairākas iniciatīvas un
sabiedriski nozīmīgi sporta nozares projekti. Šajos projektos
īstenos gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, piemēram,
tautas skrējiens un soļojums, pludmales volejbola, distanču
slēpošanas un burāšanas nodarbības un Boccia spēles turnīrs
(spēle ir lieliska aktivitāte ikvienam interesentam, tostarp
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, rosinot gan izkustēšanos, gan
domāšanu; uzdevums ir aizmest bumbiņu tuvāk noteiktajai
mērķa bumbiņai).
Projektu konkursos apstiprinātās idejas organizācijas un uzņēmumi realizēs Valmieras novada administratīvajā teritorijā līdz
2022. gada beigām. Projektu vērtēšanas protokols ir pieejams
mājaslapā www.valmierasnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība”, Projekti”,
“Valmieras novada pašvaldības projektu konkursi”.

“Brasla” izsludina
sabiedriskā labuma
LEADER projektu
konkursa XII kārtu
Projektu iesniegumu pieņemšana no
2022. gada 28. februāra līdz 2022. gada 28. martam.
Projektu konkursa XII kārtā pieejams finansējums
224 040,04 EUR.

3. rīcība

Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai –
89 616,02 EUR.

4. rīcība

Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana –
134 424,02 EUR.

Projektu īstenošanas termiņš:
Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi
gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens
gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesniegumus var iesniegt elektroniski (EPS)
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās
sistēmā eps.lad.gov.lv/login.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas
kritērijiem var iepazīties biedrības Vidzemes lauku
partnerība “Brasla” mājaslapā www.brasla.lv un birojā,
adrese: Braslas iela-2, Straupes pagasts, Cēsu novads,
LV-4152, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.
lad.gov.lv.
Kontaktinformācija: Līga Kārkliņa, tālr. 26137342,
e-pasts: liga@brasla.lv.
Projektu īstenošanas darbības teritorija Valmieras novadā: Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagasti.
Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības “Brasla” SVVA stratēģijai 2014.–2020. gadam un
2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”, 5.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Vidzemes lauku partnerība “Brasla”

Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
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Atjaunojot Valmieras pils kultūrvides centru,
turpinās Vecās aptiekas restaurācija
Valmieras vēsturiskajā centrā šobrīd
turpinās būvniecības un pārbūves darbi. Līdz jumta pārsegumam ir pabeigta Valmieras pils kultūrvides centra
jaunbūve, kā arī turpinās 18. gadsimtā
celtās Vecās aptiekas restaurācija, kam ir
saņemts Nacionālā kultūras mantojuma
pārvaldes būvprojekta saskaņojums un
darbu atļauja.

Vecā aptieka ir pašlaik senākā zināmā
Latvijas pilsētu koka dzīvojamā ēka, kas
celta guļbūvē krusta pakšos ar guļbaļķu
zelmiņiem un zem spārenīcas izvirzītiem
profilētiem dziedru galiem. Kā Latvijas

pilsētu koka dzīvojamā ēka, tā ir vērtīga
baroka laikmeta koka mākslas liecība ar
tā laika būvamatniecībai raksturīgajiem
elementiem.
Pārbūvējot Vecās aptiekas koka korpusu un austrumu piebūvi, konstatēja,
ka ārsienas nebija viendabīgas un sastāvēja gan no gāzbetona, gan pārsvarā
trupes bojāta, daļēji protezēta kokmateriāla. Tai pat laikā daļēja demontāža
atsedza līdz šim nezināmas arhitektoniski vēsturiskas liecības ar nozīmīgu
vēstures, zinātnes un kultūrvēsturisko
vērtību. Darbi ēkā tika apturēti. Saskaņā
ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes speciālistu atzinumu tika veikta
arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un
ēkai noteica jaunatklāta valsts nozīmes
kultūras pieminekļa statusu.
Objektu apsekoja un sniedza konsultācijas Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes eksperti, kā saglabāt
vēl esošās vēsturiskās ēkas daļas un
atbilstoši veiktajai arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei izstrādāt būvprojektā jaunus ēkas atjaunošanas un
pārbūves risinājumus. Šobrīd pārvalde
apstiprinājusi no jauna izstrādāto projektu un darbi atsākušies pilnā apjomā.
Vecās aptiekas kompleksa Austrumu
piebūvei jau izbūvētas nesošās kon-

strukcijas. Kompleksa centrālajai, vecākajai ēkas daļai, kas celta no 1735. līdz
1736. gadam, uzsākta apakšējo vainagu
protezēšana un aizvietošana.
Valmieras Vecās aptiekas kompleksa
un ar to saistītās infrastruktūras pārbūve, atjaunošana un restaurācija tiek
īstenota Eiropas Reģionālās attīstības
fonda darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” prioritārā virziena
“Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Valmieras Vēsturiskā centra attīstība”
ietvaros. Projektā vēl ietverta virtuālās
ekspozīcijas izveide, kā arī Ziloņu ielas
pārbūve. Projekta īstenošanai piesaistīts
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums līdz 2 000 000,00 EUR un
valsts budžeta dotācija līdz 70 588,24 EUR.
Darbus ir plānots pabeigt 2022. gada
novembrī.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība

Burtnieku baznīcas solu restaurācija
Burtnieku evaņģēliski luteriskā draudze 2019. gadā ar projektu “Burtnieku baznīcas solu restaurācija” piedalījās LEADER
projektu konkursā, ko izsludināja biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.
Projekta mērķis bija Burtnieku baznīcas lūgšanu telpas vidusjoma centrālās daļas kreisās puses un labās puses slēgto
solu (14 gab.) ar veramām durvīm koka konstrukciju un kokgriezumu restaurācija, lai tiktu saglabāts un atjaunots kultūras
objekts Valmieras novadā. Burtnieku baznīca ir valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr. 6886), un tajā
esošie lūgšanu telpas soli izgatavoti 1858. gadā, tas ir valsts
nozīmes mākslas piemineklis (Nr. 4488).
Projekta pieteikumu (Nr. 19-09-AL29-A019.2201-000004),
kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam apakšpasākumā ”Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”,
izvērtēja Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā
lauksaimniecības pārvalde. Dienests saskaņā ar Ministru
kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu,
administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā” 18.1. apakšpunktu pieņēma lēmumu par projekta atbilstību noformēšanas
prasībām un publiskā finansējuma apstiprināšanu.
Burtnieku baznīcas solu restaurācijas (14 slēgtie lūgšanu
telpas vidusjoma soli) kopējās izmaksas 16 980,67 EUR, no
tām LEADER finansējums 13 500,00 EUR, bijušās Burtnieku
novada pašvaldības līdzfinansējums 1 500,00 EUR un Latvijas
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evaņģēliski luteriskās baznīcas līdzfinansējums 1 980,67 EUR.
Burtnieku baznīcā atgriežas 14 restaurētie baznīcas soli, kurus
prasmīgi atjaunojusi SIA “Akords U” komanda Mārtiņa Metāla
vadībā.
2017. gadā veikta Burtnieku baznīcas grīdas, solu un vecā
altāra galda izpēte (izpēti veica Inese Andersone – polihromā
koka un kokgriezumu restauratore), kurā tika konstatēti solu
un grīdas bojājumi. 2018. gadā tika nomontēti 14 lūgšanu
telpas soli un nomainīta grīda. Šis ir ilgtermiņa projekts –
grīdas nomaiņa un solu restaurācija visā baznīcā, kas tiek
veikts pa posmiem. Solu krāsošana plānota kā viens no
nākamiem darbu etapiem, kam noteikti būs nepieciešams
finansiāls atbalsts.
Dace Kalcenava,
Burtnieku ev.lut.draudze

IZGLĪTĪBA

Pašvaldība līdzfinansē
izglītības apguvi privātās
izglītības iestādēs
Valmieras novada pašvaldība ir izstrādājusi saistošos noteikumus, kuros
noteikta kārtība, kādā tā līdzfinansē
pirmsskolas, vispārējās vai speciālās izglītības programmu apguvi privātās izglītības iestādēs, kas atrodas Valmieras
novadā un programmu apguvi īsteno
klātienes formā.
Pašvaldības atbalstu piešķir, ja bērns
ir sasniedzis pusotra gada vecumu, bērna un vismaz viena likumiskā pārstāvja
dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novadā, kā arī iestāde ir reģistrēta Izglītības
iestāžu reģistrā un tā īsteno licencētas
un akreditētas izglītības programmu.
Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmērs 2022. gadā vienam bērnam
mēnesī ir:
♦bērniem no pusotra līdz četru gadu
vecumam – 260,06 EUR;
♦bērniem, kuriem nepieciešama
obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, – 170,38 EUR;
♦skolēniem, kuri apgūst vispārējās vai
speciālās izglītības programmu, –
80,02 EUR.

Līdzfinansējuma apmērs ir aprēķināts
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, par pamatu ņemot vidējās izmaksas Valmieras novada pašvaldības
dibinātajās izglītības iestādēs aizvadītajā gadā, un apstiprināts ar pašvaldības
domes lēmumu 2022. gada 27. janvārī.
Lai saņemtu atbalstu, bērna likumiskajam pārstāvim ir jāiesniedz pašvaldībā
iesniegums. Lai saņemtu atbalstu vispārējās vai speciālās izglītības programmas apguvei, iesniegumam jāpievieno līguma ar izglītības iestādi kopija.
Iesnieguma veidlapas publicētas www.
valmierasnovads.lv.
Pašvaldība atbalstu izmaksā privātajai izglītības iestādei, pamatojoties uz
noslēgto trīspusējo līgumu starp pašvaldību, izglītības iestādi un bērna likumisko pārstāvi.
Valmieras novadā darbojas trīs privātās izglītības iestādes – Zaļā skola,
Valmieras Zaļā skola un Universum
mūzikas un mākslas vidusskola.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējums
izglītības apguvei privātās izglītības iestādēs
VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTA APMĒRS
2022. GADĀ VIENAM BĒRNAM MĒNESĪ IR:

260,06 €
170,38 €
80,02 €
*Valmieras novada pašvaldības domes
saistošie noteikumi Nr. 24

Sākoties jaunam studiju semestrim, Vidzemes Augstskola aicina
pieteikties kādai no jaunajām grupām norvēģu valodas (bez priekšzināšanām) vai franču valodas (ar
priekšzināšanām) apguvei, kā arī
piedāvā pilnveidot savu aizraušanos
un apgūt dārza dizaina veidošanu.
Kursi norisinās darba dienu vakaros
vienu vai divas reizes nedēļā 3–4
mēnešu garumā. Kursu sākums atkarīgs no grupas nokomplektēšanās
laika.
Tikmēr ikvienam interesentam
piedāvājam atjaunot vai uzlabot zināšanas aktuālākajā dažādās nozarēs, izmantojot iespēju Atvērtās universitātes ietvaros apmeklēt un
noklausīties kādu no studiju kursiem
kopā ar studentiem kādā no sešiem
studiju virzieniem:
♦biznesa vadība;
♦mediji un komunikācija;
♦informācijas tehnoloģijas;
♦mehatronika;
♦tūrisms un pasākumu vadība;
♦koka ēku celtniecība un ekobūves.

bērniem no pusotra līdz
četru gadu vecumam*
bērniem, kuriem nepieciešama
obligātā sagatavošana
pamatizglītības ieguvei*
skolēniem, kuri apgūst
vispārējās vai speciālās
izglītības programmu**
**Valmieras novada pašvaldības
domes saistošie noteikumi Nr. 25

Izglītojamam un vismaz vienam no viņa likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta ir
deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

PAŠVALDĪBĀ JĀIESNIEDZ:

KĀ SAŅEMT
ATBALSTU?

Vidzemes
Augstskolas
mūžizglītības
kursu
piedāvājums

Iesniegums
Līguma ar izglītības iestādi kopija

Kursus beidzot, klausītāji saņem
Vidzemes Augstskolas apliecību par
kursu apmeklēšanu un saņemtajiem
kredītpunktiem. Lekcijas norisinās
darba dienās. Ar aktuālajiem Atvērtās
universitātes kursiem var iepazīties,
ieskatoties lekciju sarakstā: www.
va.lv. Vairāk par cenām, pieteikšanos
un citām iespējām var uzzināt,
ieskatoties mājaslapā ztc.va.lv vai
sazinoties e-pastā ztc@va.lv, pa tālr.
64207227, 28374150.
Modris Apsītis,
Vidzemes Augstskola

(vispārējās vai speciālās izglītības programmas)
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IZGLĪTĪBA

Piešķir līdzfinansējumu bērnu Noslēgusies
Rūjienas
uzraudzības pakalpojumam
Lai atbalstītu ģimenes, kuru bēr- nu bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā
Mākslas
ni gaida rindā uz vietu pašvaldības vietā Valmieras novadā, taču tas nav
bērnudārzā, un sekmētu vecāku ie- paredzēts ēdināšanas izdevumu segšasaistīšanos darba tirgū, Valmieras nova- nai.
skolas
da pašvaldība ir izstrādājusi saistošos
Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksu
noteikumus, kuros noteikta kārtība, pārtrauc, kad bērns ir uzņemts pašvaldīakreditācija
kādā pašvaldība sedz izmaksas bērnu bas bērnudārzā, kura rindā reģistrēts.
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem –
sertificētām auklēm, kuras reģistrētas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam no pusotra gada
vecuma, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē, bet šo vietu pašvaldība viņam
nevar nodrošināt. Lai saņemtu pašvaldības atbalstu, bērna un vismaz viena no
bērna likumisko pārstāvju dzīvesvietai
ir jābūt deklarētai Valmieras novadā.
Kā arī bērna likumiskajam pārstāvim ir
jābūt noslēgtam līgumam ar aukli atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām, un izvēlētais bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējs nav
bērna likumiskais pārstāvis.
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs
2022. gadā vienam bērnam ir 209,31 EUR
mēnesī.
Atbalsts tiek piešķirts par pilna laika
(ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegša-

Līdzfinansējuma izmaksu nepārtrauc,
ja, pamatojoties uz ārsta atzinumu,
bērns nevar apmeklēt izglītības iestādi adaptācijas grūtību vai veselības
stāvokļa dēļ.
Lai
saņemtu
atbalstu,
auklei
jāiesniedz pašvaldībā iesniegums, kam
pievienota līguma, kas noslēgts ar bērna
likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumiem, kopija. Iesniegums pieejams
mājaslapā www.valmierasnovads.lv.
Saskaņā ar Valmieras novada Izglītības pārvaldes apkopoto informāciju,
rindā uz vietu pašvaldības bērnudārzā
Valmierā gaida 176 bērni. Lai risinātu šo
problēmu, Valmieras novada pašvaldība
aizvadītā gada nogalē uzsāka 2,4 miljonus vērta investīciju projekta – Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes
“Varavīksne” pārbūves – īstenošanu, kā
rezultātā būs radītas 100 jaunas vietas
pirmsskolas vecuma bērniem.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS BĒRNA
UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMAM - SERTIFICĒTAI AUKLEI
VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTA* APMĒRS
2022. GADĀ VIENAM BĒRNAM MĒNESĪ IR:

209,31 €
bērniem no pusotra gada
vecuma
Valmieras novada pašvaldības domes
saistošie noteikumi Nr. 26

KĀ SAŅEMT
ATBALSTU?

Bērns ir reģistrēts
pirmsskolas izglītības
programmas apguvei
pašvaldības izglītības
iestādē

Bērna likumiskais pārstāvis
ir noslēdzis līgumu ar aukli
atbilstoši Ministru kabineta
noteikumos noteiktajām
prasībām

Izvēlētais bērnu
uzraudzības
pakalpojuma
sniedzējs nav bērna
likumiskais pārstāvis

Bērnam un vismaz vienam
no viņa likumiskajiem
pārstāvjiem dzīvesvieta ir
deklarēta Valmieras novadā

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM
PAŠVALDĪBĀ JĀIESNIEDZ:
Iesniegums
Līguma ar bērna likumisko pārstāvi kopija

* Atbalstu piešķir par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniegšanu, taču tas nav paredzēts ēdināšanas izdevumu segšanai
22

Šī gada janvārī Rūjienas Mākslas skolā izglītības eksperti – skolu
pedagogi, direktori un augstskolu
mācībspēki – akreditācijā analizēja
iestādes darbu un izaugsmes iespējas. Rezultātā Rūjienas Mākslas skola
ieguva akreditāciju uz ilgāko termiņu – sešiem gadiem.
Skolas direktors Jānis Galzons:
“Skolas akreditācija sakrita ar
skolas labiekārtošanas viena cikla
nobeigumu. Tādēļ prieks par padarīto. Taču priekšā vēl daudz jaunu
uzdevumu un darbs to realizācijā.
Šogad atzīmēsim Rūjienas Mākslas
skolas 30 gadu pastāvēšanas jubileju. Esam uzsākuši audzēkņu darbu
izstāžu ciklu. Pirmās jau skatāmas
Mazsalacas un Naukšēnu bibliotēkās.”
Rūjienas Mākslas skola ir profesionālās izglītības iestāde, kas īsteno izglītības programmu “Vizuāli
plastiskā māksla”. Skolas audzēkņi
apgūst
pamatiemaņas
šādos
mācību priekšmetos – zīmēšanā,
gleznošanā,
kompozīcijā,
veidošanā, mākslas valodas pamatos, darbs materiālā. Skolā uzņem
audzēkņus no sešu gadu vecuma.
Audzēkņu uzņemšana notiek jūnija
sākumā un augusta beigās, nokārtojot uzņemšanas pārbaudījumu.
Skolu beidzot, audzēkņi saņem
apliecību par profesionālās ievirzes
izglītības iegūšanu, kura dod tiesības iestāties vidējās mākslas mācību
iestādēs – mākslas vidusskolās.
Anete Gūtmane,
Valmieras novada pašvaldība

VIDE

Šķiro bez maksas pie privātmājas namdurvīm

SIA “ZAAO” (ZAAO), turpinot attīstīt modernu, iedzīvotājiem ērtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, tai skaitā
pilnveidojot šķirošanas pakalpojumu pieejamību, paplašina
teritoriju, kurā pieejams individuāli dalīti vāktu atkritumu
apsaimniekošanas bezmaksas pakalpojums privātmājām.
Šķirot pie privātmājas namdurvīm Valmieras novadā
iespējams Valmieras pilsētas teritorijā dzīvojošajiem,
Valmieras pagasta centrā dzīvojošajiem, kā arī privātmāju saimniekiem Kocēnu, Mūrmuižas, Pilātu, Poķu,
Rubenes ciemu centros, tāpat Mazsalacas, Rūjienas, Sedas, Strenču administratīvo teritoriju centros dzīvojošajiem.
Šobrīd Valmieras novadā pakalpojumu jau izmanto 1375
klienti.
Pakalpojumā ietverto vieglā iepakojuma un stikla
iepakojuma konteineru apkalpošana ir bez maksas.
Klientu pieredze rāda, ka, izmantojot minēto pakalpojumu,
mājsaimniecība ietaupa aptuveni 40 % no summas, ko
maksā par nešķirotu atkritumu apsaimniekošanu pirms
iesaistīšanās atkritumu šķirošanā.
Konkrētā pakalpojuma konteineri ir 240 litru ietilpības.
Konteiners vieglajam iepakojumam ir ar dzeltenu vāku,
tajā drīkst ievietot papīru, kartonu, PET dzērienu pudeles,

polietilēna plēves (LDPE), pārtikas, kosmētikas un sadzīves
ķīmijas plastmasas iepakojuma (HDPE) kastes, kannas,
pudeles, spaiņus, kā arī metāla iepakojumu un priekšmetus.
Stikla pudeļu un burku nodošanai tiek uzstādīti konteineri
ar melnu vāku.
Lai pieteiktos pakalpojumam, iedzīvotājam ir jābūt
ZAAO klientam, kuram ir noslēgts līgums par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu ar konteineru. Pieteikt līguma noslēgšanu par individuāli dalīti vākto atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu var, zvanot pa tālr.
64281250, 26515556 vai rakstot uz e-pastu zaao@
zaao.lv. Līguma noslēgšana tiek organizēta ar pasta
starpniecību vai izmantojot elektronisko parakstu.
Jau 2001. gadā, neilgi pēc uzņēmuma izveides, ZAAO sāka
klientiem nodrošināt iespēju nodot iepakojumu pārstrādei.
Šobrīd infrastruktūra attīstīta līdz 21 EKO laukumam, kuros
pārstrādei var nodot gandrīz 20 atkritumu veidu. Tāpat ZAAO
darbības reģionā ir uzstādīti vairāk nekā 660 EKO punkti,
kuros pieejami konteineri papīra, metāla, plastmasas un
stikla nodošanai, radot normatīvajām prasībām atbilstošu
infrastruktūras pārklājumu.
Zane Leimane,
SIA “ZAAO “

Mainīsies siltumenerģijas tarifs Bērzaines
ciemā
1. martā SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” spēkā
stāsies jauns siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
(SPRK). Līdz ar to siltumenerģijas tarifs Valmieras novada
Bērzainē būs par 24,5 % lielāks – 79,29 EUR/MWh, salīdzinot
ar šobrīd spēkā esošo. Vienlaikus mājsaimniecību lietotājiem martā un aprīlī tiks piemērots valsts noteiktais maksimālais siltumenerģijas tarifa līmenis – 68,00 EUR/MWh.
Bērzainē kopš 2021. gada 1. novembra tiek piemērots
siltumenerģijas tarifs 63,69 EUR/MWh, ko SPRK apstiprināja pērn septembrī. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifu izmaiņas no š.g. 1. marta saistītas ar kokskaidu granulu, kas ir vienīgais izmantotais kurināmais Bērzainē, cenas
palielinājumu.
Šī gada sākumā, ņemot vērā ražošanas izmaksu pieaugumu un lielo biomasas pieprasījumu gan Latvijā,
gan reģionā, novērojami būtiski šķeldas un granulu
cenu pieaugumi. Lai gan joprojām cenu svārstības nav

salīdzināmas ar dabasgāzes tirgū novēroto, cenu pieaugumi ir lielāki, nekā iepriekšējos gados.
SPRK vērš uzmanību, ka siltumenerģijas izmaksu mazināšanai valsts sniegs atbalstu mājsaimniecībām tajās
pašvaldībās, kur vērojams ekstremāls cenu pieaugums, t.i.,
kurās siltumenerģijas tarifs centralizētajā siltumapgādē
ir virs 68,00 EUR/MWh. Ņemot vērā minēto, martā un
aprīlī Bērzaines mājsaimniecību lietotājiem tiks piemērots šis maksimālais siltumenerģijas tarifa līmenis.
Plašāka informācija par atbalstu siltumenerģijas izmaksu
mazināšanai un kompensācijas aprēķina kārtību pieejama
Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē. Papildu jautājumu
gadījumā par valsts atbalsta mehānismiem aicinām vērsties
Ekonomikas ministrijā.
SPRK tarifus aprēķina un apstiprina bez pievienotās
vērtības nodokļa (PVN).
Ieva Lazdiņa,
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
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VIDE

Aicina ziņot par krupju migrācijas vietām
Lai saglabātu krupju populāciju un palīdzētu tiem veiksmīgi šķērsot autoceļus, Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde)
aicina sabiedrību ziņot par zināmajiem autoceļu posmiem, ko
gadu no gada pavasarī šķērso migrējošie krupji.
Ziņot par krupju migrācijas vietām var, aizpildot pieteikuma formu kampaņas vietnē www.daba.gov.lv/lv/misijakrupis. Pārvaldes mājaslapā pieejama ne vien plašāka informācija par kampaņu kopumā, bet arī aplūkojama karte
ar jau reģistrētajām krupju migrācijas vietām, ievietota ro-

kasgrāmata un pieteikuma forma brīvprātīgajiem krupju glābējiem. Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt Pārvaldei pa
tālr. 67800389.
Krupji, kas labvēlīgos apstākļos spējīgi nodzīvot pat līdz
cienījamam 40 gadu vecumam, pārvietojas ļoti lēni. Lai
šķērsotu parasta platuma ielu, krupim var būt nepieciešamas
pat 15 minūtes.
Baiba Ralle,
Dabas aizsardzības pārvalde

Stāsies spēkā “Nolikums par licencēto
makšķerēšanu Burtnieku ezerā”
Valmieras novada pašvaldības domes deputāti 2022. gada
27. janvāra domes sēdē apstiprināja “Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā”. Nolikums stāsies spēkā
pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju, valsts zinātnisko
institūtu “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR””, Valsts vides dienestu, Dabas aizsardzības pārvaldi.
Nolikums izstrādāts, apspriežoties ar pašvaldības sociālajiem partneriem – makšķernieku pārstāvjiem un Burtnieku ezera uzņēmējiem. Nolikums paredz šādas izmaiņas
makšķerēšanas kārtībā Burtnieku ezerā:
♦Makšķerēšanas licenču realizācija, arī gada bezmaksas licenču izsniegšana, turpmāk notiks tikai elektroniski vietnē
Mana Cope;
♦Lomu atskaites nodošanas termiņš – piecas dienas pēc licences derīguma termiņa beigām;
♦Noteiktas papildu makšķerēšanas aizlieguma vietas zivju
nārsta periodā no 1. maija līdz 15. jūnijam: Ezerpriežu akmeņi, Briedes paugurs un Bauņu muižas sēris. Tāpat kā līdz
šim, makšķerēšana nārsta periodā aizliegta arī Rūjas sērī un
Kūkurī;
♦Aizliegtas plēsīgo zivju makšķerēšanas sacensības maija
mēnesī, bet balto zivju makšķerēšanas sacensību norise netiek ierobežota.

Ņemot vērā, ka pāreja uz elektronisku licenču realizāciju
noteikta saistībā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos
Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību kārtība”, makšķerēšanas licenču realizācija jau šobrīd
notiek tikai elektroniski. Vietni Mana Cope var izmantot jebkurš, kuram ir pieeja internetam un ir e-pasta adrese.
Atgādinām, ka 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. Inspektora veiktās pārbaudes laikā būs jāuzrāda
dokumenti, kas apliecina, ka licences īpašniekam pienākas
šī licence.
Noderīga informācija vietnē Mana Cope: www.manacope.lv,
sadaļā “Copes Gudrības”.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar pašvaldības
vecāko vides speciālisti Eviju Ozolu, tālr. 26327031, e-pasts:
evija.ozola@valmierasnovads.lv.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

MANACOPE.LV

MANA COPE - PROFILA REĢISTRĀCIJA

LAI UZSĀKTU
REĢISTRĀCIJU, IZVĒLIES:
"MANA COPE / PROFILS"
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jānis.copmanis@gmail.com

Jānis Copmanis

LAI UZSĀKTU
REĢISTRĀCIJU, IZVĒLIES:
"REĢISTRĒJIES"

VEIC SAVU
REĢISTRĀCIJAS
DATU IEVADI

SAVĀ E-PASTĀ VEIC
REĢISTRĀCIJAS
APSTIPRINĀŠANU SPIEŽOT UZ
ZILĀS POGAS "APSTIPRINĀT"

TŪRISMS

Muižnieka atslēgu
glabātājs aicina uz
pārgājienu ciklu
Valmieras novadā

Līdz ar lēnu ziemas vēju rimšanos un pavasara saules
biežāku viesošanos, mītiskais tēls – Muižnieka atslēgu
glabātājs – aicina izkustēties, izzināt un apskatīt Valmieras novada dabas un kultūras pērles pārgājienu ciklā
“Muižnieka atslēgu glabātājs”.
Laikā, kad saskaramies ar dažādiem pulcēšanās izaicinājumiem, Valmieras novada Tūrisma pārvalde aktīvi veido individuāli un ikvienam ērtā laikā izejamu pārgājienu
ciklu “Muižnieka atslēgu glabātājs”, tajā ietverot dažādus
Valmieras novada dabas, kultūras un muižu interesantos
stāstus. Lai gan pārgājienos var doties individuāli vai mazā
ģimenes lokā, piedzīvojumā vientuļi neļaus justies mītisks
tēls – Muižnieka atslēgu glabātājs, kurš pavadīs ceļotāju
gan skuju pielietā meža taciņā, gan akmeņaina pakalna
virsotnē, bagātinot pārgājienu ar saviem stāstiem.
Pārgājienu ciklā galvenā uzmanība vērsta uz piecu
Valmieras novada muižu apvidiem – Mūrmuižas nocietinājuma torni, Veļķu, Rūjienas, Sēļu un Pantenes muižām.
Pārgājienu cikls norisināsies četros posmos, sākot no
februāra līdz maijam, katrā mēnesī aicinot iepazīt konkrēto
muižu un tuvumā esošās dabas vērtības. Katra pārgājiena
posms tiks publicēts mēneša pirmajos datumos Valmieras
novada tūrisma mājaslapā www.visit.valmiera.lv. Lejupielādējot failu savā mobilajā viedierīcē un sekojot failā
esošajām norādēm, ikvienam izdosies tikt galā ar ielu
un taciņu līkločiem. Aktīvākajiem pārgājiena cikla
dalībniekiem būs iespēja pretendēt uz Valmieras novada
Tūrisma pārvaldes sarūpētajām pārsteiguma balvām.
Lai nonāktu aktīvāko dalībnieku lokā, aicinām doties
konkrētajā pārgājiena posmā, atbildēt uz jautājumiem,
kas uzdoti pārgājiena aprakstā, un atbildes iesūtīt uz
e-pastu tic@valmierasnovads.lv.
Pārgājienu cikla “Muižnieka atslēgu glabātājs” 1. posms
ir aktīvs visu februāra mēnesi un tajā iespējams iepazīt
Veļķu muižu un Vaidavas apkārtni, toties 2. posms būs veicams visu marta mēnesi, aicinot iepazīt Rūjienas muižu un
apkārtni. Tiekamies piedzīvojumā!
Apmeklējot pārgājiena posmus, aicinām ievērot valstī
noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī sekot līdzi aktuālajām laika apstākļu prognozēm
patīkamākai pārgājiena veikšanai!

Iepazīsti Zilokalnu ar
spēli ZBingo
No 8. februāra līdz 5. martam Zilākalna kultūrvēstures un
apmeklētāju centrs “ZTornis” rīko aizraujošu pārgājiena spēli
ZBingo, kurā iespējams izzināt gan Zilākalna daudzveidīgās
šķautnes, gan iepazīt savu azartisko pusi.
Zilaiskalns ir daudzpusīgs. Tas ir kalns – dabas liegums, kurā
koki lielākoties ir vecāki par 100 gadiem. Tā ir arī sena kulta un
apbedīšanas vieta ar mītiskiem nostāstiem. Vēl viena šķautne
ir industriālais mantojums – pagājušā gadsimta 50. gados
Zilākalnā sāka iegūt kūdru, un šim nolūkam uzcelts ciemats
strādnieku ģimenēm, ierīkota šaursliežu dzelzceļa līnija uz purvu. Un kurš gan nav dzirdējis stāstus par iespējams visu laiku
slavenāko dziednieci Zilākalna Martu!
Lai iepazīšanos ar Zilokalnu padarītu aizraujošāku, aicinām
piedalīties jaunizveidotajā spēlē ZBingo. Tā sāksies un noslēgsies senajā ūdenstornī ierīkotajā apmeklētāju centrā “ZTornis”,
kur saņemsiet spēles lapas ar dažādiem uzdevumiem. Tur arī
dzirdēsiet “ZTorņa” stāstnieka stāstus un, uzliekot virtuālās
realitātes brilles, varēsiet izbaudīt šīs vietas mītisko un industriālo mantojumu neparastā pietuvinājumā. Tālāk pa marķētu
taku dosieties pastaigā, mēģinot ieraudzīt kalna dārgumus un
izpildīt visus spēles uzdevumus.
Trīs rezultatīvāko komandu nosaukumi būs redzami uz
īpašas ZBingo spēles tāfeles “ZTornī” un Facebook lapā. Uzvarētāju saraksts tiks atjaunots katru nedēļu. Spēlētāji, kuri būs
sakrājuši visvairāk punktu, saņems balvu – biļetes izbraucienam ar pērn īpašu popularitāti guvušajiem sliežu velosipēdiem
Zrailbikes, kuri savu sezonu Zilākalnā atsāks maijā.
Īsumā par spēli:
Spēlētāji: 1+.
Spēlētāju vecums: 6+.
Paredzamais spēles ilgums: 60 min+.
Nepieciešamais ekipējums: atbilstošs apģērbs, apavi
pārgājienam, fotografēšanas ierīce.
Norises laiks: 08.02. – 05.03.2022, no otrdienas līdz sestdienai plkst. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00.
Iepriekšēja pieteikšanās (vismaz dienu iepriekš) obligāta,
zvanot pa tālr. 28698121 (Elīna) vai rakstot uz e-pasta adresi
ztornis@valmierasnovads.lv.
Biļetes cena: pieaugušajiem 3 EUR, bērniem 2 EUR.
“ZTorņa” adrese: Parka iela 2, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts,
Valmieras novads.
Pasākums notiek “zaļajā” režīmā. Dalība pasākumā iespējama
tikai ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu, bērniem no 12 gadu vecuma – ar vakcinācijas sertifikātu vai ar negatīvu Covid-19 testu (laboratorijas izziņa vai
sertifikāts), kas nav vecāks par 72 stundām. Bērniem līdz 12
gadu vecumam minētie dokumenti nav jāuzrāda. Līdzi jāņem
arī personu apliecinošs dokuments.
Elīna Sokolova-Luca,
Valmieras novada pašvaldība

Madara Stukmane,
Valmieras novada pašvaldība
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Valmieras novada tūrisma uzņēmējdarbības
veiksmes stāsts – Mārcis Bogdanovs
Neskatoties uz pēdējā laika izaicinājumiem tūrisma nozarei, Valmieras novadā joprojām varam lepoties ar aizrautīgiem un radošiem uzņēmējiem,
kuri veiksmīgi realizējuši savas idejas
un aizvien turpina piedāvāt dažādus
tūrisma produktus. Valmieras novada
Tūrisma pārvalde ik mēnesi pastāstīs
kādu iedvesmas stāstu un iepazīstinās
ar Valmieras novada tūrisma nozarē
strādājošajiem entuziastiem.
Mārcis Bogdanovs – radošs, aktīvs,
entuziasma piepildīts uzņēmējs – veiksmīgi realizējis dažādus tūrisma piedāvājumus Valmierā, sākot ar pirmo izlaušanās spēli Valmierā “Timemachine
1961”, pēc tam nodibinot savu piedzīvojumu kompāniju “Timemachine” un
realizējot arī tādus piedzīvojumu tūrisma piedāvājumus kā izklaides un
pasākumu vietu “Spēļu muzejs”, unikālu
ekskursiju ar spēles elementiem “Valmieras eXkursija”, izlaušanās spēli “Baiļu
māja”, piedzīvojumu spēli komandām
“Dinozauru paslēpes”, apartamentu dzīvokli “Timemachine Apartment”, atpūtas un pasākumu vietu “Šķūnis”, kā
arī, sadarbojoties ar Virtuālās realitātes
spēļu istabu, veido spēļu piedāvājumus
platformā www.noker.lv. Tas viss nācis ar
neatlaidīgu darbošanos, uzdrīkstēšanos
un plaši atvērtu sirdi jaunām iespējām.
Iesākot sarunu, Mārcis stāsta, ka radošums viņā attīstījies jau kopš agras
bērnības, kad apmeklējis gan dejošanas
nodarbības un mūzikas skolu, gan aktīvi
sportojis. Vēlāk, jau pieaugušā vecumā,
nav bijusi ideja ne par biznesu, ne par
tūrismu, un kā gandrīz katrs valmierietis
strādājis AS “Valmieras stikla šķiedra”.
Tad radās iespēja piedalīties Valmieras
novada fonda projektā, kur varēja radošumu vēl vairāk attīstīt, bet, kad projekts bija noslēdzies un iegūts neliels
finansiāls pamats, atkal bija jānostājas
izvēles priekšā – atsākt kādreizējo darbu
vai tomēr radīt kaut ko jaunu, interesantu un pašam savu.
Ideja par izlaušanās spēles izveidi
Mārcim radās kādu laiku pirms tam, kad
tāda veida spēles vispār tika piedāvātas
Latvijā un bija salīdzinoši maz arī Eiropā.
Tomēr bailes par to, ka sākt Latvijā kaut
ko jaunu nav ļoti prātīgi, toreiz ņēma
virsroku. Kopš sākotnējās idejas rašanās
bija pagājis pusotrs gads un pienācis
laiks, kad Rīgā šādas spēles jau bija ļoti
populāras, bet Valmierā un Vidzemes
pusē nebija nevienas. Bija īstais brīdis
uzdrīkstēties, un 2016. gadā no maija līdz
augustam tapa izlaušanās spēle “Timemachine 1961”, kas izrādījās nopietns
pieteikums Mārča radošās uzņēmējdarbības sākumam tūrismā. Vizuāli un teh26

niski vienkārši pasniegtais izlaušanās
spēles piedzīvojums sasniedza negaidīti
lielu apmeklētāju interesi. Pēc pirmo komandu spēlēm jau bija skaidrs, ko varētu
uzlabot, bet labās atsauksmes aizgāja
“no mutes mutē”, un jau trešajā dienā
ar piedāvājumu iepazīstināt visu Latviju bija atbraukusi Latvijas Televīzija. Par
pirmsākumiem plašāk izlasīt un virtuāli
izspēlēt spēli ”Timemachine 1961” var
šajā vietnē: ej.uz/TimemachineSakums.

Mārcis atzīst, ka grūtākais nācis
pēc tam, kad kaut kas ir izveidots, bet
nepārtraukti ir jādomā, kā to papildināt,
uzlabot, lai interesentiem būtu vēlme
atgriezties: “Visu laiku ir jādomā solis
uz priekšu un jāģenerē jaunas idejas,
jo tūrismā nevar dzīvot uz lauriem ilgāk
par gadu. Tad tas viss palēnām aiziet
pa burbuli.” Jaunu ideju radīšana Mārcim ir ikdiena, un viņš bilst, ka tās rodas
dabiski un lielākoties kustībā. Ja kaut kur
ir tukšums, to vajag aizpildīt. Tā arī organiski radušās un realizētas daudzas idejas. Tāpat tās diezgan dabīgi ir beigušās
brīžos, kad jau klusībā bijis nodoms, ka
konkrētais piedāvājums vairs nav tik
pieprasīts, un prātā jau raisījušās jaunas
idejas – tā ir nākusi vai nu Covid-19
krīze vai ir bijuši citi ierobežojoši faktori,
piemēram, telpu ekspluatācijas noteikumos. Pieņemot lietu būtību kā pašsaprotamu, Mārcis nav apstājies attīstībā, bet
gājis uz priekšu, attīstot un realizējot jau
nākamās biznesa idejas.
Lai gan šobrīd Mārcis savā uzņēmējdarbībā pamatā darbojas viens, tomēr
nenoliedz, ka liela nozīme ir sadarbībai
un dažādu kontaktu dibināšanai, kas
bieži rodas ļoti dabiski dažādu procesu
virzīšanas ietvaros. Tā, piemēram, izveidojusies lieliska sadarbība ar Valmieras
Virtuālās realitātes spēļu istabu, un šobrīd tā rezultējusies ar jaunu lokācijas
spēļu platformu www.noker.lv.

Sadarbības rezultātā varēja tapt izlaušanās spēle “Baiļu māja”. “Reiz skrēju
garām kādai daudzus gadus pamestai
ēkai Valmierā un aizdomājos, ka būšana šeit vienmēr ir raisījusi neomulīgu
sajūtu. Sapratu, ka šajā ēkā gribu tikt
iekšā un kaut ko izveidot. Sazinājos ar
ēkas īpašnieku, kurš jau daudzus gadus
to cenšas pārdot, un jau nākamajā dienā
varējām doties to aplūkot un vienoties
par izdevīgiem nosacījumiem – ēku ik
gadu vasaras periodā izmantot tūrisma
aktivitātēm, kamēr tā tiek pārdota,” atceras Mārcis.
Savus viesus Mārcis raksturo šādi: “Pie
manis brauc piedzīvojumu meklētāji un
entuziasti. Pārsvarā tas ir aktīvais cilvēks,
kurš grib kaut ko interesantāku.” Procentuāli lielākā daļa ir Latvijas mērķauditorija, tomēr arī ārzemju viesi ir nozīmīga daļa. Mārča piedzīvojumu spēles ir
izspēlējuši tādi unikāli ārvalstu viesi kā
Šveices tobrīd labākā florbola komanda, ASV armijas karavīri ar draugiem un
viens no labākajiem pasaules izlaušanās
spēļu testētāju pāriem no Dienvidkorejas.
Ja visu sāktu no jauna, Mārcis min
vien to, ka gribētos, lai būtu sanācis
dažas lietas un aktivitātes ātrāk realizēt, kā arī būtu plašāk reklamējies. Lai
gan informācijas izplatīšana “no mutes
mutē” ir ļoti nozīmīga, neatsverama daļa
ir arī sociālajiem medijiem (Facebook, Instagram), mājaslapai, www.booking.com,
www.airbnb.lv un informācijai Valmieras novada tūrisma mājaslapā visit.
valmiera.lv.
Vienkāršība, labsirdība un uzticēšanās cilvēkiem no Mārča izstaro arī
mūsu sarunas laikā, kurā uzzinām, ka papildu visam viņš savu laiku velta arī sociālajam darbam, strādājot par asistentu
diviem cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī izvadā “Zupas virtuves” pusdienas pensionāriem.
Sarunas nobeigumā Mārcis uzsver, ka
veiksme ir pats labākais, ko citiem vispār
var novēlēt, un to arī ikvienam vēl: “Tas,
kur mēs piedzimstam, kā dzīvojam, lielā
mērā ir veiksmes faktors. Kāds to sauc
par veiksmi, kāds par sakritību, kāds
par Dieva palīdzību. Es daudz domāju
un daru, bet man šķiet, ka liela nozīme
ir arī tam, ka viss nejauši notiek tieši tā,
kā vajag.”
Nākamajā Valmieras novada Tūrisma
uzņēmēju veiksmes stāstā būs iespējams uzzināt “Sudrabkalnu Viesistabas”
saimnieces Judītes Bukšas stāstu, kura
savu uzņēmējdarbību realizē Kocēnos.
Baiba Misiņa,
Valmieras novada pašvaldība

KULTŪRA

Valmiermuižas parks kā kultūrvieta –
10 gados 10 lielie virzieni
Valmiermuižas kultūras biedrība
šogad svin desmitgadi – dibināta
2012. gadā ar mērķi sekmēt ilgtspējīga
kultūras tūrisma attīstību, izmantojot
reģiona bagāto kultūrvēstures mantojumu un jaunos, radošās industrijas produktus, attīstot labvēlīgu ekonomisko,
sociālo un kultūrvidi. Biedrībai piešķirts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Ik gadu tā īsteno ap 30 dažādu
kultūras projektu, lai veidotu Valmiermuižu par iecienītu kultūrvietu Valmieras novada iedzīvotājiem un viesiem.
Lai iedvesmoti plānotu nākotni, atskatīsimies uz 10 lielajiem virzieniem.
Gada lielākais pasākums ir Valmiermuižas etnomūzikas festivāls (kādreiz
“Jaunie Jāņi”, “Saulgriezis”, “Sviests”) –
starptautisks festivāls, kura galvenais
uzsvars ir tradicionālās un mūsdienu
mūzikas un kultūras saplūšana, smeļoties iedvesmu gan no vietējā, gan
pasaules kultūras mantojuma. Šogad
etnomūzikas festivāls norisināsies jau
divas dienas 17.–18. jūnijā, kad uz divām
skatuvēm izskanēs vismaz 12 koncerti.
Valmiermuižā būs jaunās “Auļu” programmas pasaules pirmatskaņojums,
vietējās postfolka grupas un mūziķi
no Madagaskaras, Austrijas, Polijas un
Igaunijas, kā arī uguns skulptūras iedegšana.
Jau no 2012. gada gadskārtu svinībās
un tirdziņos “Gardu muti” atzīmējam
senos latviešu svētkus, tradīcijas un
izceļam amatu prasmes kā vērtīgu
kultūras mantojuma daļu. Ar tirdziņiem
veicinām mājražotāju kustības popularizēšanu un gardēžu tūrisma attīstību Valmiermuižā – gada laikā tirgoties
brauc pat 300 dažādu tirgotāju. Dibināta arī “Slow Food kopiena: labs,
tīrs un taisnīgs ēdiens Valmiermuižā” ar
mērķi izcelt ar tradicionālām metodēm
ražoto vietējo dabīgo pārtikas produktu un tradicionālo ēdienu nozīmi un
aizsardzību. Šogad tirdziņus atsāksim
pavasara saulgriežos 19. martā, bet
Miķeļdienā sadarbība ar “GreenFest”
zaļās domāšanas festivālu, lai veidotu
un attīstītu izpratni par cilvēkam un
dabai draudzīgu dzīvesveidu un uzņēmējdarbību, kā arī radītu kultūrvidi,
kurā par videi aktuālajām problēmām
caur mākslas projektiem var runāt
dažādu paaudžu mākslinieki.
Valmiermuižas kultūras mantojuma/
arhitektūras saglabāšana un atjaunošana ir biedrības darba kārtībā.
Veicinām sabiedrības iesaisti – valsts
kultūras pieminekļa statusa iegūšanas
iniciatīva Valmiermuižas vēsturisko
ēku kompleksam un senās ozolu alejas
atjaunošana, kopīgiem spēkiem iestādot

13 jaunus ozolu stādus. Darbojamies ar
kultūras mantojuma restaurāciju – kopā
ar arhitektūras pieminekļu īpašniekiem
pakāpeniski restaurējam vēsturisko
mūra žogu (izveidoti arī četri pamācoši
video par restaurāciju), veicam Valmiermuižas klēts izpēti un plānojam
atjaunošanas darbus.
Valmiermuiža kā pirmās latviešu garīgās atmodas šūpulis – jau 18. gs. sākumā caur brāļu draudzēm un ģenerālienes Magdalēnas Elizabetes fon
Hallartes darbību te pievērsās sabiedriskajām aktivitātēm. Valmiermuižā
meklējams latviešu izglītošanās, tieši
skolotāju, sākums, tāpēc vēlamies akcentēt gara gaismu un tās nozīmību.
Pērn valsts svētku laikā kopā ar
režisoru Reini Suhanovu tika izveidota
klausāmpastaiga ar latviešu zemnieku
dzīvesstāstiem, taču šogad novembrī
gaismas instalāciju veidos mākslinieks
Krišs Salmanis. Virzām, lai Valmiermuižas
parku atzītu kā vēsturiska notikuma
vietu – Magdalēnas Elizabetes fon
Hallartes dzīves vietu (uzsākts 2018. gadā un turpinās).
Valmiermuižas parka labiekārtošana
– visiem atvērta, pievilcīga vieta atpūtai,
izklaidei un izziņai. Īstenoti apjomīgi
projekti – muižas stilistikas rotaļu laukums bērniem, nojume pasākumiem,
soliņi zem simtgadīgiem parka kokiem.
Valmiermuižas kultūras biedrība radījusi
jaunus vides objektus, iedvesmojoties
no 19. un 20. gs. vēstures liecībām.
Valmiermuižas parkā un turpat līdzās
esošajā Valmiermuižas klēts terasē
izvietotas vizualizācijas, kā, iespējams,
izskatījās greznā un pamatīgā Valmiermuižas pils.
Vasaras dzīvās mūzikas vakaros
klausāmi ne tikai pieredzējušie, bet arī
jaunie mūziķi. Arī šogad jūlijā aicināsim
uz lielisku Latvijas grupu koncertiem.
Kino Valmiermuižā – labākās un
jaunākās filmas baudāmas gan vasaras
brīvdabas kino vakaros, kur iespēja
satikt arī režisorus, aktierus un citus
radošos, gan arī gada aukstajā laikā
Valmiermuižas viesistabā, kur skatāms
Manhetenas īsfilmu festivāls un īpaši
seansi no Rīgas Starptautiskā kino festivāla (RigaIFF).
Teātrim un mākslai ir būtiska loma biedrības radītajā kultūras piedāvājumā – sākot no nevalstisko
teātru (Kvadrifrons, Ģertrūdes ielas
teātris, Dirty Deal Teatro) viesizrādēm
Valmiermuižas viesistabā līdz sadarbībai ar Valmieras vasaras teātra festivālu,
rīkojot vērienīgas izrādes Valmiermuižas laidarā, kur norisinājusies arī laikmetīgās dejas izrāde.

Laikmetīgās mākslas kūrēšana –
izveidojusies lieliska sadarbība, kas
īstenojusies izstādēs ar tādiem māksliniekiem kā Māris Bišofs, Ritums
Ivanovs, Kaspars Podnieks, Jānis
Šneiders un Madara Kvēpa. Rīkotas arī
radošas lekcijas un nodarbības.
Veicināt Valmieras novada muižu
sadarbību. Valmiermuižas kultūras
biedrībai pašlaik ir uzticēta Eiropas
kultūras galvaspilsētas – Valmiera2027
iniciatīva par muižu tīkla ieceres izveidošanu. Tas ir pašu radīts koncepts,
iekļaujot Valmieras novada muižu,
piļu un kultūras mantojuma objektu
entuziastu, darbinieku, saimnieku un
aktīvo iedzīvotāju idejas un vēlmi
sadarboties. Muižas kā kultūras vēstniecības. Dalībniekiem tas būs instruments un atbalsts samilzušo problēmu,
izaicinājumu risināšanai, trūkstošo zināšanu un prasmju pilnveidošanai.
Kā viens no biedrības desmitgades
lielajiem mērķiem ir vēstures grāmatas
”Valmiermuiža” izdošana (autors Dr.art.
Jānis Kalnačs). Monogrāfijā, balstoties
arhīvu dokumentos, vēsturiskās publikācijās un pētījumos, tiks apskatīta
Valmiermuižas vēsture un izcilākās personības. Tā iecerēta kā stāsts par vienu
no lielākajām Vidzemes muižām, kas
līdz Pirmajam pasaules karam pastāvēja līdzās nelielajai apriņķa pilsētai Valmierai. Tiks izsekots plašā
Valmiermuižas kompleksa attīstībai, kas
ietvēra vairāk nekā četrdesmit ēku un
varenas teritorijas. Plānojam to izdot līdz
2022. gada beigām.
Paldies visiem atbalstītājiem, palīgiem un līdzi jutējiem, kas šajos 10 gados ir noticējuši Valmiermuižas kultūras
biedrības mērķiem – Valmieras novada
pašvaldībai, Valsts kultūrkapitāla fondam, LEADER programmas īstenotājiem,
Vidzemes plānošanas reģionam, Valmiermuižas alus darītavai un daudziem
citiem!
Sabīne Vandāna,
Valmiermuižas kultūras biedrība
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KULTŪRA

Koru darba aizsācējam
Mazsalacā Pēterim
Hincenbergam – 190
Mazsalacas apkārtnes koru darba aizsācējam un profesionālās meistarības kaldinātājam, Sēļu pagastā dzimušajam Cimzes skolotāju semināra absolventam
Pēterim Hincenbergam 15.
februārī apritēja nozīmīga
jubileja – 190.
Mācīdamies Cimzes skolotāju seminārā, Pēteris Hincenbergs apguva arī prasmi
strādāt ar kori. 1855. gadā
viņš uzsāk palīgskolotāja gaitas Mazsalacas draudzes
skolā. Ar jaunā skolotāja
ierašanos tika noorganizēts
skolēnu koris, domāts par
vīru kora un vēlāk arī par
jauktā kora dibināšanu.
1864. gadā I Latviešu dziesmu svētkos Dikļos viens no
sešiem svētku koriem bija
Mazsalacas vīru koris.
Pēc Pētera Hincenberga
ierosmes tika nodibināta
Mazsalacas Dziedāšanas biedrība, zem kuras karoga Mazsalacas vīru koris piedalījās I Latviešu Vispārējos Dziesmu svētkos Rīgā 1873. gadā. Šajos svētkos
koris koru karos uzvarēja un mājās atgriezās ar iegūto galveno godalgu – karoga kātam piestiprināmu Sudraba liru. “Dziesmu karā” no kopumā 45 koriem
piedalījās tikai 15 kolektīvi, to skaitā 10 vīru kori.
Mazsalacas pusē, kā arī
citviet Latvijā un pat aiz
robežām, kur vien kultūras
kopēji godā ceļ dziesmu
un tradīciju vēsturi, Pēteri
Hincenbrgu joprojām atceras kā prasmīgu pedagogu, veiksmīgu administratoru, centīgu sabiedrisko
darbinieku un lielisku ērģelnieku. Ar smalku muzikālo
dzirdi un plašu, maigu tenoru apdāvinātais Mazsalacas
kora diriģents jaunībā kādu
laiku bijis pat Rīgas Doma
baznīcas priekšdziedātājs.
Turpinot Pētera Hincenberga spodrināto dziesmas
garu, Mazsalacā pirms 20
gadiem aizsāka tradīciju –
Mazpilsētu un lauku koru
festivālu–konkursu. 9. jūlijā
tas notiks jau devīto reizi.
Dace Jurka,
Valmieras novada pašvaldība

Attēlā: Sudraba lira
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Pirmizrādi
piedzīvos Jāņa
Ziemeļnieka 125.
jubilejai veltīta
izrāde
Sagaidot dzejnieka un novadnieka
Jāņa Ziemeļnieka 125. jubileju, Strenču
Kultūras centrā Starptautiskajā teātra
dienā, 27. martā, notiks pirmizrāde
“Krauklis”, kas veidota pēc Andra Zeibota tāda paša nosaukuma romāna
motīviem. Izrādes režisors un scenārija
autors ir Andris Liepiņš.
Strenču Kultūras centram radās ideja
sadarboties ar Andri Zeibotu, veidojot
dramatizējumu izrādei, lai dotu iespēju skatītājiem vairāk izprast romantiskā
dzejnieka Jāņa Ziemeļnieka dvēseles
dzīles. Interesantu muzikālo noskaņu
izrādei ir radījis komponists Emīls Zilberts, kurš pirmizrādē arī to atskaņos.
Tērpus darinājusi Dace Kozilāne. Izrādei
veidotas un restaurētas laikmetam atbilstošas dekorācijas, kuras veidojis
Alvils Dūdiņš.
“Tavs laiks ir pagājis, tevi aizmirsīs,” šie
vārdi kā refrēns pavada Andra Zeibota
romāna varoni. Tomēr viņš nav aizmirsts,
viņa dzeja dzīvo dažādu laikmetu un
paaudžu lasītāju vidū. Strenčos turpina
dzīvot atmiņas par Jāni Ziemeļnieku.
1987. gadā, dzejnieka 90 gadu atceres
gadā, režisore Hilda Ņikitina iestudēja
viņa dzejas kompozīciju “Pērles es
atstāšu savas” un Strenču Tautas
teātrim tika piešķirts dzejnieka Jāņa
Ziemeļnieka vārds. 2017. gadā, atzīmējot Jāņa Ziemeļnieka 120. gadadienu,
sadarbībā ar komponistu Juri Kulakovu
un horeogrāfu Reini Rešetinu Strenčos
izskanēja muzikāls dzejas uzvedums
“Neīstie akmeņi”.
Jānis Ziemeļnieks ir romantiskās dzejas tradīcijas aktualizētājs, piedāvājot
20. gadsimta pirmajai pusei raksturīgā
melanholiskā, rezignējošā un arī pašironiskā cilvēka pasaules redzējumu.
Viņa dzejas pamattēma – mīlestība.
Nezināmās, noslēpumainās sievietes
pielūgsme zvaigžņotajās naktīs un
alkas pēc tepat līdzās esošās sievietes
skūpstiem – tie ir tēli un motīvi, kas
caurvij viņa dzeju.
Jāņa Ziemeļnieka Strenču Tautas teātris ir dibināts 1948. gadā. Teātra misija ir
“Viss nāk ar laiku, tikai jāstrādā, bezgala
daudz jāstrādā” (A. Līvess, igauņu dramaturgs). Teātra tradīcijas Strenčos ir senas un noturīgas, jo šogad teātris svinēs
74 gadu jubileju.
Sarmīte Caune,
Valmieras novada pašvaldība

KULTŪRA

Pasaulē atzinīgi novērtēta
latvietība tērpu dizainā
Prestižajā Jēras festivālā pērnā
gada oktobrī balvu ieguva novadniece, modes dizainere Elīna Siliņa.
Viņas radīto tērpu par labāko atzina
arī modes nams “Chloé”. “Žūrija vērtē,
ar ko kolekcija ir īpaša, kas ir jaunums,
kāds ir dizainera stāsts. Es gribēju
svinēt latvietību un amata prasmes.
Apģērba darināšanā izmantoju dzintara diegu, otrreiz pārstrādātus materiālus un mums visiem tik labi
zināmo tamborēto kvadrātu,” stāsta
Elīna Siliņa. Viņa šobrīd studē Aalto
Universitātē Somijā maģistrantūrā
modes un tekstila dizainu.
“Jēras festivāls ir prestižākais pasaulē modes dizaina jomā. Par
festivālu sapņoju kopš 2009. gada,
kad “Mareunrol’s” (Rolands Pēterkops
un Mārīte Mastiņa-Pēterkopa) tika un
uzvarēja. Pirms tam gan neko par to
nezināju. Vidusskolā Viesturskolā biju
eksaktajā klasē, bet gribējās studēt
modi Latvijas Mākslas akadēmijā,”
stāsta Elīna. Vērtējot iesūtītās kolekcijas, 285 dizaineru konkurencē
tika izvēlēti desmit. Un tad sākās
intensīvākais darbs sadarbībā ar
modes namiem “Chloé” un “Chanel”.
Dalībnieki devās uz Parīzi, iepazina
“Chloé” vēsturi, identitāti, jo atbilstoši
tai jārada kolekcija, ko vērtē festivāla
žūrija, un vēl viena kolekcija sadarbībā ar “Chanel”. Tērpu radīšanā
jāizmanto arī sponsora – ASV bezpeļņas tirdzniecības asociācijas
“Supima” – nodrošinātais kokvilnas
audums.

Attēlā: Elīna (pirmā no labās)
“Dalībniekus paziņoja aprīlī, oktobrī ir festivāls, kurā jādemonstrē
kolekcija. Kad nosauca manu vārdu,
sajūta kā Eirovīzijā, traki kliedzu
no prieka. Pirmo reizi festivāla
vēsturē bijām divas dalībnieces no
Latvijas. Laima Jurča ir fenomenāla
māksliniece. Nejutāmies kā kon-

kurentes, balstījām viena otru. Jo
jāpaveic ir daudz. Laiks ir seši mēneši.
Biju pārņēmusies, bet vēl ar Uldi paspējām apprecēties. Pabeidz “Chloé”
kleitu, nosvini kāzas un veido “Supima” siluetu. Taču tā ir mūža
pieredze. Gandrīz vai sadalījos pirmreizinātājos no laimes, kad saņēmu
no žūrijas padomus un ieteikumus
turpmākajam darbam.”
Elīna stāsta, ka par modi interese
radusies jau agri. Iestudējot skolā
izrādi par Mežaveci, kostīmu darinājusi pati. Ietekme bijusi arī tolaik
populārajam seriālam “Hameleonu
rotaļas”. “Īsti neatceros sižetu, bet
atceros Salliju Spektru, spilgtu sievieti
modes biznesā. Viņa man asociējās ar
mammu – arī spilgtu un mērķtiecīgu
personību. Gribēju viņām līdzināties,
šuvu lellēm drēbes, atdarinot arī
mammas tērpus. Tāpēc arī kolekciju,
kas tapa festivālam un kurai devu
nosaukumu “Sallija”, veltīju mammai.
Kopā arī domājām, kas būs mans
īpašais stāsts, veidojot tērpus. Esot
Parīzē, trešās dienas naktī pamodos
ar skaidru domu, kādu siluetu gribu
veidot. Vēlējos dot kaut ko no sevis,
no Latvijas. Iedomājos par dzintara
diegu. To kopā ar humpalās atrastu
zīda diegu kvadrātiņos satamborēja
lieliska
Rūjienas
rokdarbniece
Ilze Eksto. Turklāt Rīgas Tehniskās
universitātes vadošās pētnieces
Ingas Ļašenko radīto un patentēto
(nosaukums ir “Angelika”) dzintara
diegu lielākoties izmanto medicīnā.
Jaunākie pētījumi rāda, ka saskarē
ar ādu tam ir antioksidantu efekts.
Mums, latviešiem, piemīt īpaša
prasme – vēlme un spēja visu salabot vai pārtaisīt. Mēs protam būt
ļoti ilgtspējīgi. Sirdsapziņa neļauj
taisīt lupatas vienkārši tāpat. Mana
kolekcija ir par latvietību, par mūsu
prasmju svinēšanu, par ilgtspējīgu
darbošanos.”
Pirmo gadu Elīna studē eksperimentālā tekstila kursā, apgūstot
materiāla veidošanu no nulles. “Katru
dienu universitātē jūtos, ka izdarīts
un apgūts ļoti daudz, kā tāds sūklis
uzsūcu zināšanas. Žūrija novērtēja,
ka man ir savs rokraksts, kas jāstiprina
un jāattīsta. Esmu kolekcionārs. Tekstilā mēģinu ieviest savākto – vai tas
būtu Latvijas īpašais dzintara stāsts,
vecmāmiņas raksturs, sajūtas vai kas
cits. Ar tērpiem un tekstilu man ir
iespēja pastāstīt par Latviju, parādīt
latvietību savos darbos.”
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība

Sveicam
Lidiju Ustinovas
kundzi 102.
dzimšanas
dienā!
15. februārī 102. dzimšanas dienu
atzīmēja Burtnieku iedzīvotāja, ilggadēja Burtnieku Ausekļa pamatskolas
(tolaik Burtnieku astoņgadīgās skolas)
sākumskolas skolotāja Lidija Ustinova.
Viesus no Valmieras novada pašvaldības jubilāre sagaidīja možā un priecīgā
noskaņojumā un labprāt dalījās atmiņās
par savu dzīvesgājumu.

Attēlā (no kreisās puses): Burtnieku apvienības pārvaldes vadītāja Kristīne Auziņa, Lidija
Ustinova un Burtnieku pagasta saimniecības
vadītājs Vladimirs Skļarskis.

Lidijas kundze ir dzimusi Kirovas apgabalā Krievijas vidienē, tur arī uzsākusi
darba gaitas kā sākumskolas skolotāja,
tālāk dzīves ceļš atvedis uz Latviju. Pēc
nedaudziem Rīgā pavadītiem gadiem
pārcēlusies uz Burtniekiem. 60. gados
sākusi strādāt Burtnieku astoņgadīgajā
skolā, kur mācības notika divās plūsmās
– latviešu un krievu, un skolas ēka atradās Burtnieku ciema centrā. Darbs
Burtnieku skolā turpinājās līdz pensijas
vecuma sasniegšanai.
Lidijas kundzes dzīvi bagātina meita
un znots, mazdēls ar ģimeni, kurā aug
mazmazdēls un mazmazmeita. Brīvajos
brīžos labprāt rosās piemājas dārziņā
un, lai saglabātu mundrumu arī cienījamā vecumā, atvēl laiku kustībām.
Sirsnīgi sveicam un vēlam veselību,
možu garu un gaišu skatu uz dzīvi!
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
29

Pasākumi
VALMIERĀ
5. martā Valmieras Pārgaujas sākumskolā
Latvijas Sporta veterānu savienības (LSVS)
volejbola turnīrs.
5. martā plkst. 19.00 Valmieras Kultūras
centrā grupas “Carnival Youth” koncertprogramma “Naivais ku-kū”. Ieeja: 12–15
EUR.
8. martā plkst. 18.30 Valmieras integrētajā bibliotēkā “Par dzīves kvalitāti. Parunāsim?”. Tikšanās klātienē ar
kinorežisoru Ivaru Zviedri. Sarunu vada
Zane Mače, Latvijas Radio žurnāliste. Lielā
Kristapa nominantes “Labākā dokumentāla
filma” – “Uz neredzīti, Brasa!” skatīšanās.
Informācija par reģistrēšanos klātienes
pasākumam Valmieras integrētās bibliotēkas
mājaslapā
www.biblioteka.
valmiera.lv.
10. un 11. martā plkst. 19.00 Valmieras
Kultūras centrā Jāņa Skuteļa stand-up izrāde “Work in progress”. Ieeja: 15 EUR.
11. martā plkst. 15.00 un 19.00 Jāņa Daliņa
stadionā Valmieras novada sporta laureātu
godināšanas pasākums. Ieeja ar ielūgumiem.
12. martā Jāņa Daliņa stadionā LSVS
vieglatlētikas sacensības telpās.
12. martā plkst. 16.00 Valmieras Kultūras
centrā jauniešu kora “Skan” koncerts
“Mans laiks”. Ieeja: 5 EUR.
19. martā Valmieras Olimpiskajā centrā
Latvijas čempionāts standartdejās. Maksas pasākums.
19. martā plkst. 11.00–15.00 Valmiermuižas parkā Pavasara saulgriežu svinības
un tirdziņš “Gardu muti”.
18. martā plkst. 19.00 Valmieras Kultūras
centrā grupas “Otra Puse” koncerts. Īpašais
viesis – Antra Stafecka. Ieeja: 12-15 EUR.
19. martā plkst. 17.00 Valmieras Kultūras
centrā koncertuzvedums bērniem “Ričijs
Rū rīko koncertu”. Ieeja: 10–18 EUR.
20. martā Valmieras Olimpiskajā centrā
Latvijas čempionāts latīņamerikas dejās.
Maksas pasākums.
25. martā plkst. 16.00 Dzelzceļa stacijā
Valmierā Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas norise.
26. martā plkst. 19.00 Valmieras Kultūras
centrā Marijas Naumovas koncerts “Mans
sapnis”. Ieeja: 12–15 EUR.
28. martā plkst. 19.00 Valmieras Kultūras
centrā izrāžu apvienības “Pannas Teātris”
izrāde “Garāža”. Lomās: Ainārs Ančevskis
un Ivars Kļavinskis. Ieeja: 15–20 EUR.
No 1. līdz 30. martam Valmieras Kultūras
centrā Gaļinas Birkavas jubilejas izstāde
“Apliecinājums”.
No 12. februāra līdz 26. martam Valmieras muzeja Izstāžu namā Paulis
Postažs, Liena Baklāne “Gleznas”.
No 15. februāra līdz 12. martam Valmieras muzeja Izstāžu nama foajē ekspresizstāde “Plūdi Gaujā.”
No 15. marta līdz 16. aprīlim Valmieras
muzeja Izstāžu nama foajē ekspresizstāde
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“Mani mīļie, zelta baltie!” – Pēteris Lūcis.
Līdz 9. aprīlim Valmieras integrētajā bibliotēkā mākslinieces Daces Zēģeles gleznu
izstāde.

BRENGUĻU, KAUGURU un
TRIKĀTAS APVIENĪBĀ
4. martā plkst. 15.00 sporta centrā “Kaimiņi“, Brenguļos pasākums “Viss par bitēm
un medu”. Tikšanās ar biškopjiem Ingrīdu
un Monvidu Soveriem – stāstījums, degustācija, bišu produkcija.
6. martā plkst. 14.00 Mūrmuižas "Pagastmājā" Mūrmuižas Tautas universitātes
nodarbība.
12. martā plkst. 10.00 sporta centrā
“Kaimiņi”, Brenguļos 9. Brenguļu OPEN
krosmintonā.
19. martā plkst. 15.00 Kauguru Kultūras
namā bērnu vokālā ansambļa “Domino”
5 gadu jubilejas koncerts. Piedalās popgrupas “Hey”, “Sekunda”, “Vizbulēni” no
Cēsīm un “Notiņas” no Valmieras.
19. martā plkst. 16.00 Saieta namā
“Depo” muzikāli literārs pasākums “Iznes
mani caur mūžiem” – viss par soļotāja Jāņa
Daliņa dzimtu.
20. martā plkst. 6.00 Brenguļu alus sētā
pavasara saulgriežu ieskandināšana kopā
ar folkloras kopu “Stutes”.
25. martā plkst. 10.00 Trikātas kapos Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas norise.
26. martā plkst. 16.00 Kauguru Kultūras
namā teātra dienai veltīts pasākums. Piedalās amatierteātri “Vīzija” no Kauguriem,
“Krams” no Liepas, “Jautra kompānija” no
Rencēniem un “Tats” no Trikātas.
30. martā plkst. 18.00 Trikātas Kultūras
namā erudīcijas spēle “Zini! Mini! Uzzini!”.

BURTNIEKU APVIENĪBĀ
No 5. līdz 21. martam Matīšu pagastā aktivitāte aplikācijā Actiobound "Sportiskās
nedēļas pastaiga". Lejupielādē aplikāciju Actionbound, atrodi aktivitāti "kultura
matisi”, noslēgumā, lai pabeigtu misiju,
jāieslēdz internets pie Matīšu bibliotēkas.
5. martā plkst. 15.00 Rencēnu pagasta
kultūras namā Kaspara Markševica koncertprogramma "Visam ir savs laiks". Uz
pasākumu pieteikšanās obligāta, zvanot
pa tālr. 29183069. Ieeja: 3 EUR.
5. martā plkst. 19.00 Matīšu Tautas
namā koncerts “Pretī pavasarim”. Uzstājas
J. Krūmiņš un A. Leimanis no grupas “Apvedceļš”. Pieteikšanās Matīšu Tautas namā personīgi vai pa tālr. 29697319. Ieeja: 9 EUR.
6. martā plkst. 17.00 Burtnieku Kultūras
centrā skeču šovs ”Atļausiet Jūs pakutināt?”. Lomās: aktieri Inta Bankoviča,
Gerda Dinsberga un Armands Ekštets.
Ieeja: 2 EUR.
12. martā plkst. 12.00 Matīšu Tautas
namā mazo vokālistu konkurss ”Minču
dziesmas Matīšos 2022”.

12. martā plkst. 14.00 Vecates pagasta
Kultūras centra pašdarbnieku koncerts,
veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai.
12., 19. un 27. martā plkst. 15.00 Burtnieku Kultūras centrā daudzsēriju filmas
"Emīlija. Latvijas preses karaliene" 1. un 2.
sērija; 3. un 4. sērija; 5. un 6. sērija. Ieeja:
3 EUR.
13., 20. un 27. martā plkst. 13.00 Matīšu
Tautas namā filmas "Emīlija. Latvijas preses karaliene" 1. un 2. sērija; 3. un 4. sērija;
5. un 6. sērija. Ieeja: 3 EUR.
13., 20. un 27. martā plkst. 13.00
Rencēnu pagasta kultūras namā daudzsēriju filmas "Emīlija. Latvijas preses
karaliene" 1. un 2. sērija; 3. un 4. sērija; 5.
un 6. sērija. Uz pasākumiem pieteikšanās
obligāta, zvanot pa tālr. 29183069. Ieeja:
3 EUR.
13., 20. un 27. martā plkst. 14.00 Ēveles
Tautas namā daudzsēriju filmas "Emīlija.
Latvijas preses karaliene" 1. un 2. sērija; 3.
un 4. sērija; 5. un 6. sērija. Ieeja: 3 EUR.
20. martā plkst. 12.00 Valmieras pagasta
kultūras namā Valmieras pagasta amatierteātra “Valmiermuižnieki” izrāde “Dzimumdienas rītā”.
25. martā plkst. 11.00 Matīšu pagastā piemiņas brīdis represētajiem pie
Piemiņas akmens un pēc tam Matīšu
Tautas namā filmas “Pilsēta pie upes”
skatīšanās. Uz filmas izrādi lūdzam iepriekš pieteikties tautas namā vai pa tālr.
29697319.
26. martā plkst. 10.00 Ēvelē ziemas skrējiens un pastaiga "Noskrien ziemu pretī
pavasarim".
No 7. līdz 30. martam Ēveles Tautas
namā Leona Sevastjānova gleznu izstāde. Tikšanās un sarunas ar mākslinieku
19. martā plkst. 14.00.
Līdz 12. martam Burtnieku pagasta bibliotēkā Ilzes Hakas neparasto adījumu izstāde.
No 15. marta līdz 5. aprīlim Matīšu pagasta bibliotēkā Ilzes Hakas neparasto
adījumu izstāde.
Līdz 31. martam Rencēnu pagasta
kultūras namā gleznu izstāde “Tverot
mirkļus”.
Līdz 31. martam Burtnieku Kultūras centrā fotoizstāde ”Burtniecieši bildēs 2021”.
No 1. marta līdz 31. martam Matīšu Tautas nama logos vizuālās mākslas galerija
“Matīšu pamatskolas skolēnu darbi”.

KOCĒNU APVIENĪBĀ
6. martā plkst. 13.00 Bērzaines Tautas
nama Mazajā zālē biedrības "Sonore" rokdarbu izstādes "Mājas darbi" atvēršana.
6. martā plkst. 16.00 Vaidavas Kultūras
un amatniecības centrā laikmetīgā teātra
“Volatus” izrāde “Nogruvums”. Ieeja: 5 EUR.
7. martā plkst. 19.00 Dikļu Kultūras centrā Valmieras kora “Imanta” svētku sveiciens – koncerts “Atkal gaidu sevi”.

10. martā plkst. 19.00 Kocēnu Kultūras
namā koncertprogramma “Sapņojums”.
Piedalīsies Evija Martinsone (soprāns),
Guntis Kuzma (klarnete), Agnese Egliņa (klavieres), Orests Silabriedis (stāstnieks). Ieeja: 7 EUR. Biļetes var iegādāties
www.bilesuparadize.lv.
12. martā plkst. 11.00 Kocēnu Kultūras
namā pastalu izgatavošanas meistarklase “Katram savas pastaliņas”. Dalības
maksa: 35 EUR. Iepriekšēja pieteikšanās
pa tālr. 22005508.
20. martā plkst. 9.30 (reģistrēšanās), no
plkst. 10.00 Bērzaines Tautas namā galda
spēļu sacensības novusā un tenisā.
25. martā komunistiskā genocīda upuru pieminēšana Vaidavā pie Ziemeļvidzemes pamatskolas.
25. martā plkst. 11.00 Dikļu kapos
piemiņas brīdis pie Baltā krusta.
25. martā plkst. 11.30 Dikļu Kultūras
centrā dokumentālā filma “Atceroties un
pieminot”.
25. martā plkst. 15.00 pie Mujānu
piemiņas akmens komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.
26. martā plkst. 14.00 Bērzaines Tautas
namā Starptautiskajai teātra dienai veltīta videodarbu izrāde “Jāņi” un “Velniņi”.
27. martā plkst. 16.00 Zilākalna
Kultūras namā Starptautiskajai teātra
dienai veltīta režisora Jāņa Streiča filmas “Teātris” noskatīšanās (lomās Vija
Artmane, Gunārs Cilinskis, Elza Radziņa,
Ivars Kalniņš u.c. zināmi aktieri).
27. martā plkst. 18.00–19.00 Zilākalna
pagasta parkā tiks atzīmēta Zemes stunda. Muzicēs saksofonu ansamblis "Valmieras meitenes".
29. martā plkst. 19.00 Dikļu Kultūras
centrā filma “Tās dullās Paulīnes dēļ”.
30. martā Zilākalna Kultūras namā
Valmieras Drāmas teātra aktiera Mārtiņa
Liepas monoizrāde “X grimētava”.
No 5. līdz 8. martam plkst. 14.00–
18.00 Zilākalna kultūras namā “Čaklo
mākslinieču” izstāde (zīmējumi, gleznojumi un ādas glezniņas).
Martā Bērzaines Tautas namā Anitas
Jansones-Zirnītes gleznu izstāde “Ainavas zīmes”.
Martā Vaidavas Kultūras un amatniecības centrā mākslinieka Niklāva Strunkes grāmatu ilustrāciju izstāde “Pasaku
ķēniņš” .
Martā Vaidavas Kultūras un amatniecības centrā Andas Miķelsones izstāde
“Keramika un foto”.

MAZSALACAS APVIENĪBĀ
No 5. marta Mazsalacas Kultūras centrā rakstainu dubultcimdu darināšanas
prasme Mazsalacā - meistardarbnīcas.
Vairāk informācijas pa tālr. 29179179.
Dalība: 15 EUR.
12. martā plkst. 19.00 Ramatas
Kultūras centrā itāļu dziesmu vakars

kopā ar Suma Massimo un Andri Priedīti.
Ieeja: 2 EUR.
25. martā plkst. 13.00 komunistiskā
genocīda upuru piemiņas brīdis Sniedzēnu kalnā.
27. martā plkst. 11.00 Mazsalacas
Kultūras centrā mazo vokālistu konkurss
“Mazsalacas Cālis 2022”.
No 25. februāra līdz 27. martam
Mazsalacas Kultūras centrā Tautas lietišķās mākslas studijas “Valmiera” 75
gadu jubilejas izstāde.
Līdz 7. martam Mazsalacas pilsētas
bibliotēkā pilsētvides skicētājas Dainas Domašūtes zīmējumu izstāde “Zīmē
viegli”.
Martā Sēļu muižā mākslinieces Birutas
Jansones izstāde “Sapņi un pasakas”,
mākslinieka Māra Pladara personālizstāde un pastāvīgās ekspozīcijas. Ārpus
darba laika izstādes un muižas apskate,
sazinoties pa tālr. 26321158.
Līdz 20. maijam Mazsalacas pilsētas bibliotēkas Bērnu nodaļā Rūjienas
Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
“Zīmes-forma-dizains”.

NAUKŠĒNU APVIENĪBĀ
8. martā plkst. 16.00 Naukšēnu
Kultūras namā pensionāru organizācijas “Sarma’’ pārvēlēšanas sapulce, kurā
uzstāsies Uldis Punkstiņš ar muzikālu
sveicienu.
25. martā plkst. 16.00 pie piemiņas akmens Naukšēnos komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums “Mirklis atmiņām”.
Līdz 1. aprīlim Naukšēnu pagasta
bibliotēkā Rūjienas Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde.
Līdz 14. aprīlim Naukšēnu Cilvēkmuzejā skatāma Valmieras muzeja ceļojošā
izstāde “Poga”. Izstāde sniedz nelielu
ieskatu par arheoloģiskajos izrakumos
atrastajām pogām un pogu rotājumiem
Latvijas teritorijā.

RŪJIENAS APVIENĪBĀ
3. martā plkst. 19.00 Rūjienas Kultūras
namā režisora un aktiera Kārļa Anitena
monoizrāde “Liftā un Ratiņos”. Ieeja: 3
EUR.
6. martā plkst. 14.00 Lodes pagasta
kultūras namā vīru ansambļa “Rūjmala”
koncerts “Tik dēļ Jums, daiļās dāmas, dēļ
Jums”.
No 14. līdz 20. martam Rūjienas
Kultūras namā spēļu konsoles turnīri
“E – Sports Rūjiena”.
19. martā Naukšēnos nakts volejbola
turnīrs.
25. martā plkst. 13.00 Rūjienā Ternejas parkā Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena.
Martā Lodes pagasta kultūras namā
foto izstāde “Sieviete”.
Līdz 1. maijam Rūjienas Izstāžu zālē

Aigara Lapiņa foto izstāde “Pieskāriena
sajūta”.
Martā Rūjienas Tautskolas logos Ineses
Kalinkas foto izstāde “Pa ceļam Rūjienā”.
Martā Rūjienas pilsētas bibliotēkā
skatāma Mazsalacas Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņu darbu izstāde "Lelles,
lelles, visādas lelles".

STRENČU APVIENĪBĀ
5. martā plkst. 8.00 Sedas pilsētā PostNos Latvija komanda aicina piedalīties
pārgājienā. Garums 20-30 km (6–10 h)
(apļveida). Sākums un beigas - Sedas
Kultūras nams. Starts plkst. 8.30. Dodies
ceļojumā pa Latviju, izzini interesantākās vietas un faktus, un izbaudi
jaunatklāšanas prieku! Vairāk informācijas: www.latvijasizaicinajums.lv.
5. martā plkst. 11.00 pie Sedas Kultūras
nama ziemas pavadīšanas un pavasara
sagaidīšanas svētki ‘’Masļeņica’’.
6. martā plkst. 15.00 Plāņu Tautas
namā Ainārs Bumbieris pavasara koncertā ‘’Baltie ziedi’’.
19. martā no plkst. 9.00 līdz 13.00
Strenču tirgus laukumā Jāzepa tirdziņš.
20. martā Lielās dienas jeb pavasara
saulgriežu svinēšana Jērcēnmuižā.
25. martā plkst. 12.00 Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas brīdis Strenču
dzelzceļa stacijā.
27. martā plkst. 15.00 Strenču Kultūras
centrā J. Ziemeļnieka Strenču Tautas
teātra pirmizrāde Andris Zeibots “Krauklis’’.
1. aprīlī plkst. 19.00 Strenču Kultūras
centrā Valmieras Drāmas teātra izrāde
– Dankans Makmillans ‘’Visas labās lietas’’. Ieeja: 18 EUR (biļetes www.bilesu
paradize.lv un Strenču Kultūras centrā).
No 1. līdz 31. martam Strenču pilsētas
bibliotēkā zīmola “Smukcepures” radošo
autordarbu izstāde.

TIEŠSAISTĒ
15. martā plkst. 18.30 "Decentralizētās
kanalizācijas saistība ar virszemes ūdeņu
kvalitāti". Tiešsaistes sarunā neformālās
izglītības programmā pieaugušajiem
"Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība" piedalās projekta "LIFE GoodWater IP" eksperti no Latvijas vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centra,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Ūdensapgādes
un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas un Valmieras novada pašvaldības.
Informācija par pieteikšanos Valmieras
integrētās bibliotēkas mājaslapā www.
biblioteka.valmiera.lv.
Pasākumu plāns martā var tikt mainīts/
papildināts atbilstoši aktuālajiem Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem. Lūdzam
pirms došanās uz pasākumu pārliecināties
par pasākumu mājaslapā www.valmieras
novads.lv, pie ziņojumu stendiem vai pie
kultūras darbiniekiem.
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Amatnieku un mājražotāju tirdziņi
Valmieras novadā 2022. gadā
MARTĀ

AUGUSTĀ

♦19.03. Pavasara saulgriežu svinības un tirdziņš
“Gardu muti”
♦19.03. Jāzepa tirdziņš Strenčos

♦06.08. Pilsētas svētku tirgus Rūjienā
♦20.08. Bernharda tirdziņš Strenčos
♦27.08. Tomātu svētku gadatirgus Brenguļos

APRĪLĪ

SEPTEMBRĪ

♦9.04. Žubītes tirdziņš Strenčos
♦17.04. Kocēnu pavasaris – tirdziņš Kocēnos
♦23.04. Pavasara tirdziņš Valmierā

MAIJĀ
♦1.05. Ziedoņdienas tirgus Mazsalacā
♦4.05. Baltā galdauta svētki Sietiņiezī
♦21.05. Plostnieku svētku gadatirgus Strenčos
♦21.05. Akvelīnas tirdziņš Strenčos
♦28.05. Saldējuma svētki - tirdziņš Rūjienā

♦3.09. Kokmuižas svētku tirdziņš Kocēnos
♦17.09. Miķeļdienas svinības un tirdziņš “Gardu muti”
un “GreenFest”
♦17.09. Vairas tirdziņš Strenčos
♦29.09. Pagalma svētku tirdziņš Rūjienas Tautskolā

OKTOBRĪ
♦2.10. Amatnieku diena Mazsalacā
♦8.10. Simjūda tirgus Valmierā
♦15.10. Hedvigas tirdziņš Strenčos

JŪNIJĀ

NOVEMBRĪ

♦18.06. Valmiermuižas etnomūzikas festivāls un
tirdziņš “Gardu muti”
♦18.06. Alberta tirdziņš Strenčos
♦19.06. Pirmsjāņu tirgus Mazsalacā
♦21.06. Vasaras saulgriežu svinības Kocēnos
♦22.06. Jāņojam Jāņparkā, Valmierā

JŪLIJĀ
♦16.07. Mazsalacas pilsētas un velo svētku tirdziņš
♦16.07. Tirdziņš Kēniņa Tālivalža svētkos Trikātā
♦16.07. Hermīnes tirdziņš Strenčos
♦23.07. Valmieras pilsētas svētku tirdziņš

♦12.11. Kornēlijas tirdziņš Strenčos

DECEMBRĪ
♦3.12. Egles iedegšana un tirdziņš Kocēnos
♦10.12. Ziemassvētku tirdziņš Valmierā
♦17.12. Ziemas saulgriežu svinības un tirdziņš
“Gardu muti”
♦17.12. Teiksmas tirdziņš Strenčos
♦18.12. Ziemassvētku tirdziņš Mazsalacā
♦23.12. Ziemassvētku tirdziņš Rūjienā

Konkursa "Mana vārdnīciņa" finālista darbs.
Avots: www.naudasskola.lv

Janvāra krustvārdu mīklas pareizās atbildes
1.
2.
3.

SIETIŅIEZIS
KOKMUIŽA
ŪDENSTORNIS

4.
5.
6.

SKAŅAISKALNS
BURTNIEKS
CAURUMKROGS

Paldies visiem, kuri pārbaudīja savas zināšanas un piedalījās!

7.
8.
9.

ZILAISKALNS
JĒRCĒNMUIŽA
SEDAS

