VALMIERAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS
INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

APRĪLIS 2022
Nr. 4 (10)

Valmieras, Mazsalacas, Rūjienas, Sedas, Strenču pilsētas, Bērzaines, Brenguļu, Burtnieku, Dikļu, Ēveles, Ipiķu, Jeru, Jērcēnu,
Kauguru, Kocēnu, Ķoņu, Lodes, Matīšu, Mazsalacas, Naukšēnu, Plāņu, Ramatas, Rencēnu, Sēļu, Skaņkalnes, Trikātas, Vaidavas,
Valmieras, Vecates, Vilpulkas, Zilākalna pagasti.

Saturs

12

21

STARPTAUTISKĀ NEDĒĻA VIDZEMES
AUGSTSKOLĀ
FINANSĒJUMS 11 JAUNIEM KULTŪRAS
PROJEKTIEM

4
PIEŅEMTI NOTEIKUMI ALKOHOLISKO
DZĒRIENU RAŽOŠANAI
BŪS VAIRĀK APKALPOŠANAS CENTRU

5
NOZARU ATTĪSTĪBA VALMIERAS NOVADĀ
PIEMIŅAS DIENA 9. MAIJĀ

6
NODARBĪBAS AKTĪVIEM NOVADA
IEDZĪVOTĀJIEM
IZSOĻU PAZIŅOJUMI

7
AICINA VEIKT PIEVADU IZBŪVI
SKOLĒNU VASARAS NODARBINĀTĪBAS
PROGRAMMA

8
MEDĪBU TIESĪBU NOMAS NOTEIKUMI

13

PROJEKTĀ "TEAMING UP" TRIUMFĒ JAUNIEŠI
NO VALMIERAS
TRIKĀTAS SKOLĒNI GRIEĶIJĀ ANALIZĒ
ŪDENS NOZĪMI

UZLABOS BIBLIOTĒKU PAKALPOJUMUS
CILVĒKIEM AR REDZES TRAUCĒJUMIEM

9
NOTIKS LAUKA APSEKOŠANAS DARBI
LIELGABARĪTa ATKRITUMU SAVĀKŠANA

10
MĀKSLĪGI VEIDOTS LIGZDU PARKS
BALTAJIEM STĀRĶIEM

11
PIETEIKŠANĀS PLATĪBU MAKSĀJUMIEM
AKCIJA "EKO ZVANS"

VASARAS TEĀTRA FESTIVĀLS

MUZEJU NAKTS
SAULESPUĶES BĒRNIEM

"DARE" RADOŠĀS DARBNĪCAS
ZIEDOTĀJU APĻA IDEJĀM SAVĀKTI NEPILNI
TRĪS TŪKSTOŠI

27
KAUGURU DEJOTĀJIEM – 55

17

KINO PEDĀLIS

28
"PELD-DIENA" VALMIERAS PELDBASEINĀ

18

VĪLANDES HANZAS SVĒTKI

FLORBOLA KOMANDĀM "RUBENE" PILNS
MEDAĻU KOMPLEKTS

19

"VALMIERAS PILSĒTAS PENSIONĀRS"
AKTIVITĀTES

29

LATVIJAS RATIŅKĒRLINGA IZLASE –
PASAULES SPORTA ELITĒ

PASĀKUMI

20
"MEŽA" ATKLĀŠANA
AICINĀM PIEDALĪTIES VALMIERAS NOVADA
ROGAININGĀ

Valmieras novada pašvaldības informatīvais izdevums
Izdod: Valmieras novada pašvaldība (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201).
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APBALVOJUMI

Neikenkalna dabas koncertzāle atzinīgi
novērtēta prestižajā konkursā “Eiropas
Padomes Ainavu balva”
No 6. līdz 8. aprīlim Grieķijā norisinājās
Eiropas Padomes (EP) Ainavu konvencijas
ieviešanas forums, kurā Valmieras novada pašvaldība saņēma Eiropas Padomes
ģenerālsekretariāta konkursa “Eiropas
Padomes Ainavu balva” diplomu par
pašvaldības īstenoto projektu latviešu
Dziesmu svētku šūpulī Dikļos – Neikenkalna Dabas koncertzāles izveidi. Līdz ar
EP Ainavu balvas iepriekšējo sesiju nacionālo atlašu uzvarētājiem (Jūrmalas
pilsētu, Kuldīgas novadu un Daugavpils
pilsētu) Valmieras novads ir uzņemts EP
Ainavu balvas dalībnieku aliansē, kas paver sadarbības iespējas dažādos projektos.
Neikenkalna dabas koncertzāle ir EP
Padomes ģenerālsekretariāta konkursa
sestās sesijas Latvijas nacionālās atlases uzvarētāja, kurā to žūrijas komisija
atzina par augstvērtīgu, nacionālā mērogā nozīmīgu publisko telpu, kur meklējami Latvijas kultūras tradīciju un
Dziesmu svētku pirmsākumi.
Evija Nagle, Valmieras novada pašvaldības izpilddirektores vietniece, Attīstības pārvaldes vadītāja: “Neizmērojams gandarījums par šo augsto un starptautisko novērtējumu, kas apliecina, ka
salīdzinoši neliela vieta kā Dikļi ar īpašu
attieksmi, cieņu pret dabas vērtībām un
profesionālas komandas darbu spēj izcelt
nenovērtējamo kultūras bagātību, kāda
mums atstāta mantojumā no iepriekšējām paaudzēm. Jo īpaši liels prieks, ka
Neikenkalna dabas koncertzāle spējusi
sajūsmināt izcilākos Eiropas ainavu un

kultūras jomas profesionāļus un saņemt
šo prestižo novērtējumu Eiropas mērogā.”
Džūljens Transī (Julien Transy), žūrijas komisijas galvenais eksperts: “Latvijas
projekts piesaistīja EP Ainavu balvas žūrijas uzmanību ar tā pausto cieņu pret vietas bagāto vēsturi, vienlaikus arī rakstot
jaunu lapu šīs īpašās kultūrvietas vēsturē,
kā arī par nozīmi, kas piešķirta ainavas
nemateriālajai dimensijai, ko veido viss,
kas nav redzams, bet šajā gadījumā ir
dzirdams. Tas pilnībā atbilst tam, ko mēs
Francijā saucam par vietas “ainavas garu”.”
1864. gadā Dikļu mācītājmuižas parkā
(tagad Neikena kalnā) draudzes mācītājs
un rakstnieks Juris Neikens noorganizēja pirmos kopādziedāšanas jeb Dziesmu
svētkus, tādējādi liekot pamatus skaistajai latviešu tradīcijai, kas iekļauta
UNESCO nemateriālā mantojuma sarakstā. Nozīmīgajam notikumam par godu
Dikļos tika izveidota Dziesmu svētku
Promenāde (2005. gadā), Neikenkalna dabas koncertzāle (2014. gadā) un atjaunotā Dziesmu svētku pastāvīgā ekspozīcija
(2015. gadā).
Dabas koncertzāle veidota ar saudzīgu
ekoloģisku būvniecību, izmantojot dabiskus, atjaunojamus elementus un
materiālus. Vietas unikālās akustiskās
īpašības veidotas ar ūdens spoguli, koka
konstrukcijām, esošiem parka stādījumiem, terasēm un nogāzēm. Skatuve un
amfiteātris ietver daudzfunkcionalitātes
ideju – skatuvei ir divas maināmas iespējas, kuras izmantojamas gan apjomīgo
Dziesmu svētku pasākumu nodrošināša-

nai, gan jau ierasto ikdienas kultūras
pasākumu rīkošanai – transformējamas
tribīnes lieluzvedumiem, horizontāla grīda ar portālu un ekrānu brīvdabas uzvedumiem, koncertiem.
Projekts ir novērtēts kā “Gada labākā
būve Latvijā 2014” kategorijā “Ainava”,
apliecinot ne vien savu kultūrvēsturisko
nozīmi, bet arī izcilo pārbūves darbu rezultātu. Saņemtie apbalvojumi, kultūrvēstures nozīme un vietas ģeogrāfija ir
pamats ilgtermiņa pastāvēšanai un attīstībai. Tas ir arī pienākums vietu saglabāt un veidot kā galamērķi ceļotājiem,
interesentiem un dažādu nozaru (kultūra,
vēsture, būvniecība) profesionāļiem. Dabas koncertzāli papildina Dikļu muižas
neatņemamas sastāvdaļas – baznīca,
kunga māja, pils, skola, muižas parks,
dzirnavas.
Dabas koncertzāles projekta tapšanā
tika iesaistīta vispusīga profesionāļu
komanda, tajā skaitā Vispārējo latviešu
Dziesmu un XV Deju svētku galvenais
režisors Uģis Brikmanis, Vispārējo latviešu
Dziesmu un XV Deju svētku galvenais
mākslinieks Ivars Mailītis, projektētājs
Uģis Šēnbergs, būvuzņēmējs SIA “Ekers”.
Īpaša pateicība Dikļu pagasta pārvaldei
un Dainai Sirmajai par atbalstu jaunās
dabas koncertzāles idejas virzīšanā,
Dikļu evaņģēliski luteriskajai draudzei
par sadarbību un īpašuma nodošanu
pašvaldībai kopējas idejas realizēšanai.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
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Valmieras novadā būs vairāk Valsts un
pašvaldību vienoto apkalpošanas centru
Valmieras novada pašvaldība turpina pakalpojumu saņemšanas tīkla izveidi tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai. Atsaucoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) aicinājumam, Valmieras novada pašvaldības domes
sēdē pieņemts lēmums Valmieras novadā izveidot 12 novada
nozīmes Valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas
centrus (VPVKAC) kā vienotu pakalpojumu sniegšanas kontaktpunktu gan valsts, gan pašvaldības pakalpojumiem, kas
atradīsies 12 bibliotēkās. Lai sniegtu iedzīvotājiem atbalstu
valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā, nodrošinot pakalpojumu pieejamību visām sabiedrības grupām, īpaši tiem
iedzīvotājiem, kuriem ir problēmas citādi piekļūt digitālai videi, vai ir nepietiekamas digitālās prasmes, kā arī iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama konsultācija nestandarta situācijā.
NOVADA DOME ATBALSTĪJUSI NOVADA NOZĪMES
VPVKAC IZVEIDI:
♦Bērzaines pagasta bibliotēkā (“Pīlādži”, Bērzaines pagasts,
Valmieras novads, LV-4208);
♦Brenguļu pagasta bibliotēkā (“Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu
pagasts, Valmieras novads, LV-4245);
♦Burtnieku pagasta bibliotēkā (Jaunatnes iela 15, Burtnieki,
Burtnieku pagasts, Valmieras novads, LV-4206);
♦Dikļu pagasta bibliotēkā (“Cielaviņa”, Dikļi, Dikļu pagasts,
Valmieras novads, LV-4223);
♦Jeru pagasta bibliotēkā (“Jeru skola”, Endzele, Jeru pagasts,
Valmieras novads, LV-4234);
♦Kauguru pagasta Mūrmuižas bibliotēkā (“Stallis”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Valmieras novads, LV-4224);
♦Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā (“Saieta nams”,
Jaunklidzis, Plāņu pagasts, Valmieras novads, LV-4727);
♦Rencēnu pagasta 1. bibliotēkā (Valmieras iela 13, Rencēni,
Rencēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4232);
♦Sedas pilsētas bibliotēkā (Skolas laukums 2, Seda, Valmieras novads, LV-4728);
♦Sēļu pagasta bibliotēkā (“Sēļu muiža”, Sēļi, Sēļu pagasts,
Valmieras novads, LV-4213);

♦Vaidavas pagasta bibliotēkā (Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pagasts,, Valmieras novads, LV-4228);
♦Zilākalna pagasta bibliotēkā (Imanta iela 7, Zilaiskalns,
Zilākalna pagasts, Valmieras novads, LV-4222).
Turpmākai VPVKAC izveides ieceres virzībai pašvaldība
sagatavos un iesniegs VARAM pieteikumu dotācijas saņemšanai. Dotācijas saņemšanas gadījumā pašvaldība nodrošinās
līdzfinansējumu 30 % no VPVKAC izveides izdevumiem un
50 % no VPVKAC uzturēšanas izdevumiem.
Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru
izveide novadu nozīmes attīstības centros uzsākta 2015. gadā.
Valmieras novadā šobrīd darbojas septiņi VPVKAC – katrā
teritoriālajā apvienībā viens. Pakalpojumu centri darbojas uz
pašvaldību bāzes un saskaņā ar vienotiem principiem, nodrošinot klientiem vienkopus gan pašvaldību pakalpojumus,
gan noteiktus valsts pakalpojumus.
VALSTS UN PAŠVALDĪBU KLIENTU APKALPOŠANAS
CENTROS VAR:
♦pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus;
♦saņemt konsultācijas par septiņu valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu
un eID viedkartes lasītāju;
♦saņemt informāciju un palīdzību –– datora, interneta, eID
viedkaršu lasītāju lietošanu un konsultatīvo atbalstu.
Pakalpojumu centrā klients var saņemt informāciju par
Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras, Valsts zemes dienesta un Lauku atbalsta dienesta
e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, kā
arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

Pieņemti noteikumi par atļaujas
izsniegšanu alkoholisko dzērienu ražošanai
Valmieras novada pašvaldībā apstiprināti saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā Valmieras novada
pašvaldība izsniedz atļauju pašu ražota vīna, raudzēto
dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā
īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem
produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot
spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.
Atļaujas saņemšanai pašvaldībā jāiesniedz iesniegums
(iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.valmieras
novads.lv, sadaļā “Pašvaldība”, “Dokumenti” vai klātienē
klientu apkalpošanas centros). Iesniegumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski. Iesniegumā jānorāda komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā
adrese, kā arī amatpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs
un e-pasta adrese, saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms, ražošanas vieta un laika periods, uz kādu
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izsniegt atļauju. Atļauju izsniedz bez maksas uz iesniegumā
norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā trīs gadiem.
Atļauja netiek izsniegta, ja komersants nav iesniedzis visus dokumentus, sniedzis nepatiesas ziņas, ražošanu plānots
veikt vietā, kas nav pielāgota alkoholisko dzērienu ražošanai
un neatbilst tās izmantošanas mērķim – ražošanu plānots
uzsākt vietā, kas atrodas: daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā;
sociālās aprūpes, ārstniecības, izglītības, kultūras un sporta
iestāžu, policijas un militarizēto formējumu telpās un teritorijās; ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties mājaslapā
www.likumi.lv, izvēloties “Pašvaldību saistošie noteikumi”,
“Valmieras novada dome”.
Anete Gūtmane,
Valmieras novada pašvaldība
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Diskutē par nozaru attīstību Valmierā un
Valmieras novadā
Attīstības plānošanas mērķis ir sekmēt
Valmieras novada ilgtspējīgu un stabilu
attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Plānošanas gaitā apraksta noskaidrotās problēmas un paredz to
risinājumus, izvērtē šo risinājumu iespējamo ietekmi, kā arī plāno turpmāko rīcību. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un attīstības programmā būs izvirzīti mērķi un
sasniedzamie rezultāti attiecīgā politikas
jomā vai teritorijā.
Detalizētāki rīcības virzieni un pasākumi katrā no nozarēm iezīmē galvenās
Valmieras novada attīstības prioritātes
līdz 2038. gadam arī Vidzemes reģiona
un nacionālā mērogā.
Šobrīd Valmieras novada pašvaldībā
turpinās jauno attīstības plānošanas dokumentu izstrāde. No 11. februāra līdz
23. martam norisinājās 11 darba grupas
par 18 dažādām nozarēm Valmieras novadā – kultūra un sports, vide un saimnieciskie jautājumi, mājoklis un nekustamais īpašums, tūrisms, dabas aizsardzība un kultūrvēsture, sociālā un veselības nozare, izglītība un digitalizācija,
uzņēmējdarbība, pārvalde, zīmolvedība,
ceļi un transports.
Tematiskajās darba grupās esošie nozaru eksperti izteica šādus priekšlikumus
un ierosinājumus.
Kultūras nozarē ir nepieciešama pasākumu dažādība, arī lokāli. Tāpat vairāk
vajadzētu popularizēt kultūras vērtības
un amatu prasmes, īstenot mūžizglītības norises. Veidojot kultūrvidi, ir jāveido
sadarbība ar privāto sektoru un nevalstiskajām organizācijām. Apzinot esošās
un potenciālās kultūrvietas novadā, stiprināt vietējās tradīcijas un vērtības.
Saistībā ar vides un komunālo pakalpojumu nozari iesaka uzlabot siltumapgādes ilgtspēju un ūdenssaimniecības attīstību, kā arī izvērtēt videi

draudzīgu dūņu apsaimniekošanu. Ir nepieciešams modernizēt un paplašināt
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas blīvi apdzīvotās vietās.
Sporta nozarē ir jāveido sakārtota un
vienmērīgi attīstīta sporta infrastruktūra,
apzinot esošo sporta infrastruktūru un
izvirzot vienotus kritērijus to attīstībai,
lai radītu iespēju novada iedzīvotājiem
iesaistīties dažādos sporta veidos.
Veicinot tūrisma nozares attīstību
turpmākajā plānošanas periodā, jāizstrādā kartogrāfiskā informācija par
Valmieras novada dabas un kultūrvēstures objektiem, veicinot kultūrvēsturisko un tūrisma objektu attīstību un to
digitalizāciju.
Veselības un sociālajā nozarē nākotnē ir būtiska augstākas kvalitātes pakalpojumu pieejamība, aptverot primāro
un sekundāro veselības aprūpi (veselības veicināšanas un slimību profilakses
jomās).
Digitalizācijā turpmākajos gados ir
nepieciešams iegūt Eiropas digitālā centra reģionālās filiāles statusu, veicināt
publiskās pārvaldes e-pakalpojumus,
viedo risinājumu attīstību. Nozares eksperti atzina, ka būtu vērtīgi novada iedzīvotājiem organizēt arī kiberdrošības
kampaņas un turpināt veicināt digitālo
prasmju apgūšanu. Novadā ir jāattīsta
transporta tīkls un mikromobilitāte.
Pilnveidojot izglītības nozari un darbu ar jaunatni, no ekspertiem ir saņemti
priekšlikumi par neformālās izglītības attīstību, kurā iekļautu arī interešu izglītību un jaunatnes darbu, un mūžizglītību.
Svarīgs mērķis ir jauniešu piesaiste.
Uzņēmējdarbības nozarē ir jāattīsta
koprades telpas, industriālās teritorijas,
tirgus laukumi, rūpniecības nozare (īpaši pārtikas pārstrāde un sabiedriskās
ēdināšanas nozare, tā veicinot vietē-

jās produkcijas iegādi). Svarīgs aspekts
uzņēmējdarbības nozares attīstībai nākotnē ir dzīvojamā fonda attīstība.
Saistībā ar dzīvojamo fondu un nekustamo īpašumu novadā ir jāsakārto
māju apsaimniekošanas jautājumi, jāveicina daudzdzīvokļu ēku būvniecība,
investējot jaunu projektu īstenošanā, paplašinot dzīvojamo fondu un izbūvējot inženierkomunikācijas jaunajos ciematos.
Plānojot attīstību pārvaldības un
zīmolvedības nozarēs, tuvākajā plānošanas periodā ir jāattīsta pakalpojumu
un konsultāciju saņemšana pēc iespējas
tuvāk dzīves vietai. Zīmolvedības jomā
jāstiprina Valmieras novada zīmola atpazīstamība, vērtības un asociācijas.
Valmieras novadā ir aktuāli sakārtot
un attīstīt ielu un ceļu infrastruktūru,
veicināt elektrovelosipēdu izmantošanu un palielināt sabiedriskā transporta
kursēšanas maršrutus.
Nozares ekspertu līdzdalība un priekšlikumi ir ļoti būtiski Valmieras novada
attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. Tematiskajās grupās iesaistījās nozaru eksperti, kuri diskusijās sniedza ilgtermiņa attīstības redzējumu katrā no
jomām. Priekšlikumus un ierosinājumus,
ko pašvaldība saņēma no nozaru ekspertiem un iedzīvotājiem, pārskata un izvērtē iekļaušanai 2. redakcijā, ko nodos publiskajai apspriešanai.
Attīstības plānošanas dokumenti ir
pieejami pašvaldības mājaslapā www.
valmierasnovads.lv, sadaļā “Attīstība” –
‘’Valmieras novada plānošanas dokumentu izstrāde’’.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība

Piemiņas diena 9. maijā
Saeima 7. aprīlī pieņēma likumu, kas šogad 9. maiju noteic
par Krievijas agresijā pret Ukrainu cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienu.
9. maijs par piemiņas dienu noteikts visā Latvijas teritorijā, lai šajā dienā godinātu pret Ukrainu uzsāktās Krievijas
Federācijas militārās agresijas rezultātā cietušos un bojā gājušos Ukrainas civiliedzīvotājus un bruņoto spēku militārpersonas.
Likums noteic, ka piemiņas dienā pie valsts un pašvaldību
ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto Latvijas valsts karogu
sēru noformējumā. Tāpat šajā dienā Rīgas pils Svētā gara tornī,
pie Latvijas Valsts prezidenta rezidences, Saeimas nama un
Ministru kabineta ēkas līdzās Latvijas valsts karogam sēru noformējumā novieto Ukrainas karogu.

Noteikts, ka šogad 9. maijā netiek rīkoti publiski izklaides un
svētku pasākumi un pašvaldības neizsniedz atļaujas pasākumu rīkošanai to administratīvajās teritorijās. Iepriekš izsniegtās
atļaujas par pasākumu rīkošanu šajā dienā pašvaldības anulē,
savukārt atļaut var tādas sapulces, gājienus vai piketus, kuru
mērķis saistīts ar bojāgājušo Ukrainas iedzīvotāju piemiņas
godināšanu.
Tāpat likums noteic, ka šogad 9. un 10. maijā aizliegta pirotehnisko līdzekļu izmantošana.
Likums pieņemts, lai vērstu Latvijas sabiedrības uzmanību uz Krievijas Federācijas uzsākto militāro agresiju Ukrainas
teritorijā un solidarizētos ar Ukrainas tautu cīņā par Ukrainas
valsts suverenitāti, neatkarību un teritoriālo integritāti.
Saeimas Preses dienests
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Aktīviem Burtnieku
apvienības iedzīvotājiem
Valmieras novada pašvaldība turpina Eiropas Sociālā fonda projekta
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Valmieras novada Burtnieku apvienības iedzīvotājiem”, vienošanās
Nr. 9.2.4.2/16/I/084, īstenošanu.
No 2021. gada decembra Valmieras peldbaseinā notika nodarbības ‘’Vingrošana peldbaseinā“ cilvēkiem, kuri ir vecāki par 54 gadiem vai ilgstoši
strādājuši sēdošu darbu, kā arī iedzīvotājiem ar muguras sāpju problēmām,
sirds-asinsvadu slimībām, elpošanas sistēmas slimībām un nepieciešamību
stājas korekcijai. Nodarbību ciklu apmeklēja kopumā vairāk nekā 80 dalībnieki.
Šobrīd projektā notiek vairāki pasākumi:
Vingrošanas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem ‘’Vingro kopā ar
mani’’. Mērķis: sekmēt bērnu pareizas stājas veidošanos, kustību koordinācijas
un līdzsvara veicināšanu un muskuļu nostiprināšanos. Nodarbības notiek
bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem Burtnieku apvienības četrās pirmsskolas izglītības iestādēs: pirmsskolas izglītības iestādē “Burtiņš”, pirmsskolas
izglītības iestādē “Namiņš”, pirmsskolas izglītības iestādē “Sienāzītis”, Rencēnu pamatskolas pirmsskolas izglītības programmas grupā.
Radošās nodarbības “Tu esi tas, ko tu ēd“. Mērķis: teorētiskas un praktiskas
nodarbības par veselīga uztura nozīmi cilvēka organisma darbības nodrošināšanā un ietekmi uz slimību profilaksi. Nodarbības notiek skolēniem
no 7. līdz 9. klasei Burtnieku apvienības Matīšu pamatskolā.
Valērijs Seilis,
Valmieras novada pašvaldība

Nodarbības Rūjienas
apvienībā
Ik trešdienas vakaru līdz pat 2022. gada 1. jūnijam no plkst. 19.30 līdz
plkst. 20.30 tiešsaistes platformā Zoom Valmieras novada iedzīvotāji aicināti
piedalīties bezmaksas jogas nodarbībās, ko vada “Rimi Olimpiskā centra” jogas pasniedzēja Barbara Medniece. Pieslēgšanās saiti meklē www.valmieras
novads.lv.
Maijā iedzīvotāji aicināti piedalīties bezmaksas nūjošanas nodarbībās
Rūjienā treneres Ināras Ikaunieces vadībā. Dalībniekiem tiks nodrošināts
bezmaksas nūjošanas inventārs. Nodarbības norisināsies 5., 10., 19., 26.,
31. maijā no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.30. Pulcēšanās pie Rūjienas vidusskolas sporta halles. Nodarbības norisinās projektā Nr. 9.2.4.2./16/I/053
“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības
uzlabošana Rūjienas apvienības iedzīvotājiem”.

Vingrošana Strenču
apvienībā
Līdz 20. jūnijam turpinās bezmaksas veselīgas vingrošanas nodarbības
fizioterapeites Sandas Ķimses vadībā. Ik pirmdienu no plkst. 17.00 līdz plkst.
18.00 un no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.00 Strenču pamatskolas sporta zālē un no
plkst. 19.30 līdz plkst. 20.30 Jērcēnmuižā. Papildu ierastajām nodarbībām,
vingrot droši nāc arī trešdienu vakaros 27. aprīlī, 11., 18., 25. maijā un 1.,
8. jūnijā no plkst. 18.30 līdz plkst. 19.30 Strenču pamatskolā.
Nodarbības norisinās projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/036 “Veselības veicināšana
un slimību profilakses pasākumi Valmieras novada Strenču apvienībā”.
Madara Ribozola,
Valmieras novada pašvaldība
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Izsoļu paziņojumi
Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam
Smiltenes ielā 2A-45, Valmierā (kadastra Nr. 9601
900 8710), kas sastāv no vienistabas dzīvokļa
1. stāvā, ar kopējo platību 38,8 m2, un 388/46154
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas. Sākumcena – 25 084,70 EUR.
Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko
izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Linarda Laicena ielā 12-78, Valmierā (kadastra Nr. 9601
900 8036), kas sastāv no divu līmeņu piecistabu
dzīvokļa 5. un 6. stāvā, ar kopējo platību 105,9 m2,
un 10725/461975 kopīpašuma domājamām daļām
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes. Sākumcena – 63 110,00 EUR.
Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko
izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Stacijas ielā 28-34, Valmierā (kadastra Nr. 9601 900 8697),
kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 2. stāvā, ar kopējo platību 29,9 m2, un 2989/180269 kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas un zemes. Sākumcena – 20 578,65 EUR.
Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko
izsoli ar augšupejošu soli īpašumam “Zeltiņi 1”,
Kocēnu pagastā (kadastra Nr. 9664 013 0032), kas
sastāv no zemes vienības 2,76 ha. Sākumcena –
7 949,76 EUR.
Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko
izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Rūpniecības ielā 42-29, Valmierā (kadastra Nr. 9601 900
8712), kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 5. stāvā, ar
kopējo platību 36,8 m2, un 3360/221784 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes. Sākumcena – 21 914,95 EUR.
Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko
izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Upes
ielā 9-5, Valmierā (kadastra Nr. 9601 900 2054),
vienistabas dzīvoklis atrodas būves 1. stāvā, ar
kopējo platību 28,8 m2, dzīvokļa īpašumā ietilpst
287/2009 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes. Sākumcena –
9710,00 EUR.
Izsoles sākas 27.04.2022. plkst. 13.00 un noslēdzas 27.05.2022. plkst. 13.00. Izsolēm pretendenti
var reģistrēties izsoļu elektroniskajā vietnē: izsoles.
ta.gov.lv. Jautājumos par izsoles norisi vai nekustamā īpašuma apskati zvanīt pa tālr. 20220247,
e-pasta adrese: gints.bertins@valmierasnovads.lv.
Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo
rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – investīciju objektam – Rūpniecības ielā 1,
Valmierā, kas sastāv no vienas ražošanas ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811002, telpu daļas
platība 4449 m2 un ar ēkas ekspluatāciju piesaistītās
zemes vienības, kadastra apzīmējums 96010131811
daļas 8418 m2, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa
5202 m2 platībā. Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2022. gada 16. maijam plkst. 9.00. Kontaktpersona Evija Stračinska,
tālr. 64228430, e-pasts: evija.stracinska@valmieras
novads.lv.
Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties mājaslapā
www.valmierasnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība”, “Izsoles”.
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Aicina veikt pievadu izbūvi pirms ielu virsmas
atjaunošanas Valmierā
Valmieras novada pašvaldība 2022. gadā plānojusi Valmieras pilsētas astoņu ielu posmos veikt grantēto ielu brauktuves virsmas divkāršo apstrādi ar šķembām un bitumena
emulsiju, kā arī asfaltēšanu, un šajos rajonos ir tādi nekustamie īpašumi, kuri vēl nav pievienoti centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Tāpēc SIA “Valmieras ūdens”
aicina namīpašniekus veikt pievadu izbūvi, jo pēc ielu virsmu
apstrādes būvniecības darbi tiks strikti ierobežoti.
Plānots, ka pirmajā kārtā virsmu apstrāde tiks veikta
Matīšu, Sēļu, Salacas un Sedas ielās. Savukārt otrajā
kārtā jeb lotē apstrāde paredzēta Mazajā loku, Ķiršu, Rožu
un Loku ielās. Pieslēgšanās maģistrālajiem tīkliem ir saistīta
ar papildu rakšanas darbiem, tāpēc namīpašnieki aicināti izmantot iespēju īpašumu pievienot centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai līdz ielas seguma atjaunošanas darbu veikšanai. Pēc jaunā seguma uzklāšanas būvdarbi, kas saistīti ar rakšanas darbiem, būs strikti ierobežoti.
Lai uzsāktu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pievienojuma izveidi, namīpašnieki aicināti vērsties SIA “Valmieras
ūdens” Klientu apkalpošanas daļā (tālr. 64226001, 28233110)
vai elektroniski pa e-pastu vu.abonenti@valmierasudens.lv, lai
varētu izstrādāt ekonomiski izdevīgāko un operatīvāko pie-

vienojuma vietas izveides variantu. Tiek piedāvāta arī iespēja
tikties klātienē, lai palīdzētu sakārtot dokumentāciju maģistrālo tīklu pievienojumu izbūvei mājsaimniecībai.
Namīpašuma pievienošana centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai ilgtermiņā ir ērtākais, videi
draudzīgākais, drošākais un ekonomiski izdevīgākais risinājums ikdienā nepieciešamā dzeramā ūdens saņemšanai un notekūdeņu novadīšanai. Valmieras pilsētā nodrošināta ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamība 99 %
iedzīvotāju. Lai uzsāktu pievienojuma izveidi, kā pirmais solis ir īpašnieka iesniegums SIA ”Valmieras ūdens” par tehnisko
noteikumu izstrādi pievienojuma vietas izbūvei, un to šobrīd
iespējams iesniegt elektroniskā formātā (veidlapa pieejama
uzņēmuma interneta vietnē www.valmierasudens.lv, sadaļā
“Klientiem”). Nākamais etaps ir komunikāciju izbūves būvprojekta izstrāde, kas paredz sagatavot tehnisko dokumentāciju individuāli katram nekustamajam īpašumam. Savukārt
noslēdzošais etaps ir būvniecības darbi, kurus piedāvā veikt
arī SIA “Valmieras ūdens”.
Ingrīda Upīte,
SIA “Valmieras ūdens”

Sākusies pieteikšanās Valmieras novada
skolēnu vasaras nodarbinātības
programmai
No 22. aprīļa Valmieras novada pašvaldība aicina skolēnus vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuru dzīvesvieta
deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā ne vēlāk kā no 2022. gada 1. janvāra, pieteikties
darbam vasarā.
NODARBINĀTĪBAS PROGRAMMAI SKOLĒNI AICINĀTI
PIETEIKTIES DIVĀS APAKŠPROGRAMMĀS:
♦pirmajā programmā darbu Valmieras novada izglītības
iestāžu skolēniem piedāvās Valmieras novada pašvaldība un tās iestādes šādos periodos:
♦ 13–19 gadīgiem skolēniem iespēja izvēlēties vienu
no četriem nodarbinātības periodiem: 01.06.–
21.06.2022., 27.06.–15.07.2022., 18.07.–05.08.2022.
vai 08.08.–26.08.2022.;
♦ 15–19 gadīgiem jauniešiem iespēja izvēlēties vienu
no trīs nodarbinātības periodiem: 01.06.–30.06.2022.,
01.07.–28.07.2022. vai 01.08.–26.08.2022.
♦otrajā programmā darba vietas 13–19 gadus veciem
Valmieras novada izglītības iestāžu skolēniem nodrošinās dažādi Valmieras novada uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas. Skolēniem būs iespēja strādāt
vienā no četriem nodarbinātības periodiem.
No 22. līdz 26. aprīlim iespējams pieteikties skolēniem
ar darba devēja apliecinājumu un no 2. līdz 9. maijam –
skolēniem, kuriem nav šāda apliecinājuma.
Lai pieteiktos darbam, jāaizpilda pieteikuma anketa, kas publicēta mājaslapā www.valmierasnovads.lv,
sadaļā “Novads”, “Izglītība”, “Informācija”. Pieteikuma an-

ketai jāpievieno nepieciešamie dokumenti: ārsta izziņa (forma 027/U) un vecāka vai aizbildņa saskaņojums (nepilngadīgajiem jauniešiem). Ir darba devēji, kuriem iepriekš ir
izveidojusies pozitīva pieredze sadarbībā ar kādu no jauniešiem. Ja ir vēlme sadarboties ar konkrētiem jauniešiem
šī gada vasaras nodarbinātības programmas laikā, darba
devējam ir iespējams aizpildīt apliecinājumu, ko skolēns,
piesakoties nodarbinātības programmai, iesniedz kopā ar
pārējiem dokumentiem.
Skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem būs iespēja
strādāt četras stundas dienā (līdz 20 h nedēļā). Skolēni
vecumā no 15 līdz 17 gadiem varēs strādāt līdz septiņām
stundām dienā (līdz 35 h nedēļā), savukārt pilngadīgiem
jauniešiem būs iespēja strādāt līdz astoņām stundām
dienā (ne vairāk kā 40 h nedēļā). Par darbalaika ilgumu
katram jaunietim būs iespēja individuāli vienoties ar darba
devēju.
Būtiski, lai skolēnam ir bankā atvērts norēķinu konts,
jo ar skolēnu slēgs darba līgumu. Pēc līguma noslēgšanas
konkrētajā darba vietā jaunieti instruēs par darba drošību
un pienākumiem.
Plašāka informācija par nodarbinātības programmu
pieejama, sazinoties ar Valmieras novada Izglītības pārvaldes speciālisti profesionālās ievirzes un interešu izglītības jautājumos Evu Moniku Švarcu (tālr. 64207125,
e-pasts eva.monika.svarca@valmierasnovads.lv).
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
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Stājušies spēkā noteikumi “Par Valmieras
novada pašvaldības medību tiesību nomas
piešķiršanas kārtību”
Noteikumi “Par Valmieras novada
pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību” nosaka medību tiesību
nomas piešķiršanas kārtību Valmieras novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā
valdījumā esošajās medību platībās.
Pašvaldība medību tiesības nodod nomā, noslēdzot rakstveida līgumu par medību tiesību nodošanu nomā uz termiņu,
kas nav īsāks par vienu gadu, bet ne ilgāk
kā uz piecām medību sezonām.
Par medību tiesību nomu jāmaksā nomas maksa 0,40 EUR apmērā gadā par
vienu ha bez PVN 21 %.
Medību tiesību nomu uz pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā
esošajām zemes vienībām var ierosināt
fiziska vai juridiska persona (medību
kolektīvs), kas atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām, iesniedzot medību tiesību

Lielā Talka
Valmieras
novadā

Valmieras novada iedzīvotāji aicināti
atbalstīt Lielās Talkas aktivitātes 30. aprīlī
no plkst. 9.00 līdz 15.00 visā novadā.
Viss, kas nepieciešams, lai piedalītos Lielajā Talkā, ir – vēlēšanās to darīt!
LIELAJĀ TALKĀ VAR PIEDALĪTIES KĀDĀ
NO ŠIEM VEIDIEM:
♦ reģistrējot domubiedru grupu vietnē
www.talkas.lv – pēc talkas reģistrācijas ar Jums sazināsies novada Lielās
Talkas koordinators;
♦ piesakot savu SOLO, DUO vai Ģimenes talku vietnē www.talkas.lv –
maisu saņemšana “Rimi“ veikalos. Pēc
talkas tie jānogādā kādā no tuvākajām
oficiāli reģistrētajām talkas atkritumu
savākšanas vietām, kas tiks norādītas
Lielās Talkas kartē;
♦ izvēlies kādu no oficiāli reģistrētajām
vietām Lielās Talkas kartē, sazinies ar
talkas vadītāju un pievienojies!
Saziņai un jautājumiem – Lielās Talkas
koordinators Valmieras novadā Evija Ozola, tālr. 26327031.
SOLO (tai skaitā DUO un Ģimenes)
talkotājiem no 23. līdz 30. aprīlim (ieskaitot) būs iespēja saņemt savu talkas maisu “Rimi” veikalos. Lai iegūtu īpašo talkas
maisu, jāveic pirkums veikalā par jebkuru
summu – viens čeks līdzvērtīgs vienam
maisam. Jāņem vērā, ka SOLO talkas maisu
skaits ir ierobežots.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība
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nomas iesniegumu.
Medību tiesību nomas tiesības pašvaldības medību platībās tiek piešķirtas šādiem pretendentiem, medību tiesību lietotājiem, ievērojot šādu prioritāro secību
(ciktāl attiecināms):
♦ kuru medību iecirknis reģistrēts Valsts
meža dienesta Meža kontroles teritorijas datu bāzē un kas pieteikušies
noteikumos noteiktā kārtībā uz to
iesniegumā pieteikto medību platību, uz kuru šim medību tiesību nomniekam beidzas medību līgums;
♦ kuru esošais medību iecirknis pilnībā
ieskauj pašvaldības medību platību;
♦ kuru medību iecirknis atrodas Valmieras novada teritorijā un reģistrēts
Valsts meža dienesta Meža kontroles
teritorijas datu bāzē, un šī iecirkņa
medību platība neatrodas tālāk par

100 metriem no iesniegumā pieteiktās
pašvaldības medību platības;
♦ medību kolektīvam, ja vismaz 50 %
no kolektīva biedriem ir deklarējušies
Valmieras novada administratīvajā teritorijā.
Ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi medību tiesību nomas pretendenti, tiek rīkota
izsole un medību tiesību nomas tiesības
iegūst pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas tiesību cenu par vienu hektāru gadā.
Noteikumi “Par Valmieras novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību” publicēti Valmieras novada pašvaldības mājaslapā www.valmieras
novads.lv, sadaļā “Pašvaldība”, “Dokumenti”.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

Egļu astoņzobu mizgrauzis –
drauds eglēm
Egļu astoņzobu mizgrauzis (Ips typographus) uzskatāms par vienu no visbīstamākajiem meža kaitēkļiem Latvijā.
Mizgrauzis ir neliela 4–7 mm vabole, kas
barojas un attīstās galvenokārt parastajās eglēs. Pašlaik, skatoties pēc nodarītā
kaitējuma apjomiem, mizgrauzis ievērojami ir izplatījies visā Eiropā, sasniedzot
pat epidēmijas apmērus.
Šis bīstamais kaitēklis kokiem nodara
neatgriezeniskus bojājumus, tas var invadēt ne tikai novājinātas egles un nemizotus kokmateriālus, bet labvēlīgos apstākļos var apdraudēt arī pilnīgi veselus kokus, radot meža īpašniekiem finansiālus
zaudējumus.
Kaitēklis parasti savairojas vēja gāztās
vai citādi novājinātās eglēs, nemizotos
baļķos, kuru diametrs ir lielāks par 12
cm. Par mizgraužu uzbrukumu kokam
liecina samērā reti, ap 1 mm lieli caurumi stumbrā – ieskrejas, kā arī pie koka
sakņu kakla sakrājušās svaigas nobiras
jeb brūni mizas milti. Ir īpaši svarīgi laikus konstatēt egļu astoņzobu mizgrauža
klātbūtni.
Egļu astoņzobu mizgrauža bojājumu riska samazināšanai meža
īpašniekiem/apsaimniekotājiem un lietotājiem jāveic svaigi vēja gāztās un
lauztās egles koksnes izvākšana, lai
mazinātu mizgraužu izplatīšanas risku
un potenciālos zaudējumus. Valsts Meža
dienests atgādina, ka līdz 1. aprīlim pilnībā jāpabeidz egļu audžu izstrāde un
no meža jāizved visi skuju koku kokma-

teriāli. Šī prasība var neattiekties vien
uz tām cirsmām, kurām vismaz 500 m
attālumā neatrodas citas vidēja vecuma
un pieaugušas egļu audzes.
Ņemot vērā egļu astoņzobu mizgrauža
bioloģiju un novērojumus iepriekšējā mizgraužu savairošanās laikā, ja mežaudzē ir
mizgraužu ligzda (vismaz 10 acīm redzami
bojātas egles vienkopus), ligzdas tuvumā visas egles ir bojātas. Novērojumi
rāda, ka vēl nenokaltušo egļu augtspēja
salīdzinājumā ar stāvokli bojājuma konstatēšanas brīdī neuzlabojas, bet gan tās
nokalst. Tas liecina par to, ka egles ir bijušas kaitēkļu invadētas, kaut arī ieskreju
caurumiņi nav bijuši redzami.
Arī Valmieras novada pašvaldība, apsaimniekojot savus mežu īpašumus, pievērsusi uzmanību šai bīstamā kaitēkļa
masveida invāzijai. Lai novērstu kaitēkļu
tālāku izplatību un pārējo koku bojāeju,
tiks veiktas sanitārās cirtes pēc nepieciešamības visā novada teritorijā, tajā
skaitā Valmieras pilsētas mežu platībās,
kas nav pasargātas ne no kaitēkļu, ne
citu ārējo faktoru iedarbības.
Ņemot vērā iespējamo mizgraužu
masveida savairošanās risku, Zemkopības ministrijā tiek izstrādāts Rīcības
plāns egļu audžu aizsardzībai pret mizgrauzi. Visa egļu audžu aizsardzība
notiek, sākot no 1. aprīļa, balstoties uz
visnelabvēlīgāko mizgrauža attīstības
scenāriju.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

VIDE

No marta līdz decembrim Valmieras novadā
notiks lauka apsekošanas darbi
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki
laika periodā no 2022. gada marta līdz decembrim veic
topogrāfisko karšu mērogā 1:10000 sagatavošanu Valmieras
novada teritorijai, veicot teritorijas apsekošanu dabā.
Šie darbi ir paredzēti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas
likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos
Nr. 384 ”Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem.
Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai
lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. Aicinām
īpašniekus būt atsaucīgiem un saprotošiem! Aģentūras
darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā tiks uzrādītas. Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru
vietu Valmieras novada teritorijā.
Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros lauka
apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā,
kuri izpilda šādus uzdevumus:
♦pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti at-

bilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem un situācijai
apvidū;
♦iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofotokartē vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas, tos vizuāli apskatot vai uzmērot. Objektu
un to raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar mērlenti,
tālmēru vai citiem ģeodēziskiem instrumentiem;
♦precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un objektiem;
♦nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu fotografēšanu (var tikt izmantots bezpilota gaisa kuģis – drons).
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde,
kas iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas
pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu
rindas 1:250 000 – 1:2 000 ietvaros. Informācija par Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūru atrodama interneta vietnē www.lgia.gov.lv.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

Lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija
Valmieras novadā
Atbalstot iniciatīvu “Pasaules talka”, sadarbībā ar SIA
“ZAAO” no 6. aprīļa līdz 15. maijam visā Valmieras novada
teritorijā norisinās lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija. Līdz šim tā ir notikusi Brenguļu, Kauguru un Trikātas,
Burtnieku, Mazsalacas un Strenču apvienībās. Akcijas laikā
novada administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji var
bez maksas nodot lielgabarīta atkritumus noteiktajās akcijas
norises vietās un laikos.
AKCIJAS NOSACĪJUMI APVIENĪBU TERITORIJĀS:
♦EKO laukumos no vienas mājsaimniecības pieņem ne
vairāk kā 2 m3 lielgabarīta atkritumu. Par akcijas laikā
nodotajiem lielgabarīta atkritumu apjomiem, kas pārsniegs 2 m3 tilpumu, jānorēķinās saskaņā ar SIA “ZAAO”
pakalpojumu cenrādi;
♦lielgabarīta atkritumi IR mēbeles, matrači, paklāji, metāllūžņi un citi lielāki sadzīves priekšmeti, ko izmēru dēļ
nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā. Mēbeles un citi lieli priekšmeti, kurus iespējams izjaukt, tiks
pieņemti tikai izjauktā veidā;
♦lielgabarīta atkritumi NAV atkritumi, kurus EKO laukumos var nodot bez maksas (automašīnu riepas (4 gab.
no fiziskas personas gadā), elektropreces, apģērbs u.c.
otrreizējai pārstrādei EKO laukumos nododami atkritumi);
♦akcijas laikā AIZLIEGTS NODOT sadzīves atkritumus,
būvgružus, šīferi, traukus, maza gabarīta sadzīves
priekšmetus, teritorijas tīrīšanas atkritumus, saslaukas.
Lielgabarīta atkritumus var nodot no akcijas sākuma datuma līdz brīdim, kad konteiners būs piepildīts un noņemts.
Ja attiecīgajā adresē konteiners ir pilns, aicinām iedzīvotājus doties uz kādu no teritoriāli tuvāk esošajām lielgabarīta
nodošanas vietām. Ārpus akcijas norises laika lielgabarīta
atkritumus ir iespējams vest uz kādu no EKO laukumiem
Valmieras pilsētā (maksas pakalpojums).

KOCĒNU APVIENĪBA
No 3. maija Bērzainē (laukumā pie vecās ēdnīcas),
Zilākalnā (Imanta ielā 14, pie vecās katlu mājas), Rubenē
(Kalna iela 6, daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā) un Vaidavā
(Ezera iela 4, pie katlu mājas).
No 10. maija Dikļos (laukumā pie pienotavas) un Dauguļos pie mājām “Sauleskalni”, kā arī Brandeļos (pie mājām
“Cerības”, “Ratnieki”, “Rozītes”), Alejas ielā Kocēnos (laukumā
pie ēdnīcas) un Tožās (laukumā pie autobusa pieturas).
RŪJIENAS APVIENĪBA
No 27. aprīļa Rūjienas EKO laukumā Ternejas ielā 12, kā
arī pie EKO punktiem – Endzelē (“Vīksnas”), Lodē (“Darbnīcas”), Vilpulkas centra laukumā un Ipiķu “Papardēs”.
STRENČU APVIENĪBA
No 29. aprīļa Sedā, Tirgus ielā 5 un Dārza ielā 12.
VALMIERAS PILSĒTA
Līdz 15. maijam EKO laukumos Beātes ielā 47 un
Dzelzceļa ielā 5.
Valmieras novada pašvaldība organizē un finansē lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju ar mērķi atbalstīt
Valmieras novada iedzīvotājus darbos un novērst nelegālu
atkritumu nokļūšanu vidē.
Aicinām izmantot iespēju un veikt pavasara sakopšanu
savās mājās!
Plašāka informācija par EKO laukumu pakalpojumiem
pieejama www.zaao.lv vai zvanot pa tālr. 64281250 vai
26515556.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
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Valmieras novadā atklāj Latvijā pirmo
mākslīgi veidotu ligzdu parku baltajiem
stārķiem
31. martā Valmieras novada Matīšu pagastā atklāts Latvijā pirmais mākslīgi veidotu ligzdu parks baltajiem stārķiem, ko attīstīs
Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar AS “Sadales tīkls“.
Par sešu balstu ar ligzdu mākslīgajām pamatnēm izvietošanas
vietu izvēlēta Latvijā lielākā un vistālāk uz ziemeļiem esošā balto
stārķu ligzdošanas kolonija. Tā atrodas Valmieras novadā, šosejas Valmiera–Mazsalaca malā, senajā lapegļu alejā. Latvijā pirmā
mākslīgi veidotā stārķu ligzdu parka idejas autors, balstu un ligzdu pamatņu nodrošinātājs ir AS “Sadales tīkls”, bet īstenotājs –
Valmieras novada pašvaldība. Ieceri atbalsta Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Dabas aizsardzības pārvalde un zemes īpašnieki.
Uzstādīšanas darbus veica SIA “WOLTEC”.
“2021. gadā kopā ar Latvijas Dabas fondu sākām tiešraidi no
balto stārķu ligzdas, kas atrodas aktīvā elektroapgādes balstā. Tā
ļāva uzzināt daudz jauna par šo it kā tik zināmo putnu, kā arī aktualizēja diskusiju par stārķu mājvietām, ņemot vērā, ka elektrības
infrastruktūra paaugstinātas bīstamības dēļ nav tā drošākā vieta ligzdošanai. Vēsturiski stārķi ligzdas lielākoties vija kokos vai,
piemēram, uz ēku jumtiem, kur cilvēki mēdza izvietot mākslīgās
ligzdu pamatnes. Pērn sadarbībā ar “Kantar“ veiktā iedzīvotāju
aptauja parādīja, ka 48 % Latvijas iedzīvotāju ar atbilstošu īpašumu ārpus pilsētas vai lauku teritorijā būtu gatavi tajā uzstādīt
stārķa ligzdas pamatni, iesaistoties svēteļu izmitināšanā. Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar patiesiem dabas draugiem – Valmieras novada pašvaldību –, sperts simbolisks solis pretī drošākai putnu ligzdošanai, jo Latvijā ir atklāts pirmais mākslīgi veidots stārķu ligzdu parks. Paldies Valmieras novada iedzīvotājiem par atbalstu un gatavību iesaistīties iniciatīvā,“ par ideju stāsta
Sandis Jansons, AS “Sadales tīkls“ izpilddirektors.

Iveta Ence, Valmieras novada pašvaldības Dabas resursu pārvaldības nodaļas vadītāja, vides speciāliste, uzsver: “Šis projekts
ir lielisks piemērs, kā vienojoša izpratne par dabas vērtību nozīmi
dzīves vidē un mērķis tās saglabāt sadarbībai apvieno sociāli atbildīgu uzņēmumu, valsts iestādes un pašvaldību, iedzīvotājus,
skolēnus, nevalstiskās organizācijas, ekspertus un zinātniekus,
tūrisma uzņēmējus.”
Māra Janaus, Latvijas Ornitoloģijas biedrības projekta par
baltajiem stārķiem vadītāja, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijas bioloģe, bioloģijas zinātņu
doktore, stāsta: “Šajā balto stārķu kolonijā bija vairāk nekā 30
balto stārķu ligzdas. Burtnieka tuvums ar bagātīgo barības bāzi,
apkārtne ar grāvjiem, dīķiem un mitrām pļavām piesaista baltos
stārķus. Baltie stārķi ir vides indikators – to klātbūtne liecina par
dabas vides veselību un bagātību. Jo lielāks stārķu ligzdu izvietojuma blīvums kādā teritorijā, jo labvēlīgāka šī vide ir arī cilvēkam.”

Māras Janaus foto

AS “Sadales tīkls“ skaidro, ka daudzgadīgas baltā stārķa ligzdas svars var pārsniegt tonnu un šāda smaguma objekta atrašanās aktīvā elektrolīnijas balstā rada virkni risku gan pašiem
putniem, gan cilvēkiem, gan arī elektroapgādes infrastruktūrai.
2021. gadā elektrolīnijās bojā gājuši 84 putni un to mazuļi, kā arī
reģistrēti vairāk nekā 1000 elektroinfrastruktūras bojājumi, ko
izraisījusi ligzdošana. Minētie riski nozīmē, ka atsevišķos gadījumos putnu un iedzīvotāju drošībai AS “Sadales tīkls“ darbiniekiem ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju var nākties ligzdas
noņemt. Taču, lai padarītu stārķu ligzdošanu iespējami drošāku,
samazinot varbūtību ligzdām saskarties ar elektrolīniju vadiem,
AS “Sadales tīkls“ ik gadu zemsprieguma līniju balstos uzstāda
vidēji 800 metāla ligzdu pamatnes, ligzdu stabilitātei tās izvietotas arī jaunatklātajā parkā. Visā Latvijā līdz šim uzstādītas aptuveni 4700 šādas pamatnes.
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Valmieras novada Matīšu pamatskolas dabas zinību un bioloģijas skolotāja Agnese Valpētere ar skolēniem palīdzēs veikt
balto stārķu uzskaiti un novēros, vai stārķi par savām jaunajām ligzdu vietām izvēlēsies jaunās pamatnes. Māra Janaus uz
pasākumu bija paņēmusi līdzi un demonstrēja 30 gadus senu,
tolaik skolēna Aiņa Platā 1992. gadā šajā vietā veiktu balto stārķu
uzskaites karti.
Pasākuma dienā lapegļu alejā neviens baltais stārķis vēl nebija
atgriezies. Aicinām iedzīvotājus, kuri dzīvo lapegļu alejas tuvumā
vai regulāri brauc garām alejai, sniegt informāciju pašvaldībai
par stārķu atgriešanos, rakstot un sūtot fotogrāfijas un video uz
e-pastu info@valmierasnovads.lv, kā arī daloties ar vēsturiskām
balto stārķu kolonijas fotogrāfijām.
Ņemot vērā, ka aleja un balto stārķu kolonija ir unikāls dabas objekts, būtisks ainavas elements un dabas tūristu intereses objekts, Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar Dabas
aizsardzības pārvaldes ekspertiem plāno veikt tās stāvokļa
analīzi. Tāpat pašvaldība rudenī plāno ar jauniem lapegļu stādiem atjaunot zudušos alejas posmus.
Kristīne Melece,
Valmieras novada pašvaldība
Alīna Kozlovska,
AS “Sadales tīkls”

Var
pieteikties
platību
maksājumiem
No 2022. gada 12. aprīļa lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem
Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), aizpildot
Vienoto iesniegumu. Pēdējais datums,
kad varēs pieteikties platību maksājumiem bez atbalsta apjoma samazinājuma, ir 23. maijs. Ja Vienotais iesniegums
tiks iesniegts periodā no 24. maija līdz
15. jūnijam, atbalsta apjomam tiks piemērots 1 % samazinājums par katru nokavēto darbdienu (samazinājumu sāks
piemērot jau no 24. maija).
2022. gada platību maksājumu rokasgrāmata skatāma LAD mājaslapā www.
lad.gov.lv, izvēlnē “Rokasgrāmatas un
veidlapas”.
Salīdzinot ar 2021. gadu, šajā gadā
būtisku izmaiņu platību maksājumu saņemšanai nav, ir tikai atkāpe papuvju apsaimniekošanā. Eiropas Komisijas
par šādu atkāpi Zaļināšanas maksājuma
saņemšanai lēma, lai lauksaimniecības
zemes platības maksimāli varētu izmantot
pārtikas un dzīvnieku barības ražošanai.
Šī atkāpe attiecas tikai uz tiem lauksaimniekiem, kuriem jānodrošina kultūraugu
dažādošanas un ekoloģiski nozīmīgas
platības prasības izpilde. Zaļināšanas
prasību izpildei lauksaimnieks aramzemi
var deklarēt kā papuvi ar kultūraugu kodu 619 (papuve, kuru izmanto pārtikas un
lopbarības ražošanai). Šajās platībās var
audzēt jebkuru aramzemes kultūraugu
(piemēram, vasarājus vai dārzeņus), ganīt
dzīvniekus, novākt ražu un lietot augu
aizsardzības līdzekļus.
Kopš novembra sākuma lauksaimnieki EPS var aizpildīt Provizorisko platību
maksājumu iesniegumu. Tas ļauj pakāpeniski rakstīt nepieciešamo informāciju
iesniegumā un aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības. Ja lauksaimnieks aizpilda informāciju Provizoriskajā iesniegumā, tad šis iesniegums,
sākot ar 12. aprīli, ir jāiesniedz EPS.
Ja ir jautājumi un nepieciešama plašāka informācija par pieteikšanās procesu
platību maksājumiem, aicinām zvanīt
pa LAD apkalpošanas tālr. 67095000 vai
apmeklēt Klientu apkalpošanas centru
klātienē.
Dienests visu nepieciešamo atbalstu klientiem, kuri paši nevar aizpildīt
informāciju EPS, sniegs arī pa tālruni –
dienesta darbinieki sarunas laikā klienta
vietā varēs aizpildīt un iesniegt Vienoto
iesniegumu.

-

VIDE

Akcijā “EKO ZVANS” aicina
bez maksas nodot nolietotu
elektrotehniku
Līdz 30. aprīlim notiek SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta akcija “EKO ZVANS”, kuras
laikā, zvanot ZAAO birojam, gan privātpersonas, gan juridiskas personas var pieteikt
neizjauktas nolietotas elektrotehnikas bezmaksas savākšanu (iekārtas izmērs vismaz
60 x 40 x 40 cm). Akciju atbalsta AS “Sadales tīkls” un zīmoli iRobot / MansRobots.
ZAAO Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: “Klientu aptauju rezultāti un ikdienas sarunas ar iedzīvotājiem aizvien apliecina, ka sabiedrībai
rūp dabas resursi un liela daļa iedzīvotāju vārdiski pauž gatavību iesaistīties atkritumu šķirošanā, videi draudzīgā atkritumu nodošanā. Ar ikgadējo akciju vēlreiz gribam aicināt uz rīcību. Elektriskās un elektroniskās iekārtas, ko lietojam savās mājsaimniecībās un darba vietās, ir izgatavotas no dažādiem materiāliem, no kuriem līdz pat
90 % ir iespējams pārstrādāt. Šīs iekārtas satur arī dažādas kaitīgas vielas, piemēram,
freonu, dzīvsudrabu, svinu, hromu, tāpēc elektriskie un elektroniskie atkritumi nekādā
ziņā nedrīkst nonākt dabā, tie jānodod atkritumu apsaimniekotajiem. ZAAO nodrošina šo atkritumu nodošanu pārstrādei.”
AS “Sadales tīkls“ vērš uzmanību uz elektrodrošību. Pērn kopumā reģistrētas 56
elektrotraumas, no kurām sešas bijušas letālas, savukārt 10 gadījumos cietuši bērni.
Pieaugušo vidū 78 % gadījumos elektrotraumas guvuši vīrieši, turklāt biežākie elektrotraumu cēloņi saistāmi ar bojātas sadzīves tehnikas izmantošanu vai tās labošanu, kā arī iekšējās elektroinstalācijas nepareizu ekspluatāciju. “Sadales tīkla“ Mācību
centra elektrozinību mācību vadītājs Artūrs Šmats: “Nolietotai, bojātai un savu laiku
nokalpojušai elektrotehnikai mājoklī nav vietas – šādu iekārtu lietošana un pašrocīga labošana bez attiecīgās kvalifikācijas rada būtisku risku gūt nopietnas elektrotraumas,
kas var atstāt paliekošas sekas uz visu mūžu vai izraisīt nāvi. Var šķist, ka ātrāk un lētāk
būs saremontēt elektroierīci pašam, taču jāatceras, ka tādu jaudīgu elektroierīču kā
boileri, ūdenssūkņi, slīpmašīnas un dažādas specializētās remonta elektrotehnikas
labošana ir īpaši bīstama. 2021. gadā 20 % no visām reģistrētajām elektrotraumām (arī
letālas) gūtas saskarē tieši ar šāda tipa lielas jaudas elektroierīcēm. Tāpat atgādinām,
ka bojātas sadzīves elektrotehnikas izmantošana var izraisīt arī ugunsgrēkus. Ja elektroierīce vairs nav izmantojama, aicinām to atbildīgā veidā nodot atkritumu apsaimniekotājam, nevis remontēt pašam, nelietderīgi uzglabāt vai izmest dabā.“
Arī ikdienā ZAAO piedāvā ar elektrību vai baterijām darbinātas nolietotas sadzīves
elektrotehnikas savākšanu no klienta adreses, taču akcijas periodā ir atcelta transporta maksa un akcijas laikā ikviens tās dalībnieks piedalīsies izlozē, iegūstot iespēju
laimēt balvas – ilgtspējīgu iRobotu un dažāda veida elektropreču dāvanu komplektus
no akcijas atbalstītājiem.
Pieteikumi tiek pieņemti pa tālr. 26132288. Saņemot neizjauktas nolietotas elektrotehnikas (televizori, ledusskapji, plītis, trauku mazgājamās mašīnas, putekļu sūcēji, virtuves kombaini u.c.) savākšanas pieteikumu un pajautājot klienta atļauju, ZAAO biroja
darbinieks reģistrēs akcijas dalībnieku klientu uzskaites sistēmā, veicot speciālu atzīmi par
dalību akcijā. Vēršam uzmanību – katrs klients balvu izlozē piedalās vienu reizi, visu
nododamo elektrotehniku klients aicināts pieteikt viena tālruņa zvana laikā.
Visai pieteiktajai elektrotehnikai tās izvešanas dienā jābūt novietotai ārpus telpām
– pie kāpņu telpas ārdurvīm, biroja ārdurvīm, iebraucamā ceļa malā, konteineru laukumā u.tml. Akcijas nolikums pieejams uzņēmuma mājaslapā www.zaao.lv, šķiroto
atkritumu savākšanas sadaļā un klientiem.zaao.lv.
Atgādinām, ka nolietotu neizjauktu elektrotehniku bez maksas ikdienā var nodot
arī ZAAO EKO laukumos. Nogādājot nolietotu neizjauktu elektrotehniku EKO laukumā, iedzīvotāji nepiedalās akcijā “EKO ZVANS”.
Zane Leimane,

SIA “ZAAO”
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Starptautiskā nedēļa
Vidzemes Augstskolā
No 4. līdz 8. aprīlim Vidzemes Augstskolā (ViA) tika aizvadīta starptautiskā nedēļa 2022 “Future University. Connecting Learners, Educators,
Researchers and Innovators”, kurā piedalījās augstskolu pārstāvji no 12
valstīm.
Šīs nedēļas laikā tika aizvadītas daudz dažādas vieslekcijas ārvalstu
lektoru vadībā. Tāpat augstskolas darbinieki tikās ar viesiem, lai
pārrunātu sadarbības iespējas, kā arī studenti, augstskolas darbinieki un
pētnieki piedalījās tīklošanās pasākumā, kurā varēja iepazīt augstskolas
un uzzināt par to studiju iespējām gan Eiropā, gan ārpus tās. Vidzemes
Augstskolas starptautisko studiju speciāliste Mārīte Balaņuka stāsta:
“Starptautiskās nedēļas plānošana un organizēšana ir visizaicinošākais un
visaizraujošākais pienākums, ko nācies paveikt, kopš strādāju Vidzemes
Augstskolas Starptautiskās sadarbības grupā. Komunicēt, koordinēt
vieslekcijas un pasākumus attālināti un pēc tam satikt aptuveni 45
cilvēkus no 12 dažādām valstīm ir lieliska pieredze. Šādi pasākumi ir
arī ieguvums visām iesaistītajām pusēm, jo tā ir lieliska platforma, kur
dibināt kontaktus un virzīt jaunas sadarbības!“
Starptautiskās nedēļas laikā Vidzemes Augstskola uzņēma arī Eiropas
universitātes E³UDRES² pārstāvjus. Eiropas Universitāte E³UDRES² ir
sešu augstskolu alianse no sešām dažādām valstīm, kas apvieno savus
resursus mācīšanās, pētniecības un inovāciju jomās, lai rastu risinājumus
reģiona nākotnes izaicinājumiem. Kopā ar šīs alianses partneriem
devāmies ekskursijā pa Valmieru un Vidzemi, lai iepazītu Latviju, savukārt
noslēgumā tikāmies Ungurmuižā, lai veidotu diskusijas un kopīgi
strādātu pie nākotnes universitātes vīzijas un veidotu kopīgus mērķus.
Nedēļu noslēdzām ar starptautisko zinātnisko konferenci “Sabiedrība,
tehnoloģijas, risinājumi”, kuras ietvaros norisinājās gan dažādas paneļdiskusijas, gan 13. studentu konference, kura ietvēra plašu sociālo
zinātņu tēmu loku. Paneļdiskusijā piedalījās pētnieki un pasniedzēji
gan no Vidzemes Augstskolas, gan ārvalstu pasniedzēji no sadarbības
augstskolām. Paneļdiskusiju atkārtojumā iespējams noskatīties Vidzemes
Augstskolas YouTube kanālā.
Studentu konferences noslēgumā ViA Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts apbalvoja labākos studentu darbus. Šogad
pirmo vietu ieguva Sabiedrības zinātņu fakultātes studiju programmas
“Komunikācija un sabiedriskās attiecības” 2. kursa students Kristiāns
Bokta ar pētījumu “Bērnu vecāku komunikācija ar skolotājiem attālināto
mācību apstākļos Covid-19 pandēmijas kontekstā: skolotāju perspektīva”
(darba vadītāja Liene Ločmele), 2. vietu ieguva Sabiedrības zinātņu
fakultātes bakalaura studiju programmas “Komunikācija un sabiedriskās
attiecības” studente Žaklīna Stricka ar pētījumu “Medijpratības jēdziena
izpausmes Latvijā radītos medijpratības mācību materiālos skolēniem”
(darba vadītāja Dr. Anžela Jurāne Brēmane), bet trešo vietu ieguva
Sabiedrības zinātņu fakultātes maģistra studiju programmas “Tūrisma
stratēģiskā vadība” studente Ance Uzāriņa ar pētījumu “Nacionālās
nozīmes ainavu pieejamība un iesaiste tūrismā” (darba vadītāji Dr. Agita
Līviņa un Dr. Andris Klepers). Paldies studentiem un darbu vadītājiem!
Marta Deņīsova,
Vidzemes Augstskola

Valmieras novada
pašvaldība
apstiprinājusi vēl
11 kultūras
projektus
Valmieras novada pašvaldība izsludināja papildu
kultūras projektu pieteikumu pieņemšanu daudzveidīgas kultūrvides veidošanai un sabiedrības iesaistei.
Pašvaldība saņēma astoņpadsmit projektu pieteikumus no dažādām organizācijām un uzņēmumiem, kuri vēlas sniegt savas idejas un ieguldīt
darbu, lai papildinātu Valmieras novada kultūras
dzīves daudzveidību. Finansiālu atbalstu pasākumu rīkošanai saņēma 11 projekti par kopējo summu
10 000 EUR.
Īstenojot kultūras projektus, ikvienam būs iespējams klausīties koncertu ciklu “Mūzikas svētki
Burkānciemā“, garīgās mūzikas koncertu Sv. Sīmaņa
baznīcā, vokālās studijas “Notiņas” koncertu, kā arī
jaunākos novada iedzīvotājus aicinās piedalīties
vokālajā dziesmu konkursā “Dziesmu virpulis”.
Savukārt Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīcā uzstāsies
kamerkoris “MoonBeams” un latviešu ģitārists,
komponists, pedagogs un aranžētājs Kaspars Zemītis. Koncerta laikā savāktie ziedojumi tiks novirzīti ērģeļu restaurācijai.
Projektu aktivitāšu laikā varēs doties arī uz brīvdabas kino vakariem Valmiermuižā, piedalīties tēlniecības un keramikas radošajās darbnīcās, bet
Valmieras topošā kultūrvieta “Kurtuve” vienā telpā
un laikā vienos dažādu paaudžu Latvijas laikmetīgās
dejas aktīvos māksliniekus, lai kopīgi radītu un izstrādātu priekšlikumus laikmetīgās dejas jaunrades
un norišu centram – dejas mājai.
Konferencē “Niklāvs Strunke – no Vaidavas līdz
Romai“ piedalīsies Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātnieki
un Vidzemes Augstskolas kultūrvēstures pētnieki,
varēs iepazīties ar jau veikto, kā arī jaunu pētījumu
rezultātiem, kas saistīti ar mazāk zināmiem faktiem
mākslinieka Niklāva Strunkes daiļradē un biogrāfijā.
Varēs plašāk uzzināt arī par Mazsalacas rakstaino
dubultcimdu adīšanas prasmi, kas ir iekļauta Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā
Turpretī jauniešiem vasaras darbadienu vakaros,
Krāču kaktā Valmierā notiks četri tematiski pasākumi par mūzikas, teātra, sporta un literatūras tēmām.
Projektu konkursos apstiprinātās idejas organizācijas un uzņēmumi realizēs Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā līdz 2022. gada
beigām. Vairāk informācijas: Valmieras Kultūras
centra kultūras projektu vadītāja Sintija Milberga,
tālr. 20436868, e-pasts sintija.milberga@valmieras
novads.lv.
Projektu vērtēšanas protokols ir pieejams www.
valmierasnovads.lv, sadaļā ‘’Pašvaldība’’ - ‘’Projekti’’.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība

12

PROJEKTI

Valmierā sākusies Daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra būvniecība
Valmierā, Rīgas ielā 53A sākusies Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvniecība. Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem šī gada 10. martā Valmieras novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “R.K.C.F.Renesanse” par objekta
būvniecību. Būvdarbu līgumsumma ir 2 509 630,60 EUR ar PVN.
Darbu izpildes termiņš ir 15 mēneši. Darbu būvuzraudzību
objektā atbilstoši iepirkuma rezultātiem nodrošinās SIA “RS
Būvnieks” par kopējo līgumsummu 19 299,50 EUR ar PVN.
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvprojektu
izstrādāja SIA “Baltex Group”, arhitekte Dzintra Cīrule. Būvdarbu
autoruzraudzību atbilstoši iepirkuma rezultātiem veiks “Baltex
Group” par kopējo līgumsummu 11374,00 EUR ar PVN.

Kā informē Valmieras novada pašvaldības būvinženieris
Kaspars Kalniņš, ir pabeigta būvlaukuma sagatavošana un
ir uzsākti demontāžas darbi, nojaucot divas ēkas Valmieras
pansionāta iekšpagalmā.
Jaunbūve paredzēta vienstāva apjomā. Ēka tiks būvēta,
izmantojot masīvkoka krusteniski līmētus koka paneļus CLT ar
izolāciju koka karkasā. Arī apdarē tiks izmantoti kokmateriāli,
jumta segumam – skārds. Gaiteņos paredzēti piekārtie koka
redeļu griesti.
Piekļūšana jaunbūvei būs organizēta no Rīgas ielas, izmantojot jau esošo iebrauktuvi, to paplašinot, kā arī veidojot
gājēju celiņu visā piebraucamā ceļa garumā, sākot no ielas
gājēju ietves un turpinot līdz jaunbūvētajam centram.
Transporta plūsma arī ir paredzēta tā, lai netraucētu pansionāta darbību. Pie ēkas izbūvēs 15 autostāvvietas, no kurām
četras paredzētas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Teritorija tiks aprīkota ar apgaismojumu un soliņiem. Centra
teritorijā ierīkos atsevišķu pagalmu Dienas aprūpes centra
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un arī pagalmu ar
augstajām dažādu augu dobēm pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem, kur atpūsties un pavadīt laiku
starp nodarbībām un rehabilitāciju.
Paredzēts nodalīt ar žogu pansionātam piegulošo teritorijas daļu, lai nekrustotos pansionāta iemītnieku un
daudzfunkcionālā centra apmeklētāju plūsmas. Ēkā būs
nodrošinātas vides pieejamības prasības personām ar
funkcionāliem traucējumiem un garīga rakstura traucējumiem. Tāpat katram pakalpojumam paredzētās telpas būs
nodalītas cita no citas ar atsevišķām ieejām no vestibila.
Būvniecības procesa laikā paredzēts arī iepirkums mēbeļu
izgatavošanai un iegādei, kas piemērotas personām ar
funkcionāliem traucējumiem un garīga rakstura traucējumiem,
kā arī aprīkojuma iegādes iepirkums Specializētajām darbnīcām.

Kā informē Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kaija Muceniece, Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs pilnveidos pilsētā esošo sociālo pakalpojumu
infrastruktūru un paplašinās Valmieras un apkārtējo novadu
iedzīvotājiem kvalitatīvu un pieejamu sociālo pakalpojumu
piedāvājumu. Tajā pašvaldība nodrošinās pakalpojumus divām mērķgrupām – pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Dienas aprūpes centrā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pašvaldība veicinās pilngadīgu
personu ar garīga rakstura traucējumiem spēju izmantot
vispārējās pieejamības pakalpojumus. Tā personāls atbilstoši
personas spējām sniegs sociālo atbalstu pamatprasmju
uzturēšanai, attīstīšanai un nodrošinās sociālo aprūpi. Dienas
aprūpes centrā būs iespēja nodrošināt pakalpojumu 40 personām.
Dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
dos iespēju attīstīt sociālās prasmes un pavadīt brīvo laiku
atbilstoši bērna spējām, saņemt speciālistu atbalstu un
sociālos pakalpojumus, kas ilgtermiņā var uzlabot bērnu
funkcionālās spējas. Dienas centrā būs iespēja nodrošināt
pakalpojumu 20 personām.
Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrā plānots
izveidot Specializētās darbnīcas personām ar garīga
rakstura traucējumiem darbspējas vecumā, lai apgūtu darba
iemaņas, piemēram, kokapstrādes un šūšanas amatu apguvei.
Darbnīcās būs iespēja darboties līdz 20 personām.
Darbnīcās būs iespēja elastīgi mainīt apgūstamo prasmju
piedāvājumu atkarībā no pieprasījuma sabiedrībā un darba
tirgū, piesaistot atbilstošo jomu speciālistus.
Savukārt Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrā
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pašvaldība sniegs
dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kam būs
paredzētas piecas atsevišķas telpas. Plānoti mākslas, deju un
kustības, tomatis, silto smilšu terapijas un marta meo metodes
un citi pakalpojumi. Tāpat centra telpās notiks arī bērnu ar
funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimeņu atbalsta grupu
nodarbības.
Pakalpojumus saņems projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros
individuāli izvērtēti bērni ar funkcionāliem traucējumiem
un pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem
pēc individuālā atbalsta plāna sastādīšanas. Kaija Muceniece
piebilst, ka līdz ar izmaiņām projekta īstenošanas noteikumos
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centrā varēs apkalpot
plašāku personu loku – ne tikai personas, kurām medicīniski
apstiprināti funkcionāli traucējumi un garīga rakstura traucējumi, bet arī cilvēki ar prognozējamo invaliditāti.
Kopējās projekta “Daudzfunkcionālā centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras pilsētā” izmaksas ir 2 865 089,16 EUR,
tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums
1 595 441,78 EUR, Valsts finansējums 204 302,07 EUR, Valsts
dotācija pašvaldībām 64 491,92 EUR un Valmieras novada
pašvaldības līdzfinansējums 1 000 853,39 EUR.
Dzintars Močs,
Valmieras novada pašvaldība
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Projektā “Teaming Up” triumfē jaunieši
no Valmieras
Šī gada 7. aprīlī norisinājās projekta “Teaming Up Pitching to
Investors” pasākums, kā laikā starptautiskās skolēnu komandas
no Latvijas, Igaunijas Somijas prezentēja savas biznesa idejas un
izstrādātos prototipus. 11 komandas, 11 prototipi un starptautiska žūrija, kura vērtēja ne tikai idejas ilgtspēju un pielietojumu, bet arī komandas darbu un saliedētību. Jaunieši bija cītīgi
strādājuši gandrīz divu gadu garumā un piedalījušies vairākās
tiešsaistes nodarbībās, kas palīdzēja izkopt viņu uzņēmējspēju.
Valmieras tehnikuma audzēkņi, kuri piedalījās projektā, ieguva nenovērtējamu pieredzi nākotnei. Ance Ozola un Jana Roze
no komandas “Call me cookies”, kas ieguva trešo vietu, atzina, ka
draudzīgā atmosfēra un iepazītie cilvēki ir bijusi vislielākā pievienotā vērtība. “Call me cookies” piedāvā cepumu formiņas, kas
ar savu unikālo dizainu atbalsta ģimeniski kopā pavadītu laiku
un attīsta bērnu spēju atpazīt skaitļus jau agrā vecumā. Otrās
vietas ieguvēji Denijs Solomko un Niks Pumpurs no komandas
“Ready to grill” izcēla iespēju iemācīties pārvarēt uzstāšanās
bailes un brīvo atmosfēru prezentēšanas laikā, sakot, ka sajūtas bija lieliskas, un, pat ja sākumā bija uztraukums, tas ātri vien
pazuda, jo apkārt esošie bija ļoti draudzīgi un atbalstoši. “Ready
to grill” komanda izstrādāja biznesa ideju par viegli saliekamu
un pārvietojamu grilu aktīvā dzīvesveida piekritējiem. Savukārt
Ilze Bozņakova, kura ar savu komandu “Flash” ieguva pirmo
vie-tu, novērtēja lielisko pasākuma organizācijas pusi. Komanda “Flash” realizēja ideju par ēterisko eļļu produktu ar lavandas
un kumelīšu aromātiem, kas palīdz gan relaksēties, gan atgūt
enerģiju.
Pirmās vietas ieguvēji saņēma trīs dienu braucienu uz Stokholmu, otrās vietas ieguvēji – divu dienu braucienu uz Tallinu,
bet trešās vietas ieguvējiem būs iespēja pilnveidoties individuālās koučinga sesijās. 8. aprīlī norisinājās projekta noslēgu-

ma konference daudz plašākai publikai, kur tika runāts par
projekta rezultātiem, jauniešu iesaisti tiešsaistes nodarbībās,
mentoringu un skolotāja lomu starptautisku skolēnu uzņēmumu veiksmes stāstos. Konferences ierakstu iespējams noskatīties
Valmieras Attīstības aģentūras YouTube kanālā.
“Teaming UP” projekta mērķis ir vairot jauniešu potenciālu,
atbalstīt starptautisku jaunatnes biznesa komandu veidošanos
un vairot jauniešu pārliecību un prasmes uzņēmējdarbībā.
Projekts tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.
Dina Linda Mīlberga,
Valmieras Attīstības aģentūra

Trikātas skolēni Grieķijā analizē ūdens
nozīmi
Pēc ilgā pārtraukuma Covid dēļ bija patiess prieks tikties klātienē ar projekta “Spring and respect will come back”
Nr. 2019-1-IT02-KA229-063192_5 dalībvalstu pārstāvjiem Grieķijā šī gada marta beigās. Atstājot salto Latviju, devāmies uz
Londonu un tad uz Tesaloniku – otru lielāko Grieķijas pilsētu.
Ieradāmies vēlu vakarā un tūlīt devāmies atpūsties, lai nākamajā dienā būtu gatavi programmā paredzētajām aktivitātēm.
Mobilitātes laikā bija plānots iepazīt ūdens nozīmīgumu,
izmantošanu, pieejamību, pārdomāt par ūdens patēriņu un
piesārņojumu, kā arī iepazīt Grieķijas – Maķedonijas apgabala
vēsturi un kultūru. Par kultūras un vēstures iepazīšanu,
apmeklējot Tesaloniku, Verginas un Pellas arheoloģisko muzeju,
gādāja pieredzējusi gide, kura mūs aizrāva ar stāstiem par
vēsturi.
Galvenā tēma, esot Grieķijā, bija ūdens, tā nozīme. Katras
dalībvalsts pārstāvji bija sagatavojuši video vai prezentācijas
par tēmu “Ūdens”, ar kuriem dalījās, tādējādi mudinot gan
taupīt ūdeni, gan aizdomāties par tā tīrību. Pati Edessa ir “ūdens
pilsēta”, kas var lepoties ar saviem ūdenskritumiem, tādēļ
uzskatu, ka tieši šī pilsēta bija ļoti atbilstoša tikšanās vieta mūsu
galvenajai tēmai. Jāpiemin, ka apmeklējām arī vairākas vecas
hidroelektrostacijas, iepazinām un tuvplānā vērojām rāpuļus –
gan sauszemē, gan ūdenī esošos.
Mūs ļoti silti un sirsnīgi sagaidīja nelielajā Kali skolā, kas gandrīz līdzinās Trikātas skolai skolēnu skaita ziņā, jo tur mācās tikai
73 bērni no 1. līdz 6. klasei. Mūsu skolēni atzinīgi novērtēja arheoloģiskos un senlietu muzejus, kas ļāva uz reizēm neinteresanto
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vēsturi paraudzīties citādi, grieķu dejas, āra baseinu, pastaigu pa
Edessas pilsētu, rāpuļu muzeju.
Novērtējam grieķu viesmīlību, sirsnību, vienkāršību, iegūtās
zināšanas un pieredzi saistībā ar ūdeni, vēsturi un kultūru, ekspertu ieteikumus ūdens taupīšanai, kā arī visas programmā
iekļautās aktivitātes. Atvadījāmies, lai tiktos pavisam drīz citās
projektā paredzētajās mobilitātes.
Vija Mežīte,
projekta koordinatore Trikātas
pamatskolā

PROJEKTI

Uzlabos bibliotēku pakalpojumus cilvēkiem
ar redzes traucējumiem
2020. gadā Mazsalacas novada pašvaldība un Mazsalacas
pilsētas bibliotēka, sadarbojoties ar Valmieras bibliotēku, iesaistījās starptautiskā ERASMUS+ projektā “TECH.LIBRARY”,
kura mērķis ir uzlabot publisko bibliotēku pakalpojumus
lietotājiem ar redzes traucējumiem, izmantojot IKT (informāciju komunikāciju tehnoloģijas) rīkus un apmācību.
2021. gadā kā viens no galvenajiem projekta uzdevumiem
bija esošās situācijas – darba ar redzes invalīdiem – apzināšana, izpēte un analīze gan vietējā (novada bibliotēku), gan
valstiskā līmenī, kā arī informācijas un pieredzes apmaiņa ar
projektā iesaistītajām partnerorganizācijām.
Turpinot īstenot Erasmus+ projekta “TECH.LIBRARY” aktivitātes, no 28. marta līdz 1. aprīlim Horvātijas pilsētā Rijekā
notika bibliotēku darbinieku apmācības par adaptīvo tehnoloģiju izmantošanu un to pielietošanu savās bibliotēkās, tā
veicinot tradicionālo bibliotēku pakalpojumu pieejamību arī
cilvēkiem ar redzes traucējumiem. No Latvijas apmācībās piedalījās publisko bibliotēku pārstāves no Valmieras bibliotēkas,
Mazsalacas pilsētas bibliotēkas, Rūjienas pilsētas bibliotēkas
un Vaidavas pagasta bibliotēkas.
Apmācību laikā Itālijas kolēģi prezentēja šī projekta ietvaros tapušo “Tech.Library” interneta platformu, kurā publiskās bibliotēkas no vairākām valstīm varēs publicēt savus
labās prakses piemērus, apmācību materiālus un video, kā arī
idejas no aktivitātēm darbā ar neredzīgiem vai vājredzīgiem
cilvēkiem arī pēc šī projekta noslēguma. Jaunas zināšanas
apguvām, klausoties Horvātijas Primorje-Gorski Kotar apgabala Neredzīgo biedrības pārstāvja Emila Mandariča stāstījumu par neredzīgo un vājredzīgo cilvēku lasīšanas pieredzi
un tai nepieciešamo aprīkojumu bibliotēkās. Viņš arī dalījās
savā pieredzē par to, kā notiek lasīšanas process neredzīgam
cilvēkam. Pēc tam arī bibliotekāri izmēģināja un apguva
Daisy formāta un Playaway lietošanu. Savukārt Maja Ogrizovič mums pastāstīja par projektu “Kniga Svima!”, kas radīts,
lai atbalstītu cilvēkus ar dzirdes traucējumiem, tā īstenošanu
un aktivitātēm. Horvātu zīmju valodā mācījāmies pateikt, no
kuras valsts esam un kā mūs sauc. Mācību ietvaros apmeklējām Bērnu māju (Dječja Kuča) Rijekā, kur vienā ēkā atrodas
gan Bērnu bibliotēka un kinozāle, gan Bērnu mākslinieciskās
pašdarbības un jaunrades centrs, un iepazināmies ar vietējo
pieredzi – mūsdienīgiem risinājumiem, ko piedāvā bibliotēka, lai bērniem būtu interesanti šeit pavadīt brīvo laiku. Lai
labāk izprastu to, kā notiek bērnu ar redzes problēmām apmācības, viesojāmies Pečines pamatskolā (Osnovna škola
Pečine) Rijekā, kurā atrodas arī bibliotēka bērniem ar redzes
traucējumiem. Iepazinām taktilās grāmatas, kas līdzinās skaistiem rokdarbiem, un izmēģinājām bērniem īpaši pielāgoto
Rehabilitācijas telpu ar skaņas, gaismas u.c. efektiem. Jaunus
iespaidus guvām, apmeklējot Horvātijas Neredzīgo bibliotēku
(Hrvatska knjižnica za slijepe ) Zagrebā, kurā iepazināmies ar
bibliotēkas personālu, kurā daļa darbinieku ir cilvēki ar redzes problēmām, apskatījām bibliotēku un tās nodaļas, redzējām,
kā darbojas Braila printeris, un uzzinājām, kā notiek Audio ierakstu
nodaļas darba process. Īpašs bija Tiftoloģijas muzeja apmeklējums – ieejot pilnīgi tumšā telpā, labāk izpratām neredzīgu
cilvēku sajūtas, mēģinot orientēties telpā un noteikt virzienu
tikai pēc īpašā marķējuma zem kājām. Muzejā apskatījām arī
neredzīgu mākslinieku radītos darbus, noskatījāmies videofilmu par neredzīgo cilvēku apmācību agrāk un iepazināmies
ar ekspozīciju, kurā varēja izsekot horvātu Braila raksta attīstībai. Pēc tam viesojāmies arī pasaulē vecākajā teātrī (Novi
Život), kurā kā aktieri darbojas neredzīgi cilvēki un cilvēki ar
redzes traucējumiem. Šī teātra vīzija ir dzīvot sabiedrībā, kur
būt aklam nenozīmē būt mazvērtīgākam, bet gan vienkārši
būt citādākam.

Mēs esam ļoti priecīgas par šo iespēju tikties klātienē, jo
līdz šim visas projekta aktivitātes Covid 19 ierobežojumu dēļ
18 mēnešu garumā notika tiešsaistē. Šī bija pirmā reize, kad
klātienē varējām aprunāties un iepazīties ar kolēģiem un
projekta partneriem no citām valstīm.

Projekta dalībnieces. No kreisās puses: Vaidavas pagasta bibliotēkas vadītāja
Inguna Dukure, Rūjienas pilsētas bibliotēkas vadītāja Maija Jostsone,
Mazsalacas pilsētas bibliotēkas vadītāja Zane Berga, Mazsalacas pilsētas
bibliotēkas vecākā bibliotekāre Aija Kārkliņa, Valmieras bibliotēkas vecākā
bibliotekāre Anete Bērziņa.

Lai uzlabotu Valmieras novada publisko bibliotēku pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem,
šogad ir uzsāktas sarunas ar Valmieras invalīdu biedrību “Atspēriens” par iespējamo sadarbību un kopīgām aktivitātēm,
apsekotas Mazsalacas pilsētas bibliotēkas telpas, lai tuvākajā laikā tās padarītu draudzīgas un drošas arī redzes invalīdiem. Sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldības Sociālo lietu
pārvaldi tiek izplatīta informācija par pieejamiem bibliotēku
pakalpojumiem cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Projekta
noslēgumā šī gada otrajā pusē, piesaistot ieinteresētās puses
un redzes invalīdus, notiks pasākums, kura laikā dalīsimies ar
projekta rezultātiem un citu valstu publisko bibliotēku labo
praksi darbā ar cilvēkiem, kuriem ir redzes problēmas, kā
arī publisko bibliotēku bibliotekāru apmācībām un apgūto
zināšanu ieviešanu ikdienas darbā.
Projektā piedalās publiskās bibliotēkas no sešām valstīm:
Itālijas, Rumānijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Horvātijas un Latvijas. Vadošais partneris projektā ir Itālija, galvenā mērķa grupa
– bibliotēku personāls.
Projekta trīs galvenie mērķi:
♦Veicināt labās prakses apmaiņu starp dažādu bibliotēku
darbiniekiem par IKT rīkiem un pakalpojumiem lasītāju ar
redzes traucējumiem iesaistīšanai;
♦Attīstīt bibliotēkas darbinieku digitālās prasmes, veicot apmācības par IKT rīkiem;
♦Izveidot bibliotēku tīklu sadarbībai, reaģējot uz cilvēku ar
redzes traucējumiem vajadzībām.
Zane Berga, Anete Bērziņa,
Valmieras novada pašvaldība
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Vai gribi atraisīt savu
radošumu? Nāc uz
DARE!
Valmieras Koprades darbnīca DARE ir sarūpējusi plašu darbnīcu klāstu visa gada garumā, lai Tev būtu iespēja atraisīt radošumu, iegūt praktiskas iemaņas darbā ar kādu iekārtu vai tehniku
un pāris stundās profesionāļa vadībā iegūt jaunas prasmes un
idejas nākotnei.
DAREs darbnīcās Tu iemācīsies strādāt ar dažādām iekārtām un
Tev būs iespēja izveidot ko jaunu procesā. No apdrukātas krūzes
un apģērba, 3D drukas tehnikas līdz pat CNC frēzēšanai un darbam ar lāzergriezēju – izvēle ir plaša. Radošās darbnīcas ir lielisks
veids, kā iepazīties ar DARE darbu, komandu un aprīkojumu.
Arī mazajiem meikeriem būs iespēja darboties radoši kopā ar
darbnīcas vadītāju, taču vecāki varēs izvēlēties – darboties kopā
ar savu bērnu vai vai iepazīt DAREs telpas, vienkārši atpūsties un
baudīt kafiju.
11. maijā plkst. 18.00–20.00 īpaši aicinām ikvienu, kurš vēlas
radoši darboties, kam interesē koprade, eksperimentēšana, darbošanās, piedalīties tīklošanas pasākumā “MEIKERU MEETUP”.
Pasākuma laikā dzirdēsiet pieredzes stāstus no meikeriem un būs
iespēja brīvā atmosfērā iepazīties, veidot jaunus kontaktus, jaunas
sadarbības un stiprinātu meikeru kopienu Valmieras novadā.
“Priecāsimies Tevi satikt DARĒ! Iepazīsties ar aprīļa un maija
mēneša darbnīcām un droši veic izvēli. Lai kuru no mūsu darbnīcām un pakalpojumiem Tu izvēlētos, mēs būsim līdzās, lai atrastu Tev labāko risinājumu, atbildētu uz jautājumiem un palīdzētu
jebkurā darba procesa posmā,” stāsta Unda Blaumane, DARE
vadītāja.
Nāc ciemos klātienē Purva ielā 12 (iepriekš rezervējot tikšanās laiku) vai ienāc mūsu virtuālajās mājās www.darevalmiera.lv.

“Kas centus nekrāj, pie eiro netiek” – tā
varētu pārfrāzēt latviešu teicienu par latiem
un santīmiem. Jau piekto gadu Ziedotāju aplis
Valmierā apliecina, ka kopā veiktie mazie ziedojumi var kļūt gana lieli un sniegt būtisku atbalstu ideju īstenošanai.

DARBNĪCA - RADI PATS | € 20

Pateicoties klātienes un neklātienes ziedotājiem, sociālajai idejai “Kopienas skapis Valmierā”
tika saziedoti 830 EUR. Pārtikas apmaiņas skapim plānots atrasties pilsētas centrā, Valmieras
invalīdu biedrības pagalmā Garā ielā 9, kur
ikviens var ievietot produktus, ar kuriem vēlas
dalīties, savukārt citi tos var paņemt bez maksas. Lai Vaidavas apkaimes seniori apmeklētu
baleta, operas un teātra izrādes, tika saziedoti
900 EUR. Savukārt Budenbrokas muižas parka
labiekārtošanai tika noziedots 1111 EUR.
Jāuzsver, ka katras idejas autora mērķis bija
savākt 2000 EUR. Tāpēc gan projektu autori, gan
fonds aicina turpināt atbalstīt ideju īstenošanu,
veicot ziedojumu internetbankā, maksājuma
mērķī norādot projekta nosaukumu un/vai
idejas autoru.
Valmieras novada fonda rekvizīti:
Maksājuma saņēmējs: Valmieras novada fonds
Reģistrācijas nr.: 40008093066
Konts SEB: LV69UNLA0050006798630
Konts Swedbank: LV09HABA0551022993220
Maksājuma mērķis: Kultūrtūre/ Budenbrokas
muiža/ Kopienas skapis
Šogad Ziedotāju apļa rīkošanu atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Ikdienā Valmieras novada fonds jau 17
gadus strādā, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas
dzīves uzlabošanai Valmieras apkaimē, ziedotājiem piedāvājot mērķtiecīgas ziedošanas
atbalstu.

IENĀC, IZPĒTI UN PIESAKIES!
www.darevalmiera.lv/pasakumi

Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonds

Unda Blaumane,
Valmieras Koprades darbnīca DARE

RADOŠĀS DARBNĪCAS
LIELIEM UN MAZIEM MEIKERIEM
Purva iela 12 (Valmieras Dizaina un mākslas vsk. telpās)

APRĪLIS
30.04. | plkst. 11.00 - 13.00 | darbnīca bērniem (4-7 gv.)

MINI MEIKERI ĶIMERĒJAS "Dāvana māmiņai" | € 10

30.04. | plkst. 15.00 - 17.00 | darbnīca bērniem (8-12 gv.)

MINI MEIKERI ĶIMERĒJAS "Dāvana māmiņai" | € 10

MAIJS
11.05. | plkst. 18.00 - 20.00 | aicināts ikviens interesents

MEIKERU MEETUP | bezmaksas

14.05. | plkst. 11.00 - 13.00 | darbnīca bērniem (4-7 gv.)

MINI MEIKERI ĶIMERĒJAS | € 10

14.05. | plkst. 15.00 - 17.00 | darbnīca bērniem (8-12 gv.)

MINI MEIKERI ĶIMERĒJAS | € 10

24.05. | plkst. 18.00 - 20.00 | aicināts ikviens interesents
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Ziedotāju apļa
idejām savākti
nepilni trīs
tūkstoši
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LEADER projekti – iespēja pašvaldībai attīstīt
Valmieras novada lauku teritorijas
Valmieras novadā pašvaldība īstenos septiņus novada lauku
teritorija labiekārtošanas un vides attīstības projektus. Projektu mērķis ir uzlabot brīvā laika pavadīšanas iespējas novada
iedzīvotājiem un viesiem.
Pašvaldības sagatavotos LEADER projektus atbalstam Lauku
atbalsta dienestā pēc izvērtēšanas virza biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” un “No Salacas līdz Rūjai”. Tuvākajā laikā
pašvaldība uzsāks projektu realizāciju.
ATPŪTAS VIETAS IZVEIDOŠANA SKAŅĀKALNA DABAS
PARKĀ
Skaņākalna dabas parkā ierīkos jaunu atpūtas vietu, izveidos
elektrības pieslēgumu, uzstādīs mobilo ierīču uzlādes vietu,
velosipēdu apkopes stendu, kā arī iegādāsies jaunu koka galdu, solus un izveidos jaunu vides objektu. Projektam paredzētais finansējums – 30 000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums –
13 000 EUR. Projektu paredzēts pabeigt 2023. gada novembrī.
VIDES IZZIŅAS UN FIZISKO SPĒJU ATTĪSTĪŠANAS LAUKUMA
BĒRNIEM IZVEIDE RENCĒNOS
Rencēnu estrādes parkam pieguļošajā teritorijā uzstādīs
pirmsskolas vecuma bērniem piemērotus rotaļu elementus –
rotaļu kompleksu ar slidkalniņu un kāpnēm, rāpšanās slīpni,
virvju elementu, šūpoles “ligzda” un divvietīgās šūpoles, batutu,
smilšu kasti, karuseli, kā arī divus interaktīvus stendus jaunāka
vecuma bērniem uztveramā formā. Laukumam būs gumijas
mulčas segums. Apmeklētāju vajadzībām uzstādīs divus parka
solus un atkritumu tvertni. Projektam paredzētais finansējums –
30 000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 7 112,67 EUR. Projektu
paredzēts īstenot līdz 2023. gada jūnijam.
ĒVELES MUIŽAS PARKA VĒSTURISKĀ DĪĶA AINAVISKA
ATVĒRŠANA
Ēveles muižas parka dīķis un tā apkārtne iegūs jaunu izskatu,
projekta gaitā atsedzot ainavisko muižas parka dīķi, attīrot to no
apauguma un labiekārtojot estrādei pieguļošo dīķa daļu. Apmeklētāju ērtībām uzstādīs peldošu platformu un pieejas laipu.
Krastā pie platformas uzstādīs soliņus un atkritumu urnas, stendu un velostatīvu, tiks izveidots celiņš uz estrādi. Paredzētais finansējums 30 000 EUR, pašvaldības finansējums 7 967,56 EUR.
Projekta rezultāts būs redzams šī gada beigās.
TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA PIE GRANTS KARJERA
SEDĀ
Sedas pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem labiekārtos teritoriju pie karjera Sedā, uzstādīs galdus ar soliem, atkritumu urnu, atsevišķus solus, pārģērbšanās kabīni, velosipēdu
novietni, rotaļkonstrukciju elementus – divvietīgas šūpoles,
slidkalniņu. Tiks ierīkots stāvlaukums trīs automašīnām. Projekta
izmaksas 23 053,65 EUR, pašvaldības finansējums 2 305,37 EUR.
Projektu paredzēts realizēt līdz 2023. gada 1. septembrim.

KOKMUIŽAS KOMPLEKSA TERITORIJAS
LABIEKĀRTOŠANA
Kokmuižas kompleksa teritorijas labiekārtošanas projektā
līdz šā gada novembra beigām tiks radīta jauna pastaigu vieta,
kas savieno promenādi ar Kokmuižas pili, paplašinot Kokmuižas
kompleksa teritoriju, izveidojot gājēju ietvi un iesaistot vietējos
iedzīvotājus teritorijas sakopšanas un uzlabošanas darbos. Gājēju ietve būs gājēju promenādes turpinājums gar Kocēnu dīķi.
Paredzēta lietus ūdens noteces organizēšana, kā arī paredzētas
izlīdzinātas nogāzes ar esošo grunti un augu zemi apsējot
ar daudzgadīgu zālienu. Stāvākajās nogāžu daļās augsnes
nostiprinājumam paredzēts preterozijas paklājs. Lai sakoptu
vidi pie plānotās gājēju ietves, plānots sadarboties ar Kocēnu
skautu vienību un organizēt sakopšanas un labiekārtošanas
darbus. Projekta finansējums 30 000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 13 522,90 EUR. Projektu paredzēts pabeigt līdz šā
gada novembra beigām.
MŪRMUIŽAS PARKA TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA
KAUGURU PAGASTĀ
Līdz šī gada novembra beigām Kauguru pagasta Mūrmuižā
tiks radīta atpūtas un tūrisma vieta, veicot Mūrmuižas parka
teritorijas labiekārtošanu. Atbilstoši 2019. gadā ir izstrādātajai Mūrmuižas centra teritorijas labiekārtošanas koncepcijai
plānots ierīkot pastaigu taku gar Mūrmuižas ezeru, likvidējot
patvaļīgi iestaigātās takas, padarot parka teritoriju pieejamāku
un estētiski pievilcīgāku. Parkā plānots izveidot apgaismojumu
un izgaismot slūžas. Plānots arī ierīkot ilggadīgos stādījumus
un izvietot parka solus. Projekta finansējums ir 30 000 EUR,
pašvaldības līdzfinansējums 3 000 EUR.
STRENČU PILSĒTAS PARKA TERITORIJAS
LABIEKĀRTOŠANA, 3. KĀRTA
Līdz 2023. gada maijam turpināsies Strenču pilsētas parka
teritorijas labiekārtošanas 3. kārta. Projekta rezultātā tiks sakārtots publiskās infrastruktūras objekts, izbūvējot apgaismojumu
Strenču pilsētas parka teritorijā, tādējādi veidojot sakārtotu un
kvalitatīvu dzīves vidi, palielinot teritorijas pievilcību un drošu
pārvietošanos parka teritorijā, radot priekšnosacījumu tūrisma,
kultūras, veselības un citu pakalpojumu piedāvājumam. Projekta plānotais finansējums ir 40 760, 63 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 25 028,66 EUR.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

Izmaiņas pakalpojumu saņemšanā
Vidzemes slimnīcā
Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi – fizioterapeita
nodarbības un masāžas – no 11. aprīļa pieejamas citviet –
6. stāvā C korpusā. Pēc 22. aprīļa 6. stāvā notiek arī fizikālās terapijas procedūras. Šīs izmaiņas saistītas ar Vidzemes Rehabilitācijas centra pārbūvi un paplašināšanu citās un modernās
telpās. Šobrīd notiek jaunā centra projektēšana, lai rudens
pusē varētu uzsākt būvdarbus.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu dēļ!

Lūdzam notiekošo uztvert ar izpratni un pacietību, lai pēc laika
turpinātu saņemt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus
mūsdienīgā, vēl ērtākā un drošākā vidē.
Atgādinām apmeklētājiem, ka slimnīcas telpās jālieto bahilas, uzvelkot tās uz ielas apaviem, vai jāņem līdzi maiņas
apavi.
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca
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Florbola komandām “Rubene” šosezon pilns
medaļu komplekts
16. aprīlī Kocēnu Sporta namā par
Latvijas čempionu florbolā tika kronēta
Mārtiņa Larinova trenētā sieviešu florbola komanda “Rubene”, kurai šis ir jau
14. čempiontituls. “Rubene” finālsērijā
līdz trīs uzvarām pārliecinoši pārspēja
komandu “Ķekavas Bulldogs/NND”, visās
spēlēs svinot uzvaru. Jāatzīmē, ka arī
29. Latvijas čempionāta florbolā regulārajā turnīrā nevienai no sieviešu augstākās līgas (ELVI līgas) komandām
neizdevās pārspēt “Rubenes” florbolistes. Tajā pat dienā Kocēnos tika aizvadīta
cīņa par bronzas medaļām, kuras izcīnīja
otra Kocēnu sieviešu florbola komanda “Rubene-1”, ar rezultātu 5:2 pārspējot komandu “Līgatne”. Komandai
“Rubene-1”, ko trenē Linda Līce un Jānis
Dainis, šādu panākumu izdevies sasniegt jau otro sezonu pēc kārtas. Čempionāta regulāro sezonu “Rubene-1”
noslēdza 3. vietā, ceturtdaļfināla spēļu
sērijā pārspēja komandu “Lekrings”,
savukārt pusfināla spēļu sērijā piekāpās
vicečempionēm.
Savukārt dienu iepriekš, 15. aprīlī,
“Arēnā Rīga” norisinājās 29. Latvijas
čempionāta florbolā superfināls, kurā
par zelta medaļām cīnījās aizvadītās
sezonas čempioni – Ivara Jēkabsona
trenētā vīriešu florbola komanda “Rubene” un komanda “Lekrings”. Vēl 13.
aprīļa vakarā Kocēnos “Rubenes” florbolisti aizvadīja pusfināla sērijas septīto spēli, kur spraigā cīņā pārspēja komandu “Lielvārde/FatPipe” un tādējādi
izcīnīja iespēju spēlēt finālā. Šo sezonu
rubenieši noslēdza ar vicečempionu titulu un sudraba medaļām, aizraujošā
cīņā ar vienu vārtu deficītu piekāpjoties
cēsniekiem (5:4). Čempionāta regulāro
turnīru “Rubenes” vīri noslēdza kā otra
spēcīgākā augstākās līgas (ELVI līgas)
komanda, savukārt izslēgšanas spēļu
turnīrā ceturtdaļfināla sērijā pārspēja
komandu “Oxdog Ulbroka LU” (sērijā 4:2)
un pusfinālā komandu “Lielvārde/FatPipe” (sērijā 4:3).
Vīriešu 1. līgas komanda “Rubene-1”
(treneris Juris Zilberts) 18 komandu
konkurencē sezonu noslēdza augstajā
4. vietā. “Rubene-1” (treneris Juris Zilberts) 18 komandu konkurencē sezonu
noslēdza augstajā 4. vietā. Fārmklubu komandu grupā finālā par bronzas
medaļām “Rubene-1” piekāpās komandai “Talsu NSS/Zerorisk”, savukārt čempionāta regulāro sezonu noslēdza kā otra spēcīgākā komanda 1. līgas austrumu
grupā un otra visvairāk punktus guvusī
komanda līgā kopumā.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
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Latvijas čempiones florbolā - sieviešu florbola komanda "Rubene" (foto: Arvis Ertmanis/ Latvijas
Florbola savienība)

Latvijas vicečempioni florbolā - vīriešu florbola komanda "Rubene" (foto: Māris Rožāns/ Latvijas
Florbola savienība)

Latvijas čempionāta florbolā ELVI līgas sievietēm bronzas medaļnieces - komanda "Rubene-1" (foto:
Arvis Ertmanis/ Latvijas Florbola savienība)
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Latvijas Ratiņkērlinga izlase – pasaules
sporta elitē
Šogad Latvijas sporta vēsturē nozīmīgs ieraksts – pirmo reizi paralimpiskajās spēlēs startēja Latvijas Ratiņkērlinga
izlase. Esot starp 12 pasaulē spēcīgākajām komandām un sacensības noslēdzot
9. vietā A grupā, Latvijas izlase pierādīja,
ka ir pasaules līmeņa sportisti. “Komandas ir līdzvērtīgas. Sudraba medaļniekus
zviedrus apakšgrupas turnīrā pat vinnējām, arī Slovākiju. Vienas spēles pietrūka, lai būtu vēl labāks rezultāts. Bet tas,
ka bijām paralimpiskajās spēlēs, Latvijai ir sasniegums. Liels darbs ieguldīts,
esam līdzvērtīgi valstīm, kam šajā sporta
veidā ir daudz lielāka pieredze,” stāsta
Latvijas Ratiņkērlinga izlases sportists,
valmierietis Agris Lasmans.
Atpūsties gan nav laiks, jo turpinās
intensīvi treniņi, Agrim četras reizes
nedēļā dodoties uz Kērlinga halli Rīgā,
jo bija jāgatavojas Latvijas čempionātam ratiņkērlingā jauktajiem pāriem.
Kopā ar Poļinu Rožkovu iegūts Latvijas
čempionu tituls, kas nozīmē ceļazīmi
uz pasaules čempionātu ratiņkērlingā,
kas norisināsies Somijā no 30. aprīļa līdz
6. maijam. Tur konkurence būs 19 komandas, kas pēc uzrādītajiem rezultātiem tiks sadalītas A un B grupās.
“Un vēl basītis. Arī tam jāgatavojas.
Tagad notiek treniņnometnes pirms
Eiropas čempionāta, kas sāksies 12. jūnijā Bosnijā un Hercegovinā. Tur jācīnās
par tikšanu trijniekā, pagājušajā gadā
tikām. Šobrīd ir tā, ka no pirmdienas līdz
ceturtdienai ir treniņi Rīgā ratiņkērlingā,
bet piektdien, sestdien un svētdien –
ratiņbasketbols. Atpūtīšos vasarā, tad
kādu mēnesi būs mierīgāk.”
Par dzīvi olimpiskajā ciematā Pekinā
Agris stāsta, ka bijuši ļoti stingri drošības
noteikumi. “Vairāki posteņi, lai tiktu cie-

matā, visur kameras. Kad esi iekšā, tad
brīvāka atmosfēra. Tur bija mājas, daži
veikali, ēstuves, sporta zāles, pat spēļu
zāles – tām gan nevienam nav īsti laiks.
Pekinā bijām jau rudenī, kad tur norisinājās pasaules čempionāts, tāpēc halle
mums bija zināma. Ledus sagatavotāji
gan bija citi, arī klimats hallē bija siltāks
– ap 14 grādiem. Pirms sacensībām tiek
dotas 15 minūtes, lai pārbaudītu ledu
un iemēģinātu apmēram 20 kilogramus
smagos akmeņus, arī steķus, ar ko tie
tiek virzīti. Bijām vairākus sagatavojuši,
tad jāsaprot, kuri būs īstie, jāsajūt ātrums
un ledus. Sākums bija ļoti labs, bet pa
vidu kaut kas notika, nepaveicās. Četras
uzvaras deviņās spēlēs – ar to nepietika,
vajadzēja piecas, jo rezultāti visām komandām ļoti līdzīgi. Bet viss vēl priekšā.”
Agris stāsta, ka šajā sporta veidā sva-

Foto autors: Ansis Ventiņš

rīgs ir miers un spēja koncentrēties.
“Kērlings ir šahs uz ledus, inteliģenta
spēle. Daudz jādomā, jāseko līdzi pretinieka gājieniem, jādomā vairāki soļi uz
priekšu. Arī ledus spēles laikā mainās,
tas jāņem vērā. Jo siltāks, jo tas paliek
lēnāks. Ledum arī ir liela nozīme. Tas ir
speciāli liets, ar tādām kā mazām pilītēm.
Akmens taisni neslīd, tas jāizmet tā kā uz
sāniem. Tas man arī visvairāk patīk – tā ir
domāšanas un taktikas spēle, kur jāplāno ne tikai savi gājieni, bet jāskatās un
jāmēģina paredzēt arī pretinieka spēle, viņu vājās puses.” Komandai pirms
olimpiskajām spēlēm bijušas arī nodarbības pie psihologa, lai trenētu paškontroli. “Sportoju jau vairāk nekā 20 gadu,
basketbolu profesionāli spēlēju jau
vairāk nekā desmit gadus. Šī pieredze
palīdz koncentrēties un savaldīties. Komandas miers un atbalsts ir Ojārs Briedis, es vairāk esmu tāds jautrais gariņš,
kurš uzmundrina un uzsit uz pleca, tā arī
cits citu atbalstām.”
Agris sportot sācis jau bērnībā, mācoties Raiskuma internātskolā. “Man jau
tad patika sports, disciplīna. Savukārt
brīvdienās bērnudārza “Buratino” audzinātājas Sandra un Sarmīte bērnus ar
kustību traucējumiem rosināja sportot.
Un tā tas turpinās. Vispirms bija vieglatlētika, lodes grūšanā sāku trenēties kopā ar Aigaru Apini, bet mani vairāk ieinteresēja basketbols. Pēc trīs gadiem jau
spēlēju Eiropā. Sāku Spānijā, tad Itālijā.
Tur būs nākamās paralimpiskās spēles.
Valodu jau zinu, apguvu, tur spēlējot
basketbolu. Tātad mērķis ir Itālija.”
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
19

SPORTS

“Mežu” atklās 14. maijā
Novembrī Valmieras centrā sāka dzīvot “Mežs” – parks sportiskai un lieliskai
atpūtai. Kopš pirmās dienas tur valdīja rosība, līdz “Mežs” ietinās sniega segā,
taču tagad tas mostas kopā ar dabu. Aicinām uz sporta un aktīvās atpūtas parka “Mežs” atklāšanu 14. maijā plkst. 14.00.
Greentrials un The Spot ekstrēmo sporta veidu paraugdemonstrējumi un
meistarklases visa vecuma interesentiem, laikmetīgais cirks, aktivitātes pašiem
mazākajiem, DJ All-viss – tāds plāns ir parka atklāšanā.
Skrituļslidošanas, braukšanas ar skeitbordu, BMX vai skrejriteni prasmes
uzlabot palīdzēs The Spot meistari. Jāpiemin, ka noteiktās parka zonās visas
dienas garumā būs vairāku sporta veidu profesionāļi, kuri palīdzēs un iedvesmos. Uz nodarbībām iesakām nākt ar savu inventāru. Vismazākajiem apmeklētājiem būs iespēja “Mežu” izdaiļot krītiņzīmēšanas tehnikā, savukārt izsalkumu remdēt palīdzēs streetfood.
Atklāšanu vadīs lieliskais couch Einārs jeb Einārs Lansmanis. Viņam tuva ir
frīstaila slēpošana, skeitbords un riteņbraukšana, tāpēc noteikti būs interesanta tikšanās.
1096 m2 plašais betona seguma skeitparks “Mežā” ir veidots vairākos līmeņos.
Tas piedāvā lielāko daļu skeitbordinga pamatelementu, saglabājot plašumu
un dinamiku. Turklāt jaunais parks ir arī mācību un treniņu vieta – Valmieras
Jaunatnes centrs “Vinda” īsteno unikālu interešu izglītības programmu
“Ekstrēmie sporta veidi”.
Savukārt tiem, kuriem tuvāka braukšana ar skrejriteni, skrituļslidām,
skeitbordu vai velosipēdu, patiks 170 m garā velo trase. Tā projektēta ar dažāda
augstuma uzbērumiem, virāžām, platformām, kas, mērķtiecīgi savirknētas,
sniedz iespēju braucējam attīstīt ātrumu, izmantojot gravitācijas un ķermeņa
smaguma centra mijiedarbību.
Mazākie parka apmeklētāji iecienījuši rotaļu laukumus – dažāda veida
šūpoles, pakāpieni līdzsvara trenēšanai, rāpšanās tīkls, slidkalniņš, batuts un vēl
citi elementi. Turpat ir fitnesa zona un āra trenažieri, dodot iespēju vecākiem
nodarboties ar sportu, vienlaikus pieskatot mazuļus rotaļājamies.
Unikālā būvprojekta izstrādē piedalījās, skeitparka un velotrases būvniecību
veica “Mind Work Ramps”. Meža noskaņu parkā veidoja ainavu arhitekte
Ilze Rukšāne (SIA “ALPS Ainavu darbnīca” projekts) un SIA “Deicija” ar SIA
“Stādaudzētava Blīdene” piegādātajiem stādiem. Sporta un aktīvās atpūtas
parks “Mežs” izbūvēts atbilstoši SIA “CITY PLAYGROUNDS” izstrādātajam
būvprojektam “Sporta un aktīvās atpūtas parks”, kas veidots sadarbībā ar SIA
“ALPS Ainavu darbnīca” un SIA “CEĻU KOMFORTS” speciālistiem. Parka izveides
izmaksas 500 000 EUR apmērā tiek segtas ar AS “Latvijas valsts meži” dāvinājumu
(ziedojumu), kura mērķis ir bērnu un ģimeņu izzinoša sporta un atpūtas
laukuma izveide.
Neaizmirsti ķiveri un aizsargus! Un aiziet!
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība

Aicinām
piedalīties
Valmieras
novada
rogainingā
Komandas, ir laiks doties kontrolpunktu medībās! Meža takas, Gaujas
krasti, pļavas un celiņi – tur vedīs kompass un karte. Valmieras novada rogainings norisināsies 7. maijā Plāņu pagastā, starp autoceļu A3 un Gaujas upi. Interesenti aicināti pieteikties līdz 1. maija plkst. 23.59 mājaslapā rogaining.lv.
Starts plkst. 12.00 pie Pukšu purva
(precīza starta vieta: 57°39'29.7"N 25°57'
01.5"E). Reģistrēšanās sāksies plkst. 10.00,
karšu izsniegšana būs no plkst. 11.00.
Valmieras novada rogainings patiks
gan sportistiem, kuri meklē jaunus izaicinājumus, gan aktīvā dzīvesveida piekritējiem, gan tiem, kuriem patīk izkustēties svaigā gaisā kopā ar ģimeni
vai draugiem.
Dalībnieki, startējot 2–4 cilvēku komandā, var izvēlēties 3 h, 6 h distanci,
pārvietojoties ar kājām, vai 4 h velo distanci. Var izvēlēties savām spējām piemērotāko distanci, kā arī ir iespēja
krāt tik daudz kontrolpunktu, cik paši
uzskata par nepieciešamu.
Atzīmēšanās notiek ar SPORTident
(SI) atzīmēšanās sistēmu. SI-karte nepieciešama katram dalībniekam. Kontrolpunktu stacijas darbosies bezkontakta režīmā, nodrošinot atzīmēšanos ar
SPORTident Active Card.
Atgādinām, ka navigācijā drīkst izmantot tikai kompasu, pulksteni un
organizatoru izsniegto sacensību karti.
Pārvietojoties pa autoceļiem, jāievēro
Ceļu satiksmes noteikumi.
Sacensību nolikums lasāms mājaslapā
rogaining.lv.
Rogainings ir komandu orientēšanās
sports apvidū īpaši garā distancē. Dalībnieki apmeklē kontrolpunktus izvēles secībā noteiktā kontrollaikā.
Uzdevums ir iegūt pēc iespējas vairāk
ieskaites punktus, kuri tiek piešķirti par
kontrolpunktu apmeklēšanu.
Tā būs lieliska izkustēšanās un iespēja
baudīt dabu un pavasari. Organizatori
aicina saudzēt un cienīt dabas un cilvēku
radītās vērtības. Valmieras novada rogainingu organizē SIA “Heinola”, atbalsta
Valmieras novada pašvaldība.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
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“Berga vīns” īpašnieks Rihards Bergs –
Valmieras novada tūrisma uzņēmējdarbības
veiksmes stāsts
Aprīlis ir visai rosīgs mēnesis, kad, mostoties dabai, mostas
arī cilvēks. Vēl pirms koku salapošanas steidzam ieurbt tajos,
lai gūtu veldzējošu pavasara vitamīnu devu no bērzu un kļavu
sulām. Kāds tās kāro svaigas, bet kāds šo veselīgo dabas velti
ietērpj jaunā garšu buķetē, radot izsmalcinātus dzērienus. Šis
Valmieras novada tūrisma uzņēmējdarbības stāsts būs jo īpaši
tuvs raksta tēmai.
Pavasarīgā marta pievakarē savā nelielajā vīna darītavā
Kocēnu pagasta “Primenēs” mūs viesmīlīgi uzņem “Berga vīns” darītavas saimnieks Rihards Bergs – jauns un
daudzsološs uzņēmējs, kurš kopā ar ģimeni pirms vairāk nekā gada vēris vīna darītavas durvis arī saviem viesiem. Interesenti šeit var uzzināt gan par produkta ražošanas procesu,
gan par vīniem un sidriem. Rihards piedāvā tos nodegustēt,
kā arī iegādāties līdzņemšanai. Ar pirmo acu skatu tverot vīna
ražotnes un viesu uzņemšanas telpu, bez ievērības nepaliek
arī prāvais skaits ierāmēto diplomu un apbalvojumu, kas grezno sienas. Saimnieku vislielākais lepnums ir zemeņu deserta
vīns, kas trīs gadus pēc kārtas atzīts kā Latvijā labākais deserta
vīns.
Iesākot sarunu par to, kā radās ideja nodarboties ar vīna
darīšanu, Rihards atzīst, ka tas viss sākotnēji bijis zināmas
ziņkāres devas un hobija attīstīšanas rezultātā, kad pirms
pieciem gadiem, tieši bērzu sulu laikā, prātā bija kaut kur
redzēta vīna recepte tieši no tām. Radās ideja pamēģināt. Tā
Valmieras dzīvoklī tika izmēģinātas dažādas vīna darīšanas
receptes. Vīni atzinīgi novērtēti dažādos Latvijas un Baltijas mēroga konkursos, un plūkti arī pirmie uzvaras lauri, kas
deva labu stimulu un apziņu, ka šī lieta sanāk un ir jāvirzās uz
priekšu. Pieredze, aprīkojums un viss pārējais nāca radīšanas
procesā un ar laiku. Dzīvoklis un vēlāk jau tēva mājas tādām
lietām sāka kļūt par šauru, bet, tā kā tajā laikā domas bija arī
par mājas būvniecību, tad ar sievu tika apsvērta doma par nelielu mājas piebūvi, kur nelielos apjomos turpināt šo nodarbi.
Viss izvērtās tā, ka nu vīna darītava un viesu uzņemšanas telpa
gaumīgā dizainā iekārtota vietā, kur bija paredzēta garāža.
Apmainoties ar pieredzi ar citiem vīndariem, Rihards atzīst, ka Latvijas vīndaru vide ir samērā noslēgta, turklāt viņš
necenšas ietekmēties, skatoties citu pieredzi, jo ideja visiem
viena, bet katram savs piegājiens un metodes, kā to darīt.
“Berga vīns” kā oficiāla vīna darītava darbojas vien nepilnu
pusotru gadu, un paralēli šai nodarbei Rihards ir sporta deju
treneris bērniem un pusaudžiem, kā arī vēstures un sociālo
zinību pedagogs. Kopīgā ģimenes uzņēmuma darbos lielu artavu iegulda arī sieva Sanda, kura radījusi pievilcīgo etiķešu
dizainus un tur rūpi par “Berga vīns” mārketinga lietām.
Lai arī tūrisma jomā pēdējie gadi bijuši visai izaicinoši
globālu notikumu rezultātā, tomēr “Berga vīns” saimnieki kā
jauni, nesen savu hobiju komercializējuši uzņēmēji viesu intereses ziņā ir izjutuši tikai augšupeju. Lielo atbildību un satraukumu noņem arī tas, ka vīna ražošana ir kā darbs, kas priecē un
sniedz baudu, nevis darbs, ar kuru jānopelna konkrēta naudas
summa. Saimnieki cenšas, lai bizness labi harmonē ar ģimenes
dzīvi, izbraukuma tirdzniecībā piedaloties tādos pasākumos,
kas ģimenei šķiet saistoši un savienojami ar patīkamu brīvā
laika pavadīšanu. Rihards īpaši uzteic Mājas kafejnīcu dienas
un citus vietējos novada kultūras pasākumus, kuros labprāt
piedalās un sajūt tos kā kaut ko savu.
Aktīvākā viesu uzņemšanas sezona ir vasaras mēneši – jūlijs,
augusts un svētku mēnesis decembris. Stāstā par saviem
viesiem un to uzņemšanu Rihards bilst: “Sākumā pat bija ne-

lielas bažas, ka cilvēki gaidīs kaut ko vairāk un būs ļoti prasīgi, bet īstenībā viņi visi ir savējie un vārda labākajā izpratnē
vienkārši cilvēki. Parasti tā pēcgarša pēc apmeklējuma abām
pusēm paliek ļoti laba. Viesu uzņemšanā tā kārtīgi esam darbojušies tikai vienu vasaru, un līdz šim pie mums lielākoties
ciemojušies viesi no Latvijas, arī no tādām attālākām pilsētām
kā Liepāja, kuri galvenokārt informāciju uzzinājuši no Valmieras novada tūrisma mājaslapas www.visit.valmiera.lv. Svarīga
ir arī kontaktu veidošana un vietējo iepazīšana, jo sadarbojoties veidojas tādi interesanti piedāvājumi, un tas ir viens no
ceļiem, kā sevi popularizēt un veidot karti par to, kas notiek
mums apkārt. Tur mums, jaunai ģimenei, šajā vietā vēl ir kurp
tiekties.” Jāpiemin, ka “Berga vīns” aktīvi darbojas arī sociālo
tīklu platformās Facebook un Instagram.
Atskatoties uz laiku un pārdomājot, ko darītu citādāk, ja ar
šī brīža skatījumu būtu jāsāk viss no jauna, Rihards atzīst, ka,
pirmkārt, nebūtu tik ļoti pārcentušies, bet tvēruši visu ar mazliet vieglāku skatījumu, otrkārt, visu darītu mazliet lēnāk un,
treškārt, būtu vairāk pamācījies par visai sarežģīto dokumentu
noformēšanu šāda veida uzņēmumam. Piebilstot trešo lietu,
Rihards ar smaidu nosaka, ka viss, iespējams, notika tā, kā vajadzēja. Ja būtu zinājis vairāk par sarežģīto daļu, tad varbūt pat
nebūtu uzdrošinājies sākt vīna darīšanas uzņēmējdarbību.
Sarunu beidzam ar Riharda ceļa vārdiem un novēlējumu:
“Es vēlētos un novēlētu citiem, lai mēs beidzot spētu atgriezties tādā normālā, sakarīgā dzīvē, lai mūs visu laiku nevajā tā
baiļu un nedrošības sajūta par to, ka mums nepārtraukti apkārt notiek kaut kas slikts, jo varbūt pēc mēneša var atkal kaut
kas notikt, bet mēs spētu atslābt un izbaudīt mirkli, kultūras
pasākumus un citus dzīves notikumus.”
Nākamajā Valmieras novada tūrisma uzņēmēju veiksmes
stāstā būs iespējams uzzināt Mini Zoo “Mežiņi” saimnieces
Ingunas Valdmanes stāstu, kura savu tūrisma uzņēmējdarbību realizē Dikļu pusē.
Baiba Misiņa,
Valmieras novada pašvaldība
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Latvijas saldējuma galvaspilsēta aicina uz
svētkiem
Sestdien, 28. maijā, Rūjienā jau sesto reizi norisināsies tradicionālie “Saldējuma svētki”.
Saldējums ir Rūjiena galvenais atpazīstamības elements.
Taču bez kāda uzņēmīga un drosmīga cilvēka, iespējams, šodien par Rūjienas saldējumu mēs runātu pagātnes izteiksmē.
Kā stāsta SIA “Rūjienas saldējums” valdes priekšsēdētājs
Igors Miezis, viņš uzņēmuma vadībā nonācis lielkrīzes laikā
2009. gadā, kad kopā ar Rolandu Gulbi iegādājās uzņēmumu.
Savukārt 2016. gadā Igors Miezis kļuva par uzņēmuma vienīgo
īpašnieku.
Iegādājoties uzņēmumu, īpašnieki labi apzinājās, ka viņiem
būs jāpieņem svarīgs un ļoti atbildīgs lēmums par tā nākotni.
“Mēs sapratām, ka šī nav tikai ēka un iekārtas. Tai ir sava vēsture un enerģētika. Apzinoties to, ka turpināt darboties tālāk,
kā līdz šim, uzņēmums nevarēja, nācās pieņemt grūtu lēmumu. Bija divas izvēles – pārcelt ražotni, saglabājot tikai “Rūjienas saldējuma” zīmolu, vai ieguldīt lielus līdzekļus uzņēmuma
modernizācijā.”
Par laimi, īpašnieki izvēlējās saglabāt ražotni Rūjienā. Igors
Miezis atzīst, ka izvēlētais ceļš nav bijis viegls. “Attīstīt nelielu
uzņēmumu reģionā tālu no Rīgas ir ļoti sarežģīti gan darbaspē-

“Rūjienas saldējuma svētku”
programma
28. MAIJS
♦plkst. 9.00–15.00 Amatnieku tirdziņš (Rīgas ielā);
♦plkst. 10.00 Valmieras invalīdu biedrība “Atspēriens” ielūdz uz 30 gadu jubilejas pasākumu (Rūjienas Kultūras namā Upes ielā 9):
♦biedrības skudriņa Tipa ar draudzenēm;
♦senioru ansamblis “Dziesmotā senatne”;
♦senioru koris “Baltie bērzi”;
♦plkst. 11.00–12.00 Vokāli instrumentālā grupa
“Atestāts” (Laika skvērā);
♦plkst. 12.00 Saldējuma svētku atklāšana (Laika
skvērā);
♦plkst. 12.00–14.00 izrāde bērniem (Laika skvērā);
♦plkst. 14.30–14.45 Rūjienas bērnu ansamblis (Laika skvērā);
♦plkst. 14.45–15.00 Rūjienas sieviešu ansamblis
“Skaniens” (Laika skvērā);
♦plkst. 16.00 Rūjienas vārda dienas svinības – tortes
pasniegšana (pie Rūjienas izstāžu zāles Upes ielā 7);
♦plkst. 18.00–20.00 Roberto un grupa (Laika skvērā);
♦plkst. 21.00–22.00 Ivo Grīsniņš Grīslis / Ivo & Posit`Ivo!
(Laika skvērā);
♦plkst. 22.30 balle ar “Ballīšu orķestri” (Laika skvērā);
♦visas dienas garumā bērnu radošās darbnīcas,
bērnu atrakcijas (Centra laukumā, pie “Tālavas taurētāja”);
♦visas dienas garumā Urbānās mākslas stūris (Upes
ielā);
♦Baznīcu nakts (Rūjienas Svētā Bērtuļa Evaņģēliski
luteriskā baznīcā Rīgas ielā 32).
Un, protams, saldējums, saldējums, saldējums..
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ka pieejamības, gan infrastruktūras, gan loģistikas ziņā. Īpaši
grūti bija pirmie pieci gadi, kad izmisīgi meklējām veidus, kā
iziet ārpus Latvijas tirgus. Uzņēmuma attīstībai tas bija kritiski
nepieciešams, jo Latvijas tirgus ir ļoti mazs un konkurence ir
sīva. Taču mēs nepadevāmies un ticējām, ka varam atrast ko
unikālu, kas dotu Rūjienas saldējumam jaunu elpu.”
Šī “jaunā elpa” bija ASV uzņēmuma “Minimelts” saldējuma
bumbiņas. “Rūjienas saldējums” kļuva par ekskluzīvu šī
produkta ražotāju un izplatītāju Eiropas Savienībā un virknē
citu valstu. “Šis bija ļoti liels solis uzņēmuma attīstībā. Esam
auguši profesionālā ziņā, jo saldējuma bumbiņu ražošana
būtiski atšķiras no tradicionālā saldējuma ražošanas. Arī
pārdošanas kanāli ir atšķirīgi. Pašlaik no mazās Rūjienas šis
gardums ceļo uz vairāk nekā 20 valstīm. Tālākā un eksotiskākā
no valstīm ir Gvatemala. Šogad plānojam sākt eksportu uz
Maurīciju. Ievērojams un svarīgs eksporta tirgus ir Polija.
Diemžēl kara dēļ esam zaudējuši lielu un iemīļotu tirgu Ukrainā.
Piecos gados mums bija izdevies izveidot ļoti labu partneru
tīklu. Ukraiņu godīgums un darba spars bija apbrīnojams. Lai
arī mūsu sadarbība ir apturēta, turpinām personiski sazināties.
Ļoti ceram, ka drīz karš beigsies un visi būs sveiki un veseli.”
Līdz ar eksporta apjomu izaugsmi esam kļuvuši finansiāli
spēcīgāki, kas ir devis iespēju Latvijas tirgū piedāvāt pircējiem
daudz jaunus un interesantus produktus, protams, saglabājot
mūsu tradicionālās vērtības – ražot saldējumu no dabiskām
izejvielām. Šajā laikā esam arī nomainījuši 90 procentus
veco iekārtu pret jaunām, modernām un energoefektīvām,
kā arī renovējuši vēsturisko ražotnes ēku. Šogad nodosim
ekspluatācijā jaunu piebūvi ražotnei un saldētavām, lai varētu turpināt izaugsmi. Mēs stingri turamies pie Rūjienas kā
vēsturiska reģionālā zīmola un ejam ar to uz priekšu.”
Igors Miezis skaidro, ka pandēmija ir bremzējusi uzņēmuma
izaugsmi, taču ir izdevies noturēties pirmspandēmijas līmenī.
Lai arī vietējais tirgus no kopējā pārdošanas apjoma ir 35
procenti, finansiālā jauda ļauj “Rūjienas saldējumam” attīstīt
jaunus produktus, lai iepriecinātu pašmāju pircējus. “Latvijas
pircējs mums ir īpaši mīļš, tādēļ veltām lielu uzmanību vietējam
sortimentam. Pārdošanas rādītāji apliecina, ka arī pircēji paliek
mums uzticīgi.”
Jau vairāk nekā 12 gadus Igors Miezis ir saistīts ar Rūjienu.
Vadot uzņēmumu, ne katru dienu viņš atrodas ražotnē. Atbraucot uz Rūjienu, viņam vienmēr ir gaiša sajūta. “Man
vienmēr ir prieks būt Rūjienā. Šī ir patīkama un sakārtota
pilsēta, tādēļ es gribu apstrīdēt dažkārt dzirdētu apgalvojumu, ka mazpilsētās, kurās ir mazāk par 5000 iedzīvotāju, nav
vērts ieguldīt infrastruktūrā un pakalpojumu nodrošināšanā.
Es ļoti ceru, ka šiem cilvēkiem nav taisnība. To apliecina gan
rūjienieši, gan arī mūsu uzņēmums.”
Runājot par uzņēmējdarbības attīstību reģionos, Igors
Miezis neslēpj savu principiālo viedokli: “Uz katru čīkstētāju
un ne sevišķi veiksmīgu stāstu pretī ir veiksmes stāsts. Es
zinu daudzus piemērus, ka ne tikai Rīgā un Pierīgā darbojas
spēcīgi uzņēmumi. Tādēļ uzskatu, ka viss ir mūsu pašu rokās.
Sākot ražot “Minimelts” saldējumu, es sapratu, ka tas ir radīts
tieši mums. Nekur pārtikas ražošanā nav vieglu ceļu. Tos sen
ir aizņēmuši lielie milži ar masveida produktiem. Tādēļ mums
ir jāmeklē unikāli produkti, ar kuriem lielie uzņēmumi negrib
nodarboties. Mēs esam to atraduši un turpinām savu ceļu par
spīti krīzēm un pandēmijām. Viegli ir tikai tur, kur mēs neesam.”
Dzintars Močs,
Valmieras novada pašvaldība
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Plostnieku svētki – 25. gadskārta amata
prasmju godināšanai
Iedomājieties – Gauja pilna ar aptuveni sešus un četrus metrus
gariem baļķiem, kas, cits pie cita sastājušies, veido tik blīvu kārtu,
ka ūdens gandrīz nav redzams! Un tos meistarīgi virza plostnieki,
vietas ieņēmuši uz 70–80 metrus garā astes plosta. Tāds skats bija
ierasts līdz 20. gadsimta 60. gadu beigām, kad Gauja bija ūdensceļš
kokmateriālu transportēšanai. Mūsdienās plostnieku amatu prasmes
mērķtiecīgi nodotas nākamajām paaudzēm, un 2021. gadā Latvija tās pieteica UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma
reprezentatīvajam sarakstam. 21. maijā ikviens aicināts uz Plostnieku svētkiem Strenčos, kur jau 25. reizi tiks godinātas plostnieku
amatu prasmes.
“Iniciators amatu prasmju nodošanai tālāk bija Mārtiņš Gaigals.
Uzmeklējām vecos plostniekus, kuri mums uzticēja un parādīja plostu siešanu, dalījās pieredzē. Tagad būs jau 25. reize, kad daļu no tā
varēs redzēt ikviens, apmeklējot Plostnieku svētkus,” stāsta Jānis
Vāvere, biedrības “Gaujas plostnieki” biedrs.
Gatavošanos apmēram 37 kilometrus garajam braucienam sāk
jau vairākas dienas iepriekš. “Izmantojam apmēram 35 kubikmetrus
kaltušu priežu. Vienu dienu no piecus līdz sešus metrus gariem
baļķiem sienam plostu, kas sanāk aptuveni 80 metrus garš. Pēc
svētkiem vesela diena paiet, kamēr baļķi no upes izzvejoti. Atceros,
ka pirmo reizi plostu sējām kādas 12 stundas, tagad, kad pagājuši jau
25 gadi, plosts ir gatavs apmēram septiņu stundu laikā. Šogad sāksim
18. maijā pie Spicu tilta, lai 21. maijā svinīgi ierastos Strenčos.”
Jānis Vāvere stāsta, ka sākotnēji kokmateriāli tika sieti plostos,
baļķiem dodoties vairāk nekā 300 kilometru garajā ceļā. Pēc
Otrā pasaules kara sākās baļķu vaļēja pludināšana, kam sekoja
plostnieki uz sieta plosta, virzot vērtīgo kravu. “Upe nosaka
plosta izmēru, piemēram, Daugavā tie varēja būt platāki, jo arī
upe ir platāka. Plostniekiem ir jāpārzina upe, tās daba. Gaujā bija
vairākas šķērsragatas, kas regulēja kokmateriālu plūsmu, turklāt
bija vairāki posteņi, tostarp arī Strenčos, ūdensceļā darbojoties
pludinātāju brigādēm. Baļķi no Gaujas nokļuva Mazajā Baltezerā,
kur bija ūdensdārzi baļķu izcelšanai, lai tos apstrādātu un tālāk jau
transportētu ar kuģīti.”
Pludiņu jeb pludinātāju darbs nebija viegls. To ietekmēja arī
sastrēgumi un ūdens līmeņa svārstības. Arī Jānis šo 25 gadu laikā
pieredzējis bīstamas situācijas gan augstā ūdens līmeņa dēļ, kad
2013. gada plūdu laikā plosts aptinās ap tilta balstiem un sadalījās
četrās daļās, gan tad, kad upē ūdens līmenis bijis zems. “Plūdu laikā
bija ļoti grūti tikt malā. Plosta garums un masa liela, bija jāpacīnās.
Turklāt Gauja ir strauja un līkumaina. Savukārt citā gadā, kad bija
zems ūdens līmenis, sanāca braukt tumsā, pamanījāmies 70–80
metrus garo plostu vēl apgriezt riņķī.”
Plostniekiem ir arī savs vārdu krājums, kas apkopots grāmatā
“Tradīciju burtnīca. Gaujas plostnieki” iekļautajā vārdnīcā (grāmatas
sagatavotāja – Ieva Vītola). Arkla kurpe, begani, urpis, knebļi, pasieris,
sekacis, tarataika, žviras – tie ir tikai daži vārdi, kas apliecina prasmju
unikalitāti. “To var apgūt darot, tāpēc amata prasmes ir jākopj un
jānodod nākamajām paaudzēm. Sadarbojamies ar citām valstīm,
dalāmies pieredzē. Mums ir svarīgs uzdevums plostnieku amatu
prasmes nodot tālāk, lai šis īpašais mantojums nepazustu.”
2018. gadā Gaujas plostnieku amata prasmes tika iekļautas
Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, biedrībai “Gaujas
plostnieki” sākot sadarbību ar plostnieku biedrībām no Austrijas,
Čehijas, Polijas, Spānijas un Vācijas un veidojot pieteikumu plostnieku amata prasmju iekļaušanai UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā. Pieteikums tiks izskatīts
2022. gadā. Plostnieku amatu prasmes ir zināšanas par baļķu
sagatavošanu, plostu siešanu un pludināšanu pa Gauju, izmantojot
upes straumi un labi pazīstot tās plūduma raksturu pavasarī.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība

25. Gaujas plostnieku
svētku programma
20. MAIJS

♦ plkst. 19.00 – svētku ieskandināšana. Dejas un
skaists vakars pie Gaujas kopā ar grupu “Pajūgi”. Vizināšanās ar pontonlaivu “Made Marija”
(pie laivu piestātnes Gaujmalā). Darbosies kafejnīca. Ieeja par ziedojumiem Ukrainas atbalstam.
21. MAIJS
♦ plkst. 9.00 – Plostnieku svētku gadatirgus;
♦ plkst. 10.00 – pašdarbības kolektīvu koncerts,
dejo VPD “Tīne”, bērnu DK “Tīnīte”, SDDK “Madaras”, LDK “My Way”, spēlē PO “Strenči” (pie vecā
plostnieka);
♦ plkst. 10.00–15.00 – darbosies pārvietojamā
virvju trase (automašīnu stāvlaukumā);
♦ plkst. 10.00–18.00 – vizināšanās ar pontonlaivu “Made Marija”, maksas norise (no laivu piestātnes);
♦ plkst. 10.00–14.00 – Vidzemes floristu salidojums (promenādē pie estrādes);
♦ plkst. 10.00–14.00 – sporta spēles plostnieku
garā (pļaviņā pie estrādes);
♦ plkst. 11.00 – Valmieras Kennelkluba suņu izstāde un paraugdemonstrējumi (pļaviņā aiz
aļņa figūras);
♦ plkst. 12.00 – plosta pienākšana, svētku gājiens, plostnieku sveikšana (pie vecā plostnieka);
♦ plkst. 12.30 – Yamaha mūzikas skolas bundzinieku sveiciens svētkos (pie vecā plostnieka);
♦ plkst. 13.00 – akcija “Kūku kūka” (pie estrādes);
♦ plkst. 14.00 – grupas “Keksi” koncerts (estrādē);
♦ plkst. 21.30 – muzikāls deju uzvedums – izrāde “Gaujas mistērijas” (estrādē);
♦ plkst. 23.00 – vakara mūzika uz Gaujas (no tilta
gar estrādi);
♦ plkst. 23.30 – balle ar grupu “Baltie lāči”, ieeja
5 EUR (estrādē).
21. MAIJS

♦ plkst. 21.30 Strenču brīvdabas estrādē oriģināluzvedums “Gaujas mistērijas”.
Ūdens plūstot nekad neesot vienāds
Tāpat kā mirkļi. Ko piedzīvojam,
Nevarot tā vairs atkārtoties.
Kā tie vīri, kas reiz plostus sēja,
Nebaidoties lietus un vēja.
Tā, no ūdens akmens velts,
Spēks – no Gaujas smelts.

Mūzika – Kristaps Krievkalns, horeogrāfija – Edīte
Ābeltiņa, teksta autore – Elīna Krastiņa. Uzvedumā
piedalās: mūsdienu deju grupa “BURAS”, Latvijas Nacionālā teātra aktieris Gundars Grasbergs,
Kristaps Krievkalns – taustiņi, Miķelis Vīte – bungas, Armands Treilihs – basģitāra, Ēriks Upenieks –
ģitāra un solisti – Elīna Ose, Laura Leontjeva, Matīss
Tučs, Tomass Sergejevs.
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Koncertos aicina uzzināt par ērģelēm
Valmieras novadā
Valmieras novadā jau drīzumā skanēs ērģeļmūzikas koncerti. Tos atklās ar
koncertu “Tēvzemei” 4. maijā plkst. 12.00
Strenču baznīcā. Uzstāsies Maija Ozola
(vijole), Līga Ivāne (ērģeles). Koncertos
arī varēs vairāk uzzināt par šo neparasto
instrumentu. Gaidot koncertus, aicinām
gūt ieskatu par Valmieras novadā esošajām ērģelēm.
Ērģeles dēvē par mūzikas instrumentu karalieni – vienā instrumentā apvienots gan maigums, gan spēks, gan visdažādākās skaņu krāsas, un neviens cits
instruments nespēj pilnvērtīgi pieskandēt
vislielākās katedrāles. Bet šī karaliene ir
sarežģīta un reizēm arī kaprīza, tai ir tūkstoš detaļu: dēļi un klucīši, skali un veltnīši, atsperes un leņķīši, ventiļi, vadi, filca
ripulīši un vēl daudz kā cita.
Ērģeļu dažādās balsis ir reģistri –
skanējuma augstums, tembrs, intensitāte, ko ietekmē stabuļu garums, materiāls, diametrs u.tml. Manuālis ir roku
klaviatūra, un tas var būt viens vai vairāki.
Pedālis spēlēšanai ar kājām arī ir klaviatūra, tikai ar platākiem un garākiem 2532 taustiņiem.
Valmieras novadā ērģeles (tās uzskaitītas hronoloģiskā kārtībā, minot
baznīcu, ērģeļbūvētāju, tapšanas gadu,
reģistru skaitu, manuāļu skaitu, pedāli)
apskatāmas:
♦ Trikātas Sv. Jāņa baznīcā, Augusts
Martins (Erfurte, Vācija–Rīga), 1867.,
iesvētītas 21.05., 13/I/P;
♦ Matīšu Sv. Mateja baznīcā, Frīdrihs
Ladegasts (Veisenfelsa, Vācija), 1867.,
iesvētītas 27.08., 13/II/P;
♦ Ēveles baznīcā, Frīdrihs Veisenborns
(Tīringene, Vācija–Krustpils), 1874., 15/
II/P;
♦ Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā, Frīdrihs
Ladegasts, 1886., iesvētītas 22.06., 33/
III/P;
♦ Strenču baznīcā, Mārtiņš Krēsliņš
(Jēkabpils), 1900., 5/I/P;
♦ Rubenes baznīcā, Mārtiņš Krēsliņš,
1908., 12/II/P;
♦ Mazsalacas Svētās Annas baznīcā,
“F.Walcker&Co” (Ludvigsburga, Vācija), 1911., 21/II/P;
♦ Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīcā, Anderss
Magnusons (Gēteborga, Zviedrija),
20. gadsimta 20. gados, 16/II/P;
♦ Dikļu baznīcā, Jānis Dūrējs (Valmiera),
1934., 8/II/P;
♦ Burtnieku baznīcā, “Lindegrens Orgelbyggeri” (Zviedrija), 1971., 7/I/P;
♦ Valmieras Jaunavas Marijas debesīs
uzņemšanas Romas katoļu baznīcā,
Gloria Eco 217 (Vācija), 21. gadsimta
sākums, 17/II/P;
♦ Valmieras Mūzikas skolā, Viscount
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Cantorum Duo (Itālija), 2018., 27/II/P.
♦ Tātad kopumā Valmieras novadā ir
12 ērģeles, desmit no tām – luteriskās baznīcās. Vecākās ir Trikātā un
Matīšos, mazākās – Strenčos, lielākās
– Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā, un
tās ir vienīgās novada ērģeles ar trīs
manuāļiem.
♦ Ir arī divi pozitīvi – mazas, pārvietojamas ērģeles, un te pedālim nav sava
patstāvīga reģistra:
♦ Valmieras Septītās dienas adventistu
baznīcā, VEB Orgelbau Dresden (Vācija), 1975., 4/I/P;
♦ Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā, Jānis
Kalniņš (Ugāle), 1997., 4/I/P.
Prieks par Ēveles, Trikātas, Strenču,
Matīšu un Valmieras baznīcu ērģelēm,
kuras ir apkoptas, vietējo ērģelnieku un
draudzes uzraudzītas. Trikātas, Ēveles,
Mazsalacas un Valmieras Sv. Sīmaņa
baznīcu ērģeles ir Valsts nozīmes mākslas
pieminekļi, tomēr tas vēl negarantē
finansējumu instrumentu uzturēšanai.
Mazsalacas ērģeles būvējusī “E.F.
Walcker&Co” firma visā Latvijā ir pārstāvēta ar 26 joprojām skanošiem
instrumentiem. Tās būvētie instrumenti
guvuši atzinību visā pasaulē, un to
skaitā ir vienas no izcilākajām un tā
laika lielākajām pasaules ērģelēm Rīgas
Domā. Mazsalacā ērģelēm remontdarbi
gan sākti, bet diemžēl nav pabeigti –
pedālis neskan, reģistri ne vienmēr
ieslēdzas. Pirmais akadēmiski izglītotais
latviešu ērģelnieks, mazsalacietis Ādams
Ore (1855–1927), kurš bija Eiropā atzinīgi
novērtēts ērģeļvirtuozs, šo ērģeļu iesvētīšanas svinībās spēlējis notikumam
par godu paša sacerētu korāļfantāziju
”Harre meine Seele!” (“Gaidi, mana dvēsele!”), pašlaik šo skaņdarbu atskaņot te
nav iespējams.
Strenču baznīcas nelielās ērģeles darinājis Mārtiņš Krēsliņš, pirmais profesionālais latviešu ērģeļmeistars. Šobrīd
trūkst tuvāku ziņu, kā un kad šīs ērģeles
nonākušas Strenču baznīcā. Uz Bourdon
16’ reģistra lielākās stabules uzraksts
“Reval 1900” norāda, ka instruments
būvēts 1900. gadā Tallinai. Ērģelnieks
Aivars Kalējs izsaka pieņēmumu, ka
ērģeles būvētas Rēveles latviešu viesīgajai biedrībai, 1907. gadā būvētajā
Strenču baznīcā uzstādītas pēc 1919.
gada Brīvības cīņām. Strenčos ērģeles saglabājušās labā un praktiski oriģinālā
stāvoklī. Diemžēl citas M. Krēsliņa ērģeles,
kas ir Rubenē, neskan nemaz. Ap 1940.
gadu demolētas, ap 1964. gadu pārvestas
uz Valmieras adventistu draudzi, kur
tām trūkstošās detaļas ieliktas no citām
ērģelēm, 1991. gadā uzstādītas atpakaļ
Rubenē, ērģeles jau ilgstoši klusē.
Jānim Dūrējam (1892–1944) Dikļu

baznīcas instruments bija pirmās patstāvīgi radītās ērģeles. Rucavietis J. Dūrējs
no 20. gadu vidus līdz 1931. gadam
strādāja Rīgas ērģeļbūves firmā “H.
Kolbe un J. Dūrējs” kopā ar vienu no
teorētiski un praktiski zinošākajiem
Latvijas ērģeļbūvētājiem Herbertu Kolbi.
Remontējot ērģeles Viļķenes baznīcā,
Jānis iepazinās ar vietējo ērģelnieci
Valliju Erdmani, ar kuru apprecējās, un
1931. gadā Vallijas dzimtas īpašumam
– divstāvu dzīvojamai mājai Valmierā
Beātes ielā 8 – blakus piebūvēja
ērģeļbūvētavu un galdniecības darbnīcu.
Te Valmierā 1934. gadā tapa Jāņa Dūrēja
Dikļu baznīcas ērģeles. Parasti tik mazam
instrumentam iztiek tikai ar vienu
manuāli, bet J. Dūrējs tiecās panākt,
lai arī mazas ērģeles būtu piemērotas
koncertmūzikas izpildīšanai, tāpēc tapa
divi manuāļi un dažādas palīgierīces.
Šim instrumentam nepieciešama profilaktiska apkope, un tad te varēs
skanēt J. Dūrēja meitas, komponistes
Maijas Einfeldes ērģeļmūzika. 1944.
gadā J. Dūrējs pāragri aizgāja mūžībā,
apglabāts Valmieras pilsētas centra kapos. Tā paša gada septembrī Valmieras
postošajā ugunsgrēkā nodega gan
māja, gan darbnīca. Tā 1944. gadā beidza pastāvēt otra zināmā ērģeļbūves
darbnīca Valmieras vēsturē. (Pirmā bija
18. gadsimta beigās Heinriha Andreasa
Konciusa (dzimšanas gads ap 1714.,
miršanas gads nav zināms) un viņa znota
Johanna Andreasa Štaina (1752–1821)
Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas iepriekšējo
– 1780. gadā būvēto – ērģeļu meistaru
darbnīca.) Varbūt reiz atkal būs?
Augusta Martina meistarīgi uzbūvētās
Trikātas ērģeles ir labā stāvoklī un
saglabājušas spēcīgu skanējumu. Ērģeļu
atklāšana aprakstīta presē vien trīs
mēnešus pēc ērģeļu atklāšanas, īpaši
izceļot Mikstūru un Bazūnes reģistrus.
Trikātā ir dzimis un pirmos iespaidus
par ērģeļu skanējumu jau bērnībā guvis profesors Nikolajs Vanadziņš (1892–
1972), kurš ar stingru apņemšanos un
praktiski bez finanšu līdzekļiem tomēr
sasniedza pat Pēterburgas konservatorijas ērģeļklases vadītāja amatu, vēlāk ilgus gadus bija prasmīgs direktors
Daugavpils Tautas konservatorijā, tad
Nacionālajā operā, bet kopš 1938. gada
vadīja ērģeļklasi Latvijas konservatorijā.
Rūjiena iepriekšējās ērģeles zaudēja
1974. gada postošajā ugunsgrēkā. Te
un Burtniekos patlaban skan zviedru
dāvinātās ērģeles. Burtnieku baznīcā
gan var redzēt arī daļas no brīnišķīgām
dižā vācu meistara F. Ladegasta ērģelēm.
Ladegasts Vidzemē uzbūvēja piecas
ērģeles: 1867. gadā Matīšos, Burtniekos,
Valkā (Valgā), 1880. gadā Cesvainē, 1886.
gadā Valmierā. No šīm skan vien trīs, jo
Cesvainē padomju laikos ērģeles pilnībā
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nopostīja. Burtnieku baznīcu iekļāva
LPSR Valsts aizsargājamo pieminekļu
sarakstā, plānā bija skatu tornis, mākslas ekspozīcijas un ērģeļkoncerti, tomēr
cerēto neīstenoja, un ap 1972., 1973.
gadu konstatēja, ka baznīca atkārtoti
demolēta, tajā skaitā daļēji izlaupītas
ērģeles, no stabulēm nekas nebija palicis. Ērģeļmeistari apgalvo, ka ērģeles
iespējams pilnībā atjaunot, ņemot par
paraugu līdzīga izmēra instrumentu –
Valgas Sv. Jāņa baznīcas ērģeles, kuras ir
vienīgās saglabājušās Ladegasta ērģeles
Igaunijā. Iespējams, arī Matīšu Ladegasta ērģeles tiktu postītas, bet tās 1964.
gadā aizveda uz Sv. Marka baznīcu Rīgā,
no kurienes 1988. gadā atveda atpakaļ,
Matīšos tās skan un darbojas labi.
Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas F. Ladegasta ērģeles ir Latvijas ērģeļu pērle.
Ap 1700 stabuļu instrumenta izmēri
centimetros ir 600x850x352 (AxPlxDz).
Vidēja izmēra ērģelēm te rets, ļoti zema
skanējuma reģistrs – Untersatz 32’, kas
liek vibrēt logu stikliem, tam ir ap četrus
metrus garas stabules, skanējuma frekvence – ap 16 herciem, kas ir zemākā
cilvēkam sadzirdamā robeža. Padomju
laikā baznīcā izveidoja koncertzāli un
pieslēdza centrālapkuri, kuras pārmērīgas lietošanas dēļ koka detaļas izkalta, tamdēļ joprojām reizumis līdz ar
skaistajām skaņu krāsām dzirdamas arī
vējlāžu un stabuļu sīcošas pieskaņas.
Labas ērģeles ir katras baznīcas
lepnums, bagātība, to ilgam mūžam
jāievēro daži noteikumi: baznīcās jācenšas uzturēt vienmērīgs mikroklimats; ieteicamās gaisa mitruma robežas ir 40–60 %; mitruma pazemināšanai telpas jāvēdina. Vismaz vienu reizi
nedēļā (arī ziemā) jāieslēdz visi reģistri
un jāizspēlē visi taustiņi, lai nodrošinātu gaisa apmaiņu vējlādēs un stabulēs.
Interesenti Latvijas ērģeļu pasauli
var apskatīt vietnē www.orcgcat.lv,
bet klātienē var apmeklēt un vairāk
uzzināt Valmieras novada pašvaldības
atbalstītos ērģeļmūzikas koncertos:
♦ Strenču baznīcā koncerts “Tēvzemei”
4. maijā plkst. 12.00. Uzstāsies Maija
Ozola (vijole), Līga Ivāne (ērģeles);
♦ Burtnieku Sv. Annas baznīcā –
26. jūlijā;
♦ Ēveles baznīcā – 31. jūlijā;
♦ Matīšu baznīcā – 6. augustā;
♦ Trikātas baznīcā – oktobra sākumā.
Katram koncertam programmu aicinām skatīt Valmieras novada mājaslapā www.valmierasnovads.lv, kā arī
pašvaldības informatīvā izdevuma numuros.
Paldies par palīdzību raksta tapšanā
Leonam Āķeram un Ivaram Lūsim!

Valmieras vasaras teātra
festivāla fokusā šogad –
brīvdomība
Valmieras vasaras teātra festivāls šogad vēršas plašumā – tas notiks četras dienas, no 4. līdz 7. augustam, kā arī vairāki festivāla darbi piedzīvos viesizrādes ārpus Valmieras. Galvenā šī gada festivāla tēma ir Brīvdomība. Kopumā skatītājiem
tiks piedāvāti deviņi iestudējumi, no kuriem seši būs jaundarbi, sākot ar izrādēm
bērniem un beidzot ar laikmetīgās mākslas, operas un kustību iestudējumiem, bet
trīs – iepriekšējo gadu skatītāju iecienītas un arī “Spēlmaņu nakts” balvas ieguvušas
izrādes. Festivāla programmu un biļetes plānots izziņot maijā.
Festivāla fokusā būs Brīvdomības tematika, izceļot brīvības un domāšanas (bet
ne tikai) nozīmību šajā smagajā laikā, kad Krievija ik dienas veic kara noziegumus
Ukrainā; laikā, kad informācijas telpā notiekošais šķeļ sabiedrību, iespēja izteikties
brīvi, būt brīviem visdažādākajās nozīmēs ir īpaši aktuāla. Šis fenomens izrāžu kontekstā tiks apskatīts kā iespēja būt patstāvīgam savās domās un darbībās, atraisīt
sevī radošo potenciālu. Festivāla direktors Reinis Suhanovs: “Mēs dzīvojam laikā,
kad tiešsaistē sekojam tam, kā apvienojas nācija, lai cīnītos par iespēju būt brīviem
un lemt savu nākotni. Mēs esam situācijā, kad mums skaidri jānostājas brīvības pusē.
Valmieras vasaras teātra festivāls centīsies darīt labāko, ko māk, – organizēt platformu,
kur māksliniekiem un skatītājiem satikties, lai piedzīvotu to, cik daudzveidīga ir pasaule, un kultivētu domāšanas un rīcības ciešo sakarību. Manuprāt, īpaši svarīgi tas ir
laikā, kad piedzīvojam ļaunuma maskas atklāšanos un varoņu dzimšanu.”
Viens no festivāla lielākajiem notikumiem būs lielformāta koncerts Valmieras
estrādē ar pūtēju orķestra “Rīga” un vairāku simtu koristu piedalīšanos, kas aktualizēs pirms gadiem divdesmit – trīsdesmit radīto “alternatīvā un nekomerciālā” žanra mūziku. Sešu mūsdienu komponistu – Jēkaba Nīmaņa, Emīla Zilberta, Platona
Buravicka, Sabīnes Ķezberes, Oskara Herliņa un Edgara Mākena – aranžijās kopkora un pūtēju orķestra izpildījumā izskanēs teju 20 Latvijas “underground” mūzikas
pārstāvju darbi, piemēram, Pest of a Child, Hospitāļu iela, Trobels, Non Skid, Bērnības milicija un vēl daudzu citu.
Šogad vairāki festivāla iestudējumi dosies arī tūrē pa Latviju, skatītājiem piedāvājot divus festivāla ietvaros tapušos darbus – jaundarbs “Hamoka komūna”
Sabīnes Ozoliņas režijā maijā un jūnijā viesosies dažādās vietās Valmieras novadā,
bet izrādi par futbolu “Uzvara ir mirklis” pēc festivāla varēs noskatīties arī Rīgā, Liepājā un Gulbenē.
Valmieras vasaras teātra festivālu Valmieras teātris sadarbībā ar Valmieras novada
pašvaldību un atbalstītājiem rīko jau septīto gadu. Vairāk: www.valmierasfestivals.lv.
Šī gada festivāla vizuālās identitātes autors: Aleksandrs Breže.
Lija Lauze,
Valmieras vasaras teātra festivāls

Līga Ivāne,
Valmieras Mūzikas skolas ērģeļspēles
skolotāja
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Aicinām uz Muzeju nakti
Vēsture, dziesma, teātris, mantojums, dabas tuvums – šogad
Muzeju naktī, 14. maijā, būs skatāmi un skanēs stāsti par nozīmīgo,
interesanto un saistošo, kas pavada mūs katru dienu, un ikviens
aicināts satikt savu īpašo stāstu.
VALMIERAS MUZEJS AICINA UZZINĀT, KĀDI STĀSTI
DZĪVOS TOPOŠAJĀ VALMIERAS PILS KULTŪRVIDES CENTRĀ
Bet pirms tam, 14. maijā no plkst. 15.00 līdz 17.00, Garšaugu
dārzā Pilskalna ielā 2 aicinām uz tikšanos ar zāļu zinātāju Zeltīti
Kavieri. Uzzināsiet, ko iesēt un izaudzēt savā dārzā vai balkona
kastītē, kas noderēs, stiprinot veselību.
No plkst. 17.00 līdz 01.00 vecpilsētas teritorijā būs skatāma
ārtelpas izstāde – spēle “Atslēdz Valmieras senāko vēsturi”. Gada
nogalē durvis vērs Valmieras muzeja pils kultūrvides centrs, aicinot uz jaunu vēstures ekspozīciju “de Woldemer”. Muzeju nakts
laikā būs iespēja pavērt priekškara maliņu un ielūkoties, kādi
stāsti tur dzīvos. Dažādās vietās pilsētā izvietotie astoņi vides
stendi vēstīs kādu Valmieras stāstu un slēps norādi. Ja tās atradīsi,
atminēsi noslēpumu. Dienai pārejot naktī, pils vīzija iemirdzēsies.
No plkst. 17.00 līdz 19.00 muzeja pagalmā norisināsies radošā darbnīca “Valmieras vecpilsētas glezna”, rosinot atainot
tādas seno laiku liecības, ko tagad var atrast tikai arheoloģiskos
izrakumos.
No plkst. 19.00 līdz 01.00 Izstāžu namā skatāma pasaulē
pazīstamākā Latvijas keramiķa Pētera Martinsona (1931–2013)
grafikas un keramikas darbu izstāde “Pēteris Martinsons. Sajūtu
arhitektūra”.
No plkst. 19.00 līdz 01.00 Izstāžu nama vestibilā būs skatāma ekspresizstāde “Pavasaris. Vilhelmam Purvītim 150”. Tā atklās
vienu no Valmieras muzeja kolekcijas pērlēm – gleznotāja Vilhelma Purvīša darbu “Pavasaris”.
No plkst. 19.00 līdz 20.00 Valmieras muzeja iekšpagalmā
norisināsies bērnu un jauniešu koncerts “Mūsu muzejs”. Uzstāsies
saksofonu ansamblis “Valmieras meitenes”, vokālā studija “Smaidiņi” un “Notiņas”, popgrupa “Dīvas”, Valmieras Jaunatnes centra
“Vinda” vokāli instrumentālais ansamblis, Valmieras “Yamaha”
mūzikas skolas ansamblis “Epic Wolf Orchestra”.
No plkst. 21.00 līdz 22.00 Valmieras muzeja iekšpagalmā
aicinām uz noskaņu koncertu “Ar Tevi”, uzstāsies Zane un Māris
Rozenfeldi.
MATĪŠU TAUTAS NAMS AICINA IEDVESMU
SMELTIES MŪZIKĀ
No 2. maija līdz 5. jūnijam Matīšu Tautas namā aicinām apmeklēt Valmieras muzeja ekspozīcijas izstādi “Lauku muzikanti un
kapellas Vidzemē 20. gadsimta pirmajā pusē”.
13. maijā plkst. 19.00 Matīšu Tautas namā norisināsies vokālo
ansambļu sadziedāšanās koncerts “Dziesmu ziedi”.
14. maijā plkst. 12.00 Matīšu Tautas namā uzstāsies vīru koris “Imanta”, bet plkst. 13.30 vīri Jēkabkalnā, vietā, kur norisinājās
II Dziesmu svētki, iestādīs ozolu.

MAZSALACAS MUZEJS IELŪDZ UZ TEĀTRI
14. maijā plkst. 19.00 Mazsalacas muzejā būs ekspresizstādes
“Pēteris Lūcis un Mazsalaca” atklāšana.
Plkst. 19.30 pagalmā pie muzeja būs skatāms teatralizēts
uzvedums “Sadzīves krikumi”.
Jāpiemin, ka līdz 30. jūnijam Mazsalacas muzejā skatāma
Vincenta Ločmeļa gleznu izstāde.
MAZSALACAS KULTŪRAS CENTRS AICINA UZ DZEJU
UN DZIESMU VAKARU
14. maijā plkst. 20.30 Mazsalacas Kultūras centrā norisināsies
Guntara Rača koncerts “Guntara Rača dzejas un dziesmu vakars
365”. Piedalās: Uģis Tirzītis (ģitāra), Andris Alviķis (bass), Edvards
Strazdiņš (ģitāra, balss). Ieeja: 5 EUR.
SĒĻU MUIŽA UZBURS ĪPAŠU NOSKAŅU
14. maijā no plkst. 21.30 norisināsies vairāku izstāžu atvēršana un tikšanās ar māksliniekiem. Plašāk mājaslapā www.valmieras
novads.lv.
No plkst. 21.30 līdz 24.00 Muzeju nakts tiks iekrāsota neparastā noskaņā, saspēlējoties gaismai un tumsai.
Plkst. 22.30 muižas lielajā zālē klātesošos priecēs akordeonistes Initas Āboliņas solokoncerts “Noktirnes noskaņās”.
Sarīkojuma laikā būs iespēja apskatīt pastāvīgās ekspozīcijas: vēsturisko ekspozīciju “Sēļu muiža un apkārtnes muižas”,
porcelāna figūriņu kolekciju (Zviedrija).
NAUKŠĒNU CILVĒKMUZEJS AICINA APSKATĪT DĀRGUMUS,
BAUDĪT KONCERTU UN TEĀTRA IZRĀDI
14. maijā no plkst. 18.00 Naukšēnu Cilvēkmuzejā būs skatāmas divas jaunas izstādes.
Izstādē “Pie tējas tases” aicinām aplūkot vietējo iedzīvotāju dārgumus – tasītes, apakštasītes, servīzes. Būs skatāmi arī priekšmeti
no Valmieras muzeja krājuma. Izstāde atvēta līdz 22. jūnijam.
Naukšēnu doktorāta teritorijā būs skatāma izstāde “Ziemeļvidzemes pērles” par muižu rotām – parkiem. Izstāde atvērta no
3. maija līdz 30. jūlijam.
No plkst. 18.00 līdz 21.00 Naukšēnu doktorāta teritorijā ikviens aicināts piedalīties radošajā darbnīcā “Baudot tēju”, lai izzinātu tējas garšas un smaržas, baudītu tēju un pavasara noskaņu. Būs iespēja uzmeistarot arī savu tējas paliktni.
No plkst. 18.30 pie Naukšēnu doktorāta skaistu koncertu
dāvinās mūziķis Renārs Veličko.
No plkst. 21.00 pie Naukšēnu doktorāta uz izrādi “Pieaugušo
attiecības” aicina laikmetīgais teātris “Volatus”, režisore Larisa
Merca.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība

Saulespuķes bērniem
Valmieras novada pašvaldība aicina iedzīvotājus maija
sākumā sēt saulespuķes un audzēt stādiņus, lai 1. jūnijā –
Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, tās stādītu īpaši šim
mērķim veidotās dobēs novada publiskajās teritorijās.
“Saulespuķe ir viens no Ukrainas simboliem, tāpēc ar
iedzīvotāju atbalstu veidosim saulespuķu dobes, kas būs Valmieras novada iedzīvotāju simbolisks veltījums bērniem,
kuriem ir jādzīvo pasaulē, kur valda miers, dzīvesprieks un
laime,” par ieceri stāsta Valmieras novada pašvaldības arhitekta
palīdze Marta Katana.
M. Katana stāsta, ka saulespuķu koši dzeltenie ziedi rada
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ne tikai estētisku efektu pilsētvidē, bet arī spēj attīrīt gaisu no
toksīniem un indīgām vielām, tāpēc pēc daudzām katastrofām,
kas radījušas postījumus ar gaisa piesārņojumu, konkrēto vietu
apkārtnē bieži sēj saulespuķes. Tās ar savu sakņu sistēmu attīra
arī piesārņotu grunti.
Aicinām iedzīvotājus, izglītības, kultūras un sociālās
aprūpes iestāžu, biedrību, uzņēmumu darbinieku kolektīvus
saulespuķes Ukrainas atbalstam un bērnu aizsardzībai diedzēt
un stādīt arī savos pagalmos!
Kristīne Melece,
Valmieras novada pašvaldība

KULTŪRA

Kauguru dejotājiem – 55 Kino un velo festivāls
Jauniešu deju kolektīvu Kauguru tautas namā 1967. gadā
izveidoja un vadīja bijusī ciema izpildkomitejas priekšsēdētāja “Kino Pedālis” –
Ērika Klapere. Jau tā paša gada jūnijā kolektīvs piedalījās
Deju svētkos, kas notika Valmieras estrādē. Savukārt vidējās
6. un 7. maijā
paaudzes deju kolektīvu izveidoja 1985. gadā.
Jau septīto gadu Valmiera kļūs par kino un aktīva dzīvesstila galvaspilsētu, aicinot no ziemas miega izvilkt savus velo un
doties aizraujošā piedzīvojumā. Šogad “Kino Pedālis” atgriezīsies
savā ierastajā formātā – velo un kino ienāk pilsētā.
6. maijā tiksimies pop up kino naktī, 7. maijā dosimies dažādiem spēkiem piemērotā, interaktīvā velo braucienā, pēc kura
sekos “Kino Pedāļa” burziņš festivāla centrā – Vecpuišu parkā.
6. MAIJĀ | KINO NAKTS
Piektdienas vakarā dažādās vietās Valmierā priekškaru vērs
pop up kinoteātri. Jā, arī tur, kur kino ikdienā nav sastopams. Šī
gada filmu programma būs īpaši plaša, jo tā tiek veidota sadarbībā ar īsfilmu festivālu 2ANNAS. Pop up kinoteātros varēs baudīt
gan pašmāju veidotas, gan ārvalstu īsfilmas, kurās velosipēdam
atvēlēta īpaša loma.

Kolektīvam tā pirmsākumos nebija tērpu. Meitu tērpus
tolaik aizņēmās no Rencēnu kolektīva, bet vīriešu tērpus
(Ķeņča paskata) – no Burtniekiem. Kauguru tautas namu
tolaik vadīja Malvīne Gulbe, kura palīdzēja meklēt jaunus
dalībniekus. Dejotgribētāju Kauguros nekad nav trūcis.
Pirmā deja, kas apgūta, bija “Jautrais pāris“. Kolektīvs
uzstājās Vidzemes Deju svētkos Cēsu stadionā. Meitenes vēl
tajā pašā dienā steidza tamborēt sev zeķes un adīja puišiem
zeķu valnīšus, lai vakarā uz koncertu būtu pilnā tērpā.
Padomju laikos deju kolektīviem bija jādejo arī cittautu
dejas. Lai kolektīvam būtu ukraiņu tērpi, Ērika izmantoja
tautas nama tumši zaļos, rūtainos aizkarus un šuva meitām
ukraiņu tērpa brunčus, bet brunču malu garumus dejotājas
atšuva pašas. Brunči ir saglabājušies līdz mūsdienām.
Pašreizējā un plašā deju kolektīva tērpu kolekcija, kas
izveidota ar lielu gādību, ir Ērikas Klaperes nopelns. Ērika ļoti
uzpasēja tērpus un neļāva nevienam tos aizdot. Arī tagad
deju kolektīvs Kauguros turpina rūpēties par šo mantojumu.
Ne visiem tērpiem laika gaitā saglabājušies pilni komplekti, tomēr VPDK “Mūri“ tērpu komplektus cenšas papildināt,
gan ieguldot saņemto finansējumu no pašvaldības, gan
īstenojot LEADER projektus. Pēdējo 10 gadu laikā ir īstenoti divi tautas tērpu projekti: “Dejo ar prieku” 2014. gadā un
“Kultūrvēsturiskais mantojums 21. gadsimtā – etnogrāfisko tautas tērpu komplektu papildināšana VPDK “Mūri”” –
2020. gadā.
Pirmā projekta laikā tika darināti darba tērpi un Zemgales
tērpi gan puišiem, gan meitām. Savukārt 2020. gada
projekta īstenošanas rezultātā tika papildināti jau esošie
Ziemeļvidzemes Alūksnes un Dienvidkurzemes, Bārtas
etnogrāfiskie tautas tērpu komplekti. To darināšanā ir izmantoti arī oriģināli jauninājumi un inovatīvi risinājumi.
28. maijā plkst. 20.00 Mūrmuižas estrādē aicinām uz
Kauguru dejotāju 55 gadu jubilejas koncertu “Svinam 55!”,
kurā izdejos gan 2023. gada XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu
un XVII Deju svētku repertuārā iekļautās dejas, gan arī citas
iemīļotas dejas.
Koncertā piedalīsies Kauguru Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mūri” kopā ar vairākiem sadraudzības
kolektīviem.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība

7. MAIJĀ | KINO PEDĀĻA VELO BRAUCIENS
Kino Pedālis ir velo un aktīva dzīvesstila festivāls, kas kļuvis
par aizraujošu piedzīvojumu gan jauniem festivāla dalībniekiem,
gan ikgadējiem tā piekritējiem.
ĢIMENES PEDĀLIS ~ 12 KM
Ģimenes pedālis šogad pirmo reizi vedīs maršrutā uz
Pārgauju. Apskatīsim gan stacijas galu un senus mazbānīša ceļus,
gan jaunas ielas un atgriezīsimies Vecpuišu parkā, dodoties pa
Valmierā iecienītu ceļu – Dzelzs tiltu jeb Dzelzīti.
PUSPEDĀLIS ~ 25 KM
Puspedālis šogad ripos gar abiem Gaujas krastiem uz seno
Sīmanēnu ozolu, kur galvenais pārsteigums būs speciāli veidota pārceltuve pāri Gaujai. Jāņem vērā, ka daļa maršruta vedīs
pa īstām meža takām, tādēļ maršrutu ieteicams veikt ar meža
riteņiem.
DIŽPEDĀLIS ~ 50 KM
Dižpedālis ietvers visu Puspedāļa maršrutu un papildu izvedīs
izzinošā maršrutā pa Gaujas krastu, dārziņu ciemiem, mazajiem
ceļiem un mazliet arī neceļiem, apskatot vismaz vienu seno tiltu
un vienu no Baltijas dižākajiem kokiem.
Visi maršruti sāksies un beigsies pasākuma centrā – Vecpuišu
parkā, bet tālāk vedīs katrs savā virzienā kopā ar interaktīvu spēli
par kino, svētkiem, lietām un vietām.
“KINO PEDĀĻA” BURZIŅŠ
Velo brauciena finišu – Vecpuišu parku – ieskandinās “Kino
Pedāļa” burziņš. Kārlis Būmeisters un “Coco orchestra”, street
food, atskats uz festivālu, skrejriteņu sacensības, balvu izloze
un kopīga atpūta pēc kopā pavadītās dienas uz velo. Loterijā
piedalīsies visi dalībnieki, kuri 7. maijā būs piereģistrējuši savu
komandu LOQUIZ lietotnē un izspēlējuši interaktīvo spēli.
Pateicoties Valmieras novada pašvaldības atbalstam, festivāls
tā apmeklētājiem būs bez maksas, kā arī visas dienas garumā
katram būs iespēja iegādāties festivāla suvenīrus – kreklus un
slavenās Kino Pedāļa cepurītes.
Viss par un ap festivāla norisi atrodams Kino Pedāļa Facebook
lapā vai www.kinopedalis.lv.
Ieva Linda Ābola
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KULTŪRA

Valmieras
peldbaseins aicina
uz “PELD-DIENU”
Valmieras Olimpiskais centrs kopā ar Valmieras
novada pašvaldību rīko “PELD-DIENU” un aicina ikvienu pārbaudīt savus spēkus brīvā stila peldējumā. Sacensības notiks Valmieras peldbaseinā 30. aprīlī no
plkst. 12.00 līdz 14.00 pēc individuāla starta. Pieaugušie
varēs peldēt 100 m vai 200 m distanci, bet bērni 25 m
vai 50 m distancēs. Par konkrētiem starta laikiem tiks
paziņots sacensību dienā. “Peld-dienas” noslēgumā
tiks apbalvoti katras distances trīs ātrākie peldētāji,
taču pārējiem tiks piešķirtas veicināšanas balvas un
piemiņas medaļas.
DALĪBAS MAKSA
Pieaugušajiem 5 EUR, skolēniem, pensionāriem un
cilvēkiem ar invaliditāti 3 EUR.
ATLAIDES
Laikā, kamēr tiek gaidīti rezultāti vai pēc sacensībām,
dalībnieki ir aicināti relaksēties Atpūtas Zonā par īpašu
cenu: pieaugušajiem 7 EUR, skolēniem, pensionāriem
un personām ar invaliditāti 4 EUR. Noteiktas atlaides
dalībai sacensībās tiks piemērotas tiem cilvēkiem, kuri
apmeklē peldētapmācības Valmieras peldbaseinā. Šī
atzīme jānorāda reģistrācijas anketā, komentāru sadaļā.
REĢISTRĀCIJA UN CITA SVARĪGA INFORMĀCIJA
Peldētgribētājiem vecuma ierobežojumu nav, bet
izņēmums ir bērni līdz 12 g.v., kuriem jāierodas pieaugušā pavadībā. Lai piedalītos, katram jāņem līdzi
peldbrilles, peldcepure, peldkostīms/ peldbikses, dvielis un piemēroti maiņas apavi.
Pieteikšanās ir bez maksas un noslēdzas 24. aprīlī.
Reģistrēties sev vēlamajai distancei var, aizpildot anketu tiešsaistē, kas pieejama: https://ej.uz/pelddiena
_pieteikums vai Valmieras peldbaseina kasē. Plašāka informācija mūsu Facebook un Instagram kontos vai zvanot pa tālr. 27040012. Vēršam uzmanību, ka pasākums
tiks fotografēts.
Rasa Krūmiņa,
SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”

Hanzas svētki Valmieras
sadraudzības pilsētā
Vīlandē, Igaunijā

Biedrības “Valmieras
pilsētas pensionārs”
aktivitātes maijā
PULCIŅU NODARBĪBAS
♦ Vingrošana 1. grupai trešdienās plkst. 10.00, piektdienās
plkst. 11.30;
♦ Vingrošana 2. grupai trešdienās plkst. 11.30, piektdienās
plkst. 10.00;
♦ Nūjošanas nodarbības pirmdienās un ceturtdienās
plkst.10.00;
♦ Deju kopas mēģinājums otrdienās plkst. 10.00, ceturtdienās Valmieras Kultūras centrā plkst. 9.30;
♦ Šlāgergrupas mēģinājums otrdienās plkst. 13.30;
♦ Novusa spēle otrdienās plkst. 10.00; zolītes spēle ceturtdienās plkst. 10.00;
♦ Šaha sekcijas turnīrs 8.05. plkst. 10.00 un 15.05. plkst. 19.00;
♦ Rokdarbu pulciņš 11.05. un 25.05. plkst. 12.00;
♦ Dārzkopju pulciņš 6.05. plkst. 11.30.
PASĀKUMI
♦ Šīs vasaras ekskursiju plānošanas sapulce 5.05. plkst. 11.30;
♦ Pensionāru biedrības valdes sēde 18.05. plkst. 10.00;
♦ Politiski represēto biedrības valdes sēde 11.05. plkst. 10.00;
♦ Diabēta biedrība strādā pirmdienās no plkst. 11.00;
♦ Tikšanās ar astropsiholoģi O. Meļķi 3.05. plkst. 12.00;
♦ Groziņu pēcpusdiena 26.05. plkst. 12.00.
Par bezmaksas juridiskajām konsultācijām lūgums sazināties ar biedrības dežurantiem. Pensionāru biedrības dežuranti strādā katru nedēļu no otrdienas līdz piektdienai no
plkst. 10.00 līdz 14.00, tālr. saziņai 64231032.
Lūgums ierasties uz nodarbībām 15 minūtes pirms sākuma.
“Valmieras pilsētas pensionārs” biedrības valde

Paziņojums
Notikusi biedrības “Valmieras pilsētas pensionārs” kopsapulce, kur pārvēlēta biedrības valde. Pirmajā valdes sēdē par biedrības valdes priekšsēdētāju ievēlēta Ināra
Allika, tālr. 28355209, 64281122. Biedrības valdes priekšsēdētājas vietnieks ir Edvīns Balodis.
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Pasākumi
VALMIERĀ
1. maijā plkst. 14.00 Valmieras Olimpiskā centra (VOC) stadionā Optibet Futbola Virslīgas 10. kārtas spēle “Valmiera
FC”-“Rīga FC”. Ieeja: 2-5 EUR.
1. maijā plkst. 15.00 Valmieras Kultūras
centrā pūtēju orķestru koncerts “Ziedoņa
smaids”.
1. maijā plkst. 17.00 Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā jauniešu kora “Kamēr” labdarības koncerts. Pasaules pirmatskaņojums komponista Riharda Dubras jaundarbam “Pasaules radīšana”. Ieeja: 8 EUR.
Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs. Koncerta
ienākumus ar labdarības organizācijas
“Ziedot.lv” starpniecību ziedos Ukrainas
iedzīvotājiem.
4. maijā plkst. 12.00 Valmieras Kultūras
centrā jauniešu kolektīvu koncerts “Es
esmu brīvs!” – jauniešu koris “Skan”,
mūsdienu deju grupa “Baltā”, TDA
“Gauja”, saksofonu ansamblis “Valmieras
meitenes”.
6. un 7. maijā Vecpuišu parkā un vairākās
citās vietās Valmierā festivāls “Kino pedālis”. Plašāk: www.kinopedalis.lv.
7. maijā plkst. 11.00 Raiņa ielā 8, Valmierā Mātes dienas pasākums ģimenēm ar
bērniem. Interešu nodarbības bērniem,
lekcija vecākiem “Vesela ģimene ir stipra
ģimene”, ekskursija Valmierā gidu vadībā,
veselīgu našķu meistarklase “Vesels ēdis”
(dalība par ziedojumiem), paneļdiskusija
un dienas izvērtējums.
7. maijā plkst. 19.00 restorānā “Akustika”
piecu kārtu vakariņas un Mārča Auziņa
koncerts. Biļetes cena: 45 EUR.
9. maijā plkst. 10.00–11.30 Vidzemes
Augstskolas konferenču zālē lekcija jauniešiem “Drošība, medijpratība un emocionālā inteliģence krīzes situācijās”.
11. maijā plkst. 18.00–20.00 koprades
darbnīcā “DARE” tīklošanās pasākums
“Meikeru MeetUp”.
13. maijā plkst. 19.00 Valmieras Kultūras
centrā laikmetīgā teātra “Volatus” detektīvdrāma “Nogruvums”. Ieeja: 5 EUR.
13. maijā plkst. 19.00 koncertzālē “Valmiera” improvizācijas humora šovs “Spiediens”. Ieeja: 15, 18 EUR.
14. maijā plkst. 11.00–13.00 koprades
darbnīcā “DARE” darbnīca bērniem “Mini
meikeri ķimerējas” (4-7 g.v.). Dalība: 10 EUR.
14. maijā plkst. 12.00 Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā Ģimeņu
rīts ar Velgu Vītolu.
14. maijā plkst. 14.00 sporta un aktīvās
atpūtas parka “Mežs” atklāšanas pasākums.
14. maijā plkst. 15.00–17.00 koprades
darbnīcā “DARE” darbnīca bērniem “Mini
meikeri ķimerējas”(8-12 g.v.). Dalība: 10 EUR.
14. maijā Muzeju nakts Valmierā.
15. maijā plkst. 16.00 Valmieras Kultūras
centrā Vidzemes sieviešu koru festivāla
koncerts.

19. maijā plkst. 17.30 LIAA Valmieras
Biznesa inkubatorā uzņēmējdarbības pieredzes stāstu vakars “Lūst vai plīst” ar Jāni
Kļaviņu.
20. maijā plkst. 18.00 Jāņa Daliņa stadionā
Optibet Futbola Virslīgas 14. kārtas spēle
“Valmiera FC”-FK “Auda”. Ieeja: 2-5 EUR.
20. maijā plkst. 20.00 noskaņu vakars
pie Dzirnavu ezeriņa – mūziķi Zane un
Māris Rozenfeldi, dziesminieks Renārs
Veličko.
22. maijā plkst. 16.00 Valmieras Kultūras
centrā Karaliskā Gruzijas Nacionālā baleta
deju šovs. Ieeja: 20-30 EUR.
24. maijā plkst. 18.00–20.00 koprades
darbnīcā “DARE” darbnīca “Radi pats”.
Dalība: 20 EUR.
24.-28. maijā Valmieras Olimpiskajā
centrā Pasaules čempionāta florbolā
vīriešiem kvalifikācijas turnīrs.
26. maijā plkst. 17.00 koncertzālē
“Valmiera” 6. Vidzemes stāstnieku festivāla “Stāsti krēslā. Ceļi un neceļi” ietvaros
pasākums “Dzirnavu ielas stāsti” – Dzirnavu (šobrīd Leona Paegles) ielas vēstures lappuses Ingrīdas Zīriņas apskatā
un valmieriešu atmiņu stāsti.
27. maijā plkst. 12.30 Valmieras integrētajā bibliotēkā 6. Vidzemes stāstnieku
festivāla “Stāsti krēslā. Ceļi un neceļi” atklāšana.
28. maijā plkst. 10.00–12.00 Valmieras
integrētajā bibliotēkā publiskās lekcijas
6. Vidzemes stāstnieku festivāla “Stāsti
krēslā. Ceļi un neceļi” ietvaros: Latvijas
stāstnieku asociācijas valdes locekles
Māras Mellēnas lekcija “Ceļš dažādos
kultūras kontekstos”, novadpētnieces
Inetas Amoliņas lekcija “Krogi Vidzemē
pie vecā Rīgas-Pēterburgas ceļa”.
28. maijā plkst. 20.00 Valmieras estrādē
grupas “Mazais Princis” koncerts – mīlas
retrīts. Ieeja: 14,99-15 EUR.
30. maijā plkst. 17.00 Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda” dārza svētki.
No 10. maija līdz 13. jūnijam Valmieras
Kultūras centrā Ivetas Kreišmanes gleznu
izstāde.
Līdz 14. maijam Valmieras muzeja Izstāžu nama foajē ekspresizstāde “Pavasaris”, veltīta gleznotāja Vilhelma Purvīša
150. jubilejai.
No 17. maija līdz 12. jūnijam Valmieras
muzeja Izstāžu nama foajē ekspresizstāde
“Leļļu istaba”.
No 23. maija līdz 4. jūnijam Valmieras integrētajā bibliotēkā izstāde “Krogi Vidzemē pie vecā Rīgas – Pēterburgas ceļa no
Zvirgzdu kroga līdz Brandeļa krogam”.
Līdz 28. maijam Valmieras muzeja Izstāžu namā Daugavpils Marka Rotko
mākslas centra kolekcijas izstāde “Pēteris
Martinsons. Sajūtu arhitektūra”.
Līdz 11. jūnijam Valmieras integrētajā
bibliotēkā Signes Vanadziņas gleznu izstāde.

BRENGUĻU, KAUGURU un
TRIKĀTAS APVIENĪBĀ
4. maijā plkst. 19.00 Brenguļu sākumskolas zālē Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienai veltīts sarīkojums –
koncertballe kopā ar grupu “Meduspods”
un pārsteigumi uz netradicionāliem instrumentiem “Es vienkārši baudu mirkļus”
– mūzika uz glāzēm un pēdu klavieres.
Ieeja: 5 EUR. Galdiņu rezervācija: tālr.
20001571.
5. maijā plkst. 16.30–20.00 orientēšanās
sacensību seriāla “Valmieras Magnēts”
5. kārtas sacensības “Baiļi”. Plašāk: www.
zvoc.lv.
8. maijā plkst. 12.00 Pekas kalnā, Kauguru pagastā Ūsiņdienas svinēšana “Veram
vārtus vasarai”.
14. un 28. maijā plkst. 17.00 “Shooter”
lāzerparkā Cempos “Atvērtās spēles lāzertagā” visām vecuma grupām. Dažādas
spēļu tematikas. Dalības maksa: 10 EUR/
persona. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot
pa tālr. 29927299 vai veicot rezervāciju
mājaslapā www.lazerparks.lv.
18. maijā no plkst. 17.00 Mūrmuižā
skriešanas, nūjošanas un velobraukšanas
seriāla “Fiz-Kul-Tūre” 5. posms.
26. maijā plkst. 16.30–20.00 orientēšanās sacensību seriāla “Valmieras Magnēts”
8. kārtas sacensības “Ķeņģupīte”. Plašāk:
www.zvoc.lv.
28. maijā no plkst. 10.00 Mūrmuižā jau
par tradīciju kļuvušās ģimenes sporta
spēles “AUTO MOTO VELO”. Visas dienas
garumā Mūrmuižas centrā ikvienam būs
iespēja piedalīties dažādās sporta aktivitātēs un disciplīnās. Vakara noslēgumā plkst. 18.00 apbalvošana.
28. maijā plkst. 18.00 Baznīcu nakts
koncerts Trikātas baznīcā.
28. maijā plkst. 20.00 Mūrmuižas
estrādē Kauguru dejotāju 55 gadu jubilejas koncerts, plkst. 22.00 zaļumballe.
Līdz 30. maijam Brenguļu pagasta
bibliotēkā izstāde “Maza, zaļa vardīte”,
kolekcijas autore Inga Čama.

BURTNIEKU APVIENĪBĀ
2. maijā no plkst. 17.00 Burtnieku muižas parkā skriešanas, nūjošanas un velobraukšanas seriāla “Fiz-Kul-Tūre” 3. posms.
7. maijā plkst. 13.00 Matīšu Tautas namā
Kauguru pagasta amatierteātra “Vīzija” izrāde “Trešais vārds” (režisors Oskars Morozovs).
7. maijā plkst. 20.00 Valmieras pagasta
kultūras namā XX Vislatvijas sarīkojumu
vadītāju festivāls “Caur smiekliem pilnīgi
nopietni”. Pēc sarīkojuma vadītāju programmas balle kopā ar grupu “Ballīšu Orķestris”. Ieeja: 20 EUR.
7. maijā plkst. 22.00 Ēveles Tautas namā
atjaunotā tautas nama piecu gadu jubilejas balle kopā ar grupu “Zeļļi”. Ieeja: 3 EUR.
Galdiņu rezervācija: tālr. 26191238.
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8. maijā Ūsiņdienas svinības Valmiermuižā.
8. maijā plkst. 11.00–15.00 Valmiermuižas stallī Ūsiņdienas svinības – ekskursija
stallī, radošās darbnīcas un spēles bez
maksas. Izjādes: 3 EUR.
13. maijā plkst. 19.00 Matīšu Tautas
namā vokālo ansambļu sadziedāšanās
koncerts “Dziesmu ziedi”.
13. maijā plkst. 20.00 Valmieras pagasta
kultūras namā dziedātājas un reperes
VIŅA koncerts. Afterparty ar DJ Alexx Rea.
Ieeja: 9-10 EUR.
15. maijā Burtnieku Kultūras centrā Latvijas kauss armvreslingā.
15. maijā plkst. 17.00 Rencēnu pagasta kultūras namā Rencēnu pagasta
amatierteātra “Jautra kompānija” pirmizrāde “Rītausmas Bolero” (režisors Ingus
Kniploks). Ieeja: 3 EUR.
20. maijā plkst. 20.00 Matīšu estrādē tautas deju kolektīvu koncerts “Naktsputni”,
pēc koncerta – zaļumballe. Ieeja zaļumballē: 3 EUR.
21. maijā plkst. 11.00 Valmiermuižas
stallī jātnieku sporta sacensības “Valmiermuižas pavasaris 2022”.
21. maijā no plkst. 11.00 sporta kompleksā “Avoti” Valmiermuižā “BMX Latvijas
kauss 2022” 2. posma sacensības.
21. maijā plkst. 17.00 Rencēnu pagasta
kultūras namā Jāņa Timermaņa dziesmu
grāmatas “Savai zemei un ļaudīm” atvēršanas svētki.
22. maijā sporta kompleksā “Avoti” Valmiermuižā “Valmieras novada kauss BMX
2022” un “Valdeko kauss BMX klubu komandām 2022”.
28. maijā Rencēnos “Burtnieku apvienības
sporta diena 2022”.
No 2. maija līdz 5. jūnijam Matīšu Tautas namā Valmieras muzeja ekspozīcijas
izstāde “Lauku muzikanti un kapellas
Vidzemē 20. gs. pirmajā pusē”.
Līdz 6. maijam Burtnieku Kultūras centrā
amatniecības un rokdarbu izstāde.
Līdz 31. maijam Rencēnu pagasta kultūras namā Diānas Hofmanes gleznu izstāde
“Ainavas”.
Līdz 31. maijam Burtnieku pagasta bibliotēkā Guntas Vidzes gleznu izstāde
“Miers”.

KOCĒNU APVIENĪBĀ
1. maijā plkst. 14.00 Bērzaines Tautas namā foto izstādes “Šalkoņa Ozoliņa retrospekcija” atklāšana, plkst. 15.00 Artūra
Gruzdiņa koncerts “Mana zeme”.
No 1. līdz 8. maijam Zilākalnā, Kultūras
ielas galā sliežu velosipēdu “ZRailbikes”
sezonas atklāšana ar dažādiem pārsteigumiem. Brauciena maksa: 3 EUR pieaugušajiem, 2 EUR skolēniem, studentiem,
pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām. Iepriekšēja pieteikšanās:
e-pasts ztornis@valmierasnovads.lv, tālr.
28698121.
3. maijā plkst. 12.15 Kokmuižas pils parterā Baltā galdauta svētki.
3. maijā plkst. 13.15 Kocēnu Kultūras na30

mā Baltā galdauta svētku koncertprogramma “Es mīlu Tevi, Latvija!” kopā ar
mūziķi Mārtiņu Kanteru (Ruski).
4. maijā plkst. 13.00 Dikļos, Dziesmu
svētku promenādē Baltā galdauta svētki.
4. maijā plkst. 14.00 Vaidavas Kultūras
un amatniecības centrā svētku koncerts –
Ilmāra Ozoliņa dziesmu cikls “Austrums un
Rietums” korim, solistiem un pavadošajai
grupai. Solisti: Baiba Satori, Dainis Skutelis, Līva Paula Paleja, Renāte Jakovļeva,
Kocēnu Kultūras nama jauktais koris “Imera” un Strenču Kultūras centra jauktais koris
“Rītu puse” diriģenta Imanta Toča vadībā.
4. maijā plkst. 16.00 Zilākalna Kultūras
namā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pasākums.
6. maijā plkst. 19.00 Dikļu Kultūras centrā Aijas Antones izšuvumu un Baibas Zars
adījumu izstādes “Sirdsdarbi” atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 6. jūnijam.
7. maijā plkst. 10.00–15.00 “Sudrabkalnu Viesistabā”, Kocēnu pagastā Judītes
Bukšas vadīta kroņu meistarklase “Izvij
savu spēka kroni!”. Dalības maksa: 50 EUR.
Pieteikšanās: tālr. 29663493.
7. maijā plkst. 11.00 Dikļos velobraukšanas pasākums ģimenēm “Dikļu pedālis-2022”.
8. maijā plkst. 16.00 Bērzaines Tautas
namā Mātes dienas koncerts “Saules mirkli
dāvājot” – Dikļu Kultūras centra sieviešu koris “Lira ”un bērnu vokālā grupa
“Notiņas”.
12. maijā plkst. 16.30–20.00 orientēšanās sacensību seriāla “Valmieras
Magnēts” 6. kārtas sacensības “Dauguļi Z”.
Plašāk: www.zvoc.lv.
15. maijā plkst. 11.00 Zilākalna estrādē
Ģimenes dienas pasākums.
15. maijā plkst. 18.00 Mujānu biedrības
namā Aināra Ančevska stand-up komēdija “Mačo” – vīrišķības tests divās daļās.
Ieeja: 23 EUR, pensionāriem, personām ar
invaliditāti 10 % atlaide. Biļetes www.aula.
lv vai rezervējot pa tālr. 29829588.
21. maijā plkst. 15.00 Vaidavas Kultūras
un amatniecības centrā radošo darbu
izstādes “Satikšanās prieks – Vaidavā” atklāšana, apskatāmi bijušo un esošo vaidaviešu mākslinieku un amatnieku darbi.
24.-28. maijā Kocēnu Sporta namā
Pasaules čempionāta florbolā vīriešiem
kvalifikācijas turnīrs.
28. maijā plkst. 15.00 Mujānu biedrības
namā 6. Vidzemes stāstnieku festivāla
“Stāsti krēslā. Ceļi un neceļi” noslēguma
sarīkojums.
28. maijā plkst. 21.00 Baznīcu nakts
Rubenes baznīcā – Valmieras Kultūras
centra Etno kokļu kopas koncerts. Ieeja
par ziedojumiem.
28. maijā plkst. 22.00 Neikenkalna dabas
koncertzālē pirmā zaļumballe kopā ar
grupu “Zeļļi”. Ieeja: 5 EUR.
No 10. maija līdz 4. jūnijam Kocēnu
Kultūras namā Sandras Semenkovičas
gleznu izstāde “Gadalaiki”.
No 12. maija Vaidavas Kultūras un

amatniecības centrā TLMS “Smiltene”
izstāde “Putni krāsā un kompozīcijā”.

MAZSALACAS APVIENĪBĀ
Maijā Sēļu muižas apkārtnē pārgājienu
cikla “Muižnieka atslēgu glabātājs” 4.
posms. Plašāka informācija visit.valmiera.lv
no 1. maija.
1. maijā plkst. 9.00–14.00 Ziedoņdienas
tirgus Mazsalacā.
5. maijā plkst. 15.00 Mazsalacas pilsētas bibliotēkā radošā darbnīca bērniem
“Dāvana māmiņai”. Materiāli būs pieejami.
Pieteikšanās un sīkāka informācija: tālr.
27883490.
5. maijā plkst. 18.00 Mazsalacas vidusskolas sporta zālē “Mamanet” spēles koptreniņš sievietēm. Pieteikšanās līdz 4. maija plkst. 17.00, rakstot uz e-pastu diana.
krastina@valmierasnovads.lv.
6. maijā plkst. 17.00 Mazsalacas Kultūras
centrā Mazsalacas vidusskolas deju kolektīvu koncerts “Es savai māmiņai”.
7. maijā plkst. 16.00 Mazsalacas Kultūras
centrā baptistu draudžu mūziķu koncerts
“Mans nams”.
9. maijā plkst. 19.00 Mazsalacas Kultūras
centrā Valmieras Drāmas teātra aktiera
Mārtiņa Meiera monoizrāde “Visas labās lietas” (režisore Inese Mičule). Ieeja: 18 EUR.
14. maijā Muzeju nakts Mazsalacas muzejā.
14. maijā plkst. 20.30 Mazsalacas Kultūras centrā Guntara Rača koncerts “Guntara Rača dzejas un dziesmu vakars 365”.
Piedalās: Uģis Tirzītis (ģitāra), Andris Alviķis (bass), īpašais viesis Edvards Strazdiņš
(ģitāra, balss). Ieeja: 5 EUR.
14. maijā Muzeju nakts Sēļu muižā.
15. maijā Ģimeņu sporta diena Mazsalacā.
19. maijā plkst. 16.30–20.00 orientēšanās sacensību seriāla “Valmieras Magnēts” 7. kārtas sacensības “Mazsalaca A”.
Plašāk: www.zvoc.lv.
22. maijā plkst. 13.00 Mazsalacas Kultūras centra vokālās studijas “Svētdienas”
10 gadu jubilejas koncerts “Ceļojums”.
Maijā Mazsalacas muzejā Vincenta
Ločmeļa gleznu izstāde.
Līdz 10. maijam Sēļu muižas izstāžu zālē
mākslinieka Māra Pladara gleznu izstāde.
Līdz 14. maijam Mazsalacas pilsētas bibliotēkā gleznu kolekcijas izstāde “Apziņas
spogulis”.
No 14. maija līdz 4. jūnijam Mazsalacas Kultūras centra vestibilā mākslinieces
Daces Asnes izstāde “120 tīģeri” – podi un
bildes.
No 16. maija līdz 18. jūlijam Mazsalacas pilsētas bibliotēkā fotogrāfa, fotovēsturnieka un Triju Zvaigžņu ordeņa
virsnieka Pētera Korsaka fotoizstāde “Personības manā ceļā”.
Līdz 20. maijam Mazsalacas pilsētas bibliotēkas Bērnu nodaļā Rūjienas Mākslas
skolas audzēkņu darbu izstāde “Zīmes-forma-dizains”.

NAUKŠĒNU APVIENĪBĀ
4. maijā plkst. 12.00 Naukšēnu Kultūras
namā Baltā galdauta svētki.
8. maijā plkst. 13.00 Naukšēnu Kultūras
namā māmiņām veltīts koncerts – bērnu
vokālā studija “Notiņas”.
10. jūnijā plkst. 18.00 Ķoņu Tautas namā
un bibliotēkā “Skicēšanas meistarklase
ikvienam” Daigas Jirgensones vadībā. Iepriekšēja pieteikšanās un papildu informācija: tālr. 29343960.
14. maijā Muzeju nakts Naukšēnu Cilvēkmuzejā.
25. maijā no plkst. 17.00 Ķoņu kalnā
skriešanas, nūjošanas un velobraukšanas
seriāla “Fiz-Kul-Tūre” 6. posms.
31. maijā plkst. 11.00 pie Naukšēnu vidusskolas pasākums “Atā, skola!”.
No 3. maija līdz 30. jūlijam Naukšēnu
doktorāta teritorijā ārtelpas izstāde “Ziemeļvidzemes pērles”.
No 5. maija līdz 10. jūnijam Ķoņu pagasta
bibliotēkā Daigas Jirgensones akvareļu
izstāde “Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!”
(Pāv.4:4).
Līdz 6. maijam Naukšēnu pagasta bibliotēkā tamborēto rotaļlietu un izšūto
gleznu izstāde “Savam un citu priekam”.
No 9. maija līdz 3. jūnijam Naukšēnu
pagasta bibliotēkā Naukšēnu vidusskolas
audzēkņu rokdarbu izstāde “Viss labs, ko
māk”.
Līdz 13. maijam Ķoņu pagasta bibliotēkā
Solveigas Šķiņķes foto izstāde “Paskaties
apkārt, mirklis ir skaists!”.

RŪJIENAS APVIENĪBĀ
1. maijā plkst. 14.00 Lodes pagasta
kultūras namā amatierteātra “Valmiermuižnieki” izrāde “Dzimumdienas rītā”
(režisore Iveta Kļaviņa).
4. maijā Rūjienas Kultūras centrā Baltā
galdauta svētki.
6. maijā plkst. 18.00 Rūjienas Kultūras
centrā Rūjienas Mūzikas skolas pedagogu
un audzēkņu koncerts.
6. maijā plkst. 19.00 Oleru muižā kamermūzikas programma “Mocarta kods” izcilu
mūziķu izpildījumā – Georgs Sarkisjans
(vijole), Agnese Egliņa (klavieres) un Guna
Šnē (čells). Plašāk: www.olerumuiza.lv.
7. maijā plkst. 13.00 Vilpulkas pagasta
bibliotēkā, svinot Starptautisko ģimenes
dienu, pasākums bērniem “Ucipuci meklē draugus Vilpulkā” – tikšanās ar Ucipuci
mammu, rakstnieci Zani Zustu, bērni iepazīsies ar Ucipuci un piedalīsies radošajā
krāsošanas un papīra pūcītes veidošanā.
7. maijā plkst. 18.00 Lodes pagasta
kultūras namā Mātes dienas koncertā “Pavasara aicinājums” savas skaistākās
dziesmas dziedās ansambļi no Lodes,
Naukšēniem, Kārķiem, Matīšiem, Rencēniem un Vaives. Pēc koncerta – groziņballe, kurā muzicēs Kaspars Krastiņš no
Carnikavas.

7. maijā plkst. 19.00 Rūjienas Kultūras
centrā “Pavasara vakars”.
8. maijā Rūjienas Kultūras centrā Mātes
dienai veltīts koncerts.
10. maijā plkst. 17.00–19.00 Rūjienas
Tautskolā notiks praktiska nodarbība
“Dāvanu iesaiņošana”, ko vadīs Lana Blūma. Aicinām pieteikties, lai smeltos idejas
jauniem dāvanu un ražoto preču iesaiņojumiem. Aicinām ņemt līdzi savu ražojumu, lai piemeklētu interesantāko risinājumu. Pieteikšanās: tālr. 26397236.
11. maijā no plkst. 17.00 pie Rūjienas
vidusskolas, Rūjas palienē skriešanas, nūjošanas un velobraukšanas seriāla “Fiz-KulTūre” 4. posms.
13. maijā plkst. 10.00 Endzeles muižas
pagalmā Stādu tirdziņš.
28. maijā Rūjienā Saldējuma svētki. Plašāka informācija 22. lpp.
28. maijā Rūjienas Sporta hallē galda tenisa turnīrs.
Līdz 13. maijam Vilpulkas pagasta bibliotēkā apskatāma Baibas Vītolas fotogrāfiju izstāde “Cilvēki’’.
Līdz 13. maijam Endzeles muižas zālē
Gunas Ērgles gleznu izstāde un Anitas
Muižnieces skalu pinumu izstāde.
No 16. maija līdz 8. jūlijam Vilpulkas
bibliotēkas foajē Gunas Ērgles gleznas un
Anitas Muižnieces skalu pinumi.
Līdz 31. maijam Lodes pagasta bibliotēkā
apskatāma Gunāra Broša, Guntas Krēsliņas
un Lienes Siliņas izšūto gleznu izstāde
“Sirds mantojums trīs paaudzēs”
Līdz 1. jūnijam Jeru pagasta bibliotēkā
Valmieras muzeja ceļojošā izstāde “Poga”.

STRENČU APVIENĪBĀ
1. maijā plkst. 11.00 Strenču Kultūras
centrā koncerts ģimenēm “Lai mums labi
iet” – Strenču Mūzikas skolas jaunie talanti, Strenču Kultūras centra bērnu deju
kolektīvs “Tīnīte”, Strenču Kultūras centra
bērnu vokālā studija “Notiņas”, Sedas PII
“Dzērvīte” un Strenču PII “Minkāns” dziedošie bērni.
3. maijā plkst. 19.00 Strenču Kultūras
centrā koncerts “Saule nesa zelta ziedus” – koris no fonda “Nāc līdzās”, Kocēnu
Kultūras nama jauktais koris “Imera”,
Strenču Kultūras centra jauktais koris “Rītu
puse”, Nacionālās Operas solists Juris Jope,
solistes Baiba Satori un Līva Paula Paleja,
pavadošā grupa Emīls Zilberts, Mārtiņš
Zilberts, Raivo Ozols, Jānis Pinkulis, Oskars
Siliņš. Diriģents Imants Točs. Ieeja par ziedojumiem Ukrainas atbalstam.
6. maijā plkst. 19.00 Sedas Kultūras namā
Ivars un Līga Reņģes veltījuma koncertā
māmiņām “Silta, jauka istabiņa”.
7. maijā no plkst. 10.00 Plāņu pagastā,
starp autoceļu A3 un Gauju Valmieras
novada rogainings. Reģistrācija līdz 1. maijam plkst. 23.59 www.rogaining.lv. Dalības maksa: saskaņā ar nolikumu.
20. un 21. maijā Strenčos 25. Gaujas plostnieku svētki. Plašāka informācija 23. lpp.
27. maijā plkst. 15.00 Sedas Kultūras

namā 6. Vidzemes stāstnieku festivāla
“Stāsti krēslā. Ceļi un neceļi” ietvaros pasākums “Mazi un jautri stāsti par kaimiņu
būšanu” – Sedas iedzīvotāju un Latvijas
stāstnieku stāsti latviešu un krievu valodā,
muzicēs vokālais ansamblis “Sudaruška”.
Pasākumu plāns var tikt mainīts/papildināts. Lūdzam pirms došanās uz pasākumu
pārliecināties par pasākumu mājaslapā
www.valmierasnovads.lv, pie ziņojumu
stendiem vai pie kultūras darbiniekiem.
Pasākumu, kuriem nav norādīta ieejas
maksa, apmeklējums ir bez maksas.

VALMIERAS DRĀMAS TEĀTRĪ
02.05. plkst. 18.30“Vēlā mīla”* (rež. M. Ķimele),
ieeja: 18 EUR.
03.05. plkst. 18.30 “Vēlā mīla”* (rež. M. Ķimele),
ieeja: 18 EUR.
05.05. plkst. 18.30“Vēlā mīla”* (rež. M. Ķimele),
ieeja: 18 EUR.
06.05. plkst. 18.30 “Visas labās lietas”* (rež.
I. Mičule), ieeja: 16 EUR.
Pirmizrāde! 07.05. plkst. 18.30 “Amerikāņu
bizons” (rež. I. Mičule), ieeja: 18 EUR.
09.05. plkst. 18.30 “Amerikāņu bizons” (rež.
I. Mičule), ieeja: 18 EUR.
10.05. plkst. 18.30 “Amerikāņu bizons” (rež.
I. Mičule), ieeja: 18 EUR.
16.05. plkst. 18.30 “Mēs, roks, sekss un PSRS”
(rež. J. Znotiņš), ieeja: 18 EUR.
17.05. plkst. 18.30 “Kam bail no Virdžīnijas
Vulfas?” (rež. I. Mičule), ieeja: 18 EUR.
19.05. plkst. 18.30 “Kalendārs mani sauc” (rež.
M. Eihe), ieeja: 18 EUR.
20.05. plkst. 18.30 “Liesmojošā tumsa” (rež.
T. Treinis), ieeja: 18 EUR.
21.05. plkst. 18.30 “Es neesmu klaviernieks”
(rež. V. Brasla), ieeja: 18 EUR.
24.05. plkst. 18.30 “Mans tēvs – Pīters Pens”
(rež. H. Arājs), ieeja: 18 EUR.
*Izrādes notiek koncertzālē “Valmiera”.
Biļetes VDT kasē (tālr. 64207335) un www.
bilesuparadize.lv.

Valmieras vasaras teātra festivāls
aicina uz jauniestudējumu bērniem
un visai ģimenei “Hamoka komūna”
Sabīnes Alises Ozoliņas režijā. Izrādes notiks:
♦ 28. maijā plkst. 11.00 un 14.00
Burtnieku parkā pie estrādes;
♦ 29. maijā plkst. 11.00 un 14.00
Mazsalacas Kultūras centra iekšpagalmā;
♦ 31. maijā plkst. 19.00 Dikļos, Vika
pasaku parkā;
♦ 1. jūnijā plkst. 15.00 un 18.00
Kokmuižas pils kompleksa teritorijā, dārzā aiz muižas;
♦ 3. jūnijā plkst. 18.00 Strenču brīvdabas estrādes teritorijā;
♦ 5. jūnijā plkst. 11.00 un 14.00 Rūjienas estrādes teritorijā.
Biļetes cena ir 5 EUR. Tās varēs iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs un
elektroniski www.bilesuparadize.lv, kā
arī kultūras centros izrāžu norises vietās.
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