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Izdod: Valmieras novada pašvaldība (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201).
Tirāža: 26 960. Bezmaksas. Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”.
Izplata: Valmierā SIA “Mārketinga un reklāmas aģentūra Laiks”; Valmieras novadā (izņemot
Valmieru) VAS “Latvijas Pasts”.

2

21

12

PASĀKUMI

Vāka foto: Annija Ratniece.

Kontaktinformācija: Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa,
tālrunis: 64207150, e-pasts: info@valmierasnovads.lv.
Izdevumu elektroniski lasiet: www.valmierasnovads.lv.
Šī izdevuma izplatīšanas periods ir no 23. jūnija līdz 27. maijam.
Nākamais informatīvais izdevums iznāks no 27. līdz 1. jūlijam.

VIESI

Valsts prezidents: Valmiera ir Vidzemes
ekonomiskais un kultūras motors
6. maijā Valsts prezidents Egils Levits un Andra Levites
kundze, iepazīstot nacionālās nozīmes attīstības centru Vidzemē – Valmieru, tikās ar Valmieras novada pašvaldības izpildvaru un domes deputātiem, lai pārrunātu aktualitātes un
izaicinājumus jaunizveidotajā novadā.
Valsts prezidents Egils Levits: “Valmiera ir Vidzemes ekonomiskais un kultūrasmotors, attīstības paraugs citām Latvijas
pilsētām.”
Valsts prezidents uzklausīja pašvaldības un domes pārstāvju redzējumu par dzīvi novadā pēc Administratīvi teritoriālās
reformas, kas tiek vērtēta ļoti atzinīgi, īpaši domājot par
finansējuma piesaisti dažādiem attīstības projektiem un
uzņēmējdarbības sekmēšanu. Valsts prezidents uzsvēra, ka
līdz ar novada stratēģisko attīstību būtiski pagastos saglabāt
stipru kopienas identitāti.

Turpinot atzīmēt Latvijas Republikas Satversmes simtgadi,
Valsts prezidents E. Levits no Valmieras 2. pasta nodaļas nosūtīja īpašo Satversmes simtgadei veltīto pastkarti un pastmarku,
savukārt Andra Levites kundze nosūtīja pastmarku Vidzemes
slimnīcas Dzemdību nodaļai ar lūgumu to nodot nākamajai
jaundzimušajai meitenītei.

Satversmes debašu cikla trešajā diskusijā “Kurš kontrolē
dzīvi? Mākslīgais intelekts − privātums − brīvība” Valsts prezidents ar jauniešiem Vidzemes Augstskolā diskutēja par to,
ko iegūstam un ko zaudējam līdz ar tehnoloģiju sniegtajām
iespējām.
Vizītes turpinājumā Valsts prezidents Egils Levits un Andra
Levites kundze apmeklēja Valmiermuižas alus darītavu un uzzināja,
kā Valmiermuižas kultūrvēstures mantojums tiek turēts godā mūsdienās, kā arī iepazina uzņēmuma SIA “VALPRO” darbību.

Valmierā Andra Levites kundze apmeklēja Vidzemes slimnīcu un tikās ar veselības iestādes personālu, kā arī iepazina
sociālo uzņēmumu “Čaklās Bites Bode” un viesojās Sociālo pakalpojumu centra kopdzīvojamā mājā.
Vizītes noslēgumā Valsts prezidents un Andra Levites
kundze kopā ar Valmieras nevalstisko organizāciju pārstāvjiem
un Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri raduši patvērumu Valmieras novadā, pie Valmieras Olimpiskā centra kopīgi iestādīja saulespuķes Ukrainas atbalstam.
Valsts Prezidenta kanceleja

1. rindā no kreisās puses: Andra Levites kundze, Valsts prezidents Egils Levits, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, domes
priekšsēdētāja kundze Ilze Ulme-Baika. 2. rindā no kreisās puses: pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos – Rūjienas
apvienības pārvaldes vadītājs Ivo Virsis, pašvaldības izpilddirektore Evija Voitkāne, domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un uzņēmējdarbības
jautājumos Guntis Gladkins, pašvaldības izpilddirektora vietniece – Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja Evija Nagle, pašvaldības
izpilddirektora vietnieks – Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs Sandis Svarinskis. 3. rindā no kreisās
puses: domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos Ričards Gailums, domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras
un sporta jautājumos Jānis Olmanis (foto: Ilmārs Znotiņš)
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Aicinām palīdzēt kara izpostītās
Trostjaņecas pilsētas iedzīvotājiem
Pēc Latvijas Pašvaldību savienības
un Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas
attālinātās tikšanās Valmieras novada pašvaldība ir saņēmusi lūgumu no
Trostjaņecas pašvaldības Ukrainā sniegt
palīdzību izpostītās pilsētas iedzīvotājiem pēc Krievijas okupācijas karaspēka
atkāpšanās.
Trostjaņecas pilsēta Sumu reģionā
atrodas 35 km attālumā no robežas ar
Krieviju. Pilsēta bija galvenā Krievijas
militārā štāba dislokācijas vieta Krievijas – Ukrainas kara laikā, 30 dienas tā
atradās okupantu kontrolē. Šajā laikā
ievērojama daļa pilsētas infrastruktūras
tika iznīcināta, joprojām ievērojama daļa pilsētas teritorijas ir mīnēta.
“Mēs sākam dzīvi no jauna,” atzīst
Trostjaņecas mērs Jurijs Bova. “Cietušās
pilsētas iedzīvotājiem vajadzību ir ļoti
daudz. Pirmkārt, ir nepieciešami medikamenti, jo ir izlaupītas visas aptiekas.”
Kā vienu no steidzamiem uzdevumiem pašvaldības vadītājs min slimnīcas darbības atjaunošanu. Pamazām no
būvgružiem tiek attīrītas apšaudē cietušās slimnīcas telpas. Mērs regulāri uzrauga atjaunošanas darbus un ir ticies
ar okupāciju pārcietušajiem slimnīcas
darbiniekiem, lai morāli un praktiski atbalstītu.
Mēram bijis emocionāli smagi uzklausīt mediķu stāstus par situāciju
slimnīcā, kad tā tika pakļauta apšaudei.
“Grūti aptvert to, kādu šoku piedzīvoja
tās sievietes, kuras laida pasaulē bērniņus, slimnīcas sienām satricinoties pēc
kārtējā sprādziena.”
Trostjaņecā ir iznīcinātas aptuveni
200 ēkas, bojātas – vairāk nekā 1000.
Uz vienas no skolām nokritusi aviobumba, pilnībā sagraujot daļu ēkas.
Daudzi iedzīvotāji palikuši bez mitekļa un sadzīves piederumiem. Pēc sprādzieniem saglabājušās ēkās iekštelpas
ir klātas būvgružiem, putekļiem un stikla lauskām.
Iedzīvotājiem ir nepieciešamas higiēnas preces, veļas mazgāšanas līdzekļi,
drēbes, apavi, gultas veļa, trauki, sadzīves tehnika. Daļa no mantām ir bojātas
un iznīcinātas karadarbības rezultātā,
bet lielu daļu ir nozaguši Krievijas armijas karavīri. Okupanti arī izlaupījuši
pārtikas, sadzīves preču, elektrotehnikas un būvmateriālu veikalus. Nav iespējams iegādāties pat tādas vienkāršas
preces kā lāpstas, cirvjus un piekaramās
atslēgas. Ļoti nepieciešama plēve, lai
varētu izveidot pagaidu jumta segumu
izpostītajām mājām.
“Pilsētas komunālās saimniecības uzņēmuma darbinieki ir īsti varoņi, jo
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viņi paveic neiespējamo ar to niecīgo
tehnikas daudzumu, ko nav nozaguši
vai iznīcinājuši okupanti. Darbam trūkst
urbjmašīnas, zāģi, leņķa slīpmašīnas,
instrumentu komplekti. Uzņēmuma
rīcībā ir tikai viens ekskavators, ko
izmanto bojājumu novēršanai pilsētā,
kā arī ierakumu rakšanai karaspēka vajadzībām. Pilsēta atrodas pierobežā, pie
pirmās aizsardzības līnijas, tādēļ tiek
izbūvēta aizsardzības infrastruktūra, lai
varētu atvairīt iespējamos uzbrukumus,”
stāsta mērs.
Trostjaņecā nozagti vai iznīcināti gandrīz visi pilsētas autobusi. Autoparka
darbiniekiem izdevies no visiem bojātajiem autobusiem atjaunot darba
kārtībā tikai divus. Iedzīvotājiem ir lielas grūtības pārvietoties pa pilsētu, jo
attālumi ir lieli un daudziem nav pieejams privātais transports. Pašvaldības
galvenā prioritāte ir nodrošināt transportu uz slimnīcu, kas atrodas pilsētas
nomalē.
Atsaucoties uz Trostjaņecas pilsētas
pašvaldības lūgumu, Valmieras novada
pašvaldība nolēmusi dāvināt pilsētas
autobusu, kā arī organizē palīdzības
kravas nosūtīšanu uz Ukrainu. Valmieras novada iedzīvotāji un uzņēmumi
ir aicināti piepildīt kravas sūtījumu ar
Trostjaņecas pilsētas slimnīcai, komunālajam uzņēmumam un iedzīvotājiem
nepieciešamām lietām, lai viņi varētu
ātrāk atgriezties normālā ikdienas dzīvē.

Ziedotāji aicināti līdz 1. jūnijam nogādāt mantas uz SIA “Valmieras Namsaimnieks”, Semināra ielā 2A. Ziedojot
lielās mantas, pirms piegādes lūdzam
saskaņot nodošanu, zvanot pa tālruni 64281118. Ņemot vērā kravas ierobežoto apjomu, kas ietilpst transportlīdzeklī, aicinām ziedot tikai tās mantas,
kas norādītas nepieciešamo lietu sarakstā! Lūdzam izvērtēt, vai jūsu ziedotās lietas joprojām labi kalpos arī
jaunajiem īpašniekiem, tādēļ aicinām
iespēju robežās ziedot jaunas un mazlietotas mantas!
Jurijs Bova savas pašvaldības iedzīvotāju vārdā pateicas visiem Valmieras
novada ļaudīm, kuri ir gatavi palīdzēt
Trostjaņecai šajos grūtajos laikos!

NEPIECIEŠAMO LIETU SARAKSTS
Trostjaņecas pilsētas slimnīcai:
♦Divguļamā gultas veļa – 100 gab.;
♦Vienvietīga gultas veļa – 150 gab.;
♦Spilvens – 100 gab.;
♦Vienvietīga sega – 100 gab.;
♦Vannas dvielis – 100 gab.;
♦Roku dvielis – 100 gab.;
♦Putekļu sūcējs – 3 gab.;
♦Gludeklis – 3 gab.;
♦Mikroviļņu krāsns – 3 gab.;
♦Televizors – 10 gab.;
♦Elektriskā tējkanna – 10 gab.;
♦Portatīvais dators – 10 gab.;
♦Daudzfunkcionāla ierīce (printeris-kopētājs-skeneris) – 5 gab.;
♦Ledusskapis – 2 gab.;
♦Elektriskais ūdens sildītājs – 2 gab.;
♦Sadzīves veļas mazgājamā mašīna –
2 gab.
Mājokļu un komunālai saimniecībai:
♦Zāles pļāvējs – 3 gab.;
♦Zāles trimmeris – 3 gab.;
♦Elektriskais atskaldāmais āmurs –
1 gab.;
♦Elektriskā urbjmašīna – 2 gab.;
♦Leņķa slīpmašīna (fleksis) – 2 gab.;
♦Akumulatora skrūvgriezis – 2 gab.
Kopienas iedzīvotājiem, mājsaimniecībām, kas cieta no Krievijas Federācijas militāro spēku apšaudes:
♦Ledusskapis – 5 gab.;
♦Saldētava – 3 gab.;
♦Elektriskā cepeškrāsns – 5 gab.;
♦Virtuves kombains – 3 gab.;
♦Televizors – 5 gab.;
♦Veļas mazgājamā mašīna – 5 gab.;
♦Elektriskā gaļas maļamā mašīna –
1 gab.;
♦Elektriskais kafijas automāts – 3 gab.;
♦Elektriskā tējkanna – 5 gab.;
♦Elektriskā plīts – 5 gab.;
♦Divvietīga gultas veļa – 40 gab.;
♦Vienvietīga gultas veļa – 60 gab.;
♦Spilvens – 50 gab.;
♦Divvietīga sega – 20 gab.;
♦Vienvietīga sega – 30 gab.;
♦Elektriskais sildītājs – 20 gab.;
♦Durvju slēdzene – 30 gab.;
♦Piekaramā atslēga – 30 gab.
Dzintars Močs,
Valmieras novada pašvaldība

ATBALSTS UKRAINAI

Ukrainas un Latvijas pašvaldības stiprina
sadarbību
Latvijā uzturas un strādā Ukrainas iedzīvotāji, kuri aizbēguši
no kara un sadarbībā ar Latvijas iedzīvotājiem cenšas palīdzēt
savai valstij, cik iespējams.
Valmieras novada pašvaldībā strādā Ukrainas Mazo pilsētu
asociācijas izpilddirektore Oksana Kiriļuka, kura Valmierā ieradās
kopā ar abām meitām. Pilsētā, kurā dzīvoja Oksanas ģimene,
Krievijas armija iebruka pirmajās kara dienās. Oksana Ukrainu
atstāja savu meitu drošības dēļ.
Atrodoties Valmierā, ar Valmieras novada pašvaldības atbalstu
Oksana Kiriļuka organizē palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem,
satuvinot Ukrainas un Latvijas pašvaldības palīdzības sniegšanai
Ukrainai. Iniciatīvu atbalsta Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību
savienības priekšsēdētājs. Lai parādītu pasaulei Krievijas kara
Ukrainā patieso seju un stiprinātu partnerattiecības starp
Ukrainas vietējām pašvaldībām un pašvaldībām citur pasaulē,
Ukrainas Mazo pilsētu asociācija ir uzsākusi starptautisku
projektu “Vietējā pašpārvalde vieno pasauli mieram!“.
26. aprīlī un 3. maijā notika pirmās divas tiešsaistes tikšanās šī projekta ietvaros ar Ukrainas un Latvijas pašvaldību
pārstāvjiem. Sanāksmē piedalījās Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas priekšsēdētājs un Ukrainas īslaicīgi okupēto teritoriju
reintegrācijas ministra vietnieks Pavlo Kozirevs, Ukrainas
ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā
Oleksandrs Miščenko, Latvijas Republikas ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks Ukrainā Ilgvars Kļava, Valmieras novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, Kurzemes
plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja Inga
Bērziņa un Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes
priekšsēdētājs Aivars Okmanis. Kopumā divās sanāksmēs
piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieku – Ukrainas un Latvijas
pašvaldību vadītāji un pārstāvji. Tiešsaistes tikšanās laikā jau
parakstīts pirmais sadarbības līgums starp Kosivas un Kuldīgas
novada pašvaldībām. Arī Talsu novada Dienvidkurzemes
pašvaldība uzņēmās iniciatīvu izveidot sadraudzību ar pašvaldību Ukrainā.
Latvijā vēl plānotas divas Ukrainas un Latvijas pašvaldību
vadītāju tiešsaistes tikšanās, lai veicinātu savstarpējo palīdzību
– Ukrainas pašvaldību tikšanās ar Vidzemes un Latgales pašvaldībām.

“Šādas tikšanās ir ļoti svarīgas, jo jau trīs mēnešus ilgais karš
pierāda, ka vietējā pašvaldība ir liels un varens spēks. Kamēr
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, valdība un Ukrainas
bruņotie spēki cīnās ar Krievijas agresoru, no pirmajām kara
dienām tieši pašvaldības ir uzņēmušās humānās palīdzības
organizēšanu iedzīvotājiem, bēgļu plūsmas koordinēšanu, valsts
aizsardzības sistēmas stiprināšanu un iznīcināto, kā arī atbrīvoto
teritoriju atjaunošanu,” stāsta Oksana Kiriļuka.
Tikšanās laikā Pavlo Kozirevs Ukrainas valdības un Ministru
prezidentes vietnieces Irinas Vereščukas vārdā pateicās Latvijai,
Latvijas tautai, Valsts prezidentam un valdībai par vispusīgo
palīdzību Ukrainai! Ilgvars Kļava, Latvijas Republikas ārkārtējais
un pilnvarotais vēstnieks Ukrainā, apliecināja turpmāku sadarbību ar Ukrainas Mazo pilsētu asociāciju, lai atbalstītu
Ukrainas pašvaldības.
Slavutičas mērs pateicās visiem valmieriešiem, tostarp Jānim
Baikam, kā arī Vidzemes slimnīcai par nosūtītajām medicīnas
iekārtām un medikamentiem. Šī palīdzība ir ļoti svarīga, jo
Slavutičas pilsēta no pirmajām kara dienām bija ienaidnieka
okupēta.
Valmieras novada pašvaldība kopā ar iedzīvotājiem organizē palīdzību, kas reizē ar ziedoto pilsētas maršrutu autobusu
dosies uz Trostjaņecas pilsētu (lasiet 4. lappusē).
Vairākās Latvijas pašvaldībās notiks vasaras nometnes
Ukrainas bērniem, palīdzot viņiem rehabilitācijas laikā un aicinot atpūsties.
Visi sanāksmes dalībnieki no Ukrainas un Oksana Kiriļuka
pateicās par atbalstu un palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem, kuri
atrodas Latvijā, par Ukrainas bērnu drošību, par daudzveidīgu
palīdzību pašvaldībām Ukrainā, atzīstot, ka arī tas ir veids, kā
Ukraina katru dienu soli pa solim tuvojas mūsu kopīgajai uzvarai.
Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas projektā “Vietējā pašpārvalde vieno pasauli mieram!“ plānota Ukrainas un Lietuvas,
Igaunijas, Gruzijas un Francijas pašvaldību tikšanās.
Oksana Kiriļuka,
Ukrainas Mazo pilsētu asociācija
Kristīne Melece,
Valmieras novada pašvaldība

Slimnīcas Ukrainā saņēmušas Valmieras
novada sūtīto palīdzību
22. aprīlī Valmieras novada pašvaldība uz Ukrainu nosūtīja medicīnas iekārtu un preču palīdzību. Vidzemes slimnīcas
ziedotās elektrokardiogrāfijas un ultrasonogrāfijas iekārtas,
par Valmieras novada iedzīvotāju saziedotajiem līdzekļiem
iegādātie medikamenti un pašvaldības sūtītie vienreizlietojamie medicīnas cimdi, sejas maskas un medicīnas tērpi ir sasnieguši slimnīcas Ukrainkas un Slavutičas pilsētās.
Kijivas apgabala Ukrainkas pilsētas slimnīcai ir liela nozīme,
lai nodrošinātu nepieciešamo medicīnisko aprūpi un pakalpojumus grūtniecēm un jaundzimušajiem, kuri Ukrainkā raduši
patvērumu no karadarbības skartajām Ukrainas teritorijām.
Šī ir viena no aktivitātēm, ko organizē Ukrainas Mazo pilsētu
asociācijas (Асоціація малих міст України) izpilddirektore Oksana Kiriļuka, kura šobrīd ar meitām dzīvo un strādā Valmierā.
Ukrainkas slimnīcas vadība un mediķi izsaka dziļu pateicību
Valmieras iestādēm un iedzīvotājiem par sniegto palīdzību!
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
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Palīdzība ugunsdzēsējiem Ukrainā
Dzintars Robulis ir Matīšu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas priekšnieks. Kopš marta neatņemama viņa formastērpa daļa ir Ukrainas karoga uzšuve. “Tā ir draugu – Ukrainas
ugunsdzēsēju – dāvana. Ugunsdzēsējiem ir pieņemts apmainīties ar emblēmām īpašos gadījumos. Viņi man uzdāvināja pilnu komplektu. Ukraiņu karogu pie formastērpa nēsāju
aiz cieņas pret viņiem par to, ko viņi dara, lai nosargātu savas
valsts neatkarību, un par neizmērojamo sirsnību. Kopā ar saziedotajām lietām, ko nogādājām Ukrainā, dāvanā ir arī Matīšu
brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas emblēma, apliecinot
mūsu atbalstu un draudzību,” stāsta Dzintars Robulis.
Lēmums doties uz Ukrainu, uz Červonogradas pilsētu
tika pieņemts uzreiz pēc Kuldīgas brīvprātīgo, kuri darbojas,
sniedzot atbalstu Ukrainai, zvana ar lūgumu atsaukties. Arī
nepieciešamo – pārtiku, apģērbu un naudas līdzekļus degvielas iegādei – vietējie iedzīvotāji, tostarp uzņēmēji, saziedoja trīs
stundu laikā. Pirmajā reizē Dzintars ar sievu Sanitu devās līdz
Polijas–Ukrainas robežai, kur bēgļu centrā atstāja saziedoto,
atpakaļceļā līdz Klaipēdai nogādājot ģimeni no Ukrainas.
“Braucām trīs reizes. Otrajā reizē jau šķērsojām Ukrainas
robežu, galamērķis bija Červonogradas pilsēta, lai nogādātu ar
ugunsdzēsību saistītas lietas glābējiem, piemēram, šļūtenes,
stobrus. Trešajā braucienā aizvedām arī Dikļu meiteņu veidoto
maskēšanās tīklu. Vēlos pateikt lielu paldies iedzīvotājiem par
atbalstu, uzņēmējiem par naudas līdzekļiem degvielai, jo
vienam braucienam līdz 1200 kilometru tālajam galamērķim,
ceļā pavadot gandrīz 15 stundas, nepieciešams apmēram 350
EUR degvielai. Tāpat arī paldies novada pašvaldībai!”
Dzintars stāsta, ka saziedotais noderējis uzreiz. “Ļvivā krievi
apšaudīja degvielas noliktavas, bija nepieciešams pēc iespējas
vairāk šļūteņu dzēšanas darbiem, tāpēc mūsu aizvestās jau tur
tika izmantotas. Savukārt maskēšanās tīkls noderēja Harkovas
aizsargiem. Viņi ir no sirds pateicīgi par jebkāda veida palīdzību
– noderēja siltās jakas, konservi un pārējās tur nogādātās lietas. Ukraiņi ir ļoti sirsnīgi, speciāli mums pat vārīja boršču, viņu
laipnība ir neaprakstāma.”
Trauksmes sirēnas, dūmaka un gaisā sajūtams sērs skaud-

6

ri atgādina, cik tuvu ir karš. Taču Dzintars uzsver ukraiņu
varonību: “Pirmie bēgļi, kurus atvedām uz Valmieru, šobrīd ir atpakaļ Ukrainā un jau sastādījuši kartupeļus. Regulāri sazvanāmies ar Červonogradas rajona ugunsdzēsības
daļas priekšnieku, pulkvedi Olekseju Skribinecu (Скрібенець Олексій Васильович). Viņi gaida, kad mēs varēsim apciemot viņus, kā arī laiku, kad varēs atbraukt ciemos uz Latviju,
ļoti priecājās, ka dosimies makšķerēt uz Burtnieku ezeru un ka
jūra ir tik tuvu.” Brīvprātīgo, kuri vēlas būt aizstāvju rindās ir tik
daudz, ka kara komisariāts pat nespēj visus uzņemt. “Cits pēc
cita autobusi dodas ar jauniem brīvprātīgajiem. Jāsaka gan,
ka uz frontes līniju sūta tikai tos, kuri ir vismaz 25 gadus veci,
jauniešu uzdevums ir apsargāt dažādus objektus. Skatoties
pēc cīņas spara un drosmes, ukraiņi šajā karā ir uzvarējuši. Ar
Červonogradas ugunsdzēsējiem draudzība ir uz mūžu. Mūsu
sniegtā palīdzība kaut mazliet pasargā viņus no elles zemes
virsū, tāpēc svarīgi ir turpināt atbalstīt. Ja mēs būtu tik vienoti,
kādi ir ukraiņi, mēs būtu krietni tālāk mūsu valsts attīstībā.” Lai
gan šobrīd braucieni uz Ukrainu vairs netiek veikti, palīdzība
sniegta joprojām, to organizējot attālināti.
Pateicamies par atbalsta sniegšanu Ukrainai Aivaram Flemingam, Mārtiņam Puķem, SIA “Ugunsdrošības risinājumu birojs”, Lāsmai Eglītei, Larisai Stivriņai, Silvai Buliņai, Matīšu BUB,
Z/s “Lelles”, kooperatīvam “VAKS”, Indulim Jansonam, Skaidrītei
Klāsonei, Lienei Misterei un Maksimam Misteram, Kristīnei
Daigai, Danai Sniedzei, “Siguldas maiznieks”, “Lēdurgas
miesnieks”, veikalam “Austris”, Kasparam Vainovskim, Lēdurgas
BUB, Burtnieku BUK, Valmieras rajona BUB, Egīlam Kaužēnam,
FN “Serviss”, Naukšēnu BUK Andrejam Rullim, SIA “Latakva”,
Jānim Skrastiņam, SIA “Cietais rieksts”, SIA “Artifex”, Dikļu pūtēju orķestrim, Dikļu sieviešu korim, Matīšu PII “Namiņš”, Valmieras PII ”Pienenīte”, Valmieras Pārgaujas sākumskolai, SIA
“Arvio”, Jānim Āboltiņam, Valmieras novada pašvaldībai.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
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Valsts atbalsts
ukraiņu
izmitināšanai

Par notariālajiem
pakalpojumiem Valmieras
novada Bāriņtiesā

Latvijas iedzīvotāji ir izrādījuši lielu pretimnākšanu un rūpes, savās mājās uzņemot Ukrainas
civiliedzīvotājus, kuri bēg no Krievijas izraisītā
kara. Vienlaikus šāda palīdzība rada arī papildu izmaksas mājsaimniecībām, tādēļ ir rasts
risinājums, lai finansiāli atbalstītu tās mājsaimniecības, kas bez maksas izmitina savās mājās
Ukrainas civiliedzīvotājus. Valsts nodrošinās stabilitāti izmitināšanas turpināšanai tiem Ukrainas
civiliedzīvotājiem, kam vēl nav izdevies atrast
savu pastāvīgo mājokli.
Mājsaimniecības jeb tās pārstāvošās fiziskās
personas var saņemt kompensāciju par papildu izmaksām, kas tām radušās, savā mājoklī bez
maksas izmitinot Ukrainas civiliedzīvotājus (nodrošinot gan izmitināšanu, gan iespēju robežās
arī higiēnas preces un uzturu, kā arī izglītojošus
un izklaides vai atpūtas pasākumus u.c. atbalsta
pasākumus), par periodu līdz 90 dienām:
♦ 100 EUR/ mēnesī par pirmo izmitināto personu;
♦ 50 EUR/ mēnesī par katru nākamo izmitināto
personu;
♦ ne vairāk kā 300 EUR/ mēnesī par vienā mājoklī vai adresē uzņemtām personām.
Ja fiziskajai personai pieder vairāki mājokļi,
kuros tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji, atlīdzību var saņemt par katru savā īpašumā esošo mājokli, kurā tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji. Atbalsts attiecas tikai uz tām mājsaimniecībām, kuras brīvprātīgi un nepieprasot
samaksu no Ukrainas civiliedzīvotājiem ir gatavas viņus izmitināt.
Lai saņemtu atlīdzību, mājsaimniecībai, fiziskai
personai – mājokļa īpašniekam vai tā pilnvarotai
personai jāiesniedz pieteikums tajā pašvaldībā,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis.
Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā 14 dienu laikā
no brīža, kad ir uzsākta Ukrainas civiliedzīvotāja
izmitināšana. Pieteikumā jānorāda:
♦ iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, kredītkartes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konts, kontaktinformācija;
♦ mājokļa, kurā tiek uzņemti Ukrainas civiliedzīvotāji, adrese, izmitināšanai nodotā platība, paredzētais izmitināšanas periods;
♦ mājokļa piederību apliecinošs dokuments;
♦ katra izmitinātā Ukrainas civiliedzīvotāja vārds,
uzvārds, personas kods;
♦ apliecinājums par to, ka mājoklis, kurā tiek
izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs, ir dzīvošanai derīgs likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16. panta trešās daļas izpratnē un atrašanās tajā nerada apdraudējumu personu drošībai un veselībai.
Atlīdzība tiks izmaksāta par periodu līdz 90
dienām, skaitot no pieteikumā norādītā datuma,
bet ne agrāk kā no 2022. gada 1. maija.
Pašvaldība atlīdzības pieteikumu izskatīs mēneša laikā un piešķirto atlīdzību par izmitināšanu
par aktuālo mēnesi pārskaitīs iesniedzējam līdz
nākamā mēneša 10. datumam.

Saskaņā ar grozījumiem normatīvajos aktos ārpus pilsētas administratīvās
teritorijas, apvienību pārvaldēs, apliecinājumus un citu Bāriņtiesu likuma VII
nodaļā noteikto uzdevumu izpildi, notariālos pakalpojumus sniedz Valmieras
novada Bāriņtiesa arī Valmieras pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem.
Apvienību pārvaldēs apmeklētājus klātienē pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.
Valmieras novada Bāriņtiesas darba laiks, apmeklētāju pieņemšanas laiki un kontaktinformācija pieejama www.valmierasnovads.lv.
Joprojām personas var vērsties pie jebkura zvērināta notāra neatkarīgi
no savas deklarētās dzīvesvietas. Valmieras pilsētā notariālo pakalpojumu
saņemšanu nodrošina zvērināti notāri:
♦Aina Zvidriņa, prakses vieta: Rīgas iela 25C, Valmiera, Valmieras novads,
tālr. 64222310, 26577766, e-pasts: aina.zvidrina@latvijasnotars.lv;
♦Agris Jaunpujēns, prakses vieta: Rīgas iela 9–4, Valmiera, Valmieras novads,
tālr. 64222273, e-pasts: agris.jaunpujens@latvijasnotars.lv.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība

Paziņojums
Valmieras novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības domes 28.04.2022. sēdes lēmumu Nr. 266 (protokols
Nr. 9, 9.§) ir uzsākta lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.–2023. gadam nekustamajam īpašumam Jāņa
Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, izstrāde.
Lokālplānojuma mērķis ir grozīt nekustamā īpašuma Jāņa Ziemeļnieka
ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, kadastra Nr. 9417 001 1423, daļai
Strenču novada teritorijas plānojumā 2012.–2023. gadam noteikto plānoto izmantošanas veidu (funkcionālo zonu) no tehnisko objektu apbūves
teritorijas uz savrupmāju apbūves teritoriju, kā arī radīt priekšnoteikumus
lokāplānojumā ietvertās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot savrupmāju apbūves attīstību un pievilcīgas pilsētvides veidošanu, vides kvalitātes
paaugstināšanu.
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas
plānotāja Dace Elbrete (tālr. 27334425, e-pasts: dace.elbrete@valmieras
novads.lv).
Ar Valmieras novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem,
Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.–2023. gadam var iepazīties,
kā arī sekot līdzi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams pašvaldības tīmekļa vietnē www.val
mierasnovads.lv.
Valmieras novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības domes 24.02.2022. sēdes lēmumu Nr. 170 (protokols Nr.
4, 65. §) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam
Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr. 9615 0010103.
Lokālplānojuma mērķis ir funkcionālā zonējuma maiņa no jauktas apbūves teritorijas (JA) un individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijas
(DzS) uz jauktas centra apbūves teritoriju (JC).
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” zemes ierīkotāja Santa Fromberga (tālr. 64219055, e-pasts: santa.fromberga@valmieras
novads.lv).
Ar Valmieras novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024. gadam var iepazīties, kā arī
sekot līdzi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmieras
novads.lv.
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Rēķinu apmaksa
Tagad arī visās Narvesen tirdzniecības vietās var apmaksāt Valmieras novada pašvaldības izrakstītos rēķinus.
Svarīgi ir pārbaudīt, vai uz rēķina ir svītrkods, jo tas ir nepieciešams, lai veiksmīgi varētu veikt apmaksu. Rēķina apmaksas pakalpojuma maksa ir 0,60 EUR par katru rēķinu.

Informācija Valmieras
senioriem
Biedrības "Kristīgais žēlsirdības centrs" Labdarības
virtuve piedāvā Valmieras pilsētā dzīvojošiem senioriem,
kuri ir sasnieguši 80 gadu vecumu, dzīvo vieni vai kuriem ir
kustību traucējumi, saņemt divas reizes nedēļā siltu maltīti mājvietā ar klienta līdzmaksājumu. Sīkāka informācija
pieejama, zvanot pa tālr. 28365703 (Gaida Pevko).

Paziņojums par
kopsapulci
Kauguru Kooperatīvās Krājaizdevu sabiedrības (reģ. Nr.
44103020247) Valde sasauc ārkārtas biedru kopsapulci
2022. gada 30. jūnijā plkst. 14.00 “Pagastmājā”, Mūrmuižā,
Kauguru pagastā, Valmieras novadā. Darba kārtībā statūtu
izmaiņu apstiprināšana, valdes vēlēšanas, Rūjienas KKS
pievienošana. Biedri var iepazīties ar lēmumu projektiem
un dokumentiem, kuriem ir nozīme lēmumu pieņemšanā,
birojā “Pagastmājā”, Mūrmuižā pirmdienās un ceturtdienās plkst. 10.00–14.00, saskaņojot apmeklējumu pa tālr.
26426363.

Iegulda, lai rosinātu
izvēlēties autobusa
vadītāja profesiju
Pasažieru pārvadātājs SIA “VTU Valmiera” ikdienas
darbībā pieredz visā Latvijā pastāvošu tendenci – trūkst
autobusu vadītāju. Lai rosinātu izvēlēties šo profesiju,
uzņēmums iegulda mācību nodrošināšanā.
SIA “VTU Valmiera” ir svarīga ilgtspējīga attīstība,
tādēļ rūpējamies gan par saviem darbiniekiem, gan
potenciālajiem darbiniekiem, lai arī pēc gadiem būtu,
kas šo pakalpojumu varēs nodrošināt un veiks to kvalitatīvi. Tāpēc uzņēmums iegulda jauno profesionāļu
sagatavošanā. Pērn rudenī darbu sāka atjaunots pilsētas maršrutu autobuss, kas speciāli pielāgots mācību
vajadzībām. Jāpiemin, ka SIA “VTU Valmiera” autoskolas
kursantiem, kuri pirms mācību uzsākšanas ir pārliecināti,
ka vēlēsies strādāt par autobusa vadītāju SIA “VTU Valmiera”, ir iespēja vērsties uzņēmumā ar lūgumu izvērtēt
kursanta piemērotību autobusa vadītāja amata pienākumu izpildei uzņēmumā, noslēdzot mācību līgumu.
Līgums nosaka, ka 100 % mācību izmaksas sedz uzņēmums, savukārt kursants pēc D kategorijas iegūšanas
slēdz darba līgumu ar SIA “VTU Valmiera” par autobusa
vadītāja amata pienākumu izpildi vismaz divu gadu
garumā. Papildu informācijai lūdzam vērsties uzņēmuma personāla daļā.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
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Grants ielu un ceļu
pretputekļu apstrāde
Valmieras novadā
Valmieras pilsētā grants seguma ielu pretputekļu apstrāde tuvojas noslēgumam, bet, sagaidot iepirkuma rezultātus, drīzumā
tiks uzsākta pretputekļu apstrāde arī pārējā novada teritorijā.
Pašvaldība ir apzinājusi tos ceļus, kas, jo īpaši pavasarī, put pastiprināti un kam primāri būtu nepieciešama apstrāde ar magnija
hlorīdu.
Grants ceļu apstrādi ar magnija hlorīdu veic ielu un ceļu posmos, kur ir blīvāk apdzīvotas vietas un intensīvāka automašīnu
satiksme. Apstrādājot grants segumu ar šo maisījumu, iepriekšēja ceļa seguma laistīšanu veic tikai gadījumos, ja ārā ir sauss laiks.
Informējam, ka tās grants seguma ielas Valmieras pilsētā, kur
notiek remontdarbi un plānota dubultās virsmas apstrāde, netiks
apstrādātas, izņemot gadījumos, ja ielu seguma atjaunošana notiks vasaras otrajā pusē. Valmieras novada teritoriālo apvienību
teritorijās grantētās ielas ir plānots kaisīt līdzšinējā apjomā.
Speciālisti pašvaldībā norāda, ka ielu un ceļu apstrāde ar
pretputekļu absorbentu nav paredzēta ilglaicīgai un pastāvīgai
lietošanai, jo šis maisījums savu iedarbību zaudē pēc lietavām
vai ielu greiderēšanas. Ņemot vērā, ka regulāri apstrādāt visas
Valmieras pilsētas un novada grantētos ceļus ar šo maisījumu
nav iespējams, pašvaldība aicina autovadītājus sausajā laikā
samazināt braukšanas ātrumu.
Magnija hlorīds nav kaitīgs cilvēkiem, dzīvniekiem un apkārtējai videi. Izdevumus par magnija hlorīda iegādi sedz
Valmieras novada pašvaldība. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar apvienību pārvažu Saimniecisko nodaļu vadītājiem.
Kontaktinformācija ir pieejama www.valmierasnovads.lv.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība

Lielgabarīta atkritumu
savākšanas akcijas
rezultāti
Ir noslēgusies lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija, kas notika
no 6. aprīļa līdz 15. maijam visā Valmieras novada teritorijā. Akciju organizēja Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “ZAAO”.
Kopumā ir nodots 2027 m3 lielgabarīta atkritumu 34 akcijas norises
vietās Valmieras novadā. Visbiežāk uz akcijas norises vietām iedzīvotāji akcijas laikā nogādāja mēbeles – skapjus un plauktus.
Valmieras novada pašvaldība organizēja un no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansēja lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju
ar mērķi atbalstīt Valmieras novada iedzīvotājus un novērst nelegālu
atkritumu nokļūšanu vidē.
Paldies ikvienam, kurš izmantoja iespēju un akcijas laikā nodeva
lielgabarīta atkritumus!
Ņemot vērā, ka akcijas laikā iedzīvotāji bija nodevuši arī riepas un
logu stiklus, atgādinām, ka tos EKO laukumos var nodot bez maksas
visu gadu! Piemēram, fiziska persona gadā bez maksas EKO laukumos
var nodot 4 automašīnu riepas. Savukārt logu stiklus, kas izņemti no
rāmjiem, EKO laukumos var nodot bez maksas visu gadu. Mums ir
svarīgi, lai iedzīvotāji to zina, jo visiem kopā ir svarīgi samazināt akcijas
izdevumus.
Plašāka informācija par EKO laukumu pakalpojumiem pieejama
www.zaao.lv vai zvanot pa tālruni 64281250 vai 26515556.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
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Vidzemes slimnīcā atvērta jaunā kafejnīca
13. maijā plkst. 13.13, skanot dzīvi apliecinošam saksofonam, tika atklāta Vidzemes slimnīcas jaunā kafejnīca. “Mūsu
komanda ir pārliecināta, ka skaitlis “13” ir veiksmes, stabilitātes un izaugsmes maģiskais skaitlis,” uzrunājot slimnīcas
darbiniekus un sadarbības partnerus, teica kafejnīcas vadītāja
Guna Ozoliņa.
Jaunās kafejnīcas koncepts izstrādāts, rūpējoties par apmeklētāju ērtībām un balstīts uz trim pamatprincipiem. Pirmais – pusdienotājam iespējami īsāks laiks jāpavada ceļā līdz
kases aparātam, lai būtu vairāk laika ēdiena baudīšanai. To
nodrošina ļoti pārdomāti organizētā ēdienu sadales līnija.
Otrais pamatprincips – veselīgs, mūsdienīgi gatavots un
pasniegts ēdiens. Trešais – patīkama, mājīga, moderna dizaina
vide maltītes baudīšanai.
Kafejnīcā ir deviņi četrvietīgi galdiņi, atsevišķi iekārtots
mājīgs stūrītis tiem, kam laiks nesteidzīgai kafijai. Un vēl
paaugstināta lete, uz kuras nepieciešamības gadījumā ērti
novietot arī datoru un pastrādāt. Kā atklāšanas brīdī palepojās kompānijas “Vitrum” pārstāvji, iekārtas projektētas un
izgatavotas Latvijā. Bet pirms tam, paralēli telpu būvniecībai,
diskusijās un domu apmaiņā ar virtuves darbiniekiem tapis
iekārtojuma projekts, meklējot optimālo risinājumu iespējami
ātrai un ērtai ēdienu sadales līnijai un vizualizējot apmeklētāju
plūsmas loģistiku.
Jaunā kafejnīca ir viegli atrodama 1. stāvā pie poliklīnikas
reģistratūras. Darbdienās tā atvērta plkst. 8.30–16.00, sest-

dienās plkst. 9.00–14.00. No plkst. 11.00 pieejami pusdienu
siltie ēdieni, arī veģetārie un mazkaloriju, zupas, gaļas un zivju
ēdieni, deserti, visu darbalaiku plašā piedāvājumā ir dārzeņu
salāti un rasoli, laba kafija un smalkmaizītes, un kūciņas visām
gaumēm.
Visi laipni aicināti un veseli ēduši “Vidzemes slimnīcas Cafe“!
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca

Bezmaksas atbalsts pusaudžiem, kuri
nonākuši mentālās veselības grūtībās
Valmierā kopš 2021. gada 1. jūlija, pateicoties Veselības
ministrijas finansējumam, darbu turpina Bērnu un pusaudžu
resursu centrs (PRC). Pusaudžu resursu centra komandas
misija ir sniegt atbalstu pusaudžiem un viņu ģimenēm, kuri
nonākušas mentālās veselības grūtībās. PRC pakalpojums
ir bezmaksas un atbalstu sniedz multidisciplināra komanda
– iespējams saņemt psihologa, psihiatra, mākslas terapeita,
mentora un uztura speciālista konsultācijas klātienē vai attālināti, fizioterapeita nodarbības, kā arī narkologa konsultācijas.

Epidemioloģiskā situācija ir ietekmējusi pusaudžu mentālo veselību, socializēšanās prasmes, veicinājusi pastiprinātu
viedierīču lietošanu, ko var novērot arī pēc pakalpojuma
pieprasījuma. Kopš šī gada janvāra PRC Valmieras filiālē,
pateicoties Labklājības ministrijai, tiek piedāvāta programma
arī tiem pusaudžiem, kuri saskaras ar vielu vai procesu
pārmērīgu lietošanu. Tiekoties ar pusaudzi, speciālisti palīdz

viņam saprotamā valodā risināt aktuālās dzīves grūtības.
Izvērtējot katra pusaudža vajadzības, tiek piedāvātas gan
vienreizējas konsultācijas risku novēršanai un motivēšanai,
gan īstermiņa psiholoģiskais atbalsts, grupu nodarbības pusaudžiem vai ilgtermiņa psiholoģiskais atbalsts. Palīdzība un
atbalsts programmās tiek sniegts pusaudžiem vecumā no 10
līdz 18 gadiem. Sadarbības periods var būt no trīs līdz sešiem
mēnešiem atkarībā no piedāvātās programmas. Savukārt
bērniem vecumā no sešiem līdz deviņiem gadiem ar vecākiem
ir iespēja vērsties PRC Valmieras filiālē, lai saņemtu vienreizējo
atbalsta konsultāciju, kuras laikā bērna vecākiem tiks sniegti
ieteikumi un dotas rekomendācijas. Tā kā pieprasījums pēc
palīdzības ir pieaudzis, līdz ar to gaidīšanas brīdī līdz dalībai
programmā piedāvājam iespēju vērsties uz izvērtēšanas
konsultāciju, kuras laikā sniedzam rekomendācijas, kā labāk
rīkoties. Savukārt sazinoties pa PRC mentālās veselības
atbalsta tālr. 25737363 (darba dienās plkst. 12.00–19.00),
attālināti iespējams saņemt psihologa konsultācijas.
Šobrīd grūtībās nonākušas ģimenes ne tikai Latvijā, bet
galvenokārt Ukrainā, kur cieš nevainīgi cilvēki, kam atbalsts
nepieciešams vairāk nekā jebkad. Bērniem, pusaudžiem un
ģimenēm no Ukrainas piedāvājam zvanīt pa PRC mentālās
veselības atbalsta tālr. 25737363, lai saņemtu bezmaksas
psiholoģisko atbalstu angļu un krievu valodā (darba dienās
plkst. 12.00–19.00). Tāpat bērniem un pusaudžiem no Ukrainas
ir iespēja vērsties arī PRC Valmieras filiālē uz pirmreizējo
izvērtēšanas konsultāciju, kuras laikā apzina pusaudža situāciju un sniedz nepieciešamo psiholoģisko atbalstu.
PRC Valmieras filiāle atrodas Beātes ielā 62, Valmierā.
Pieteikšanās konsultācijām: tālr. 26433366 (arī Whatsapp),
e-pasts: valmiera@pusaudzucentrs.lv.
Kristīne Kiriloviča,
SIA “Bērnu un pusaudžu resursu centrs“ Valmieras filiāles vadītāja
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Tiešsaistes nodarbības topošajām māmiņām
Topošās māmiņas aicinātas piedalīties drošās un ērtās
bezmaksas tiešsaistes nodarbībās. Tajās zinošas un pieredzējušas vecmātes sniedz zināšanas par grūtniecību kā
īpašu laiku sievietes dzīvē, kas ietekmē gan viņas emocionālo
stāvokli, gan dzīvesveidu un attiecības ģimenē. Lai topošā
māmiņa labāk sagatavotos bērniņa sagaidīšanai, nodarbību
dalībnieces iepazīstinās ar jaundzimušā ikdienas aprūpi – kā
pareizi bērniņu modināt, celt, nest, vannot, ģērbt. Atsevišķa
nodarbība veltīta zīdīšanai kā ļoti svarīgam priekšnoteikumam
bērniņa fiziski un emocionāli normālai attīstībai.
Nodarbību temati:
♦ 7. jūnijā plkst. 16.00 “Emocionālā stāvokļa izmaiņas grūtniecības laikā”;
♦ 8. jūnijā plkst. 16.00 “Sievietes sagatavošana dzemdībām
un fiziskās sagatavotības nozīme grūtniecības laikā”;
♦ 27. jūnijā plkst. 16.00 “Bērna kopšana”;
♦ 29. jūnijā plkst. 16.00 “Bērna zīdīšana”.

Lai piedalītos nodarbībās, jāaizpilda anketa www.valmieras
novads.lv un pēc tam jāpiesakās Vidzemes slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļā, rakstot uz ginekologija@
vidzemesslimnica.lv (norādot savu vārdu, uzvārdu, tālr. nr. un
e-pasta adresi) vai zvanot pa tālr. 64202595.
Pasākums tiek līdzfinansēts no projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā” (vienošanās Nr.
9.2.4.2/16/I/040). Projekta kopējās izmaksas ir 431 550 EUR,
tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 366 817,50 EUR,
valsts budžeta finansējums 64 732,50 EUR.
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca

Ekspluatācijā nodota Strenču slimnīcas
stacionāra 1. nodaļas pārbūvētā ēka
Pagājušā gada pavasarī VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā
slimnīca” uzsāka vērienīgus pārbūves un energoefektivitātes
paaugstināšanas būvdarbus stacionāra 1. nodaļā – Annas
mājā, no kuriem daļa būvdarbu – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, tika īstenoti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu.
Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa norāda: “Saņēmām
akceptu no Valmieras novada Būvvaldes, ka ēka ir pieņemta
ekspluatācijā. Šīs ēkas pārbūve un energoefektivitātes pasākumu īstenošana ir aizsākta jau 2016. gadā, esam izgājuši
cauri daudzām grūtībām un sarežģījumiem, tomēr sasnieguši
plānoto – mūsdienu slimnīcas prasībām atbilstošu, pacientiem drošu infrastruktūru un darbiniekiem ērtu un pielāgotu
darba vidi. Ļoti ceru, ka tās “iemītnieki” – 1. nodaļas darbinieki
un pacienti, būs apmierināti ar gaišajām, īpaši pacientu vajadzībām un darbinieku ērtībām piemērotām telpām.”
Iekštelpu pārbūves darbu rezultātā ēkas plānojums un
funkcionalitāte pielāgota jaunākajiem veselības aprūpes standartiem, vienlaikus piemeklēti mūsdienīgi tehnoloģiski risinājumi kvalitatīvai un mūsdienīgai psihiskās veselības aprūpes
pakalpojumu nodrošināšanai. Savukārt ar ERAF finansējumu
īstenoti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, t.i.,
ēkai veikta fasādes, cokola un bēniņu pārseguma siltināšana,
apkures sistēmas nomaiņa, logu nomaiņa un fasādes arhitektonisko detaļu vizuālā atjaunošana un saglabāšana, projekta
ietvaros ERAF tika līdzfinansēta būvuzraudzības un autoruzraudzības nodrošināšana būvdarbu laikā.
Ņemot vērā, ka ēka ir ar bagātu vēsturi, projekta gaitā atklājās daudz izaicinājumi, ko veiksmīgi sadarbībā ar projekta
ietekmes pusēm izdevās atrisināt. Arī šīs ēkas vēsturei ir sava
loma, tāpēc arī iekštelpās saglabājām atsevišķus vēsturiskus
elementus, t.i., vēsturiskos radiatorus, oriģinālās akmens flīžu
grīdas atsevišķās telpās, vēsturiskās iekštelpu durvis, margu
lenderes un citas slimnīcai nozīmīgas vēsturiskas vērtības.
Kopīga darba rezultātā ēkai sniegta jauna dvesma, ko, cerams,
izjutīs pacienti un darbinieki.
29. aprīlī ēka tika nodota ekspluatācijā. Valmieras novada
Būvvalde atzinīgi novērtēja paveikto darbu kvalitāti un vizuālo
izpildījumu, kas iederas kopējā ēku arhitektoniskā ansamblī.
Būvdarbus veica SIA “SANART”, būvdarbu laikā būvuzraudzību
nodrošināja SIA “Marčuks”, savukārt autoruzraudzību iekš10

telpu pārbūvei īstenoja SIA “NLPB” un energoefektivitātes
paaugstināšanas būvdarbiem – SIA “Arhitektu studija 4”.
Liels paldies SIA “SANART”, SIA “Arhitektu studija 4”, SIA
”NLPB” un SIA “Marčuks” par produktīvo un veiksmīgo sadarbību.
Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču
psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 1. nodaļas ēkā” (projekta Nr. 4.2.1.2/20/I/005) kopējais finansējums ir 297 352,43
EUR (t.sk. ERAF finansējums (85 %) 252 749,57 EUR, un
valsts budžeta finansējums (15 %) 44 602,86 EUR). ERAF atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai valsts ēkās paredzēts
plānošanas dokumenta – darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”
4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros.
Alīna Kitnere,
VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”

PROJEKTI

Atjaunota informācijas pieejamība Gaujas
kultūrvēsturiskajā takā
Valmieras novadā īstenots projekts “Tūrisma infrastruktūras objektu atjaunošana un uzlabošana Gaujas
kultūrvēsturiskajā takā”. Tā mērķis – nodrošināt ilgtspējīgu tūrisma piedāvājumu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību
iepazīšanai.
Gaujas kultūrvēsturiskā taka sākas
Valmieras novada Plāņu pagasta Oliņās. Jāatzīst, ka Oliņu meža masīvs ir
īpaši bagāts ar dažādām kultūrvēsturiskām vērtībām, kas savu aktualitāti
nezaudē, bet, laikam ritot, kļūst arvien
nozīmīgākas. Ņemot vērā Oliņu meža
masīvā sastopamo objektu vēsturisko
vērtību un Gaujas kultūrvēsturiskās takas nozīmību tūrisma attīstībā, uzlabota

informācijas pieejamība deviņos Gaujas
kultūrvēsturiskās takas objektos. Pilnībā
atjaunoti trīs stendi, bet nomainīti seši
bojātie informācijas stendi.
Jau informējām, ka liela daļa Gaujas
kultūrvēsturiskās takas maršruta, kas
atrodas Ainavu aizsardzības apvidus
“Ziemeļgauja” teritorijā aptuveni 15 kilometru garumā, ietverot deviņus apskates objektus, atrodas nesen izveidotajā Latvijas–Igaunijas garās distances
pārrobežu pārgājienu maršruta “Mežtaka” (CB779 The Forest Trail) posmā. Jāpiebilst, ka pieci no minētajiem deviņiem
kultūrvēsturiskās takas objektiem atrodas arī Lauku partnerības “Ziemeļgauja”
starptautiskajā projektā “Sēņu ceļš” plā-

notajā maršrutā sēņotājiem.
Informācijas stendu atjaunošanu projektā “Tūrisma infrastruktūras objektu
atjaunošana un uzlabošana Gaujas kultūrvēsturiskajā takā” atbalstījis Latvijas
vides aizsardzības fonds (LVAF).
Projekta kopējās izmaksas 2616,57
EUR, LVAF finansējums 2106,00 EUR,
pašvaldības līdzfinansējums 510,57 EUR.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

Jauns skatījums uz Valmieras vēsturi cauri
gadsimtiem
Valmieras vecpilsētā, kur ir senās Valmieras pils mūri un
vecākās ēkas, norit Valmieras kultūrvides centra būvniecība. Topošajā ekspozīcijā “de Woldemer”, kas būs saistoša gan
bērniem, gan pieaugušajiem, arheoloģiskie atradumi un pētījumi dažādu valstu arhīvos ļaus ieraudzīt Valmieras vēsturi
jaunā skatījumā.
“Valmiera vēsturiski nav atrauta no Eiropas. Līdz ar to
Hanzas tēma labi parāda, kā Valmiera ierakstās plašākā Eiropas
kontekstā, piemēram, tirdzniecībā,” tā par Valmieras vēsturi
saka Valmieras muzeja vēsturnieks Dāvis Pumpuriņš.
Valmieras kultūrvides centra ēkā būs skatāma ekspozīcija
piecās valodās par Valmieru kā Hanzas pilsētu un Valmieras
pili. Apmeklētājus ieskaus restaurētie pils mūri, radot sajūtu
par atrašanos kādā no pils telpām. Bet, piemēram, kartē, kas
nosegs vienu sienu, varēs aplūkot Hanzas jūras un sauszemes
ceļus.
Valmieras muzeja Vēstures nodaļas vadītāja Liene Rokpelne
stāsta, ka “lielākā daļa vitrīnu būs veidotas tā, lai tām var apiet apkārt un gūt pilnu skatījumu uz priekšmetu. Speciāli ekspozīcijai, piemēram, būs izveidots mūzikas instruments, kuru
apmeklētāji varēs spēlēt, lai iegūtu vargānam līdzīgu skaņu”.
Ekspozīcijā būs skatāms arī pils modelis, lai apmeklētāji
varētu rekonstruēt pils attīstību. “Gan lieliem, gan maziem
būs iespējams spēlēties ar klučiem un tādējādi kļūt par pils
celtniekiem. Miniatūrajā modelī būs skatāms pils apjoms,
dažādas tās daļas – galvenā pils, priekšpils un bastioni. Būs
redzams tas, kā veidojas aizsardzības sistēma,” stāsta vēsturnieks D. Pumpuriņš.
Lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu un nodrošinātu
tā apskates pieejamību Valmieras vecpilsētā, turpinās gan
Valmieras kultūrvides centra ēkas būvniecības darbi, gan ekspozīcijas izveides darbi projektā “Kultūra, vēsture un arhitektūra Gaujas un laiku lokos”.
Līdz šim jaunbūvei ir uzstādītas stikla konstrukcijas un izbūvētas inženierkomunikācijas, izolētas un iebetonētas grīdas, izbūvēti griesti un pabeigti jumta izolēšanas darbi. Tuvākajā laikā ir plānots pabeigt jumta hidroizolācijas membrānas
ieklāšanas un apdares darbus, kā arī samontēt sadalnes,
uzstādīt liftu, gaismekļus un dūmu lūku. Arī pārbūves daļai ir
atsākušies darbi un norisinās koka konstrukciju atjaunošana

jeb bojāto elementu nomaiņa un protezēšana, lifta šahtas
un inženierkomunikāciju izbūve. Procesā ir arī pamatu sagatavošana terases atjaunošanai.
Šobrīd ir noslēgušies 95 % restaurācijas daļas darbi. Projekta
īstenošanas periodā ir veikti arī arheoloģiskie izrakumi, kas
Valmieras muzejam ir snieguši gan jaunus materiālus, gan
iespēju precīzāk datēt esošos.
Valmieras pils kultūrvides centra izveidi īsteno Eiropas
Savienības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros. Projekts paredz Valmieras pils Ziemeļu aizsargmūra un
ZR daļas pagrabu atsegto mūru konservāciju, jaunā Valmieras
pils kultūrvides centra būvniecību, pils vides un virtuālās ekspozīcijas izveidi. Projektā paredzēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 032 900 EUR apjomā, papildus ieguldot finansējumu no valsts 38 823, 53 EUR un līdzfinansējumu
no pašvaldības 155 294,12 EUR.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
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PROJEKTI

Grupu dzīvokļu iemītnieki – ceļā uz
patstāvīgu dzīvi
2019. gada 4. septembrī dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā mājā Ūdens ielā 2C, Valmierā biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” atklāja sociālo pakalpojumu centru “Vanags”. Pārbūvētajā ēkā Valmieras pilsētas pašvaldība biedrībai
uzticēja sniegt vairākus pakalpojumus, tostarp deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros izveidotajos grupu
dzīvokļos nodrošināt pakalpojumu pilngadīgām personām
ar garīga rakstura traucējumiem. Jau trešo gadu grupu dzīvokļu iemītniekiem ir iespēja dzīvot patstāvīgu dzīvi, mācoties
iekļauties sabiedrībā.
Sociālo pakalpojumu centra “Vanags” vadītāja Inga Brente–
Mieze informē: “Ēkas pirmajā un otrajā stāvā ir izveidots
pakalpojums 16 pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem. Kopš sociālo pakalpojumu centra izveides pakalpojums ir ļoti pieprasīts, visi dzīvokļi ir apdzīvoti. Klienti ļoti
atzinīgi novērtē mājīgi iekārtotās istabas un koplietošanas telpas. Par projekta “Daudzfunkcionālā centra un grupu dzīvokļu
izveide Valmieras pilsētā” finansējumu istabas ir aprīkotas ar
gultām, drēbju skapjiem, galdiem un naktsskapīšiem, savukārt
koplietošanas virtuvei ir iegādāti galdi un krēsli. Mēbeles ir
kvalitatīvas, tādēļ labi kalpo iemītniekiem jau trešo gadu.”
I. Brente–Mieze uzsver, ka grupu dzīvokļi nav tikai sociālais
pakalpojums. Iemītnieki tās uzskata par savām mājām un ir
labi šeit iejutušies: “Šīs ir mūsu klientu mājas. No rīta daļa no
viņiem dodas uz darbu, daļa – uz dienas centru un specializētajām darbnīcām. Pēc tam iemītnieki pārrodas mājās, un
šeit norit viņu ikdiena – gluži kā mums visiem. Katrs pēc savas
izvēles plāno, ko un kad vēlas darīt. Viens grib atpūsties, cits
dodas iepirkties, sakopj savu istabiņu vai mazgā drēbes, bet
kāds ķeras pie maltītes gatavošanas. Liela rosība virtuvē parasti
notiek, gatavojoties svētkiem, – Lieldienās, Jāņos, Ziemassvētkos, Jaunajā gadā. Nereti arī brīvdienās iemītnieki gatavo
kopīgu maltīti, apgūstot vai pilnveidojot ēdiena gatavošanas
prasmes. Ik pa laikam centrs saņem pārtikas ziedojumus no
labvēļiem, kas tiek izmantots ēdiena gatavošanas prasmju pilnveidei un kopīgām maltītēm. Jau trešo gadu grupu dzīvokļu
iemītnieku rīcībā ir nodots mazdārziņš, kur viņi paši pēc savām
vēlmēm var audzēt dažādus dārzeņus – kartupeļus, burkānus,
dilles, sīpolus u.c. Visiecienītākie dārzeņi ir gurķi, kas tiek ēsti
svaigā veidā, kā arī marinēti ziemai. Savukārt burkānus ne tikai
lieto svaigus, bet arī sagriež gabaliņos un sasaldē.”
Centra vadītāja skaidro, ka klienti apgūst nepieciešamās
prasmes patstāvīgai dzīvei, visu darot praktiski: “Netiek rīkotas
īpašas mācības. Centra personāls sniedz padomus klientiem

un palīdz praktiski, lai iemītnieki varētu paši iepirkties, pagatavot ēdienu, uzkopt telpas, mazgāt drēbes un paveikt citus
sadzīviskus darbus. Sākot dzīvi šajā namā, viņiem ir jākļūst arvien patstāvīgākiem atbilstoši savām spējām. Tas ir šī pakalpojuma virsmērķis. Finanšu plānošana ir lielākais izaicinājums,
kas ir jāapgūst iemītniekiem.
Katra klienta progresu izvērtējam individuāli un ļoti priecājamies par to. Dažiem progress ir ļoti pamanāms, piemēram,
tādu profesiju kā šūšana vai kokapstrāde apgūšana, taču
citiem progress no malas ir grūtāk pamanāms, taču milzīgs
viņiem pašiem. Kādam progress ir spēja nomazgāt un nolikt
vietā traukus vai patstāvīgi izmazgāt drēbes, kādam tas ir spējā pašam pieņemt lēmumus par savu dzīvi un organizēt savu
ikdienu. Jāņem vērā fakts, ka mūsu uzdevums ir ne tikai apgūt
jaunas vai papildināt esošās prasmes, bet arī saglabāt esošās
prasmes atbilstoši katra individuālajām spējām un funkcionalitātei, maksimāli mazinot riskus šo prasmju un spēju regresam.”
Esošajā dienas centrā Valmierā, ko apmeklē arī grupu dzīvokļu iemītnieki, telpu platība ir visai ierobežota un tās nav
piemērotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Projekta “Daudzfunkcionālā centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras
pilsētā” ietvaros Valmierā, Rīgas ielā 53A sākusies jauna, moderna Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvniecība. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra telpas būs īpaši piemērotas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un varēs uzņemt vairāk klientu. 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.
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

Iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu
projektu īstenošanai
Valmieras novada pašvaldība 2022. gada 28. aprīļa sēdē
apstiprināja pašvaldības noteikumus “Par Valmieras novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību biedrību un
nodibinājumu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas
valstu vai Šveices finansēto projektu ieviešanai”.
Uz pašvaldības finansiālu atbalstu var pretendēt biedrības vai nodibinājumi, kas ir izturējuši projektu konkursu
(piemēram, Lauku atbalsta dienesta LEADER projektu) un ieguvuši apstiprinājumu potenciāli saņemt finansējumu no atbalsta programmām sabiedriskā labuma projekta vai tā aktivitāšu ieviešanai Valmieras novada administratīvajā teritorijā.
Pretendents pašvaldības līdzfinansējumu vienam projektam var pieprasīt ne vairāk kā 3000 EUR apmērā no summas,
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kas nepieciešama projekta īstenošanai nepieciešamo attiecināmo izmaksu segšanai.
Pretendents pašvaldībai pieteikuma dokumentus var iesniegt personīgi, nosūtot pa pastu pašvaldībai Lāčplēša ielā 2,
Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 vai uz pašvaldības e-pasta adresi pasts@valmierasnovads.lv, noformējot tos ar drošu
elektronisko parakstu.
Ar noteikumiem un veidlapām var iepazīties www.valmie
rasnovads.lv. Papildu informāciju iespējams saņemt Attīstības
pārvaldes Attīstības nodaļā, e-pasts liga.biezina@valmierasnovads.lv, tālr. 26495997.
Inese Bērziņa,
Valmieras novada pašvaldība

ATTĪSTĪBA

“Valmieras ūdens”
komunikāciju tīklos
investēs gandrīz
400 000 EUR
Ar būvdarbiem Raiņa un Vienības ielās SIA “Valmieras ūdens”
uzsāk šogad plānotos komunikāciju tīklu paplašināšanas un
pārbūves darbus. Kopumā šosezon uzņēmums plāno investēt
gandrīz 400 000 EUR centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas un arī siltumapgādes sistēmu izbūvē un atjaunošanā, lai ikdienā nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu dzeramo ūdeni, videi draudzīgi novadītu notekūdeņus un sekmētu centralizētas
siltumapgādes pakalpojumu pieejamību sabiedrībai nozīmīgos
objektos.

Īstermiņa aizdevums
no vienotā platības
maksājuma
Lai lauksaimniecības primāro produktu ražotājiem
stabilizētu naudas plūsmu, kā arī nodrošinātu ekonomisko dzīvotspēju un attīstību, šogad lauksaimniekiem
ir pieejams bezprocentu īstermiņa aizdevums kā de minimis atbalsts, kas rudenī tiks dzēsts no vienotā platības
maksājuma. Iesniegumu īstermiņa aizdevuma saņemšanai
lauksaimnieki var iesniegt līdz 1. septembrim Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EDS). Īstermiņa aizdevuma likme
noteikta 40 EUR par vienotajam platības maksājumam
apstiprināto hektāru.
Piesakoties uz aizdevumu, ir jāsagatavo un jāiesniedz
Valsts ieņēmumu dienesta EDS uzskaites veidlapa par
saņemto de minimis atbalstu. Īstermiņa aizdevumu lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt vienu reizi gadā.

Atbalsts
uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstot
mazās lauku
saimniecības
SIA “Valmieras ūdens” valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds:
“Izstrādājot uzņēmuma budžetu un investīciju programmu
gadu no gada, mūsu galvenais mērķis paliek nemainīgs – nodrošināt ikdienā saviem klientiem kvalitatīvus, drošus pakalpojumus, kas savukārt rada lielāku komfortu mājokļos un videi
draudzīgus risinājumus. Lai to nodrošinātu, šogad plānojam
pārbūvēt un atjaunot ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes tīklus vairāk nekā trīs kilometru garumā Valmieras pilsētas un Valmiermuižas teritorijās.”
Valmieras pilsētā esošajā Vienības ielā uzsākti ūdensvada
atjaunošanas darbi posmā no Brīvības līdz Loku ielām, un šajā
objektā tiks izmantota oderēšanas metode. Savukārt Raiņa ielā
no Beātes ielas uzsākta ūdensvada pārbūve 210 metru garumā,
jo aizvadītajos gados minētajā posmā vairākkārt pieredzētas ūdensvada avārijas. Plaši būvniecības darbi šovasar notiks
Matīšu ielā (posmā no Salacas ielas līdz nekustamajam īpašumam Matīšu ielā 36), kur vienlaikus notiks abu komunikāciju
– ūdensapgādes un kanalizācijas – tīklu pārbūve. Vēl investīciju programmā iekļauti tādi objekti Valmierā kā Ziedu, Sūnu,
Nauču, Beites, Namdaru un Jaunajā ielā, kur tiks pārbūvēta
ūdensapgādes sistēma, savukārt Valmiermuižā būvdarbi plānoti Ozolu ielā un Iršuparka alejā, kuru izpildes laiks tiks saskaņots ar Valmieras novada pašvaldības ieceri par ielu pārbūvi.
Inženierkomunikāciju paplašināšanu plānots veikt Patversmes ielas posmā no Salacas ielas līdz Zeltlejām un Kaugurmuižā, kur no jauna izbūvēs ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas. Tāpat tiks turpināta plānveidīga hidrantu nomaiņa.
Vēl šajā būvniecības sezonā ieplānots izbūvēt siltumapgādes
tīklus Dzelzceļa un Audēju ielās.
Ingrīda Upīte,
SIA “Valmieras ūdens”

No 2022. gada 1. jūnija līdz 1. jūlijam mazie lauksaimnieki var pieteikties atbalstam pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”.
Apakšpasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus
pieejamību. Atbalsta apmērs mazajām saimniecībām ir
15 000 EUR. Atbalsta maksājums tiek izmaksāts divās daļās –
pirmais maksājums 80 % apmērā, otrais maksājums 20 %
apmērā atbilstoši saimniecības darījumdarbības plānam.
Pēdējais maksājums tiek veikts pēc saimniecības darījumdarbības plāna pilnīgas īstenošanas. Atbalsta pretendents
projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu,
sagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu
konsultāciju pakalpojuma sniedzēju.
Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām gada kopējais
neto apgrozījums no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas iepriekšējā noslēgtajā
gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums – ražošanas resursi standarta izlaides vērtībā – vismaz 2000 EUR, kā arī gada kopējais
neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums
– ražošanas resursi standarta izlaides vērtībā – ne vairāk kā
15 000 EUR, ņemot vērā saistītos uzņēmumus.
Plašāka informācija par atbalsta veidiem pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv vai zvanot pa
Lauku atbalsta dienesta informatīvo tālr. 67095000.
Lauku atbalsta dienests
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IZGLĪTĪBA

Nāc mācīties redzēt, domāt un radīt!
No 15. jūnija līdz 1. jūlijam Valmieras Dizaina un mākslas
vidusskolā (VDMV) norisināsies jaunu audzēkņu uzņemšana
profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās.
2022./2023. MĀCĪBU GADĀ VIDUSSKOLĀ AUDZĒKŅUS
UZŅEMS ČETRĀS MODULĀRAJĀS IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMĀS:
♦interjera (iegūstamā kvalifikācija – interjera dizainera asistents);
♦grafikas (iegūstamā kvalifikācija – grafikas dizainera asistents);
♦apģērba (iegūstamā kvalifikācija – apģērbu dizainera asistents);
♦audiovizuālās komunikācijas (iegūstamā kvalifikācija – audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents) dizaina programmās.
Mācību ilgums – četri gadi.
Profesionālās vidējās izglītības programmās papildu
vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem jaunieši apgūst
tādus mācību priekšmetus kā zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, dizaina procesus, mākslas vēsturi un daudz citus
profesionālos mācību priekšmetus. Liela daļa no mācību laika
tiek veltīta praktiskām nodarbībām. Daļa no tām sadarbībā ar
Valmieras Attīstības aģentūru tiek īstenotas koprades darbnīcā DARE, kurā pieejamas modernas iekārtas un instrumenti,
lai veiktu 3D skenēšanu, 3D printēšanu, izmantotu sietspiedi, lāzergriezēju, frēzi u.c. instrumentus savu radošo ieceru
īstenošanai. Tāpat jauniešiem tiek nodrošināta iespēja daļu
no mācību satura apgūt vai prakses iziet Erasmus+ projektu
ietvaros.
Līdztekus mācībām un kvalifikācijas iegūšanai dizaina un
mākslas nozarē audzēkņi var saņemt ikmēneša stipendiju
līdz 150 EUR apmērā, darboties studentu pašpārvaldē un Eko
padomē, dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā, kā arī regulāri
apmeklēt dažādas mākslinieku meistarklases. Skola nodrošina
papildu atbalstu audzēkņiem projektā “Pumpurs”.
Pieredze liecina, ka ik gadu VDMV uzsāk mācības no
daudzām Vidzemes reģiona pilsētām. Tā, piemēram, pērn
līdztekus valmieriešiem mācības skolā uzsāka jaunieši no
Burtniekiem, Alojas, Priekuļiem, Cēsīm, Smiltenes, Rūjienas,
Valkas un citām vietām.
2022./2023. MĀCĪBU GADĀ MĀKSLAS SKOLĀ JAUNUS
AUDZĒKŅUS UZŅEMS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ
♦vizuāli plastiskā māksla.
Šo programmu iespējams apgūt paralēli pamatskolai
(1. klasē uzņem izglītojamos no astoņu līdz deviņu gadu
vecumam). Mācību ilgums – septiņi gadi. Nodarbības notiek
vairākas reizes nedēļā no plkst. 15.30. Apgūstot šo izglītības
programmu, bērnos tiek attīstīta radošā un dizaina domāšana, radošās spējas un iniciatīva. Tai pat laikā, noritot nemitīgai
tehnoloģiju attīstībai, skolā pieejamas dažādas tehnoloģiskās
iespējas audzēkņu spēju daudzpusīgai attīstībai. Skola nodrošina bērnu dalību konkursos un viņu realizēto darbu apskati dažādās izstādēs.

♦kolāža (7.–9. kl.);
♦animācija (2.–5. kl.);
♦veidošana (1.–5. kl.);
♦datorgrafika (7.–9. kl.).
Nākamajā mācību gadā VDMV iecerējusi īstenot jaunu interešu izglītības programmu – Modes un stila aksesuāru veidošana, kuras laikā izglītojamie apgūs modes un stila aktualitātes tērpu un interjera dizainā. Stundu laikā tiks izmēģinātas dažādas batikas un rokdarbu tehnikas, no dažādiem materiāliem tiks veidoti aksesuāri mājai un sev. Visi interešu
izglītības pulciņi notiek vienu reizi nedēļā (divas stundas).
Jautājumu gadījumā aicinām pietiekties konsultācijām pie
pedagogiem vai vienoties par individuālu tikšanos ar skolas vadību. Saziņai tālr. 64207372. Plašāku informāciju par
uzņemšu iespējams iegūt www.vdmv.lv/uznemsana.
Sanita Bukava,
Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

Koprades darbnīcas
DARE norises
vasarā
Apgūsti jaunas tehnoloģijas pieredzējuša profesionāļa vadībā. Izveidot kaut ko savu – unikālu un interesantu. Izbaudīt kopā radīšanas prieku. Apskaties, kā tas ir – būt DARĒ.
Tas viss un vairāk ir iespējams DARES radošajās darbnīcās.

RADOŠO DARBNĪCU UN PASĀKUMU

KALENDĀRS

Purva iela 12
(Valmieras Dizaina un mākslas vsk. telpās)

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

DARBNĪCA - RADI PATS | € 20

JŪNIJS
08.06. | plkst. 18.00 - 20.00 | aicināts ikviens interesents

MEIKERU MEETUP | Bezmaksas

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

MINI MEIKERI ĶIMERĒJAS | € 10

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

MINI MEIKERI ĶIMERĒJAS | € 10

14.06. | plkst. 18.00 - 20.00 | aicināts ikviens interesents

DARBNĪCA - RADI PATS | € 20

29.06. | plkst. 18.00 - 20.00 | aicināts ikviens interesents

DARBNĪCA - RADI PATS | € 20

JŪLIJS
05.07. | plkst. 18.00 - 20.00 | aicināts ikviens interesents

DARBNĪCA - RADI PATS | € 20

13.07. | plkst. 18.00 - 20.00 | aicināts ikviens interesents

MEIKERU MEETUP | Bezmaksas

AUGUSTS
10.08. | plkst. 18.00 - 20.00 | aicināts ikviens interesents

JAUNI AUDZĒKŅI TIKS UZŅEMTI ARĪ ŠĀDĀS INTEREŠU
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:
♦vizuāli plastiskā māksla (no 5 g.v., 1.–2. kl., 3.–5. kl.);
♦zīmēšana un gleznošana (6.–9. kl. un 10.–12. kl.);
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MEIKERU MEETUP | Bezmaksas

VAIRĀK: www.darevalmiera.lv/pasakumi
/DARE.VKD
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IZGLĪTĪBA

Mobilitātē Lietuvā
Maija sākumā Trikātas pamatskolas projekta grupa devās uz
mobilitāti Lietuvā, Šauļos, lai papildinātu zināšanas par aprites
ekonomiku – samazini, pārstrādā un izmanto atkārtoti. Iepazinām citu dalībvalstu pieredzi, Lietuvas kultūru un arhitektūru,
piedalījāmies praktiskajās nodarbībās, kurās izgatavojām jaunus produktus no otrreiz pārstrādājamajiem materiāliem.

Pie Kairiai pilsētiņas skolas durvīm mūs sirsnīgi sagaidīja
lietuviešu bērni, cienājot ar rupjmaizi. Ar sajūsmu klausījāmies
gan dziesmās, gan vērojām viņu deju soļus. Vēlāk katras dalībvalsts pārstāvji rādīja sagatavoto mājas darbu – prezentācijas
un video. Trikātas pamatskolas komanda piedāvāja citiem arī
praktisku darbu – pašiem izveidot piespraudi no iepriekš sagatavotām un izgrieztām dažāda izmēra puķēm no džinsu auduma, izgreznojot to ar pērlītēm. Jāatzīst, ka partnervalstu dalībniekiem tas bija kas jauns un neredzēts – viņiem nācās apgūt
darbošanos ar adatu un diegu, kas beigās izrādījās pat aizraujoši.
Skolēni gatavoja ekoziepes, veidoja aproces, kā arī apgleznoja draudzības solus atbilstoši savas valsts simbolikai, kas ļāva
viņiem radoši izpausties un sadraudzēties gan savā starpā, gan
arī ar citu valstu pārstāvjiem. Gides pavadībā iepazinām Šauļu –
tulkojumā – saules pilsētas kultūru.
Jāpiemin arī “Toksika” atkritumu pārstrādes centrs, kas ir vienīgais Baltijā. Mūs iepazīstināja ar nepārstrādājamu atkritumu
sablīvēšanu, kas fizikālos un ķīmiskos procesos kļūst par enerģijas avotu un būvniecības produktiem. Vairāki vietējo mākslinieku darbi, apgleznojot sienu centra iekšpusē, liecina par
harmonijas nozīmīgumu pret apkārtējo vidi.
Īpašu cieņu pret jūru un tās iemītniekiem un visu dzīvo radību
varējām izjust, apmeklējot jūras muzeju un delfināriju Klaipēdā.
Muzejs vāc, glabā, pēta, saglabā, restaurē un popularizē tās
vērtības, kas atspoguļo Lietuvas kuģniecības vēsturi un jūras
dabas daudzveidību. Delfinārijs, tur redzētais šovs un 25 m
garais tunelis, kas ir izveidots tā, lai akvārija iemītnieki burtiski
peldētu virs mūsu galvām, šķita īpašs arī skolēniem.
Esam paplašinājuši savu redzesloku par aprites ekonomiku,
redzot dažādas iespējas, kā dot sākotnēji nevajadzīgām lietām
otro elpu, kā pārvērst un radīt atkal izmantojamus un noderīgus priekšmetus. Esam sapratuši dabas un apkārtējās vides
nozīmīgumu un nepieciešamību to saglabāt un uzturēt. Skolēni
visvairāk novērtē praktiskās nodarbības, jo tās ļauj nostiprināt
teorētiskās zināšanas un palīdz ilgāk saglabāt atmiņā redzēto
un dzirdēto.

Bērnu aktīvās
atpūtas nometnes
Valmierā
Vasaras nometnēm Valmierā būs būt! Arī šogad Valmierā notiks vairākas aktīvās atpūtas dienas nometnes
bērniem visas vasaras garumā! Valmieras Olimpiskais
centrs organizē nometnes “Piedzīvojumu virpulī” un
“Peldētapmācība, drošība uz ūdens”.
Nometņu satura pamatā ir ieskats kā tradicionālos, tā netradicionālos sporta veidos ar mērķi
parādīt sporta vidi bērniem saprotamā, atraktīvā
un interesantā veidā. Tādā veidā rosinot lielāku interesi par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Caur radošām un izzinošām aktivitātēm paredzēts integrēt vides izglītību, veselīga uztura pamatprincipus un
nozīmi, kā arī aktīva dzīvesveida nozīmīgumu cilvēka
ikdienā. Tāpat paredzētas tikšanās ar dažādām personībām un speciālistiem, neaizmirstot par aktīvās atpūtas elementiem. Šīs nometnes un tajā piedzīvotais
ir atzītas vērtības dalībnieku vidū, kas ik vasaru nodrošina 100 % grupu komplektāciju.
Nometņu norises vieta – atjaunotais Jāņa Daliņa
stadions Valmierā. Dalības maksa vienai personai ir
170 EUR, bet daudzbērnu ģimenēm 150 EUR. Cenā ir
iekļauta ēdināšana kafejnīcā “1:1”, kas atrodas stadiona
iekštelpās, tāpat arī Sajūtu parka apmeklējums.
Plašāka nometņu nodarbību programma būs pieejama divas nedēļas pirms katras nometnes sākuma.
Pieteikšanās nometnēm www.valmierasoc.lv.
Rasa Krūmiņa,
Valmieras Olimpiskais centrs

Vija Mežīte,
Trikātas pamatskola
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SABIEDRĪBA

Valmieras novada iedzīvotāji pirmo reizi vērtē
jaunizveidotās pašvaldības darbu
Sabiedrības iesaistei ir nozīmīga loma pašvaldības nozaru
attīstības procesā ar mērķi pieņemt lēmumus atbilstoši sabiedrības vajadzībām un savlaicīgi izskaidrot tos, lai tie būtu
saprotami novada iedzīvotājiem, uz kuriem lēmumi attieksies.
Veicot iedzīvotāju aptaujas, pašvaldībai ir iespēja vairāk
uzzināt par iedzīvotāju prioritātēm, tā veicinot novada teritorijas līdzsvarotāku attīstību un uzlabojot iedzīvotāju dzīves
kvalitāti.
Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par novadā paveikto 2021. gadā un lai veicinātu Valmieras novada iedzīvotāju līdzdalību dažādu norišu plānošanā, Valmieras novada
pašvaldība aicināja piedalīties aptaujā, kas norisinājās no
2022. gada 28. februāra līdz 27. martam.
Valmieras novada pašvaldība iedzīvotāju aktivitāti, iesaistoties Valmieras novada pašvaldības pirmo sešu mēnešu
darba analīzē un novērtēšanā, vērtē kā ļoti zemu, ņemot vērā, ka aptaujas anketas bija pieejamas gan elektroniski, gan
nodrukātas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kas tiek izplatīts katrā novada mājsaimniecībā. Lai veicinātu iedzīvotāju
iesaisti, nākotnē pašvaldība plāno veidot tematiskas un īsas
aptaujas, kā arī meklēt jaunus veidus iedzīvotāju viedokļu
noskaidrošanai. Kopumā aptaujā piedalījās 228 respondenti
vecumā no 26 līdz 60+ gadiem, no kuriem 129 jeb 56 % ir
Valmieras pilsētas iedzīvotāji, savukārt nedaudz mazāk no
pārējām novada pilsētām un pagastiem. Aptaujā piedalījušies
iedzīvotāji, kuri pārstāv dažādas iedzīvotāju grupas. 77 % aptaujāto norādījuši, ka ir apmierināti ar dzīvi Valmieras novadā.

No aptaujas dalībniekiem saņemti ieteikumi, ka ir nepieciešams uzlabot ielu un ceļu stāvokli, ko iedzīvotāji līdz ar
teritoriju labiekārtošanas vajadzībām vērtē kā nozīmīgāko
kvalitatīvas dzīves vides veidotāju. Izvērtējot Valmierā pieejamos saimnieciskos pakalpojumus, dominē vērtējums
“labi”. Lielākais skaits aptaujas dalībnieku snieguši atzinīgu
novērtējumu par centralizēto ūdensapgādi un kanalizāciju
(85 % jeb 109 no sniegtajām atbildēm ir “ļoti labi” un “labi”
novērtējumi), publisko teritoriju apgaismojumu (84 % jeb 107
augsti novērtējumi) un atkritumu šķirošanas pakalpojuma
pieejamību (83 % jeb 106 augsti novērtējumi). Savukārt
salīdzinoši vairāk “viduvēji” un “slikti” novērtētas šādas jomas:
ielu, ietvju un pašvaldības ceļu uzturēšana un remonti.
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Savukārt otra būtiskākā nozare, kura iedzīvotājiem ir svarīga, ir sociālā joma, tādēļ sociālā pakalpojuma saņemšana
lokāli ir viens no būtiskākajiem faktoriem ikdienā. Arī skolēnu
bezmaksas ēdināšana, transporta nodrošinājums un atbalsts
ģimenēm. Aptaujātie kā būtisku uzskata arī dzīvojamā fonda palielināšanu. Iedzīvotāju skatījumā viena no lielākām
Valmieras novada vērtībām ir daba, tās saglabāšana un
dzīvesvides pievilcība.
Tāpat iedzīvotājiem būtiskas nozares ir arī kultūra, izglītība, veselības aprūpe, drošība, savstarpējā komunikācija ar
pašvaldību gan Valmierā, gan lokāli – pagastu teritorijās. Izglītības jomā visaugstāk iedzīvotāji novērtē vispārējās, interešu
un pirmsskolas izglītības piedāvājumu. Iedzīvotāji visaugstāk
ir novērtējuši sporta un aktīvās atpūtas, veselīga dzīvesveida
popularizēšanas un kultūras pasākumu piedāvājumu, novada
tēla veidošanu un klientu apkalpošanas darbu. Iedzīvotāju
skatījumā trīs prioritāri veicamie darbi Valmieras novadā ir:
1. ielu un ceļu infrastruktūras un seguma uzlabošana un uzturēšana, 2. dažādu teritoriju un pilsētvides infrastruktūras
labiekārtošana (t.sk., bērnu rotaļu laukumi, Gaujas promenāde
Valmierā, Valmieras tirgus u.c.), 3. dzīvesvietas pieejamības
uzlabošana.
Lielākoties iedzīvotāji par aktualitātēm novadā un pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem informāciju saņem pašvaldības informatīvajā izdevumā, pašvaldības mājaslapā un
Facebook. Lai gan 80% aptaujāto ir norādījuši, ka informāciju
par pašvaldību saņem, izmantojot viedtālruņus, informatīvo
izdevumu iedzīvotāji labprāt lasa drukātā veidā. 42% iedzīvotāji nav gatavi pāriet uz informatīvā izdevuma lasīšanu
digitāli, pat, ja ir tāda iespēja.
Jauno informatīvā izdevuma formātu (krāsains, žurnāla tipa
atvērums A4 izmērā, 32 lpp.) 45 % vērtē atzinīgi – “labi”, “ļoti
labi” (27 %). 72 % aptaujāto informatīvā izdevuma saturu vērtē
“labi“ un “ļoti labi“. Saziņai ar pašvaldību iedzīvotāji izmanto arī
zvanu pa tālruni (57 %), saziņu pa e-pastu (47 %) un klātienes
tikšanos (39 %). Izvērtējot Valmieras novada pašvaldības
sadarbību ar iedzīvotājiem, puse no anketas dalībniekiem to
atzinuši par “labu” (50 %), tam seko vērtējumi “viduvēji” (27 %)
un “ļoti labi” (10 %).
Lai uzlabotu pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem, respondenti visbiežāk iesaka pilnveidot komunikāciju, piemēram, organizējot tikšanās ar iedzīvotājiem. Arī pašvaldība
atzīst, ka tikšanās ar iedzīvotājiem ir vislabākā un efektīvākā
savstarpējās saziņas forma, līdz ar to ir atsākušās iedzīvotāju
tikšanās. Pirmā iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības domes
priekšsēdētāju Jāni Baiku, apvienību vadītājiem un citiem
pašvaldības darbiniekiem jau ir notikusi Mazsalacā, drīzumā
notiks Sedā, un tādas ir plānotas vēl citur novadā.
Aptaujātie iedzīvotāji atzīst, ka pēc Administratīvi teritoriālās reformas Valmieras novada pašvaldība veicina sakārtotu
un attīstītu dzīves un uzņēmējdarbības vidi. Aptaujātie atzinuši, ka vislielākā Valmieras novada vērtība ir dabas saglabāšana. Dzīvesvides pievilcību aptaujātie novērtējuši kā “labu“
(57 %) un “ļoti labu“ (29 %), “viduvēji“ (13 %). Šobrīd, kad turpinās Valmieras novada attīstības plānošanas dokumentu
izstrāde, novada iedzīvotāju līdzdalība un saņemtie priekšlikumi ir ļoti būtiski Valmieras novada attīstības ilgtermiņa
plānošanai.
Plašāk ar iedzīvotāju aptaujas rezultātiem var iepazīties
pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” – “Iedzīvotāju aptauja”.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
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Skaņākalna dabas parks – Valmieras novada
dabas lepnums
Skaņākalna dabas parks atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, dabas
parka Salacas ieleja teritorijā. Tas atrodas Salacas senlejas krāšņākajā posmā
ar ainaviskiem sarkanā vidusdevona
smilšakmens atsegumiem, alām, avotiem
un seniem mežiem. Tā ir iecienīta atpūtas vieta vietējiem iedzīvotājiem un
viesiem.
Līdz ar Valmieras novada izveidi
pašvaldība plānoja, kā parkā visefektīvāk
nodrošināt dabas vērtību aizsardzību un
saglabāšanu, teritorijas apsaimniekošanu, plānot un īstenot attīstīšanu, apvienot lokālos viesmīlības pakalpojumus
kopīga piedāvājuma izveidē, tai pat
laikā saglabājot līdzšinējo parka pieejamību atbilstoši vietējo iedzīvotāju
vajadzībām.
Lai sasniegtu šos mērķus un noteiktu
teritorijas apsaimniekošanas regulējumu, Valmieras novada pašvaldība izstrādāja Skaņākalna dabas parka un tam
piegulošo teritoriju izmantošanas un
apsaimniekošanas noteikumus.
Teritorijā atrodas vairāki aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie
dabas pieminekļi, kuru izmantošanu
un apsaimniekošanu nosaka Ministru
kabineta noteikumi. Teritorija izveidota,
lai nodrošinātu Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu
un īpaši aizsargājamu biotopu aizsardzību, kā arī saglabātu teritoriju sabiedrības atpūtai un izglītošanai, nodrošinātu
teritorijas ilgtspējīgu attīstību.
Teritorijas izmantošanas mērķi ir pilnveidot atpūtas un tūrisma infrastruktūru, uzturēt to, organizēt apmeklētāju
plūsmu, nodrošinot dabas un ainavisko vērtību saglabāšanu, respektējot
vietējo iedzīvotāju vajadzības, vienlaikus veicinot saistītas uzņēmējdarbības
attīstību Mazsalacā un tās apkārtnē,
kā arī veicināt sabiedrības izglītošanu,
iepazīstinot ar teritorijas dabas, ainaviskajām un kultūrvēsturiskajām vērtībām.
Ņemot vērā Valmieras novada kapitālsabiedrības SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” pieredzi Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parka apsaimniekošanā un
teritorijas attīstīšanā, Valmieras novada pašvaldības domes deputāti lēma
Skaņākalna dabas parku ar tā piegulošajām teritorijām (četras zemes vienības) nodot apsaimniekošanā SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” uz pieciem
gadiem.
28. aprīlī Mazsalacā notika Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Jāņa Baika tikšanās ar iedzīvotājiem, kur viens no tikšanās sarunas te-

matiem bija Skaņākalna dabas parka
turpmākā darbība.
Valmieras novada Mazsalacas apvienībā deklarētajiem iedzīvotājiem,
tāpat kā līdz šim, pašvaldībā saņemot
gada apmeklējuma karti, ieeja dabas
parkā bez maksas. Dabas parka viesiem
apmeklējums izmaksās – pieaugušajiem 3 EUR, skolēniem, studentiem, pensionāriem 2 EUR.
Dabas parka teritorijā ar auto varēs
iebraukt tikai ar caurlaidi, ko varēs iegādāties dabas parka informācijas centrā vai norēķinoties ar mobilo lietotni “Mobilly”. Tā būs paredzēta vienam
apmeklējumam, un tās cena noteikta
10 EUR. Vietējiem autobraucējiem Skaņākalna dabas parks būs pieejams, samaksājot gada maksu 5 EUR. Cilvēkiem
ar invaliditāti, grūtniecēm, daudzbērnu
ģimenēm caurlaide būs bez maksas,
kas arī būs marķēta ar īpašu atzīmi, ka
automašīna pieder konkrētai atlaižu
grupai.
Valmieras novada pašvaldības Mazsalacas apvienības pārvalde labiekārtos
un pilnveidos Skaņākalna dabas parka
infrastruktūru, uzlabojot informācijas
centru, labierīcību pieejamību un pakalpojumus apmeklētājiem. Sadarbībā
ar pašvaldību plānots ieviest taku norāžu sistēmu, kas būs pārredzama un viegli saprotama bērniem un pieaugušajiem.

Apsaimniekotājs sadarbībā ar Mazsalacas Kultūras centru un vietējiem uzņēmējiem plāno veidot jaunas un radošas sadarbības, saglabājot arī tradicionālos pasākumus, kas norisinājušies
Skaņākalnā. Sadarbībā ar slēpošanas
kustības veicinātājiem Mazsalacas pusē
plānots, kā vienlaikus nodrošināt gan
slēpošanas trašu ierīkošanu, gan apmeklētāju kustību, lai parka pieejamība
būtu abām apmeklētāju grupām.
Skaņākalna dabas parka attīstības
plāna izstrādē varēs iesaistīties ikviens
Valmieras novada iedzīvotājs, parka
viesis, sniedzot savus priekšlikumus, lai
kopā Skaņākalna dabas parku padarītu
iedzīvotājiem un apmeklētājiem saistošāku.
SKAŅĀKALNA DABAS PARKA
DARBA LAIKS:
♦maijā – piektdienās, sestdienās un
svētdienās plkst. 11.00–19.00, darba dienās atvērts arī skolēnu un ekskursiju grupām pēc pieraksta;
♦jūnijā – darba dienās plkst. 12.00–
19.00, sestdienās un svētdienās
plkst. 10.00–19.00. Būs pieejami gidu
pakalpojumi. Šobrīd izstrādes stadijā
ir Skaņākalna dabas takas mājaslapa.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība
17

TŪRISMS

Izbrauc ar sliežu velosipēdiem!
Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs no 1. maija atkal aicina uz izbraucieniem ar sliežu velosipēdiem.
Izbraucieniem ar sliežu velosipēdiem pagājušajā sezonā tika izrādīta plaša
piekrišana – ar tiem izbrauca vairāk nekā 1 500 viesu. Nu sliežu velosipēdi atkal gaida
viesus uz senā šaursliežu dzelzceļa sliedēm, pa kurām var aizmīties no Zilākalna ciemata līdz kūdras purvam un atpakaļ.
Pirms izbrauciena viesiem būs jānoskatās drošas lietošanas pamācība, un aizraujošs brauciens līdz divus kilometrus attālajam kūdras purvam varēs sākties. Galapunktā sliežu velosipēds būs jāapgriež pretējā braukšanas virzienā, lai varētu mērot
tikpat garu braucienu atpakaļ.
Ar sliežu velosipēdu vienlaikus var pārvietoties četri cilvēki – divi min pedāļus,
bet divi var baudīt ainavu. Kopumā pieejami četri šādi velosipēdi, līdz ar to vienlaikus izbraucienā var doties līdz 16 cilvēkiem. Velosipēdu iespējams aprīkot ar bērnu
sēdeklīšiem – uz katra velosipēda var uzstādīt divus sēdeklīšus, lai brauciens būtu
drošs arī jaunākajiem braucējiem.
Līdztekus izbraucienam ar sliežu velosipēdiem apmeklētāji tiek laipni gaidīti arī
Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrā, kur var uzzināt par Zilākalna industriālo, kultūras un dabas mantojumu un ar virtuālās realitātes palīdzību savām acīm
skatīt kūdras purvus, šaursliežu dzelzceļu un Zilokalnu no putna lidojuma. Tiem, kuri
no augstuma nebaidās, būs iespēja uzkāpt vēsturiskajā ūdenstornī.
Instruktāžas un sliežu velo brauciena kopējais ilgums ir aptuveni stunda. Obligāta
iepriekšēja pieteikšanās, rakstot e-pastu uz ztornis@valmierasnovads.lv vai zvanot
pa tālr. 28698121. Biļešu cena: 2–3 EUR.

No maija līdz oktobrim Mazsalacas muzejs atvērts no trešdienas līdz
sestdienai plkst. 11.00–16.00, svētdienās plkst. 11.00–15.00.

Valmiera
piedalīsies
Hanzas
dienās
Vīlandē

12. jūnijā plkst. 9.00 ikviens laipni aicināts doties apmēram 12 kilometrus
garā un ainaviskā pārgājienā no Brenguļiem līdz Valmierai pa Camino de Santiago ceļu kopā ar Latvijas Sv. Jēkaba ceļa asociācijas dibinātāju Sandru Roni.
Dalības maksa pārgājienā: 4 EUR/personai.
Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots, tāpēc dalību lūgums pieteikt iepriekš, zvanot pa tālruni 26332213, rakstot e-pastu uz tic@valmierasnovads.lv
vai ierodoties klātienē Valmieras TIC (līdz 11. jūnijam).
Pārgājiena noslēgumā pie Gaujas Valmierā atklās Camino de Santiago ceļam
veltītu mākslas soliņu.

Vēsturiskajām un mūsdienu tradīcijām mijoties, no 3. līdz 5. jūnijam ar plašu kultūras piedāvājumu
Vīlandē, Igaunijā norisināsies Hanzas
dienas, kurās piedalīsies arī Latvijas
Hanzas pilsētas, tostarp Valmiera.
Viduslaikos Valmiera bija vien neliela zvaigznīte “Hanzas zvaigznājā”,
tomēr tai bija pietiekami svarīga
loma veiksmīgā Hanzas tīkla darbībā. Mūsdienās Valmiera kā viena
no Hanzas pilsētām svētkos aktīvi
piedalās kopš 1993. gada. Vieni no
tiem norisināsies pavisam drīz –
jūnija sākumā Vīlandē, kur Valmiera
kopā ar Cēsīm, Kuldīgu, Limbažiem
un Straupi pārstāvēs Latvijas Hanzas
pilsētu savienību īpašā Latvijas svētku zonā.
Hanzas dienu laikā būs Igaunijas mākslinieku koncerti uz svētku
skatuvēm, pašdarbnieku kolektīvu
priekšnesumi, tirdziņš, īpašie piedāvājumi restorānos un kafejnīcās,
aktivitātes ģimenēm un citas norises. Vīlandē viesosies arī Latvijas
Hanzas pilsētu pašdarbības kolektīvi, lai mūsu kaimiņus iepazīstinātu
ar tradicionālajām dejām un dziesmām. Valmiera Vīlandes Hanzas
dienu apmeklētājus priecēs ar Valmiermuižas alus degustācijām un
Laimes ratu, kas piepildīts ar Valmieras novada tūrisma uzņēmēju
pārsteigumiem. Tāpat tiks sniegta
informācija par atpūtas iespējām
Valmieras novadā un to, kādēļ Valmiera patiesi ir draudzīgākā pilsēta
igauņiem. Uz tikšanos Vīlandē no
3. līdz 5. jūnijam! Vairāk uzzini visit.
valmiera.lv.

Zane Krūmiņa,
Valmieras novada pašvaldība

Zane Krūmiņa,
Valmieras novada pašvaldība

Elīna Sokolova-Luca,
Valmieras novada pašvaldība

Aicinām uz pārgājienu
Brenguļi–Valmiera
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Mazsalacas
muzeja darba
laiks

TŪRISMS

Valmieras novada tūrisma uzņēmējdarbības
pieredzes stāsts – Mini Zoo Mežiņi saimniece
Inguna Valdmane
Maijs tradicionāli ir laiks, kad ekskursijās dodas skolēnu kolektīvi. Viens
no pievilcīgākajiem Valmieras novada
galamērķiem skolēnu grupām ir Mini
Zoo Mežiņi, kur saimnieko Inguna Valdmane ar savu ģimeni.
Mini Zoo Mežiņi ik sezonu cenšas savus viesus pārsteigt ar ko jaunu. Šobrīd
lauku sētā iespējams aplūkot Angoras
šķirnes trušus, alpakas, ponijus, kazas,
dažādus eksotiskos putnus, kā arī saimniecības lepnumu – Latvijas cukurvistiņas. Sarunas laikā mums pievienojas arī visai sabiedriskā un draudzīgā
kaķene Pindzele jeb Otiņa un mājas
dvēsele kucīte Rasa, kā arī ik pa laikam
mūs priecē eksotisko putnu balsis.
Ingunai 25 gadus sirdij tuvs bijis treneres pamatdarbs, tomēr kādā brīdī saprata, ka ļoti, ļoti gribas mājās. Mežiņos
ģimene ienākusi pirms desmit gadiem,
un pirmie septiņi gadi pagāja atjaunojot, remontējot un iekārtojot vidi tā, lai
pašiem būtu patīkami šeit dzīvot. Interesants ir fakts, ka Inguna ir izaugusi Rīgā,
bet vasaras pavadījusi laukos, kur jau tad
lauku darbus mēģināja pārvērst rotaļā.
Inguna atzīst, ka viņai māju sajūtu rada
ne tikai ēka, bet visa apkārtne, jo ļoti
daudz laika sanāk pavadīt tieši ārā. Tūrisma uzņēmējdarbības sākums un pamats
bija Angoras šķirnes trušu audzēšana, bet pamazām saimniecībā sāka
audzēt arī dažādus citus dzīvnieciņus
un putnus. Uz Mežiņiem interesenti
brauc aplūkot ne tikai Mini Zoo iemītniekus, bet arī iepazīt vilnas cirpšanas
un apstrādes procesus. Amatniecības
piedāvājums bija tas, kas ļāva pārvarēt
garo ierobežojumu posmu, kad Mini Zoo
apmeklētājiem bija jāslēdz.
Visa infrastruktūra, kas redzama saimniecībā, ir veidota pašu rokām un spēkiem, nopelnīto naudu mērķtiecīgi ieguldot attīstībā. Sākumā visgrūtākais
bijis pilnas slodzes darba savienošana
ar tūrisma saimniecības attīstīšanu un
vadīšanu, kas, saimnieces prāt, principā nav iespējams. Inguna smej, ka Mini
Zoo ir viņas hobijs, nevis pārējo ģimenes
locekļu, tāpēc ģimene netiek spiesta iesaistīties Mini Zoo uzturēšanas darbos,
tomēr reizēm palīdzība ir nepieciešama un netiek atteikta, saprotot, ka tas
ir darbs kopējā labuma vārdā. Arī Mini
Zoo sociālos tīklus pārvalda pati Inguna, tomēr viņai šķiet, ka informāciju
par saimniecību apmeklētāji uzzina,
pateicoties no mutes mutē reklāmai.
Viņa atzinīgi novērtē arī divas vietē-

jās meitenes, kurām patīk darboties ar
dzīvniekiem un, sekojot savai iniciatīvai,
ir izveidojušas TikTok kontu, kurā publicē
video ar Mini Zoo dzīvniekiem.
Saimniece cenšas aprunāties ar gandrīz katru, kurš ir atbraucis uz Mežiņu
saimniecību. Īpašu prieku viņai sniedz
iespēja lielākām interesentu grupām
stāstīt par dažādām trušu šķirnēm un
to audzēšanas procesu. Lai arī viesu
uzņemšana paņem ļoti daudz enerģijas, jo jāspēj būt uz viena viļņa ar katru
viesi, Inguna atzīst, ka lielākoties dienas beigās ir sajūta – bija forši! Tūrisma
uzņēmējdarbības galvenais mērķis nav
sasniegt pēc iespējas lielāku apmeklētāju skaitu, bet gan veikt tieši izglītojošo
procesu. Lūgta raksturot savu viesi, Inguna stāsta, ka galvenokārt tās ir latviešu
ģimenes ar bērniem. Nereti ir viesi arī no
citām Eiropas valstīm, tostarp ārzemju
latvieši, kuri vēlas saviem bērniem dot
iespēju būt kontaktā ar dzīvniekiem, tos
samīļojot un pabarojot ar saimniecības
sarūpētajiem kārumiem dzīvniekiem.
Mežiņu saimniece nebaidās teikt, ka
Mežiņi ir lielākā Angoras šķirnes trušu
audzētava Latvijā. Laba sadarbība izveidojusies arī ar citiem Angoras šķirnes
trušu audzētājiem gan Latvijā, gan arī
Eiropā. Laiku pa laikam sanāk doties uz

dažādām izstādēm ārvalstīs, no kurām
nereti mājās atved eksotiskākus dzīvniekus, ar ko pārsteigt savus viesus.
Jautāta par sadarbību ar citiem tūrisma uzņēmējiem, saimniece bilst, ka ļoti
izjūt to, ka tuvākajā apkārtnē nav pieejams ēdināšanas pakalpojums, bet galvā
jau raisās dažādas idejas, kā reaģēt uz
šo pieprasījumu. Šobrīd Mežiņu viesi var
izmantot saimniecībā pieejamo atpūtas vietu, lai ieturētos ar līdzņemtajām
uzkodām. Ja visu atkal varētu sāk no
sākuma, Inguna atzīst, ka saimniecības
plānojumu izvēlētos tādu, lai viesu plūsma neietu caur ģimenes mājas pagalmu.
Sarunas nobeigumā Mini Zoo Mežiņi
saimniece ikvienam novēl savā dzīvē
darīt to, kas pašam patīk. Inguna saka:
“Es sevi uzskatu par laimīgu cilvēku, jo
visu mūžu esmu darījusi to, kas man
patīk. Lai darbs, ko dari ikdienā, ir hobijs,
par ko vari saņemt pozitīvu novērtējumu!”
Nākamajā Valmieras novada Tūrisma
uzņēmēju veiksmes stāstā būs iespējams iepazīties ar lāzerparka SHOOTER
saimniekiem un uzzināt par viņu ceļu uz
tūrisma uzņēmējdarbību.
Vineta Pūce,
Valmieras novada pašvaldība
19

VIDE

Apkarosim latvāņus Valmieras novada zemēs!
Valmieras novada pašvaldībā turpinās cīņa ar invazīvās
sugas pārstāvi – latvāni. Invazīvas sugas ir tādas sugas, kas,
ievestas svešā vidē, kļūst agresīvas – izkonkurē vietējās
sugas un strauji pārņem teritoriju. Saskaņā ar Valsts augu
aizsardzības dienesta informāciju Valmieras novada teritorijā ap 490 ha zemes ir invadētas ar invazīvo augu sugu
Sosnovska latvāni.
Lai cīnītos ar latvāņiem Valmieras novadā, izveidota
Invazīvo augu izplatības ierobežošanas ekspertu grupa
deviņu locekļu sastāvā, kuras mērķis ir veicināt invazīvo
augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu rīkošanu,
kā arī organizēt un koordinēt latvāņu ierobežošanas pasākumus saskaņā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2022.–2026. gadam.
Valmieras novada pašvaldība atgādina, ka zemes īpašniekam – gan pašvaldībai, gan juridiskām un fiziskām personām, kuru apsaimniekotajās zemēs konstatēta latvāņu
izplatība, ir pienākums veikt latvāņu apkarošanas pasākumus. Visās invadētajās platībās izmantojama kombinētā
latvāņu ierobežošanas metode – bioloģisko, mehānisko un
ķīmisko metožu un paņēmienu kombinācijas, ievērojot šādus principus:
♦ārpus ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslām primāri
ieteicams izmantot ķīmisko ierobežošanas metodi;
♦ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās veic mehānisku
latvāņu ierobežošanu;
♦papildu iepriekš ieteiktajām metodēm vēlams izmantot
bioloģisko ierobežošanas metodi, invadētajās platībās
sējot kultūraugus, kas ir konkurētspējīgi ar latvāni.
Latvāņu ierobežošanas pasākumi jāveic ik gadu, sākot
no to veģetācijas sākuma (ap 20. aprīli) līdz to veģetācijas beigām (ap 1. septembri). Invazīvo augu izplatības ierobežošanas ekspertu grupa katru gadu no 25. jūnija līdz
1. septembrim veic ar latvāni invadēto teritoriju monitorin-

gu. Ja tiek konstatēts vairāk nekā viens pieaudzis latvāņa augs
ar izveidotu ziedkopu uz 50 m2, tad latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi nav uzskatāmi par veiktiem.
Zemes gabalos, kur latvāņu izplatības ierobežošanas
pasākumi iepriekšējā gadā nav veikti, pašvaldībai ir tiesības
veikt latvāņu apkarošanu nākamā kalendārā gada laikā līdz
1. septembrim, izrakstot zemes īpašniekam rēķinu par veiktajiem darbiem.
Latvānis ir 2–4 metrus augsts daudzgadīgs monokarps
augs ar lapas plātni, kas var būt pat līdz 1,5 m gara. Monokarps nozīmē to, ka augs uzzied, nogatavina sēklas un
aiziet bojā. Tātad, ja augs ir sācis ziedēt, nedrīkst tam ļaut
nogatavināt un izsēt sēklas. Ja tas izziedējis, “domājot”, ka
savu misiju ir veicis un savairojies, latvānis pats atmirst.
Tādēļ pēc appļaušanas, lai neatļautu latvāņiem izplatīties
tālāk, nepieciešams sadedzināt ziedkopas. Šāds radikāls
pasākums nepieciešams latvāņa izteikto vairošanās spēju
dēļ.
20. gadsimta 40. gadu beigās un 50. gadu sākumā latvānis Latvijā ievests kā perspektīvs lopbarības augs. Par
perspektīvu uzskatīts, jo, vairākas reizes pļaujot, ražība
Latvijā varēja sasniegt 800–900 c/ha. Zaļā masa saturēja
daudz ogļhidrātu un olbaltumvielu, bet maz kokšķiedru
un tika izmantota, atjaucot ar rudzu salmiem, kas citādi
netika izmantoti. Latvānis sēts arī bitēm kā medusaugs. Latvijā latvānis ir plaši izplatījies pamestās zemēs, lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs, traucētos, antropogēni ietekmētos biotopos, kā arī urbanizētos apgabalos, atklātās platībās, krūmos,
mežos, ceļmalās, grāvmalās un ap upēm un cita veida ūdenstilpēm, ar kuru palīdzību latvānis efektīvi spēj izplatīt sēklas
plašā teritorijā. Vairāk informācijas: vaad.gov.lv.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

Notiek Gaujas Nacionālā parka dabas
aizsardzības plāna izstrāde
Šobrīd notiek aktīvs Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes process, kas noslēgsies 2023. gada
janvārī. Lai nodrošinātu iespēju Gaujas Nacionālā parka zemes
īpašniekiem un valdītājiem individuāli uzdot sev interesējošos
jautājumus dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem, aicinām
apmeklēt izbraukuma sesijas pašvaldībās.
Tikšanās ar zemes īpašniekiem/valdītājiem Valmieras novadā notiks 31. maijā plkst. 14.00–16.30 Vaidavas kultūras
un amatniecības centrā.
Izbraukuma sesiju laikā Gaujas Nacionālā parka zemes
īpašnieki un valdītāji aicināti dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem uzdot individuālus jautājumus, piemēram, par
izmaiņām konkrētajā zemes īpašumā, kā arī sniegt ierosinājumus un priekšlikumus. Lūgums katram zemes īpašniekam/
valdītājam izvēlēties sev ērtāko vietu, datumu un laiku jautājumu uzdošanai. Produktīvākam jautājumu uzdošanas procesam aicinām iepriekš sagatavot savu zemes īpašuma kadastra
numuru un pārdomāt, ko tieši vēlaties pajautāt vai kāda veida
priekšlikumus vēlaties sniegt. Izbraukumu sesijas plānotas kā
individuālu jautājumu uzdošanas iespēja.
Priekšlikumus par turpmākajām vēlamajām darbībām savā
īpašumā Gaujas Nacionālajā parkā, kā arī plānotajiem apsaim20

niekošanas pasākumiem iespējams sniegt ne tikai izbraukuma
sesiju laikā, bet arī rakstiski, adresējot tos SIA “Estonian, Latvian & Lithunian Environment” (Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV–
1010, vai gauja@environment.lv). Vienkāršota priekšlikumu
sniegšanas veidlapa ir pieejama www.environment.lv/lv/gnp.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālr. 28010505 darba dienās plkst. 10.00–16.00.
Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānu turpmākajiem 12–15 gadiem līdz 2023. gada janvārim Dabas
aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Dabas aizsardzības plāns ir
dokuments, kurā tiek apkopota informācija par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un sniegti priekšlikumi tās apsaimniekošanai un aizsardzībai. 2022. gada augustā tiek plānots uzsākt Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu, par ko būs pieejama plašāka informācija
pašvaldību mājaslapās un laikrakstos. Sīkāka informācija par
Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes
gaitu un jaunumiem pieejama arī plāna izstrādātāja mājaslapā
www.environment.lv/lv/gnp.
Aiga Tora,
SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“
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ZINI KO ŠKIROT
SAUDZĒJOT DABAS RESURSUS
UN TAUPOT SAVU NAUDU

Nogādā uz
Ievieto
EKO laukumu
šķirošanas
vai RAAC
konteineros
“Daibe”
maksas

Bez

Pudeļu un burku stiklu

Bez

Kartonu, makulatūru

Bez

Metāla priekšmetus un iepakojumu

maksas

maksas

Bez

maksas

Jaunums!

Polimērus, polietilēna plēvi (LDPE), PET
dzērienu pudeles, pārtikas, kosmētikas,
sadzīves ķīmijas iepakojumu – plastmasas
pudeles, kannas, kastes, spaiņus (HDPE)
Polimēra puķu podus, grozus,
kastes, kastītes (PP, HDPE),
granulētu putuplastu (EPS)

Bez
maksas

Jaunums!

Polikarbonātu (PC),
organisko stiklu - polimetilmetakrilātu (PMMA),
plastmasas dārza mēbeles, caurules (PP, HDPE)

Bez

Jaunums!

Koka, finiera iepakojuma paletes, kastes

maksas

Bez

Logu stiklu

Bez

Atkārtoti lietojamus apavus, apģērbu un
mājas tekstilu

¤

Nestandarta atkritumus

maksas

maksas

Bez

maksas

Bez

maksas

Jautā:

(avīzes, grāmatas, žurnālus, papīrus, kartona iepakojumus)

(zaļos atkritumus, lielgabarīta un celtniecības atkritumus)
Nav iespējams Jaunpiebalgā, Br.Kaudzīšu ielā 9, Rūjienā,
Ternejas ielā 12 un Cēsīs, Bērzaines ielā 31.

¤
¤

www.zaao.lv

Vieglās automašīnas riepas
Sadzīvē radušos bīstamos atkritumus
un videi kaitīgās preces
(eļļas filtrus, izlietotas tehniskās eļļas, luminiscentās spuldzes,
krāsu bundžas, nolietotu, neizjauktu sadzīves elektrotehniku,
elektroniskos atkritumus, akumulatorus, baterijas)

zaao@zaao.lv

64281250, 26515556

10.04.2022.
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SPORTS

Jūnijs Valmierā –
BMX mēnesis

Skrējiensoļojums Rīga–
Valmiera

Valmierā divas nedēļas nogales jūnijā tiks aizvadītas BMX zīmē, noskaidrojot ātrākos braucējus
un pulcējot Latvijas vadošos BMX riteņbraucējus un
klubus. Jaunajā Latvijas kausa sezonā iekļauti deviņi
posmi. Viens no tiem – Latvijas kausa 4. posms –
norisināsies Māra Štromberga BMX trasē “Valmiera”
18. jūnijā. Savukārt 19. jūnijā notiks Māra Štromberga Valmieras Olimpiskā centra kausa izcīņa.
Latvijas kauss norisināsies divos blokos. Pirmajā
startēs bērnu līdz desmit gadiem un krūzeru grupas,
savukārt otrajā blokā, kas paredzēts ap plkst. 14.30,
startēs jauniešu, Pro Open un M17+ amatieru kategoriju braucēji. Ātrākie tiks noteikti kopumā 20 vecuma un meistarības grupās. Māra Štromberga Valmieras Olimpiskā centra kausa izcīņa norisināsies svētdien no plkst. 11.00.
Sacensību nolikums un dienaskārtība skatāmi Valmieras Olimpiskā centra mājaslapā www.valmierasoc.lv.
Skatītājiem ieeja abās sacensību dienās būs bez
maksas.
Sacensības organizē: Latvijas Riteņbraukšanas federācija, Valmieras novada pašvaldība, Valmieras
Olimpiskais centrs, EightyOne BMX Shop.
Sacensības būs ģenerālmēģinājums BMX svētkiem Valmierā – 25. un 26. jūnijā Valmierā norisināsies
Eiropas BMX kausa sacensību 11. un 12. posms. Sacensības būs atļauts vērot arī klātienē, un vienas dienas biļetes cena apmeklētājiem būs 5 EUR. Vairāk informācijas par Eiropas posmu www.bmxvalmiera.lv
vai www.lrf.lv.

11. jūnijā izturīgākie Latvijas skrējēji pulcēsies gadskārtējā labdarības skrējiensoļojumā Rīga–Valmiera, kas notiks devīto gadu pēc kārtas.
2014. gada pavasarī, kad skrējiensoļojums tika atjaunots pēc 21 gada pārtraukuma, Krimas notikumu ēnā nebija šaubu, ka dalībnieku numurus rotās
uzraksts “Brīvību Latvijai”, tāpat kā pirmajā skrējienā dažas dienas pēc tautu
vienojošā Baltijas ceļa 1989. gada 27. augustā.
Šodien vēl labāk saprotam gan brīvības vērtību, gan tās cenu. Un par
to ir vērts skriet no paša Brīvības pieminekļa Rīgā līdz Valmieras Sv.Sīmaņa
baznīcas durvju kliņķim Valmieras sirdī.
Kopš 2015. gada skrējiensoļojums nes labdarības pasākuma vārdu, vācot
ziedojumus Vidzemes bērniem ar kustību traucējumiem. Šogad savāktie
līdzekļi tiks Kristai Spirģei no Piebalgas, lai palīdzētu ārstnieciskajā rehabilitācijā pēc vairāku stundu ilgas mugurkaula operācijas, ko februārī sekmīgi
veica Vācijas mikroķirurgi. Pāris dienas pēc operācijas mazajai vidzemniecei bija jāiemācās pašai apsēsties un jāsāk apgūt visas kustības no jauna.
Tas noteikti ir lielāks izaicinājums par nokļūšanu ar kājām no Rīgas līdz Valmierai.
Krista sagaidīs skrējējus finišā, bet jau no paša rīta ātrākie ceturto gadu pēc kārtas sadalīs Latvijas čempionāta medaļas 100 kilometru
skrējienā. Bet trešo gadu pēc kārtas skrējiensoļojumam Rīga–Valmiera piešķirta Starptautiskās ultragaro skrējienu asociācijas (IAU) kvalitātes zīme – bronzas statuss. Par to jāpateicas ne tikai sertificētai trasei, bet arī iepriekšējo gadu augstvērtīgajiem rezultātiem, brīvprātīgo darbam deviņos kontrolpunktos un finišā, kā arī dalībnieku ilggadējai uzticībai. Pērnvasar piedzīvojām ne tikai karstāko skrējienu pēdējo
gadu vēsturē, bet arī sveicām leģendāro ultramaratonistu un rekordistu Viktoru Suborinu ar desmito Rīga–Valmiera 107 kilometru finišu, kas sasniegts
70 gadu vecumā.
Latvijas garākajā šosejas skrējienā par intrigu rūpēsies rūdītie Mārtiņš
Sirmais un Valmieras novada pārstāvis Dmitrijs Ničipors, kuri mēģinās sasniegt devīto finišu pēc kārtas.
Tradicionāli finišētāji pie Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcas tiks pie malka
kefīra un ābolu strūdeles, kā arī paša izvēlētās dziesmas. Ierasts, ka skrējējus
visas dienas garumā sagaida ne tikai ģimenes un draugi, bet tas ir arī notikums valmieriešiem. Tāpēc pirms apbalvošanas ceremonijas plkst. 18.00
plānots stundu ilgs koncerts, kurā uzstāsies “Čipsis un Dullais”, kuru dziesmas izmantotas pat kinofilmās.
Skrējiensoļojumu Rīga–Valmiera organizē sabiedriskā labuma organizācija “Biedrība Ultrataka” sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību.
Dalībnieku un brīvprātīgo palīgu reģistrācija atvērta līdz 31. maijam mājaslapā ultrataka.lv.
Tiekamies Valmieras šosejas skriešanas svētkos 11. jūnijā!

Rasa Krūmiņa,
Valmieras Olimpiskais centrs

Šovasar norisināsies
Valmieras novada
futbola čempionāts
Sākot no 1. jūnija, kad no plkst. 16.00 norisināsies
čempionāta 1. kārta, šovasar Valmieras Olimpiskā centra futbola laukumā notiks Valmieras novada futbola čempionāts, kas pēc vairāku gadu pauzes iezīmēs
Valmieras amatieru futbola atdzimšanu.
Katrā komandā ir jābūt pieteiktiem vismaz astoņiem
spēlētājiem, skaits nedrīkst pārsniegt 15 spēlētājus.
Čempionāts un spēles norisināsies pēc FIFA noteikumiem, un to ilgums būs divi 20 minūšu gari puslaiki. Galvenais noteikums paliek nemainīgs – Valmieras novada futbola čempionātā nevarēs piedalīties
spēlētāji, kuri ir pieteikti Latvijas vai kādas citas valsts
divu spēcīgāko līgu čempionātos. Nolikums lasāms
mājaslapā www.valmierasfutbols.lv.
Valmieras novada futbola čempionātu rīko biedrība
“Sporta klubs MPS”, atbalsta biedrība “Skudras Spēka
Cilts” un Valmieras novada pašvaldība.
Par iespēju atbalstīt čempionāta norisi lūdzam sazināties ar rīkotājiem, zvanot pa tālr. 29331105 vai rakstot uz citsivo@gmail.com.
Ivo Dobenbergs,
Valmieras novada čempionāta futbolā rīkotāju pārstāvis
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Matīss Vecvagaris,
Skrējiensoļojums Rīga–Valmiera

Aicinām pieteikties
skrējienam “Apkārt
Vaidavas ezeram”
9. jūlijā jau 41. reizi norisināsies skrējiens “Apkārt Vaidavas ezeram”.
Interesenti aicināti pieteikties līdz 4. jūlija plkst. 23.59, reģistrējoties tiešsaistē biedrības “Sporta klubs SPORTLAT” mājaslapā www.sportlat.lv. Sacensību dienā pieteikšanās skrējienam un dalības maksas veikšana nebūs
iespējama.
Skrējiena starts dalībniekiem atšķirībā no iepriekšējā gada tiks dots no
rīta. Plkst. 9.40 startēs bērnu grupu dalībnieki, bet jau plkst. 11.00 starts tiks
dots tradicionālajai 11,7 km garajai distancei apkārt Vaidavas ezeram. Dalībnieku apbalvošana plānota ap plkst. 13.30.
Skrējienu “Apkārt Vaidavas ezeram” organizē Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Sporta klubs SPORTLAT”.
Vilma Alberinga,
Valmieras novada pašvaldība

KULTŪRA

Valmieras drosmīgais lēmums
10. maija pēcpusdienā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkursa starptautiskā žūrija
paziņoja titula ieguvēju.
2027. gadā Eiropas kultūras galvaspilsēta būs Liepāja un
kāda no pilsētām Portugālē, kas tiks noskaidrota gada nogalē.
6. maijā ar astoņu stundu programmu Valmierā un Valmieras novadā sirsnīgi un aktīvi uzņēmām Eiropas kultūras
galvaspilsētas 2027 konkursa starptautisko žūriju, lai rādītu
un stāstītu, kāds būs vislielākais ieguvums reģionam, valstij
un Eiropai, ja par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027. gadā tiktu izvēlēta Valmiera. Žūrijas komandas pārstāvji no Spānijas,
Horvātijas un Latvijas klātienē iepazinās ar Valmieras novadnieka racionālo un pragmatisko dabu, iepazina gan saimnieciskumu, gan radošumu. Mums bija svarīgi būt un parādīt
sevi tādus, kādi esam, lai mūsu stāsts būtu visneviltotākais un
autentiskākais.
10. maijā agri no rīta Latvijas Nacionālajā bibliotēkā prezentējām Valmieras programmu.
Kā būtu, ja mēs pagrieztu Valmieru Gustava Kluča manierē
– par 180 grādiem? Mēs pagrieztu visu, kas neatbilst “skaisti“ vai “kulturāli” kategorijām, un varbūt tad mēs ieraudzītu
pilsētu ar milzīgu kultūras potenciālu, industriālu pilsētu, kurai 20. gadsimtā nācies ciest ģeopolitisko notikumu dēļ, kura ir
spējusi kļūt par veiksmes stāstu uzņēmējdarbības, tehnoloģiju
un ražošanas jautājumos, bet kurai, saprotams, nepiemīt tādu
industriālo metropoļu kā Londonas vai Ņujorkas iedzīvotāju
vairuma spēks veidot alternatīvu un subkultūrām bagātu vidi.
Ko tad darīt – klusēt un pieņemt mākslu, tai skaitā laikmetīgu,
kā privilēģiju un kaut ko elitāru, paredzētu maksātspējīgai
publikai vai īpaši paredzētā vidē, vai tomēr runāt par mākslu
kā ikvienam nepieciešamu ikdienas sastāvdaļu? Mēs izvēlē-

jāmies otro variantu. Šāds bija Valmieras plāns, pretendējot uz
Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, – aizpildīt kultūras plaisu, un mēs joprojām vēlamies mainīt kultūras redzējumu un
piedāvājumu, attīstot to vērienīgu un ikvienam interesentam
saistošu un atmiņā paliekošu.
“Piedalīties “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” konkursā
bija drosmīgākais tobrīd vēl Valmieras pilsētas pašvaldības un
vēl septiņu topošā Valmieras novada pašvaldību lēmums. Lai
kaut kas notiktu, ir jādara! Žūrijas teiktais, ka izšķiršanās bija
neviennozīmīga, ikvienam apliecina – mūsu pieteikums bija
konkurētspējīgs. Protams, Eiropas kultūras galvaspilsētas tituls būtu lieliska iespēja, taču tikai viena no. Arī gatavošanās
process divu gadu garumā, tā laikā izdarītais, izplānotais,
izmainītais, stratēģijā, sadarbībās un uzdevumos nostiprinātais nozīmē, ka pārmaiņu process kultūras jomā ir tikai
sācies,” pārdomās dalās Valmieras novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Jānis Baiks.
Valmieras pieteikumā prezentētais mikrolielpilsētas modelis ietver plaša vēriena skatījumu uz pilsētu un novadu kā gudras saimniekošanas un kultūras potenciāla apzināšanas vidi,
kurā uzņēmējdarbība iet roku rokā ar sporta, kultūras, vides un
arhitektūras attīstības vērtībām. Valmiera kļūs par piepildītāku
un atvērtāku vietu Eiropas kultūrai, reizē saglabājot mums tik
būtiskās vērtības – racionalitāti un pragmatismu.
Paldies ikvienam, kurš piedalījās Valmieras novada pieteikuma un programmas izstrādē, ikvienam, kurš ticēja Valmieras novada kultūras potenciālam un mūs atbalstīja! Jūsu
ticība un atbalsts būs vēl jo vairāk vajadzīgs turpmāk!
Kristīne Melece,
Valmieras novada pašvaldība

Konkursa “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027" Valmieras komanda prezentācijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
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KULTŪRA

Saulgrieži Valmieras novadā
Visgarākā diena un visīsākā nakts, kad
krēslo, bet tā arī īsti nesatumst, un tāpat
domas – vainagos iepītas tikai labās un
gaišās. Lai skaists vasaras saulgriežu sagaidīšanas laiks un Jāņu dienas svētki!
Zilākalna Kultūras nams aicina no
1. jūnija līdz 17. jūlijam (darba dienās –
darba laikā, sestdienās, svētdienās plkst.
13.00–16.00) apskatīt mākslinieka Jāņa
Puriņa izstādi “Ainava dvēselei”. Akvareļa,
kā arī eļļas, guašas un tempera tehnikā
gleznotās dabas ainavas, klusā daba un
portreti dāvinās īpašo vasaras noskaņu un
ainavas dvēselei.
16. jūnijā plkst. 20.00 pie Plāņu Tautas nama Līgo dienu ieskandināsim kopā
ar Liepas amatierteātra “Krams” sadzīves
komēdiju “Kāzas Bazūnēs”.
Aicinām gan lielus, gan mazus jautri un
interesanti izbaudīt Līgo svētku burvību!
Ielīgošanas prieki notiks Ramatas estrādē
18. jūnijā plkst. 19.00 kopā ar Staiceles
amatierteātri “Fabrika”, lustējoties staiceliešu gaumē, vēlāk – balle ar grupu “VILX”
(ieeja 3 EUR).
Trikātas pilskalna estrādē Jāņu ielīgošana notiks 18. jūnijā no plkst. 19.00,
kad svētku noskaņu dāvinās pašdarbnieki
un pūtēju orķestris koncertā “Lai līgojam,
lai svinam“. Pēc koncerta ikviens gaidīts uz
izdejošanos zaļumballē.
Ēveles estrādē 18. jūnijā plkst. 21.00
aicinām uz koncertu, kurā piedalīsies Ēveles pašdarbnieku kolektīvi un viesi. Bet pēc
tam – pirmā šīs vasaras zaļumballe kopā ar
grupu "Bums" no Cēsīm.
18. jūnijā no plkst. 21.00 Matīšu estrādē Jāņu dienas noskaņās būs Matīšu
Tautas nama amatierteātra jubilejas norise “Mēs no laukiem – Teātrim 15“. Teātris
aicina – kopējā stilistikā aicinām ievērot
tēmu “mēs no laukiem” (smalkā vārdā dress
code) – ģērbjam skaistākās štātes lauku
ballei. Svētkus svinēsim kopā ar draugu
amatierteātru sveicieniem un aktieri Normundu Bērzu. Tāpat demonstrēs filmu par
Matīšu amatierteātra 15 gadu darbību, bet
pēc tam – zaļumballe kopā ar grupu “Vēja
muzikanti“. Ieeja – bez maksas.
19. jūnijā jau no plkst. 9.00 Mazsalacā sāksim gatavoties svētkiem – notiks
Pirsmjāņu tirgus (tirgotājiem pieteikšanās
elektroniski – saite atrodama Mazsalacas
Kultūras centra Facebook profilā). No
plkst. 11.00 Mazsalacas Kultūras centra
iekšpagalmā svinēsim vasaru un lustēsimies ar folkloras kopu “Tarkšķi” un Rūjienas amatnieku biedrību “Rūzele”, kā arī
vecākiem un bērniem būs dažādas atrakcijas un uzdevumi.
19. jūnijā no plkst. 16.00 Burtnieku
parkā aicinām uz vainagu un latvisko
zīmju pīšanu no dabas materiāliem – radošā darbnīca ar floristi Agitu Brambati
“Jāņuzālēs sapinies“. Ieeja – bez maksas.
Dabas materiāli pīšanai būs pieejami. Vietu skaits grupā ierobežots, dalību radošajā
darbnīcā lūdzam pieteikt, zvanot pa tālr.
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26499865.
19. jūnijā plkst. 19.00 Jērcēnmuižas
parkā ielīgosim Vasaras saulgriežus kopā
ar dziedošo Tihovsku ģimeni no Ludzas.
Visu, ko Dace, Laima un Dagnis dara, viņi
dara no sirds. Tas ir sirds darbs, kas iemieso
tādas latviskās pamatvērtības kā ģimeniskums, muzikalitāte, patriotisms un mīlestība. Viņi dalīsies savā mīlestībā ar klausītājiem. Kad saule laidīsies rietā, kopā ar
folkloras kopu “Mežābele” kursim vasaras
saulgriežu ugunskuru. Vijiet vainagus un
nāciet ielīgot!
21. jūnijā no plkst. 18.00 Kocēnos, Kokmuižas promenādē norisināsies “Vasaras
saulgrieži Kocēnos” – lustīgas dziesmas un
danči kopā ar Katrīnas Dimantas orķestri.
Būs Saulgriežu tirdziņš, kurā savus gardos
un skaistos ražojumus piedāvās Valmieras
un apkārtējo novadu mājražotāji, būs iespēja iegādāties un baudīt dzērienus
un gardumus no Valmiermuižas alus tirgotavas. Kopā siesim visgardāko Jāņu
sieru un pīsim skaistākos Jāņuzāļu vainagus. Aicinām ņemt līdzi arī pašu plūktas
Jāņuzāles. No plkst. 21.00 uz “Svētkiem
Jāņa sētā” aicinās pašdarbības kolektīvi.
Saulei rietot, iedegsim ugunskurus, baudīsim maģisko saulgriežu vakara noskaņu,
dodoties izbraucienā ar laivām pa Kokmuižas dīķi.
Vasaras saulgriežus 21. jūnijā no plkst.
20.00 aicinām sagaidīt Brenguļos, kur
veiks uguns rituālu un pīs vainagus. Ņemiet līdzi ziedus un zaļumus, lai katram
vainags izdodas savā gaumē un smaržās.
Uzstāsies folkloras kopa “Mežābele“. Skanēs arī vakara mūzika uz ūdens – muzicēs
Andris Daņiļenko un Valdis Zilveris.
Ipiķu pagastā vasaras saulgriežus svinēs 21. jūnijā plkst. 22.00, kopā ar Igaunijas
draugiem dziedot, ejot rotaļās un iekurot
ugunskuru pie Igaunijas robežas, laukumā
pie robežzīmes “Baltās naktis“.
22. jūnijā no plkst. 18.00 Valmierā,
Jāņparkā valdīs īsta svētku rosība – te
mazi un lieli Jāņabērni tirdziņā varēs
sarūpēt visu svētku galdam nepieciešamo, baudīt īstas Jāņu sajūtas un lustēties
zaļumballē. Svētkiem atbilstošu muzikālo
noskaņu Jāņparkā radīs grupa “Čipsis un
Dullais”, savukārt uz lustīgiem dančiem
aicinās grupa “Ceļojums”. Darbosies āra
kafejnīca, bet tematiskā foto stūrī varēs
iemūžināt īpašo mirkli fotogrāfijā.
Tautas muzikanti – grupa “Ziemeļmala”
no Limbažiem Valtera Reiznieka vadībā –
aicina uz lustīgu Jāņu ielīgošanu Zilākalna
estrādē 22. jūlijā plkst. 19.00. Iekursim
ugunskuru un, ja būs vēlme, varēs arī
padancot, jo “Ziemeļmala” nav folkloras
grupa, tā nav lauku kapela – tā ir tautas
mūzika, kas Jāņos visiem iet pie sirds.
Mūrmuižas estrādē 22. jūnijā plkst.
20.00 aicinām uz Liepas amatierteātra
“Krams“ vasaras saulgriežu laikam īsteni
atbilstošu sadzīves komēdiju “Kāzas Bazūnēs“. Noslēgumā – uguns rituāls kopā ar

folkloras kopu “Stutes“ un zaļumballe.
Vaidavas ezermalas estrādē vasaras
burvību un Jāņu dienas lustes aicinām
piedzīvot 22. jūnijā no plkst. 20.00, kad norisināsies “Jāņu ieskandināšana Vaidavā“
kopā ar muzikālo apvienību “Dzilna“. Ieeja
– bez maksas.
Rencēnu pagasta estrādes skvērā
22. jūnijā plkst. 20.00 aicinām uz līgošanu
ar Rencēnu pagasta kultūras nama folkloras kopu “Rota“ un Jērcēnu folkloras kopu
“Mežābele“.
22. jūnijā plkst. 20.00 Strenču brīvdabas estrādē notiks vaļas brīžos veidots, pārskrējienos starp darbu un māju
mēģināts brīvdabas uzvedums – Alunāna
latviešu kašķu gabals “Draudzes bazārs”.
Izrādē īpašais viesis – Dailes teātra aktieris
Artis Robežnieks. Ieeja 8 EUR, izrādes dienā – 10 EUR.
23. jūnijā biedrība “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola“ svētkus aicina
svinēt Matīšu peldētavā pie Burtnieku
ezera vai laivās ezerā. “Līgo, līgo pie Burtnieku ezera“ aicina – līgojam, copējam,
ballējam, Jāņos neguļam! Plkst. 7.00–12.00
makšķerēšanas sacensības (dalības maksa 5 EUR), spiningošana – vērtējums būs
loma svars; pludiņmakšķerēšana, vērtējums būs loma svars. Plkst. 13.00 kastinga
sacensības, plkst. 14.00 – apbalvošana un
zivju zupa. Plkst. 15.00, 17.00, 19.00–24.00
braucieni ar kuģīti “Made Maria” (5 EUR).
No plkst. 22.30 Līgo balle ar grupu “Pajūgi” (ieejas maksa – 3 EUR). Aicinām laikus
pieteikt piknika vietas un rezervēt braucienus ar kuģīti, zvanot pa tālr. 29456900.
23. jūnijā no plkst. 16.00 Dikļos, Neikenkalna parkā pulcēsies amatnieki un
mājražotāji, aicinot iegādāties siera rituļus, pašceptu maizīti, piedāvājumā arī lina
šalles un vasarīgs ietērps, kā arī dažādi
darinājumi. Lieli un mazi aicināti pastaigu parkā baudīt zirga mugurā. Būs siera
siešana un Jāņuzāļu vainagu pīšana (lai
tas izdotos pavisam īpašs, aicinām nākt
jau ar pašu saplūktām Jāņuzālēm un ziediem). Meistarstiķus uz ugunskura gatavos Mārtiņš Sirmais un Jānis Siliņš. No
plkst. 18.00 līdz rīta gaismai kopā ar Sēļu
tautas muzikantiem un grupu “Zeidi“
sadziedāsimies un dancosim. Plkst. 20.00
uzstāsies jaunā folkgrupa “Daba San“,
plkst. 22.00 Neikenkalnu ieskandinās “Jauno
Jāņu orķestris“, bet no plkst. 24.00 Jāņu
rītu sagaidīsim ar grupu “Zelta kniede“.
Darbosies brīvdabas ēdinātāji. Ieeja – bez
maksas. Visi, kuri vēlas, aicināti ņemt līdzi
telti, kas noderēs kādam atpūtas brīdim.
23. jūnijā plkst. 22.30 Lībiešu pilskalna
estrādē notiks Līgo nakts zaļumballe ar
grupu “Zilais lakatiņš”, kā arī darbosies
bufete. Ieeja 3 EUR.
23. jūnijā no plkst. 23.00 Burtnieku
parkā aicinām uz labu lustēšanos Līgo
nakts zaļumballē. Ieeja – bez maksas.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
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Baznīcu nakts Valmieras novadā
Iepazīstot sakrālo mantojumu, tūrisma un kultūras
piedāvājumu Valmieras novadā, 28. maijā no plkst. 10.00
līdz 24.00 vairākās baznīcās notiks ikgadējais valsts mēroga
notikums – Atvērto baznīcu diena un Baznīcu nakts. Šajā
dienā baznīcas vērs savas durvis apmeklētājiem to apskatei
un iepazīšanai.
Baznīcu naktī dievnami būs atvērti baznīcu apceļotājiem
un interesentiem piedāvās plašu kultūras programmu. Apmeklētāji tiek aicināti iepazīt baznīcu, tās kultūras un garīgās
vērtības. Baznīcu nakts ir aizsākusies un notiek, pateicoties cilvēku brīvprātīgam darbam un atbalstam.
Baznīcu nakts ir kultūras notikums, kas kristīgo draudžu baznīcās notiek vasaras sākumā, jūnijā. Tas ir laiks, kad baznīcā
ienākt citādi un iepazīt kultūras un garīgās vērtības. Pasākuma dienā baznīcas ir atvērtas līdz pusnaktij. Nāc un esi viesis
– izbaudi mūziku, mākslu, arhitektūru, sarunas, dziesmas, klusumu un lūgšanu! Baznīcu nakts pasākuma interaktīvā karte
pieejama www.baznicunakts.lv.
Baznīcu nakts ir kristīgo konfesiju ekumenisks pasākums.
Pamatā tajā piedalās Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas,
Latvijas Romas katoļu baznīcas, Latvijas Baptistu draudžu
savienības, Latvijas Pareizticīgās baznīcas, Latvijas Apvienotās metodistu baznīcas, Septītās dienas adventistu Latvijas
draudžu savienības, Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas
un Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības draudzes. Dalība
Baznīcu nakts pasākumos ir bez maksas.
IEPAZĪSTI BAZNĪCAS VALMIERAS NOVADĀ:
DIKĻU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA
Atvērta plkst. 10.00–24.00.
ĒVELES BAZNĪCA
Atvērta plkst. 10.00–24.00, baznīcas zvanu zvanīšana plkst. 12.00,
18.00 un 22.00.
18.00 piemiņas brīdis kapsētā pie Ēveles draudzes mācītāja
A.G.Boses.
19.00 koncertlekcija “Tautas mūzikas motīvu iekļaušana garīgajā mūzikā un luterāņu baznīcas korāļos” ar vietējo kolektīvu
(Rencēni, Rūjiena, Ēvele) un draudzes locekļu iesaisti.
21.00 kopīga Tēvreizes lūgšana.

MATĪŠU SVĒTĀ MATEJA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ
BAZNĪCA
Atvērta plkst. 10.00–24.00, baznīcas zvanu zvanīšana plkst.
12.00, 18.00 un 22.00.
21.00 kopīga Tēvreizes lūgšana.
PIKSĀRU BAZNĪCA
Atvērta plkst.10.00–21.00 (baznīcas zvanu zvanīšana plkst.
12.00 un 18.00).
12.00 svētbrīdis.
15.00–15.45 multfilma bērniem “Jēzus brīnumi” (latviešu valodā).
18.00–19.00 filma “Stāsts par Jēzus bērniem” (latviešu valodā).
21.00 kopīga Tēvreizes lūgšana.
BURTNIEKU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA
Atvērta plkst. 10.00–24.00.
10.00 baznīcas apkārtnes sakopšanas talka.
18.00 baznīcas nakts pasākuma atklāšana ar baznīcas zvanu
skaņām, mācītāja Alda Kalcenava uzruna un Leldes Kalcenavas
muzikāls priekšnesums.
18.30–20.00 iespēja apskatīt Guntara Sviķa gleznu izstādi staļļa
ēkā, Leldes Kalcenavas afišu un foto izstādi baznīcā. Būs iespēja
uzkāpt tornī un baudīt zupu, kafiju un tēju.
20.00 Burtnieku baznīcā Limbažu Mūzikas un mākslas skolas,
ģitāristu konkursa “Kur tad tu nu biji 2022“ laureāti, skolotājs
Aleksandrs Jasjukevičs.
21.00 lūgšana Mūsu Tēvs un Latvijas valsts himna.
21.30 Andris Grīnbergs (ģitāra) un Elīna Līce – dzeja, stabules,
balss.
23.30 noslēguma lūgšana.
Visas izstādes apskatāmas no plkst.10.00.

RUBENES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA
Atvērta plkst. 10.00–24.00, baznīcu zvani plkst. 12.00, 18.00 un
22.00.
19.30 izzināsim Rubenes baznīcas noslēpumus, iepazīsim baznīcu kopā ar vēsturnieci Inetu Amoliņu. Pie Rubenes baznīcas
Baltās mājas nogaršosim vienu no Latvijas pirmās pavārgrāmatas latviešu valodā “Tā pirmā pavāru grāmata. 414 senas receptes no 18. gadsimta” zupēm.
21.00 kopīga Tēvreizes lūgšana visā Latvijā. Turpinājumā –
Valmieras Kultūras centra Etno kokļu kopas īpašu sajūtu programma “Sadzirdi. Saklausi. Sajūti.”.

RŪJIENAS SV. BĒRTUĻA BAZNĪCA
Atvērta plkst. 10.00–24.00 (baznīcas zvanu zvanīšana plkst.
12.00 un 18.00).
12.00 svētbrīdis.
14.30 grupas “My Radiant You“ koncerts.
16.00 pērļošana un citas radošās darbnīcas visai ģimenei.
18.00 mācītāja Edgara Graudiņa uzruna.
18.10 slavēšanas dziesmas (muzicē Intars Teļšinsks).
19.30 lekcija/uzruna.
20.00 zupas baudīšana ārā pie baznīcas*
20.30 fotoorientēšanās pa Rūjienu (starts/finišs pie baznīcas).
22.00 muzicēšana baznīcas tornī* (Helju Grinberga, vijole).
22.00 baznīcas izgaismošana.
22.30 foto orientēšanās dalībnieku apbalvošana.
*sliktu laika apstākļu gadījumā baznīcas lielajā zālē.

VALMIERAS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS
ROMAS KATOĻU BAZNĪCA
Atvērta plkst. 10.00–24.00.
21.00 kopīga Tēvreizes lūgšana.

VALMIERAS SIRDSSKAIDRĀ SERGEJA RODOŅEŽAS
PAREIZTICĪGO BAZNĪCA
Atvērta līdz plkst. 24.00.
18.00–20.00 dievkalpojums.

TRIKĀTAS SVĒTĀ JĀŅA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ
BAZNĪCA
Atvērta plkst. 10.00–22.00, baznīcas zvanu zvanīšana plkst. 12.00,
18.00 un 22.00.
18.00 zvana skaņas ievadīs Alūksnes mūzikas skolas audzēkņu
un pedagogu koncertu. Dienas gaitā būs dažādi interesanti
uzdevumi un radošā darbnīca.
21.00 kopīga Tēvreizes lūgšana.

VALMIERAS SV.SĪMAŅA BAZNĪCA
Atvērta plkst. 10.00–22.00.
15.00 Valmieras Mūzikas skolas audzēkņu koncerts.
18.00 koncerts “Uz debesīm” – Ilze Reine (ērģeles), Gunta
Gelgote (soprāns), Ieva Pudāne (flauta). Programmā: A. Perts,
Ē. Ešenvalds, I. Riše, R. Jermaks, L. Sneibe, V. Bartulis, J. Lūsēns u.c.
20.00 dzied Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas koris.
21.00 kopīga lūgšana “Mūsu Tēvs“.
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Valmierā notiks Eiropas ievērojamākais
“outdoor” piedzīvojumu filmu festivāls
11. jūnijā no plkst. 20.00 (ieeja no
plkst. 19.00) Valmierā, Daliņu pludmalē
norisināsies Eiropas ievērojamākais piedzīvojumu filmu brīvdabas kino festivāls.
Eiropas ievērojamākais piedzīvojumu
filmu festivāls European Outdoor Film
Tour (“E.O.F.T.”) svin 20 gadu jubileju.
Septiņi jauni aizraujoši piedzīvojumi ir
iekļauti jubilejas programmā, “E.O.F.T.
2021” dodoties tūrē uz 21 valsti, tostarp
arī Latviju.
Jaunā E.O.F.T. programma aizvedīs uz
slēptiem pasaules nostūriem, piedāvās
ieskatu “outdoor” sporta kinematogrāfiskajā nākotnē un iepazīstinās ar piedzīvojumu meklētājiem un dēkaiņiem, kuri
savu dzīvi pilnībā veltījuši piedzīvojumu
un atklājēju garam. Neatkarīgi no tā,
vai viņi atrodas dziļi džungļos, ledainā
aukstumā vai ceļā apkārt pasaulei, viņi
parādīs, cik daudz iedvesmas ir pasaulē
un arī mūsos.
E.O.F.T. 2021 jūs satiksiet divas alpīnistes Caro North un Nashim Eshqi
(“I am North”), divas sievietes, kuras ir
sasniegušas pilnīgu neatkarību un vienotību ar kalniem. Ekstrēmais sportists
Jonas Deichmann (“Miles Ahead”) tiecas
pēc savas dzīves lielākā izaicinājuma:

triatlons apkārt pasaulei. Piedzīvojumu
meklētājs Eliott Schonfeld (“Amazonie”),
kas mums jau pazīstams no filmas “Le
Minimaliste”, dodas jaunā ceļojumā
Amazones džungļos uz vietām, kur tikai retais ir spēris savu kāju. Filma “Out
of Frame” piedāvās ieskatu kalnu filmu
veidošanas aizkulisēs, tostarp varēs
vērot bezprecedenta foto sesiju Mont
Blanc kalnu masīva virsotnē. Filmas
“Spellbound” un “Playing Gravity” vedīs
skatītājus cauri pasaules skaistākajiem
kalniem, sniegs elpu aizaujošus skatus
un neiedomājamus trikus.
“E.O.F.T. CLASSICS” filmu programma
ir dažādās valodās ar subtitriem latviešu
valodā: “I am North”, Vācija (2021); “Miles
Ahead”, Vācija (2021); “Amazonie”, Francija (2019); “Spellbound”, Jaunzēlande
(2020); “Out of Frame”, Francija (2020);
“Climbing Iran”, Itālija (2020); “Playing
Gravity”, Austrija (2021).
Mērķis, kas tika noteikts jau pirmajā
tūrē 2001. gadā, paliek nemainīgs: no
script, no actors, no special effects... This is
Real! Īsti varoņi, patiesas emocijas, izcili
piedzīvojumi! Viss ir pa īstam!
Festivāla teritorijā notiks dažādas aktivitātes – paraugdemonstrējumi, mācības, sacensības, viktorīnas un loterija ar

iespēju iegūt vērtīgas balvas.
Norisi Valmierā vadīs Horens Stalbe.
Festivāla ilgums plānots 3,5 stundas
(pārtraukums 30 min.), tāpēc aicinām
parūpēties, lai ir ērti un silti. Vietu rezervācija pēc principa – draugu pulciņā
jautrāk un kas pirmais nāk, tas pirmais
izvēlas ērtāko vietu. Lūdzam ņemt līdzi
saliekamo krēslu, matracīti vai sedziņu,
kur apsēsties.
Festivālā Valmierā par iespēju gardi
paēst un baudīt atspirdzinošus ēdienus
rūpēsies restorāns “Vecpuisis”, “Picu Fabrika OZO”, SIA “Valmiermuižas pils” un
“Rolling Lady”. Bet nav aizliegts ņemt
līdzi savu piknika groziņu.
Vietas un piedzīvojumu pietiks visiem!
Brīdinājums! Izraisa iedvesmu, piedzīvojuma drudzi un ceļojuma kāri.
Biļetes: “Biļešu serviss”. Biļetes piedalās loterijas izlozē ar iespēju laimēt
vērtīgas balvas. Draugu biļete, pērkot
vismaz četras biļetes, 12 EUR par vienu
biļeti. Festivāla dienā biļete – 17 EUR,
bet draugu biļete – 15 EUR par vienu
biļeti, pērkot vismaz četras biļetes.
Piedzīvojumu Filmas

Ar jauniestudējumu bērniem Valmieras novada
viesosies Valmieras novadā skolēnu dziesmu
un deju svētki
Maijā un jūnijā Valmieras vasaras teātra festivāls ar jauniestudējumu

bērniem un visai ģimenei “Hamoka komūna” Sabīnes Alises Ozoliņas režijā
viesosies Rūjienā, Mazsalacā, Strenčos, Burtniekos, Dikļos un Kocēnos. Pēc
viesošanās novadā iestudējuma pirmizrāde festivālā notiks no 4. līdz 7. augustam.
Izrādes veidotāji par iestudējumu stāsta – būt pie dabas un iet pārgājienos ir forši. Tomēr cilvēks ir diezgan bezpalīdzīgs un neaizsargāts radījums,
tāpēc, lai izdzīvotu skarbajos apstākļos, viņam vajadzīgas visādas mantas.
Mēs esam pieraduši skatīties uz lietām kā uz pašsaprotamiem ikdienas
sabiedrotajiem, bet vai mums izdotos mierīgi līdzpastāvēt, ja lietas spētu
pateikt, ko patiesībā domā par mums? Hamoka komūnā visi sadzīvo mierā
un harmonijā, taču reizēm viss nav tik skaisti, kā izskatās sociālo tīklu bildēs.
Izrāde piedāvās iespēju ieskatīties komūnas iekšējā dzīvē, uzzināt par viņu
pārdzīvojumiem, romantiskajiem centieniem, nākotnes plāniem un ilgām.
Iestudējuma radošajā komandā apvienojušies režisore Sabīne Alise
Ozoliņa, dramaturģe Ance Muižniece, horeogrāfe Laura Gorodko un aktrise
Endīne Bērziņa. Jaunā režisore Sabīne Alise Ozoliņa iepriekš divus gadus
piedalījusies Valmieras vasaras teātra festivāla Bērnu un jauniešu teātra
institūtā, kas piedāvāja papildināt akadēmiski iegūtās zināšanas teātra
nozarē ar zināšanām, kas būtiskas tieši darbā ar dažāda vecuma bērnu auditoriju.
Izrādes plānotas Burtniekos 28. maijā, Mazsalacā 29. maijā, Dikļos
31. maijā, Kocēnos 1. jūnijā, Strenčos 3. jūnijā un Rūjienā 5. jūnijā. Biļetes var
iegādāties “Biļešu paradīze” kasēs un elektroniski www.bilesuparadize.lv, kā
arī kultūras centros izrāžu norises vietās. Biļešu skaits ir ierobežots.
Lija Lauze,
Valmieras vasaras teātra festivāls
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Bērnu čalas, satikšanās prieks un nerimstošais satraukums – pēc gandrīz divu gadu
pauzes Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos
3. jūnijā plkst. 19.00 norisināsies Valmieras
novada skolēnu dziesmu un deju svētki “Kad
klusums skan”, pieskandinot dabas koncertzāli
ar instrumentu, soļu un balsu skaņām. Koncerta režisore – Inga Cipe.
Dziesmu un deju svētki ir latviešu vienotības
un nacionālās identitātes simbols, tāpēc ir īpaši
svarīgi šo vērtību saglabāt un auklēt jau no
mazotnes. Tādējādi par norises vietu ir izvēlēts
dziesmu svētku šūpulis Dikļi. Tas atgādinās
bērniem par to, cik svarīgi ir stiprināt tradīcijas
un būt lepniem par savu zemi, dziesmu un deju.
Koncertā uzstāsies ap 900 Valmieras novada skolēnu kolektīvu dalībnieki un viesi. Uz
skatuves satiksies tautas deju kolektīvi, mūsdienu deju grupas, pūtēju orķestri un kori. Jaunajiem māksliniekiem būs iespēja dziedāt kopā
ar Latvijā pazīstamo grupu “Sudden Lights”.
No plkst. 18.30 gaidāms arī svētku gājiens, kas
vedīs uz dabas koncertzāli.
Ieeja – bez maksas.
Annija Skudra,
Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”
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Valmieras vasaras teātra festivāls izziņo
programmu
Valmieras vasaras teātra festivālā šogad pirmizrādes piedzīvos seši jaundarbi – lielformāta koncerts, opera, 21. gadsimta
absurds, dejas iestudējums, veltījums mājām un mītnēm, kā arī
izrāde bērniem. Programmu papildinās trīs darbi no festivāla
iepriekšējiem gadiem, kas ieguvuši skatītāju un profesionāļu
atzinību. Festivāls šogad notiks no 4. līdz 7. augustam un būs
veltīts Brīvdomības tematikai, izceļot brīvības un domāšanas
(bet ne tikai) nozīmību šajā sarežģītajā laikā, kad Krievija ik
dienas veic kara noziegumus Ukrainā un kad informācijas telpā notiekošais šķeļ sabiedrību. Biļetes uz izrādēm pieejamas
valmierasfestivals.lv.
”Mēs esam situācijā, kad mums skaidri jānostājas brīvības
pusē. 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,” šī gada programmas tematiku ieskicē festivāla direktors
Reinis Suhanovs.
Visu festivāla nedēļu būs atvērts īpaši festivālam radīts
Klubs, kurā pulcēties gan māksliniekiem, gan apmeklētājiem
ar dažādām aktivitātēm un mūzikas programmu. Paralēli festivāla norisēm nu jau neiztrūkstoši Valmiermuižā notiks Bērnu
un jauniešu teātra institūta mācības jaunajiem nozares profesionāļiem, kuru laikā viņi arī praktiski strādās pie savu izrāžu
idejām.
FESTIVĀLA JAUNDARBI
Festivāla programmas viens no lielākajiem notikumiem
būs lielformāta koncerts “Citu dziesmu svētki”, kura idejas
autors ir Jēkabs Nīmanis, bet režisors – Mārtiņš Meiers. Valmieras estrādē ar pūtēju orķestra “Rīga” un vairāku simtu koristu piedalīšanos tas 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, Inokentijs Mārpls, Pest of a Child, Baložu pilni pagalmi, Hospitāļu iela, Non Skid, Sirke un vēl daudzu citu.
Ieteicamā auditorija: pasākums visai ģimenei.
Māksliniece Katrīna Neiburga kopā ar komponisti Annu
Ķirsi, horeogrāfi Kristīni Brīniņu, režisoru Klāvu Melli un citiem domubiedriem rada operu “Vēsā”, tas būs stāsts par arktiskiem mūžiem, mežonīgiem apgabaliem, liegu atteikšanos
un gaidām, kuras sēž vēderā un negrib atlaisties. Darbu iedvesmojuši dāņu rakstnieka Jerna Rīla stāsti.
Ieteicamā auditorija: visai ģimenei.
Divus darbus festivālā veidos Valmieras teātra režisori –
Toms Treinis kopā ar Valmieras teātra aktieriem iestudē izrādi
“Rinda” par rindu fenomenu cilvēka dzīvē, kas ir neizbēgams,
kaut paradoksāli absurds. Tā vai citādi, tiešā vai pārnestā
nozīmē ļoti lielu daļu mūsu dzīves laika aizņem stāvēšana
rindās. Rindā pēc desām, banāniem, aliņa pirms plkst. 22.00,
labākas dzīves, pēc vakcīnas, bēgļu statusa, lētākas pārtikas
un daudz kā cita.
Ieteicamā auditorija: pieaugušie.
Savukārt režisore Inese Mičule piedāvās dejas uzvedumu
jeb dvēseles nemieru dejas valodā “Plaušas” ar horeogrāfu
Lienes Stepenas un Ģirta Bisenieka piedalīšanos. Tas būs sie-

vietes un vīrieša attiecību stāsts par brīvību dzīves telpā, par
pienākumiem un sabiedrības standartiem, par ego un atļauju
brīvi elpot, būt harmonijā ar savas esības noslēpumu.
Ieteicamā auditorija: 13+.
Vēl viens no festivāla jauniestudējumiem būs jauno mākslinieku Elīzas Dombrovskas un Kirila Ēča radītais veltījums
mājām un mītnēm “Tuvie Tālie” par sešu klejojošu stāstnieku
un muzikantu satikšanos, kas balstās savās un špikotās
dziesmās, personīgos un noklausītos stāstos, sapņos un pasakās par piederības – iederības meklējumiem.
Ieteicamā auditorija: jaunās paaudzes klejotāji (12+).
Tikmēr festivāla Bērnu un jauniešu teātra institūta absolvente Sabīne Ozoliņa kopā ar radošo komandu mazākajiem festivāla skatītājiem piedāvās klejojošo izrādi “Hamoka
komūna”, kas būs aizraujošs stāsts par dažādu mantu un lietu
sadzīvošanu, piedāvājot ieskatīties hamoka komūnas iekšējā
dzīvē, uzzināt par viņu pārdzīvojumiem, romantiskajiem centieniem, nākotnes plāniem un ilgām.
Ieteicamā auditorija: 5+.
FESTIVĀLĀ ATGRIEŽAS ARĪ TRĪS IEPRIEKŠĒJOS GADOS
TAPUŠAS IZRĀDES:
Izrāde par futbolu “Uzvara ir mirklis”, kuras režisors Valters
Sīlis saņēmis “Spēlmaņu nakts” balvu kā Gada režisors un kas
guvusi arī lielu skatītāju atsaucību. Iestudējums par leģendāro
Latvijas un Turcijas futbola izlašu maču pirms 17 gadiem, kad
Latvija pirmoreiz iekļuva Eiropas futbola čempionāta finālā,
dokumentējot un iekļaujot izrādē arī pašu spēles varoņu stāstus.
Ieteicamā auditorija: 10+.
Jauniešiem festivāla programmā arī atgriežas pagājušā
gada “Spēlmaņu nakts” Gada izrāde pusaudžiem par mīlestību
un cita veida patikšanām “Marija un zibens”, ko radījusi teātra
trupa KVADRIFRONS, režisore Paula Pļavniece. Izrāde vēsta par
mulsinošo pasauli, kas kļūst arvien mazāka, un mocībām, kuras mums nemitīgi uzkrauj noslēpumainais spēks vārdā dzīve.
Ieteicamā auditorija 13+.
Visas festivāla dienas apmeklētājiem tiks piedāvāta arī
staigājamā klausāmizrāde “Urbānais safari” jeb piedzīvojums
visai ģimenei, kas piedāvās iespēju iztēlē novērot dažādu
paaudžu cilvēkus. Izrāde iepazīstinās ar dažādām X, Y un Z
paaudzei raksturīgām iezīmēm, ļaus salīdzināt, aizdomāties,
labāk izprast, kā arī kopā pasmieties par sevi un vienam par
otru. Audiogidu pavadībā būs iespēja iziet četras dažādas
paaudžu takas.
Ieteicamā auditorija, sākot no 5+.
Biļetes uz festivālu pieejamas valmierasfestivals.lv un
mobilly.lv. Valmieras vasaras teātra festivālu nu jau septīto
gadu rīko Valmieras teātris sadarbībā ar Valmieras novada
pašvaldību un atbalstītājiem – Valsts Kultūrkapitāla fondu,
British Council, Latvijas Futbola federāciju, Valmiermuižas
alus darītavu, BYKO Lat, maiznīcu “Liepkalni”, Tehauto, Istabas
teātri, Multiklubu, Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parku, ZAAO,
Valmieras Gaujas krasta vidusskolu – attīstības centru, Valmieras 2. vidusskolu un citiem.
Lija Lauze,
Valmieras vasaras teātra festivāls
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Vaidavas ezera
pludmalē
sezonu atklās
ar koncertšovu
Vaidavas ezera pludmale ir viena
no iecienītākajām vietām, kur piestāt un atpūsties no ikdienas steigas. Te aizmirstas ierastā rutīna un
šķietami apstājas laiks. Arī šovasar
atpūtniekus pie Vaidavas ezera sagaidīs “Valmiermuižas vasarnīca” un
“Vaidaveži” – te varēsi nesteidzīgi
baudīt gardus našķus un dzērienus,
kā arī laivā vai uz SUP dēļa izbaudīt
skaistos ezera skatus un saulrietu.
Vasaras sezonas atklāšana Vaidavas
ezera pludmalē būs 4. jūnijā plkst.
20.00, kad leģendārās grupas
“Queen” mūzikā aizmirsties aicinās
koncertšovs QUEENtESSENCE & Rihards Saule.
Grupa “QUEENtESSENCE” kopā
ar solistu Rihardu Sauli ir radījuši
koncertprogrammu, kas balstīta uz
leģendārās britu rokgrupas “Queen”
muzikālajiem šedevriem, atklājot
tās visdziļāko esenci. “Mūsu mērķis
ir sniegt klausītājiem vēl neatklātas emocijas, izjust un līdzpārdzīvot
“Queen” mūziku dzīvajā izpildījumā,”
saka Rihards Saule. Pavadošo mūziķu un solista Riharda Saules savstarpējā sapratne, mijiedarbība un
muzikālais rūdījums veido izcilu
grupas skanējumu un emocijām bagātu šovu.
Leģendārā britu rokgrupa “Queen”
pasauli iekaroja 20. gadsimta 70.
un 80. gados, kļūstot par vienu no
komerciāli veiksmīgākajām grupām
populārās mūzikas vēsturē, atstājot
paliekošu ietekmi rokmūzikas attīstībā un pievienojot tādas vērtības
kā “Don’t Stop Me Now,” “Somebody
to Love,” “Crazy Little Thing Called
Love,” “Under Pressure,” “I want to
Break Free” un “Bohemian Rhapsody”. “Mans mērķis nav atdarināt vai
kopēt. Es izdzīvoju katru dziesmu
un šo patieso sajūtu burvību līdzpārdzīvoju ar saviem klausītājiem,”
tā Rihards Saule.
Vaidavā būs iespēja baudīt arī
gardās brīvdabas picērijas “VĪNKALNI” picas un izbraukumu ēdinātāju “Rolling Lady” sagatavotos gardumus vēderpriekam.
Biļetes cena 10 EUR. Biļetes var
iegādāties “Biļešu paradīze” kasēs un
elektroniski www.bilesuparadize.lv.
Nora Urbāne,
Valmieras novada pašvaldība
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Satiekamies Valmieras
739. dzimšanas dienas svētku
gājienā “Valmiera lepojas”!
No 22. līdz 24. jūlijam Valmiera ielūdz Tevi uz 739. dzimšanas dienu “Svētku
randiņš”. Jau tradicionāli tā sāksies ar svētku gājienu. Gājienam šogad jauna satikšanās vieta – pulcēsimies pie Jāņa Daliņa stadiona 22. jūlijā plkst. 19.00. Gājiens
“Valmiera lepojas” svētku randiņa noskaņās vedīs līdz Valmieras Kultūras centram.
Valmieras novada pašvaldība aicina ikvienu, kurš Valmieru sauc par savu – uzņēmumus, iestādes, biedrības, domubiedru grupas, kā arī šogad un pagājušajā gadā
dzimušo mazuļu vecākus ar savām atvasēm, – pieteikties dalībai svētku gājienā. Pēc
ilgāka pārtraukuma atkal varēsim būt visi kopā plecu pie pleca un gājiena laikā sajust to īpašo noskaņu, kas rodas, katram pašam kļūstot par svētku veidotāju.
Dalību gājienā “Valmiera lepojas” var pieteikt līdz 11. jūlijam, aizpildot elektronisku pieteikuma formu, kas pieejama Valmieras novada pašvaldības mājaslapā
www.valmierasnovads.lv un Valmieras Kultūras centra mājaslapā www.vkc.lv. Plašāka
informācija, zvanot pa tālruni 26899787 vai sūtot e-pastu: evija.dzvinko@valmieras
novads.lv. Pieteikumā lūdzam norādīt uzņēmuma, iestādes vai biedrības nosaukumu, īsu informāciju par organizāciju, kā arī kontaktpersonu un provizorisko gājiena
dalībnieku skaitu (arī motorizēto transportlīdzekļu skaitu, ja tādi plānoti). Gājiena
dalībniekus aicinām būt atbildīgiem par apkārtējo vidi – gājiena laikā izmantot
dabai draudzīgus suvenīrus ar organizācijas simboliku, lai izvairītos no apkārtējās
vides piesārņošanas riska!
Līga Tarbuna,
Valmieras novada pašvaldība

Tirgotāji aicināti pieteikties
dalībai svētku tirdziņā
Valmieras 739. dzimšanas dienas “Svētku randiņš” laikā, 23. jūlijā, no plkst. 9.00
līdz plkst. 16.00 Valmieras centrā uz košu, vasarīgu un garšīgu randiņu – svētku
tirdziņu – aicinās Valmieras un citu novadu amatnieki un mājražotāji.
Tirgotāji dalībai tirdziņā aicināti pieteikties no 30. maija līdz 4. jūlijam, aizpildot
elektronisku pieteikuma anketu, kas pieejama Valmieras Kultūras centra mājaslapā
www.vkc.lv. Īpaši aicinām pieteikties mājražotājus un amatniekus, kuri piedāvā
stādus, koka un māla darinājumus, rotas, dažādus gardumus, tekstilizstrādājums un
dažādas mājsaimniecībā noderīgas lietas.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Valmieras Kultūras centra projektu
vadītāju Sintiju Milbergu, sūtot e-pastu: sintija.milberga@valmierasnovads.lv vai
zvanot pa tālr. 20436868.
Līga Tarbuna,
Valmieras novada pašvaldība

VALMIERĀ
1. jūnijā no plkst. 18.00 Valmieras Olimpiskā centra (VOC) stadionā Valmieras
novada futbola čempionāta 1. kārtas sacensības. Pieteikšanās: valmierasfutbols.lv.
4. jūnijā plkst. 11.00 un plkst. 17.00
Valmieras Kultūras centrā YAMAHA mūzikas skolas jubilejas koncerti. Ieeja: 5-10
EUR. Biļetes: “Biļešu paradīzes” kasēs.
4. jūnijā plkst. 14.00 Valmieras muzeja Izstāžu namā izstādes “No vienas saknes” atklāšana. Līdz 16. jūlijam 1. stāvā gleznotājam, skolotājam, novadniekam Jānim
Galzonam – 110. 2. stāvā – Jānis Galzons
(juniors), Antra Galzone, Matīss Galzons,
Miķelis Galzons.
5. jūnijā plkst. 11.00 Krāču kakta “Šķūnī”
(Krāču ielā 2, Valmierā) leļļu teātra izrāde
“Spilventiņu piedzīvojumi” un radošā
darbnīca “Sapņu spilvens”. Iepriekšēja pieteikšanās: tālr. 27767876.
5. jūnijā plkst. 17.00 Valmieras estrādē
Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts. Piedalīsies Vidzemes pūtēju orķestri.
7. jūnijā plkst. 19.00 Krāču kakta “Šķūnī”
teātra vakars jauniešiem ar aktieri Eduardu Johansonu – sarunas, meistarklase un
pieredzes stāsti.
8. jūnijā no plkst. 17.00 Jāņa Daliņa stadionā Valmieras novada skriešanas, nūjošanas un velobraukšanas seriāla “Fiz-KulTūre” noslēdzošais posms. Plkst. 20.15 apbalvošana un sacensību noslēgums.
8. jūnijā plkst. 18.00-20.00 Valmieras Koprades darbnīcā DARE pieredzes dalīšanās
pasākums “Meikeru Meetup”. Ieeja: bez maksas. Pieteikšanās: darevalmiera.lv/pasakumi.
8. jūnijā plkst. 19.00 Krāču kakta “Šķūnī”
bezmaksas muzikālais vakars jauniešiem
ar mūziķiem Elīnu Krastiņu un Kristapu
Krievkalnu. Koncerts, muzikāla meistarklase, sarunas un pieredzes stāsti.
8. jūnijā plkst. 19.00 pie Dzirnavu ezeriņa brīvdabas koncerts “Trešdienu vakari
pilsētas skvērā” – Dikļu pūtēju orķestris.
10. jūnijā Dīvaliņu pludmalē pludmales
volejbola sacensības jauniešiem Valmieras
“ACE”.
10. jūnijā plkst. 11.00 pie Dīvaliņa pļavām
atpūtas festivāls bērniem un ģimenēm
“Kids Wonderland”. Ieeja: 7-15 EUR.
11. jūnijā skrējiensoļojums “Rīga-Valmiera”, finišētāju sagaidīšana pie Valmieras
Sv.Sīmaņa baznīcas no plkst. 7.30. Plašāk:
ultrataka.lv.
11. jūnijā Daliņu pludmalē pludmales volejbola sacensības pieaugušajiem Valmieras “ACE”.
11. jūnijā Valmieras Koprades darbnīcā
DARE radošā darbnīca bērniem “Mini
Meikeri ķimerējas”: plkst. 11.00–13.00 4-7
gadus veciem bērniem, plkst. 15.00–17.00
8-12 gadus veciem bērniem. Ieeja: 10 EUR.
Biļetes: darevalmiera.lv/pasakumi.
11. jūnijā plkst. 20.00 Daliņu pludmalē
brīvdabas Piedzīvojumu filmu festivāls European Outdoor Film Tour 20. Ieeja: 12–17
EUR. Biļetes: “Biļešu serviss” kasēs.

Pasākumi

11.–12. jūnijā Jāņa Daliņa stadionā Latvijas čempionāts daudzcīņā.
14. jūnijā plkst. 16.00 pie dzelzceļa stacijas komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.
14. jūnijā plkst. 18.00–20.00 Valmieras
Koprades darbnīcā DARE radošā darbnīca “Radi pats”. Ieeja: 20 EUR. Biļetes:
darevalmiera.lv/pasakumi.
14. jūnijā plkst. 19.00 Krāču kakta “Šķūnī”
sportiskais vakars ar orientieristi Līgu Valdmani – orientēšanās, pieredzes stāsti un
sarunas.
15. jūnijā plkst. 19.00 Krāču kakta “Šķūnī”
literālais vakars ar rakstnieci Kristīni Lubāniņu – pieredzes stāsti, radošās darbnīcas un sarunas.
15. jūnijā plkst. 19.00 pie Dzirnavu ezeriņa brīvdabas koncerts “Trešdienu vakari
pilsētas skvērā” – bigbends “Valmieras puikas” un saksofonu ansamblis “Valmieras
meitenes”.
17. jūnijā plkst. 21.00 atpūtas bāzē “Baiļi”
koncertu cikls “Mūda” – Laima Jansone un
grupa “Zāle”, piedaloties Valmieras Kultūras
centra mūsdienu deju grupai “Baltā”. Ieeja:
15 EUR. Biļetes: “Biļešu paradīzes” kasēs.
17.–19. jūnijā Valmieras airēšanas trasē
“Krāces” starptautiskās airēšanas slaloma
sacensības “Nordic Cup Latvia”, 1. un 2.
posms.
17.–19. jūnijā Valmieras peldbaseinā Latvijas atklātais čempionāts peldēšanā (25 m),
FINA pasaules čempionāta (25 m) kvalifikācijas sacensības.
18. jūnijā Māra Štromberga BMX trasē
“Valmiera” 81bmxshop Latvijas BMX kausa
4. posms.
18. jūnijā plkst. 14.00 Jāņa Daliņa stadionā Optibet Futbola Virslīgas 17. kārtas
spēle: Valmiera FC-SK Super Nova. Ieeja:
5 EUR.
18. jūnijā plkst. 15.00 Valmieras Kultūras
centrā Vidzemes Augstskolas izlaidums.
19. jūnijā Māra Štromberga BMX trasē
“Valmiera” Māra Štromberga un Valmieras
Olimpiskā centra kausa izcīņa BMX.
22. jūnijā plkst. 18.00 Jāņparkā ielīgošanas pasākums “Jāņojam Jāņparkā”.
Tirdziņš, muzikālā programma ar grupu
“Čipsis un Dullais”, zaļumballe ar grupu
“Ceļojums”, darbosies āra kafejnīca.
22. jūnijā plkst. 18.00 Jāņa Daliņa stadionā Optibet Futbola Virslīgas 18. kārtas
spēle: Valmiera FC–FK RFS. Ieeja: 5 EUR.
25.–26. jūnijā Māra Štromberga BMX
trasē “Valmiera” UEC Eiropas kausa 11.
un 12. posms. Ieeja: 5 EUR (vienas dienas
biļete). Biļešu iegāde sacensību norises
vietā.
25.–26. jūnijā Jāņa Daliņa stadionā Latvijas čempionāts vieglatlētikā.
29. jūnijs plkst. 18.00–20.00 Valmieras
Koprades darbnīcā DARE radošā darbnīca “Radi pats”. Ieeja: 20 EUR. Biļetes:
darevalmiera.lv/pasakumi.
No 30. jūnija līdz 2. jūlijam Valmierā “Latvian Voices a cappella festivāls” un meis-

tarklases.
30. jūnijā plkst. 10.00 Vidzemes Augstskolā “VIPs DEMO diena” – projekta Vidzemes inovāciju programma studentiem
VIPs 1. cikla noslēguma pasākums.
30. jūnijā plkst. 18.00 Jāņa Daliņa stadionā Optibet Futbola Virslīgas 20. kārtas
spēle: Valmiera FC–FK Spartaks. Ieeja: 5 EUR.
Līdz 4. jūnijam Valmieras integrētajā bibliotēkā izstāde “Krogi Vidzemē pie vecā
Rīgas – Pēterburgas ceļa no Zvirgzdu kroga līdz Brandeļa krogam”. Izstāde notiek
6. Vidzemes stāstnieku festivāla “Stāsti
krēslā” ietvaros.
Līdz 11. jūnijam Valmieras integrētajā
bibliotēkā Signes Vanadziņas gleznu izstāde.
Līdz 12. jūnijam Valmieras muzeja Izstāžu
nama foajē ekspresizstāde “Leļļu istaba”.
Līdz 12. jūnijam Valmieras Kultūras centrā Ivetas Kreišmanes darbu izstāde “Mazās
laimītes”.
No 13. jūnija līdz 4. septembrim Valmieras Kultūras centrā fotoizstāde “Randiņš ar
fotogrāfu”.
No 14. jūnija līdz 17. jūlijam Valmieras
muzeja Izstāžu nama foajē ekspresizstāde
“Dāvids Draule. Velniņi. Rūdolfs Blaumanis”.

VALMIERAS DRĀMAS
TEĀTRIS
02.06. plkst. 18.30 “Kam bail no Virdžīnijas Vulfas?” (rež. I. Mičule), ieeja: 18 EUR.
02.06. plkst. 18.30 “Vēlā mīla”* (rež. M.
Ķimele), ieeja: 18 EUR.
03.06. plkst. 18.30 “Vēlā mīla”* (rež. M.
Ķimele), ieeja: 18 EUR.
05.06. plkst. 13.00 “Kalendārs mani sauc”
(rež. M. Eihe), ieeja: 18 EUR.
05.06. plkst. 18.30 “Kalendārs mani sauc”
(rež. M. Eihe), ieeja: 18 EUR.
06.06. plkst. 18.30 “Kalendārs mani sauc”
(rež. M. Eihe), ieeja: 18 EUR.
07.06. plkst. 18.30 “Kalendārs mani sauc”
(rež. M. Eihe), ieeja: 18 EUR.
10.06. plkst. 18.30 “Mēs, roks, sekss un
PSRS” (rež. J. Znotiņš), ieeja: 18 EUR.
11.06. plkst. 13.00 “Mēs, roks, sekss un
PSRS” (rež. J. Znotiņš), ieeja: 18 EUR.
11.06. plkst. 18.30 “Mēs, roks, sekss un
PSRS” (rež. J. Znotiņš), ieeja: 18 EUR.
12.06. plkst. 13.00 “Mēs, roks, sekss un
PSRS” (rež. J. Znotiņš), ieeja: 18 EUR.
18.06. plkst. 18.30 “Amerikāņu bizons”
(rež. I. Mičule), ieeja: 18 EUR.
19.06. plkst. 13.00 “Amerikāņu bizons”
(rež. I. Mičule), ieeja: 18 EUR.
20.06. plkst. 18.30 “Liesmojošā tumsa”
(rež. T. Treinis), ieeja: 18 EUR.
21.06. plkst. 18.30 sezonas noslēguma
izrāde – “Es neesmu klaviernieks” (rež. V.
Brasla), ieeja: 18 EUR.
*Izrādes notiek koncertzālē “Valmiera”.
Biļetes VDT kasē (tālr. 64207335) un www.
bilesuparadize.lv.
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PIRMIZRĀDES
KINOTEĀTRĪ “GAISMA”
No 1. jūnija “TOP GUN: Maveriks” (12+),
“Krāmiņi un Burvju piramīdas noslēpums”
LV (U).
No 3. jūnija “Bitīte Maija. Zelta ola” LV (U).
No 10. jūnija “Jūras laikmeta pasaule:
Valdīšana” (12+).
No 17. jūnija “Bazs Gaismasgads” LV (U+).
No 24. jūnija “Melnais telefons” (16+).
Drīzumā “Minioni 2” (no 01.07.), “Elviss”
(no 01.07.).
Plašāka informācija 3dcinema.lv, tālr.
64222641.

BRENGUĻU, KAUGURU un
TRIKĀTAS APVIENĪBĀ
2. jūnijā plkst. 16.30–20.00 orientēšanās
sacensību seriāla “Valmieras Magnēts” 9.
kārtas sacensības kartē “Pūpoli A”.
5. jūnijā plkst. 19.00 Kauguru Kultūras
namā Kauguru amatierteāta “Vīzija” izrādes “Trešais vārds” skate (režisors Oskars
Hofmanis).
9. jūnijā plkst. 16.30–20.00 orientēšanās
sacensību seriāla “Valmieras Magnēts” 10.
kārtas sacensības kartē “Slāži”.
12. jūnijā plkst. 9.00 Camino de Santiago jeb Sv. Jēkaba ceļa pārgājiens (12 km)
maršrutā “Brenguļi-Valmiera” ar Latvijas
Sv. Jēkaba ceļa asociācijas dibinātāju Sandru Roni. Par godu Camino ceļam pārgājiena galapunktā – mākslas soliņa atklāšana.
Iepriekšēja pieteikšanās: tālr. 26332213
vai e-pasts tic@valmierasnovads.lv. Dalības maksa: 4 EUR.
13.–17. jūnijā plkst. 10.00–16.00 Trikātas
Jauniešu centrā dienas nometne bērniem
un jauniešiem (11–18 g.v.) “Trikates kurkulis”. Pieteikšanās līdz 31. maijam, rakstot uz
madara.ribozola@valmierasnovads.lv.
16. jūnijā plkst. 16.30–20.00 orientēšanās
sacensību seriāla “Valmieras Magnēts” 11.
kārtas sacensības kartē “Zvejnieki A”.
18. jūnijā plkst. 19.00 Trikātas pilskalna
estrādē koncerts “Lai līgojam, lai svinam!”
ar pašdarbības kolektīvu un Valmieras
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pūtēju orķestra piedalīšanos, pēc koncerta zaļumballe. Ieeja zaļumballē: 3 EUR.
21. jūnijā plkst. 20.00 Brenguļos Vasaras
saulgriežu ielīgošana – vainagu pīšana un
uguns rituāls kopā ar folkloras kopu
“Mežābele”, vakara mūzika uz ūdens – Andris Daņiļenko un Valdis Zilveris.
22. jūnijā plkst. 20.00 Mūrmuižas estrādē
Liepas amatierteātra “Krams” izrāde Guntas Drezovas sadzīves komēdija “Kāzas Bazūnēs”. Uguns iedegšana kopā ar folkloras
kopu “Stutes”. Noslēgumā zaļumballe.
Jūnijā Trikātas un Kauguru Kultūras namu,
Brenguļu un Mūrmuižas bibliotēku logos
bērnu zīmējumu izstāde “Vasariņa klāt!”.
No 6. jūnija līdz 30. jūnijam Brenguļu
pagasta bibliotēkā izstāde “Brenguļu un
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Jaunvāles skolām – 160”.
No 15. jūnija līdz 30. jūlijam Trikātas
Kultūras namā Ivetas Kreišmanes gleznu
izstāde.

BURTNIEKU APVIENĪBĀ
1. jūnijā plkst. 18.00 Matīšu Tautas namā
Starptautiskai bērnu aizsardzības dienai
veltīts koncerts kopā ar Matīšu Tautas
nama bērnu un jauniešu kolektīviem.
4. jūnijā plkst. 11.00–15.00 Valmiermuižas stallī “Atvērtās dienas laukos”.
4. jūnijā plkst. 18.00 Valmieras pagasta
kultūras namā Kauguru pagasta amatierteātra “Vīzija” izrāde “Trešais vārds” (režisors
Oskars Hofmanis).
11.–12. jūnijā Burtnieku ezerā Burtnieku
Kausa izcīņa Ošu regatē.
17.–18. jūnijā Valmiermuižas parkā starptautiskais Valmiermuižas etnomūzikas festivāls. Bezmaksas un maksas notikumi.
Biļetes: aula.lv.
18. jūnijā plkst. 21.00 Matīšu estrādē
amatierteātra jubilejas pasākums – uzvedums “Mēs no laukiem”, pēc izrādes zaļumballe.
18. jūnijā plkst. 21.00 Ēveles muižas parka estrādē koncerts “Pār gadskārtu Jānīt`s
nāca”. Pēc koncerta zaļumballe. Ieeja
zaļumballē: 3 EUR.
19. jūnijā plkst. 16.00 Burtnieku parkā
radošā darbnīca “Jāņuzālēs sapinies” ar floristi Agitu Brambati – Līgo vainagu un latvisko zīmju darināšana. Pieteikšanās: tālr.
26499865.
22. jūnijā plkst. 20.00 Rencēnu pagasta
estrādē Vasaras saulgriežu pasākums kopā
ar fokloras kopām “Rota” un “Mežābele”,
kapelu “Rotas muzikanti”.
23. jūnijā plkst. 7.00 Matīšu peldētavā
spiningošanas sacensības “Burtnieku Līgo
kauss”. Plkst. 22.00 Līgo zaļumballe kopā ar
grupu “Pajūgi un draugi”.
23. jūnijā plkst. 23.00 Burtnieku parkā
Līgo nakts zaļumballe.
30. jūnijā plkst. 21.00 Valmiermuižas
parkā brīvdabas kino vakars.
No 28. maija līdz 20. jūlijam Burtnieku
Mācītājmuižas kompleksa staļļa ēkā Guntara Sviķa gleznu izstāde. Apskates pieteikšana: tālr. 26479451.
No 11. jūnija līdz 15. jūlijam Ēveles pagasta bibliotēkā mākslinieces Vitas Balodes gleznu izstāde “Mirkļu zibšņi’’.
Līdz 1. novembrim Burtnieku baznīcā
Leldes Kalcenavas afišu izstāde un ekspozīcija par baznīcas 14 solu restaurāciju.
Apskates pieteikšana: tālr. 26479451.

KOCĒNU APVIENĪBĀ
1. jūnijā plkst. 15.00 un plkst. 18.00
Kocēnos, Kokmuižas pils teritorijā klejojošā izrāde visai ģimenei “Hamoka komūna”. Ieeja: 5 EUR. Biļetes “Biļešu paradīzē”,
Kocēnu Kultūras namā.
1. jūnijā plkst. 16.30 Kokmuižas pils
parterā pasākums bērniem “Esi sveika,
vasariņa!” – ikviens mazais novadnieks

būs mīļi aicināts doties rotaļās, dziedāt un
dejot, priecājoties par tuvojošos vasaru!
Noslēgumā – našķošanās ar saldējumu.
3. jūnijā plkst. 19.00 Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos Valmieras novada
skolēnu dziesmu un deju svētki. Svētku
gājiens no plkst. 18.30.
4. jūnijā Mujānu biedrības namā “Atvērtās
dienas laukos”.
4. jūnijā no plkst. 10.00 Kocēnos Kocēnu
sporta skolas un florbola komandu “Rubene” sezonas noslēguma pasākums – spēle
“Melnie pret Dzelteniem”, spēcīgā florbola
sitiena un metiena noteikšana, “bullīšu”
karalis, orientēšanās, vakara noslēgumā
balle Kocēnu Kultūras namā. Pieteikšanās
līdz 30. maijam, rakstot uz gatisakulovs@
gmail.com.
4. jūnijā plkst. 15.00 Bērzaines Tautas
namā Rencēnu pagasta kultūras nama
amatierteātra “Jautra kompānija” izrāde
“Rītausmas Bolero” (režisors Ingus Kniploks).
4. jūnijā plkst. 20.00 vasaras sezonas
atklāšana Vaidavas ezera pludmalē –
koncertšovs “QUEENtESSENCE & Rihards
Saule” ar leģendārās britu rokgrupas
“Queen” muzikālajiem šedevriem. Ieeja: 10
EUR. Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs.
5. jūnijā plkst. 11.00 Rubenes baznīcā
Vasarsvētku dievkalpojums.
5. jūnijā plkst. 13.00 Dikļu baznīcā Vasarsvētku dievkalpojums.
5. jūnijā plkst. 14.00 Bērzaines Saieta namā Vasarsvētku dievkalpojums.
5. jūnijā plkst. 15.00 “Sudrabkalnu Viesistabā” vasaras svētku koncerts – “Infini” solo
koncerts, oriģinālkompozīciju cikls arfas
un čella skanējumā. Ieeja: 15 EUR.
5. jūnijā plkst. 17.00 Bērzaines estrādē
Vasarsvētku koncerts – folkgrupa “Daba
San”.
13.–17. jūnijā Dikļos Koktēlnieku plenērs.
17. jūnijā plkst. 19.00 Vika pasaku parkā
Koktēlnieku plenēra noslēguma pasākums un koncerts – bērnu vokālā studija
“Notiņas” un dziesminieks Renārs Veličko.
19. jūnijā plkst. 13.00–17.00 “Sudrabkalnu Viesistabā” Judītes Bukšas vadīta
kroņu meistarklase “Izvij savu spēka kroni”.
Dalības maksa: 50 EUR. Pieteikšanās: tālr.
29663493.
21. jūnijā plkst. 21.00 Kokmuižas promenādē “Vasaras saulgrieži Kocēnos” –
lustīgas dziesmas un danči kopā ar Katrīnu
Dimantu un pašdarbības kolektīviem,
saulgriežu tirdziņš, zāļu vainagu pīšana, siera siešana, saulrieta izbrauciens ar
laivām pa Kokmuižas dīķi.
22. jūnijā plkst. 19.00 Zilākalna estrādē
Jāņu ielīgošanas pasākums kopā ar tautas
muzikantiem “Ziemeļmala” no Limbažiem.
22. jūnijā plkst. 20.00 Vaidavas ezermalas estrādē Jāņu ieskandināšana kopā ar
muzikālo apvienību “Dzilna” un jaukto kori
“Vaidava”.
22. jūnijā plkst. 20.00 Bērzaines Tautas
namā Bērzaines amatierteātra pirmizrāde
“Vecie draiskuļi” (režisors Andris Liepiņš).

22. jūnijā plkst. 22.00 Bērzaines estrādē
balle ar duetu “Ilona un Igors”.
23. jūnijā Neikenkalna dabas koncertzālē “Līgo vakars Dikļos” – no plkst. 16.00
amatnieku tirdziņš, pavāru Mārtiņa Sirmā
un Jāņa Siliņa meistarstiķi, no plkst. 18.00
spēlēs tautas muzikanti, folkgrupa “Daba
San”, “Jauno Jāņu orķestris” un līdz rīta
gaismai – grupa “Zelta kniede”. Iespējams
ierasties ar savām teltīm. Darbosies brīvdabas bufetes.
Jūnijā Bērzaines Tautas namā Šalkoņa
Ozoliņa fotoizstāde “Retrospekcija”.
No 1. jūnija līdz 15. jūlijam Zilākalna
Kultūras namā gleznotāja Jāņa Puriņa izstāde “Ainava dvēselei”.
Līdz 4. jūnijam Kocēnu Kultūras namā
Sandras Semenkovičas gleznu izstāde
“Gadalaiki”.
No 7. jūnija līdz 3. jūlijam Kocēnu Kultūras namā Valda Celma izstāde “Latviskais
pasaules skats. Patība. Raksts. Zīmes”.
Līdz 22. jūnijam Vaidavas Kultūras un
amatniecības centrā izstāde “Satikšanās
prieks – Vaidavā” – bijušo un esošo vaidaviešu darbi (keramika, gleznas, fotogrāfijas,
tekstīlijas), kā arī TLMS “Smiltene” izstāde
“Putni krāsā un kompozīcijā”.

MAZSALACAS APVIENĪBĀ
5. jūnijā Valtenberģu muižas parkā Mazsalacas kauss pludmales volejbolā.
5. jūnijā plkst. 15.00 Ramatas estrādē Ramatas amatierteātra “Ramata” izrāde Pauls
Putniņš “Ar būdu uz baznīcu” (režisore
Gunta Maskaviča). Ieeja: 2 EUR.
11. jūnijā plkst. 18.00 Mazsalacas Kultūras
centrā Mazsalacas Mūzikas un mākslas
skolas 30 gadu jubilejas pasākums “Pērļu
zvejnieki” – audzēkņu darbu izstādes atklāšana un audzēkņu koncerts.
18. jūnijā plkst. 19.00 Ramatas estrādē
amatierteātris “Fabrika” (Staicele) aicina uz
ielīgošanas lustēm staiceliešu gaumē.
18. jūnijā plkst. 21.30 Ramatas estrādē
pirmsjāņu balle ar grupu “VILX”. Ieeja: 3
EUR.
19. jūnijā plkst. 9.00–14.00 pirmsjāņu
tirgus Mazsalacā. Pieteikšanās elektroniski
(saite pieejama Mazsalacas Kultūras centra
Facebook profilā).
19. jūnijā plkst. 11.00–13.00 Mazsalacas
Kultūras centra iekšpagalmā svinēsim
vasaru un lustēsimies ar folkloras kopu
“Tarkšķi” un Rūjienas amatnieku biedrību
“Rūzele”.
23. jūnijā plkst. 22.30 Lībiešu pilskalna
estrādē Līgo nakts zaļumballe ar šlāgergrupu “Zilais lakatiņš”. Darbosies bufete.
Ieeja: 3 EUR.
25. jūnijā Mazsalacā, pie Mazsalacas vidusskolas stadiona riteņbraukšanas sacensības “Mazsalacas aplis”.
No 27. jūnija līdz 30. jūnijam Mazsalacas pilsētas bibliotēkas Bērnu nodaļā
biedrības “Attīstības un inovācijas mācību
centrs” un Sabiedrības integrācijas fonda
atbalstītā projekta “7 gaismas stari” organizētas meistardarbnīcas ģimenēm ar
bērniem. Mākslinieces, animatores un
režisores Daces Liepas vadībā notiks ani-

mācijas, ēnu teātra un mākslas meistarklases, kā rezultātā taps bērnu un ģimeņu
veidota animācijas filma. Projektā notiks
arī sportiskas aktivitātes, tādēļ no 1. jūnija līdz 9. septembrim Mazsalacas pilsētas
bibliotēkā tās darba laikā dalībnieki varēs
saņemt riteņbraukšanas orientēšanās
kartes, lai izbrauktu noteiktu maršrutu pa
Mazsalacu. Aktuālā informācija Valmieras
novada pašvaldības mājaslapā un Mazsalacas apvienības Facebook lapā. Papildu
informācija pieejama Mazsalacas pilsētas
bibliotēkā vai pa tālr. 27883490, 64251246.
Jūnijā Sēļu muižā: Izstāžu zālē Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja izstāde “Skroderdienas Bonaventūras muižā”, Velvju zālē
mākslinieces Ineses Āboliņas keramikas
izstāde “Laba diena”, klētī Latvijas Mākslas
akadēmijas Keramikas katedras 2. kursa
studentu arheoloģijas mantojuma keramikas darbu izstāde “Jauns-senais”, Mazajā zālē mākslinieces Mairas Veisbārdes
izstāde “Latvijas ainavas”, stallī Jūrmalas
mākslinieku Sēļu muižas plenēru darbi.
Pastāvīgās ekspozīcijas: vēsturiskā ekspozīcija “Sēļu muiža un apkārtnes muižas”, porcelāna figūriņu kolekcija (Zviedrija).
Līdz 4. jūnijam Mazsalacas Kultūras centra
vestibilā mākslinieces Daces Asnes darbu
izstāde “120 tīģeri” – podi un bildes.
No 6. jūnija līdz 26. augustam Mazsalacas pilsētas bibliotēkas Bērnu nodaļā
Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādes
”Dārziņš” audzēkņu darbu izstāde.
Līdz 30. jūnijam Mazsalacas muzejā Vincenta Ločmeļa gleznu izstāde.
Līdz 18. jūlijam Mazsalacas pilsētas bibliotēkā fotogrāfa, fotovēsturnieka un Triju
Zvaigžņu ordeņa virsnieka Pētera Korsaka
fotoizstāde “Personības manā ceļā”.

NAUKŠĒNU APVIENĪBĀ
7. jūnijā plkst. 15.00 Naukšēnu pagasta
bibliotēkā lasāmstunda – iepazīšanās ar
lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022” grāmatu kolekciju.
10. jūnijā plkst. 18.00 Ķoņu Tautas namā
un bibliotēkā “Skicēšanas meistarklase ikvienam” mākslinieces Daigas Jirgensones
vadībā. Pieteikšanās un papildu informācija: tālr. 29343960.
Līdz 3. jūnijam Naukšēnu pagasta bibliotēkā Naukšēnu vidusskolas audzēkņu
rokdarbu izstāde “Viss labs, ko māk”.
No 6. jūnija līdz 31. augustam Naukšēnu
Cilvēkmuzejā ceļojošā izstāde “Lauku muzikanti”.
Līdz 10. jūnijam Ķoņu pagasta bibliotēkā
Daigas Jirgensones akvareļu izstāde “Priecājieties iekš Tā Kunga vienmēr!”.
11. jūnijā plkst. 10.00 mototrasē "Eriņi"
šķēršļu skrējiens "Eriņu izaicinājums 2022".
Vienu kilometru garajā mototrasē būs septiņas šķēršļu zonas, dalībniekam būs jāveic
vairāki apļi atbilstoši grupai, kurā startē.
Pieteikšanās līdz 8. jūnijam www.valmierasnovads.lv vai rakstot uz tālr. 20212466,
norādot vārdu, uzvārdu, vecumu. Skrējiena dalībniekiem jābūt sasniegušiem 12 g.v.
Līdz 22. jūnijam Naukšēnu Cilvēkmuzejā
izstāde “Pie tējas tases”.

Līdz 30. jūlijam Naukšēnu doktorāta teritorijā ārtelpas izstāde “Ziemeļvidzemes
pērles”.

RŪJIENAS APVIENĪBĀ
5. jūnijā plkst. 11.00 un 14.00 Rūjienas
estrādē izrāde bērniem “Hamoka komūna”.
Ieeja: 5 EUR.
10. jūnijā plkst. 22.00 Rūjienas estrādē
zaļumballe.
18. jūnijā plkst. 11.00 Rūjienas centra
laukumā koncerts kopā ar kapelu “Rūvenas
aure” un VPDK “Luste”.
23. jūnijā plkst. 17.00 Rūjienas pilsētas
estrādē Rūjienas Kultūras centra amatierteātra “Vitrāža” Līgo dienas izrāde – Aivas
Birbales luga (režisore Dace Ķīkule).
Līdz 1. jūnijam Jeru pagasta bibliotēkā
Valmieras muzeja ceļojošā izstāde “Poga”.
Līdz 8. jūlijam Vilpulkas pagasta bibliotēkas foajē Gunas Ērgles gleznas un
Anitas Muižnieces skalu pinumi.

STRENČU APVIENĪBĀ
1. jūnijā no plkst. 17.00 pie Sedas Kultūras nama Valmieras novada skriešanas, nūjošanas un velobraukšanas seriāla “Fiz-KulTūre” 7. posms.
3. jūnijā plkst. 18.00 pie Strenču estrādes
klejojošā izrāde visai ģimenei ‘’Hamoka komūna”. Ieeja: 5 EUR. Biļetes: Biļešu
paradīzes kasēs, Strenču Kultūras centrā.
14. jūnijā pie Jērcēnmuižas piemiņas pasākums komunistiskā genocīda upuriem.
16. jūnijā plkst. 18.00 pie Sedas Kultūras
nama Jāņu ielīgošana kopā ar Smiltenes
folkloras kopu “Rudzupuķe” un Jērcēnu
folkloras kopu “Mežābele”.
16. jūnijā plkst. 19.00 pie Plāņu Tautas
nama Līgo dienas ieskandināšana kopā ar
Liepas amatierteātra “Krams” sadzīves komēdiju “Kāzas Bazūnēs”.
18. jūnijā plkst. 9.00-13.00 Strenču tirgus
laukumā Alberta tirdziņš. Pieteikšanās tirgotājiem: tālr. 26576932, 66954852.
19. jūnijā plkst. 19.00 Jērcēnmuižā Vasaras saulgriežu ielīgošana kopā ar dziedošo
Tihovsku ģimeni un folkloras kopu "Mežābele".
22. jūnijā plkst. 20.00 Strenču brīvdabas
estrādē pa vaļas brīžiem veidots, pārskrējienos starp darbu un māju mēģināts brīvdabas uzvedums – A. Alunāna latviešu kašķu
gabals “Draudzes bazārs”. Izrādē īpašais
viesis – Dailes teātra aktieris Artis Robežnieks. Biļetes: Gaujas plostnieku svētkos
visas dienas garumā – 7 EUR, www.bilesu
paradize.lv un Strenču Kultūras centrā –
8 EUR, izrādes dienā - 10 EUR.
Jūnijā Strenču pilsētas bibliotēkā Agņa
Šmita tematiska foto izstāde “Dzīvnieki
mājās, pagalmā un pļavā”.
Pasākumu plāns var tikt mainīts/papildināts.
Lūdzam pirms došanās uz pasākumu, pārliecināties par pasākumu mājaslapā www.val
mierasnovads.lv, pie ziņojumu stendiem vai pie
kultūras darbiniekiem. Pasākumu, kuriem nav
norādīta ieejas maksa, apmeklējums ir bez
maksas.
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Lielā Talka Valmieras novadā

Lielajā Talkā sakopta Zilākalna karjera teritorija

Lielā Talka Bērzaines ciemā

Talkotāji Strenčos, aktīvās atpūtas vietā "Birzīte"

Trikātas baznīcas apkārtnes sakopšana

Meža stādīšana Mūrmuižā

Talkotāji pie Vaidavas muižas kungu mājas

Talkotāju sakoptā Piksāru baznīcas apkārtne

Talkotāji pie Šķiliņu avota Ēvelē

Paldies ikvienam, kurš piedalījās Lielajā Talkā un palīdzēja Valmieras novadam un Latvijai tapt tīrākai un skaistākai! Lai stiprina
apziņa, ka arī paveicot nelielus darbus, kopā mēs varam paveikt daudz!

