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Valmieras novada pašvaldības informatīvais izdevums
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”.
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NOSLĒGUSIES PIRMĀ VALMIERAS NOVADA
“FIZ-KUL-TŪRE” 2022

Uz vāka: Dzirnavu ezeriņa promenāde
Kontaktinformācija: Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa,
tālrunis: 64207150, e-pasts: info@valmierasnovads.lv.
Izdevumu elektroniski lasiet: www.valmierasnovads.lv.
Šī izdevuma izplatīšanas periods ir no 27. jūnija līdz 1. jūlijam.
Nākamais informatīvais izdevums iznāks no 18. līdz 22. jūlijam.

SADARBĪBA

Valmieras novada pašvaldība stiprina esošās
un veido jaunas sadraudzības saites
2. jūnijā notika Valmieras novada
pašvaldības un Ukrainas pilsētas Čerkasu pašvaldības vadības pirmā tikšanās
tiešsaistē, lai sāktu veidot sadraudzības saites. Starp vairākiem simtiem
bēgļu, kas raduši patvērumu Valmierā,
ir arī jaunie basketbolisti no Čerkasiem.
Čerkasu mērs Anatolijs Bondarenko
pauda lielu pateicību Valmierai un visai Latvijas tautai par atbalstu Ukrainai
cīņā par brīvību. Jānis Baiks uzaicināja
Čerkasu pašvaldības delegāciju apmeklēt Valmieras 739. dzimšanas dienas svinības.
Atzīmējot Valmieras un Halles (Vācija) oficiālās sadarbības pirmo desmitgadi, 14. jūnijā Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis
Baiks un Halles pilsētas mērs Tomass
Tappe parakstīja vienošanos par sadarbības paplašināšanu kultūras, izglītības, saimnieciskajā, sociālajā un pārvaldes jomās. Sadarbības līgums ar
Halles (Ziemeļreina-Vestfālene) pilsētu
parakstīts 2011. gadā, Halle ir Giterslo
apriņķa ziemeļu daļas pārvaldes, izglītības, sporta un kultūras centrs.
Šogad aprit 30 gadu, kopš sākās
Gīterslo apriņķa un toreizējā Valmieras
rajona sadarbība. Šo gadu laikā Giterslo apriņķis ir sniedzis būtisku atbalstu gan slimnīcām, gan dažādām
aprūpes iestādēm, gan brīvprātīgajiem
ugunsdzēsējiem u.c. “Vēlos uzsvērt, ka
mums tas nebija tikai materiāls atbalsts,
bet arī apliecinājums, ka jūs ticat Latvijas neatkarībai un mūsu spējai atjaunot
demokrātiju,” pauž Jānis Baiks. Tikšanās laikā Vācijā J.Baiks aicināja vācu
draugus turpināt atbalstīt Ukrainu tās
cīņā pret agresoru, jo šobrīd apdraudēta ir mūsu visu neatkarība, un, tikai
kopā esot spēcīgam atbalstam, mēs
varam palīdzēt.
8.–12. jūnijā Latgalē un Vidzemē,
tostarp arī Valmieras novadā, norisinājās starptautiskās militārās mācības
“Knight Swift 22”, kuru laikā iesaistīto
vienību štābi veica plānošanas un vadības vingrinājumus, lai pārbaudītu un
pilnveidotu Nacionālo bruņoto spēku
savietojamību ar NATO daudznacionālās divīzijas štāba “Ziemeļi” komandvadības elementiem un sabiedroto
valstu vienībām. Valmieras novada
pašvaldības vadībai bija iespēja klātienē gūt pārliecību, ka par mūsu
drošību ļoti nopietni tiek domāts. To
apstiprināja arī NATO daudznacionālā
divīzijas štāba “Ziemeļi” komandieris
ģenerālmajors Flemings Matiasens.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

Valmieras novada pašvaldības un Čerkasi pašvaldības vadības tikšanās tiešsaistē

Parakstot vienošanos par Valmieras novada un Halles pilsētas sadarbības paplašināšanu

Venjakob lakošanas un krāsošanas iekārtu ražošanas uzņēmuma apmeklējums

Veiksmīgi aizvadītas starptautiskās militārās mācības “Knight Swift 22”
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Kurināmā izmaksu sadārdzinājums liek
paaugstināt siltumapgādes tarifu Valmierā
SIA “Valmieras ūdens” iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes gala tarifu Valmieras novada Valmieras pilsētai un Valmieras pagasta Viestura
laukumam. Tas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, un tā izmaiņas
saistītas ar siltumenerģijas piegādātāja AS “Valmieras Enerģija” ražošanas cenas palielinājumu. Apstiprināšanas gadījumā “Valmieras ūdens” iesniegtā tarifa 85,08 EUR/MWh spēkā stāšanās datums paredzēts 2022. gada 1. jūlijs.
Spēkā esošais tarifs no
01.01.2022. (bez PVN)
EUR/MWh

Noteiktais (piedāvātais)
tarifs no 01.07.2022. (bez
PVN) EUR/MWh

Tarifa palielinājums/
samazinājums pret
esošo (%)

Siltumenerģijas ražošana

41,05

63,65

55,05

Siltumenerģijas pārvade un sadale

16,48

20,16

22,33

Siltumenerģijas tirdzniecība

1,27

1,27

-

58,80

85,08

44,69

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Siltumenerģijas apgādes gala tarifs

“Aizvadīto gadu laikā esam rekonstruējuši un atjaunojuši siltumapgādes sistēmu Valmieras pilsētā un Viestura laukumā, kas
ļauj samazināt siltumenerģijas zudumu apjomus. Iedzīvotājiem tas nozīmē, ka tiek maksāts tikai par saņemto, izmantoto siltumenerģiju, tomēr siltumenerģijas apgādes gala tarifa kontekstā jāapzinās, ka to veido trīs komponentes un lielākā no tām ir
siltumenerģijas ražošana. Ja tās izmaksas pieaug, tad tas tieši ietekmē mūsu kā pakalpojuma sniedzēja piemēroto gala tarifu,”
paskaidro SIA “Valmieras ūdens” valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds, piebilstot, ka tarifs atkārtoti tiks pārskatīts, ja ražotājiem
samazināsies izmaksas un uzņēmumam piegādātā siltumenerģija būs lētāka.
AS “Valmieras Enerģija” siltumapgādes ražošanas tarifs ir audzis energoresursu cenu pieauguma ietekmē. Salīdzinot ar pagājušo gadu, atjaunojamo energoresursu jeb šķeldas cena ir vairāk nekā dubultojusies, bet dabasgāzes cena ir pieaugusi pat
vairāk nekā piecas reizes. “Fosilais kurināmais katlumājās Valmierā tiek izmantots tikai kā rezerve vai nosedz tikai ļoti mazu
daļu siltumenerģijas ražošanas aukstākajās dienās ziemā. Tomēr arī tad, ja pārsvarā
siltumenerģiju ražojam no atjaunojamajiem energoresursiem, fosilā kurināmā cenas pieaugums par piecām reizēm rada
būtisku ietekmi uz šī izmantotā kurināmā
izmaksām,” skaidro AS “Valmieras Enerģija”
valdes loceklis Māris Kānītis.
Gada laikā arī šķeldas kā energoresursu
cena ir būtiski pieaugusi. Tam par iemeslu kalpo vairāki aspekti – piemēram, Baltkrievijas šķeldas importa apstāšanās, kas
galvenokārt nodrošināja Rīgas pieprasījumu, straujš šķeldas un granulu pieprasījuma pieaugums eksporta tirgos, kā arī nepietiekama šķeldas izejmateriāla ražošana
pagājušajā vasarā. Uz vietējo šķeldas resursu konkurē gan siltumapgādes, gan granulu
ražotāji, kas galvenokārt savu produkciju
eksportē uz citām Eiropas Savienības (ES)
valstīm.
Lai gan šķeldas cena ir dubultojusies, šo atjaunojamo energoresursu izmantošana vēl
aizvien ir izdevīgākais risinājums enerģijas
ražošanai. “Ja raugāmies uz situāciju Valmierā, siltumenerģijas ražošanas tarifa pieaugums ir tiešām liels, taču tarifs būtu krietni augstāks, ja mēs nebūtu veikuši investīcijas katlumājas modernizācijā. Pārdomāti un
savlaikus veikti ieguldījumi ļauj stabilizēt
tarifu un mazināt tā pieaugumu, un šobrīd
jau 90 % enerģijas ražojam no atjaunojamiem energoresursiem. Bez veiktajām
investīcijām, ražojot 70 % enerģijas no
dabasgāzes, siltumenerģijas tarifs šodien
pārsniegtu 130 EUR par vienu MWh,” norāda
Māris Kānītis.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
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Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas
maksā
Valmieras novada pašvaldības domes sēdē apstiprināta
jauna atkritumu apsaimniekošanas maksa, kas stāsies spēkā
no 2022. gada 1. jūlija. Lai SIA “ZAAO” varētu nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu līdzšinējā apjomā un kvalitātē, atbilstoši vides prasībām, Valmieras
novada pašvaldības domes deputāti apstiprināja izmaiņas
atkritumu apsaimniekošanas maksā. Izmaiņas saistītas ar energoresursu cenu pieaugumu, galvenokārt degvielai, kā arī
nelielām izmaiņām pārejot uz vienotu maksu visā novada teritorijā.
Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu mainīsies
vidēji par 5 %.

turēšanas izmaksas;
♦sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu cieto
sadzīves atkritumu poligonā “Daibe”, kura apmērs ir saistīts
ar noteikto dabas resursu nodokļa likmi un tiek mainīts
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Lai samazinātu individuālos tēriņus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, ZAAO aicina iedzīvotājus izmantot uzņēmuma nodrošināto dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru – EKO laukumus, EKO punktus, kā arī vairākās pilsētās un
apdzīvoto vietu centros pieejamo iepakojuma atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātmājām.

Esošā maksa EUR/m3 (bez
PVN)

Maksa no 1. jūlija EUR/
m3 (bez PVN)

240 L konteinera
apsaimniekošanas izmaksas no 1.
jūlija EUR (t.sk. PVN)

Valmieras pilsēta

20,34

21,78

6,33

Pagasti

21,43

21,78

6,33

Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
♦sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un citu normatīvajos aktos noteikto darbību pirms atkritumu reģenerācijas, kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, izmaksas;
♦izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai,
kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā;
♦atkritumu uzglabāšanas, dalītās atkritumu savākšanas,
pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uz-

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar
Klientu apkalpošanas daļas speciālistiem e-pastā zaao@zaao.
lv vai pa tālr. 64281250, 26515556.
ZAAO ir pašvaldību uzņēmums, kas nepārtraukti strādā
pie uzņēmuma procesu optimizācijas, nodrošinot atkritumu
savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu,
apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes astoņu
novadu teritorijās.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

Kasu darbību Valmieras novada pašvaldībā
pagarina līdz 2023. gada 30. jūnijam
Informējam, ka līdzšinējais Valmieras novada pašvaldības kasu darba laiks ir pagarināts līdz 2023. gada 30. jūnijam. Kasēs var apmaksāt Valmieras novada pašvaldības izrakstītos rēķinus.
Kā iepriekš vēstīts, izveidojoties Valmieras novadam, tika
pārskatīta darījumu efektivitāte, tai skaitā skaidras naudas darījumi, to skaits un kasu darbības nodrošināšanas
izmaksas. Izvērtējot katras iekasēšanas vietas statistiku,
pieņēma lēmumu skaidras naudas iekasēšanas vietu skaitu
samazināt, to vietā piedāvājot iedzīvotājiem neliela apmēra
skaidras naudas maksājumus pašvaldībai veikt bibliotēkā.
Atsevišķās bibliotēkās ir iespēja maksājumus veikt ar
norēķinu karti vai izmantot iespēju mācīties un to izdarīt
internetbankā. Norēķinus skaidrā naudā bibliotēkās var
veikt tikai fiziskas personas.
Valmieras novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot internetbankas, bankas kartes izmantošanas pakalpojumus, norēķinus Latvijas Pastā, tirdzniecības vietās
Maxima, Narvesen un citas iespējas, kā arī saņemt palīdzību novada bibliotēkās, kas noteiktas kā klientu apkalpošanas atbalsta punkti.
Darba laiki Valmieras novada pašvaldības kasēs:
Kocēnu ciema kase: pirmdienās 8.00–18.00, ceturtdienās 8.00–17.00;

Vaidavas pagasta kase: trešdienās 8.00–17.00;
Zilākalna pagasta kase: otrdienās 8.00–17.00, piektdienās 8.00–16.00;
Mazsalacas pilsētas kase: pirmdienās 9.00–18.00, trešdienās 8.00–17.00, piektdienās 8.00–12.00;
Brenguļu pagasta kase: otrdienās 8.00–12.00, ceturtdienās 13.00–17.00;
Kauguru pagasta (Mūrmuižas) kase: otrdienās 13.00–
17.00, piektdienās 8.00–12.00;
Trikātas pagasta kase: pirmdienās 8.00–18.00, otrdienās 8.00–17.00, trešdienās 8.00–17.00, ceturtdienās
8.00–17.00, piektdienās 8.00–16.00;
Sedas pilsētas kase*: pirmdienās 9.00–16.00, trešdienās 9.00–16.00, piektdienās 9.00–15.00;
Strenču pilsētas kase*: otrdienās 9.00–16.00;
Izbraukuma kase: Plāņi* mēneša otrajā un ceturtajā
ceturtdienā 8.00–17.00; Jaunklidzis mēneša trešajā ceturtdienā 11.00–13.00; Jērcēni* mēneša trešajā ceturtdienā
9.00–18.00.
*Pusdienu pārtraukums 12.00–13.00.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
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Biedrības
“Valmieras pilsētas
pensionārs”
aktivitātes jūlijā
5. jūlijā
Ekskursija maršrutā Ranka–Cesvaine–Madona;
22. jūlijā
Dalība Valmieras 739. dzimšanas dienas svētku gājienā;
26. jūlijā
Ekskursija – Ziemeļlatgales saimniecību apskate.
Biedrības dežurantes strādā katru nedēļu no otrdienas
līdz ceturtdienai plkst. 10.00–14.00, tālr. 64231032.
Biedrības “Valmieras pilsētas pensionārs” valde

Informācija Ēveles
pensionāriem
Ēveles pagasta pensionāri aicināti piedalīties ekskursijā 7. jūlijā, izbraukšana plkst. 8.30 no Ēveles ciema
centra.
Ekskursijas programma:
♦ Strenču stādaudzētava;
♦ Trikātas šokolāde “R Chocolate”;
♦ Brenguļu alus dārzs;
♦ Koka skulptūru parks “Beverīnas labirinti”;
♦ Kauguru pagasta “Vīnkalni” viesu mājas apskate, picu
cepšana kopā saimnieci Zandu Žentiņu.
Pieteikšanās līdz 5. jūlijam, zvanot pa tālr. 26454301.

Informācija par
vēlētāju iniciatīvām
likuma
ierosināšanai
Iedzīvotāju demokrātiskajai līdzdalībai ir atvērtas trīs
vēlētāju iniciatīvas par likumu ierosināšanu:
Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” (30.07.2021.). Parakstu vākšana notiek par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. Ierosinātājs:
“Latvijas vīru biedrība”;
Likums par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu
un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu (25.09.2021.).
Parakstu vākšana notiek par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā ”Par tautas nobalsošanu, likumu
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu.
Ierosinātājs: “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”;
Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” (25.01.2022.). Parakstu vākšana notiek par
vēlētāju skaita samazināšanu likumu un Saeimas atsaukšanas ierosināšanai līdz 50 000, kā arī mazāku balsotāju skaitu likuma pieņemšanai tautas nobalsošanā.
Ierosinātājs: “Brīvību tautai”.
Pašvaldībā ir iespējams apliecināt parakstu par atbalstu iniciatīvām, piesakoties pie pašvaldību speciālista. Informācija par parakstu apliecinātājiem Valmieras
novadā izvietota uz ziņojumu dēļiem pie apvienību pārvalžu ēkām, kā arī publicēta Centrālās vēlēšanu komisijas
mājaslapā www.cvk.lv/pv/apliecinataji.
Plašāka informācija par izsludinātajām iniciatīvam
un pilsoniskās līdzdalības iespējām: www.latvija.lv/pv,
www.cvk.lv.

Skaidrīte Kalniņa,
Ēveles pagasta pensionāru biedrība “Kadiķis”

Paziņojums
“VTU
Valmiera”
paziņojums
Reģionālo maršrutu autobusos ir ieviesta norēķinu sistēma
ar bankas karti. Taču lūgums
pasažieriem saglabāt iespēju
norēķināties arī ar skaidru naudu
traucējumu sistēmā vai interneta nodrošinājuma pārtraukuma
dēļ.
Pateicamies par sapratni!

Valmieras novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības domes 26.05.2022. sēdes lēmumu Nr. 367 (protokols Nr. 11, 51.§) ir uzsākta
lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada),
zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, izstrāde.
Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.
gada) zemes vienībai noteikto funkcionālo zonu no Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzD3) uz Jauktas centra apbūves teritoriju, izvērtējot iespējamos teritorijas izmantošanas veidus un nosakot detalizētas prasības teritorijas izmantošanai un
apbūvei.
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Valmieras novada Attīstības pārvaldes
struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāja Dace
Elbrete, tālr. 27334425, e-pasts: dace.elbrete@valmierasnovads.lv.
Ar Valmieras novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, Valmieras
pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada) var iepazīties, kā arī sekot līdzi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas pasākumiem
iespējams pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība”,
kā arī Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā – Ģeoportālā www.geo
latvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.
Dace Elbrete,
Valmieras novada pašvaldība
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INFRASTRUKTŪRA

Piešķirts finansējums Valmieras Gaujas
krasta vidusskolas – attīstības centra sporta
zāles būvniecībai
Ministru kabinets apstiprinājis Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas izvērtētos augstas gatavības
pašvaldību mērķdotāciju investīciju projektus par kopējo
summu 37 137 265 EUR apmērā. Starp apstiprinātajiem projektiem ir arī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības
centra sporta zāles būvniecības iecere.
Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs ir
vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kas nodrošina pēctecīgu
speciālo izglītību bērniem ar dzirdes traucējumiem trijās izglītības pakāpēs – no pirmsskolas līdz vidējai izglītībai.
Sporta zāle sniegs iespēju pilnvērtīgi un kvalitatīvi nodrošināt mācību priekšmetu “Sports un veselība”, “Sports”
īstenošanu, sporta interešu izglītības programmu īstenošanu,
sporta pasākumu organizēšanu, kā arī aktīvu un veselīgu brīvā
laika pavadīšanu. Sporta zālē būs iekārtotas īpaši piemērotas
telpas un aprīkojums izglītojamo ar speciālām vajadzībām
fiziskai rehabilitācijai. Šim nolūkam izglītības iestādei tiks piesaistīti atbilstoši speciālisti.

Sporta zāles būvniecības ietvaros ir plānots atrisināt arī citas izglītības iestādei nozīmīgas jomas, kas būtiski uzlabotu
izglītības iestādes pieejamību, izglītojamo drošību un infrastruktūru.
Frontālajā daļā starp jauno sporta zāli un vēsturisko ēku
būs jauns centrālās ieejas mezgls, tādējādi sakārtojot izglītojamo, darbinieku un apmeklētāju plūsmas organizāciju
esošajā izglītības iestādes ēkā un sporta zālē. Ieejas mezglā

izbūvēs uzbrauktuvi, liftu, tualešu un dušas telpas, nodrošinot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. Tādējādi tiks palielināts tualešu skaits atbilstoši
izglītojamo skaitam izglītības iestādē. Plānots arī izbūvēt jaunu ugunsdrošu kāpņu telpu, nodrošinot papildu evakuācijas
izeju.
Savukārt āra teritorijā ierīkos atpūtas zonu ar rotaļu un
aktivitāšu elementiem, kas piemēroti izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta gaitā teritorijā tiks uzlabota
drošība, nodalot izglītojamo plūsmu un piegādes transporta
plūsmu, kā arī ierīkojot apgaismojumu un videonovērošanu.
Labiekārtojot teritoriju, paredzēts ierīkot pazemes atkritumu
konteineru novietni.
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra direktore Iveta Kļaviņa:
“Esam gandarīti, ka daudzus gadus lolotais sapnis drīzumā
sāks īstenoties. Skolas pedagogi ar nepacietību gaida, kad viņi
varēs nodrošināt audzēkņiem pilnvērtīgu sporta izglītības saturu. Savukārt skolēni priecājas, ka drīzumā viņiem būs pieejams plašāks sporta interešu izglītības programmu piedāvājums, kā arī daudzveidīgas sportiskas, aktīvas un veselīgas
brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Jāuzsver, ka jaunā sporta zāle būs īpaši pielāgota personām
ar speciālām vajadzībām. Tas paplašinās fiziskās un sociālās
rehabilitācijas iespējas, galvenokārt, izglītības iestādes izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kā arī citām personām
ar funkcionāliem traucējumiem. Pateicoties vides pieejamībai,
paplašināsies to personu loks, kuriem ir iespēja piedalīties
fiziskās aktivitātēs un sociāli iekļauties, kā arī būs iespēja attīstīt tādus sporta veidus personām ar speciālām vajadzībām,
kurus līdz šim nebija iespējams ieviest. Turklāt, jaunā sporta
infrastruktūra dos iespēju iekļauties starptautiskā apritē,
organizējot un īstenojot dažādas sporta aktivitātes bērniem,
jauniešiem un pieaugušajiem ar funkcionāliem traucējumiem.”
Kopējās projekta “Valmieras Gaujas krasta vidusskolas
– sporta zāles būvniecība Leona Paegles ielā 5, Valmierā”
izmaksas ir 2 068 210,77 EUR, tajā skaitā Valsts budžeta
finansējums 1 757 979,16 EUR, Valmieras novada pašvaldības
līdzfinansējums 310 231,61 EUR.
Dzintars Močs,
Valmieras novada pašvaldība

Valmierā pieejami dzeramā ūdens brīvkrāni
Saglabājoties vasarīgiem laikapstākļiem, aktuāls jautājums ir brīva piekļuve dzeramajam ūdenim pilsētvidē.
Valmieriešu un pilsētas viesu ērtībām pilsētā šobrīd pieejami septiņi dzeramā ūdens brīvkrāni – Vecpuišu parkā,
Valmieras muzeja Garšaugu dārzā (Pilskalna iela 2), bērnu
rotaļu laukumā Krāču ielā 4, sporta un aktīvās atpūtas parkā
“Mežs” (Rīgas iela 43A), Limbažu ielā 12, Jāņa Daliņa stadionā un netālu no Valmieras drāmas teātra – Ziloņu ielā.
Uzstādītie dzeramā ūdens brīvkrāni ir pieslēgti pilsētas centralizētās ūdensapgādes sistēmai. Dzeramo ūdeni
Valmieras pilsētas patērētāju vajadzībām SIA “Valmieras
ūdens” iegūst no pazemes, izmantojot vidēji 110 metru
dziļus artēziskos urbumus. Laboratorija veic regulāru dze-

ramā ūdens monitoringu Valmieras pilsētā, un veiktās pārbaudes apliecina, ka centralizēti piegādātais dzeramais
ūdens Valmieras pilsētā ir augstas kvalitātes bez specifiskas
smaržas, krāsas un garšas. Tāpēc tas ir droši lietojams uzturā
bez papildus filtrācijas un sagatavošanas, bet tieši no krāna.
Ūdens ne tikai atspirdzina un uzmundrina, tas arī nodrošina
pilnvērtīgu smadzeņu darbību. Pat neliels ūdens daudzuma samazinājums organismā var izraisīt būtisku fizisko un
intelektuālo spēju pasliktināšanos.
Informācija par aktuālajām dzeramā ūdens kvalitātes
pārbaudēm pieejama SIA “Valmieras ūdens” mājaslapā.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
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IZSOLES

Apbūves gabali

Transportlīdzekļi

Valmieras novada pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs ar augšupejošu soli neiznomātas
un neapbūvētas zemes vienības:
♦Sporta ielā 4, Valmierā, Valmieras novadā
(kadastra apzīmējums 9601 005 0174), platība
1775 m2. Izsole notiks 20.07.2022. plkst. 11.00,
izsoles sākumcena – 19 640 EUR, nodrošinājums
– 1964 EUR, solis – 300 EUR, reģistrācijas maksa
– 20 EUR;

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar
augšupejošu soli transportlīdzeklim “VW Transporter”, valsts
reģistrācijas Nr. DJ 7518, izlaiduma gads – 1998. Sākumcena –
242 EUR (ieskaitot PVN).

♦Sporta ielā 4A, Valmierā, Valmieras novadā
(kadastra apzīmējums 9601 005 0173), platība
1200 m2. Izsole notiks 20.07.2022. plkst. 12.00,
izsoles sākumcena – 19 440 EUR, nodrošinājums
– 1944 EUR, solis – 300 EUR, reģistrācijas maksa
– 20 EUR;
♦Sporta ielā 6, Valmierā, Valmieras novadā
(kadastra apzīmējums 9601 005 0171), platība
1201 m2. Izsole notiks 20.07.2022. plkst. 13.00,
izsoles sākumcena – 20 740 EUR, nodrošinājums
– 2074 EUR, solis – 300 EUR, reģistrācijas maksa
– 20 EUR;
♦Sporta ielā 6A, Valmierā, Valmieras novadā
(kadastra apzīmējums 9601 005 0169), platība
1201 m2. Izsole notiks 20.07.2022. plkst. 14.00,
izsoles sākumcena – 20 740 EUR, nodrošinājums
– 2074 EUR, solis – 300 EUR, reģistrācijas maksa
– 20 EUR;
♦Sporta ielā 8, Valmierā, Valmieras novadā
(kadastra apzīmējums 9601 005 0167), platība
1201 m2. Izsole notiks 20.07.2022. plkst. 15.00,
izsoles sākumcena – 15 140 EUR, nodrošinājums
– 1514 EUR, solis – 300 EUR, reģistrācijas maksa
– 20 EUR;
♦Sporta ielā 10, Valmierā, Valmieras novadā
(kadastra apzīmējums 9601 005 0163), platība
1201 m2. Izsole notiks 20.07.2022. plkst. 16.00,
izsoles sākumcena – 20 040 EUR, nodrošinājums
– 2004 EUR, solis – 300 EUR, reģistrācijas maksa
– 20 EUR.
Atbilstoši Valmieras novada pašvaldības domes
lēmumam katrs pretendents ir tiesīgs nosolīt un
nopirkt vienu no šajā paziņojumā minētajām zemes
vienībām.
Īpašumiem ir noteikti īpašie turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi.
Reģistrācija izsolēm uzsākta pēc sludinājuma
publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 18.07.2022. plkst. 17.00. Reģistrācija
izsolēm darba dienās darbalaikā Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109. kabinetā vai iesūtot elektroniski parakstītu pieteikumu
ar prasītajiem papildus dokumentiem uz e-pastu:
pasts@valmierasnovads.lv. Plašāka informācija, zvanot pa tālr. 20220247. Izsoļu noteikumi un izsoļu
pieteikuma veidlapas publicētas mājaslapā www.
valmierasnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Izsoles un
sludinājumi”.
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Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar
augšupejošu soli transportlīdzeklim “VW LT 35”, valsts reģistrācijas Nr. GB 4535, izlaiduma gads – 1999. Sākumcena – 968
EUR (ieskaitot PVN).
Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar
augšupejošu soli transportlīdzeklim “VW Caddy”, valsts reģistrācijas Nr. EP 8672, izlaiduma gads – 2002. Sākumcena – 242
EUR (ieskaitot PVN).
Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar
augšupejošu soli transportlīdzeklim “Chevrolet Lacetti”, valsts
reģistrācijas Nr. GO 9851, izlaiduma gads – 2007. Sākumcena –
242 EUR (ieskaitot PVN).
Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar
augšupejošu soli transportlīdzeklim “Ford Mondeo”, valsts
reģistrācijas Nr. HB 7867, izlaiduma gads – 2000. Sākumcena –
302,50 EUR (ieskaitot PVN).
Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar
augšupejošu soli transportlīdzeklim “Škoda Octavia”, valsts
reģistrācijas Nr. HG 4377, izlaiduma gads – 2008. Sākumcena –
484 EUR (ieskaitot PVN).
Izsoles sākas 29.06.2022. plkst. 13.00 un noslēdzas
19.07.2022. plkst. 13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties izsoļu mājaslapā: izsoles.ta.gov.lv. Jautājumos par
izsoles norisi zvanīt pa tālr. 20220247, e-pasta adrese: gints.
bertins@valmierasnovads.lv.
Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.val
mierasnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība”, “Izsoles”.

Dzīvokļi
Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Kultūras ielā 2-3, Zilākalnā,
Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9696 900
0259), kas sastāv no divistabu dzīvokļa 1. stāvā, ar kopējo platību 49,3 m2, un 484/4093 kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes. Sākumcena – 3320
EUR.
Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Imanta ielā 6-17, Zilākalnā,
Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9696
900 0258), kas sastāv no divistabu dzīvokļa 2. stāvā, ar kopējo
platību 52,6 m2, un 523/10390 kopīpašuma domājamām daļām
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes. Sākumcena –
15 220 EUR.
Izsoles sākas 29.06.2022. plkst. 13.00 un noslēdzas
29.07.2022. plkst. 13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties
izsoļu mājaslapā: izsoles.ta.gov.lv.
Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt pa tālr. 27321437.
Jautājumos par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 20220247,
e-pasts: gints.bertins@valmierasnovads.lv.
Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.val
mierasnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība”, “Izsoles”.

Būvdarbi Strenču slimnīcā
VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” pagājušā gada pavasarī noslēdza
divus līgumus ar Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru par divu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu ēku
energoefektivitātes uzlabošanai. Maija
vidū pēc stacionāra 1. nodaļas ēkas nodošanas ekspluatācijā pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas darbi
tika uzsākti stacionāra 6. nodaļas ēkā.
Pārbūves projekta ietvaros 6. nodaļas
iekštelpu pārbūvi slimnīca īsteno par
saviem finanšu līdzekļiem, savukārt energoefektivitātes paaugstināšanas darbu kopumu, t.i. ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanu, apkures
sistēmu atjaunošanu, logu nomaiņu,
kā arī ēkas fasāžu arhitektonisko detaļu
vizuālā izskata atjaunošanu atbilstoši
vēsturiski oriģinālajai fasādei, tiks veikti
ar ERAF piešķirto finansējumu.
Sīkāk detalizējot plānotos darbus,
tajos iekļauta fasādes un cokola siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana,
apkures sistēmas nomaiņa un logu nomaiņa. Logi to nomaiņas procesā tiks
iznesti siltumizolācijas slānī, kas rezultātā nodrošinās daudz efektīvāku un
lietderīgāku ēkai nepieciešamās enerģijas izmantošanu, sniegs kvalitatīvāku
iespēju veidot un saglabāt ēkas vēsturis-

ki arhitektoniskās detaļas ap logu ailēm.
Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai ietver arī ēkas lietus ūdens
novadīšanas sistēmas sakārtošanu.
Projekta ietvaros plānots primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ēkā
– 18,07 MWh/gadā, kā arī aprēķinātais
siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 47,604 CO2 ekvivalenta tonnas
gadā.
Projekta plānotās kopējās izmaksas
404 258,73 EUR (t.sk. ERAF finansējums
(85 %) 257 550,00 EUR un valsts budžeta
finansējums (15 %) 45 450,00 ERAF). Projektā ir plānotas tādas neattiecināmās
izmaksas, kuras pārsniedz ES fondu finansējumu, un tādas izmaksas, kuras
neattiecas uz ēkas energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumiem, bet ir
nepieciešamas ēkas tehniskā un vizuālā
stāvokļa kvalitatīvai nodrošināšanai.
Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 6. nodaļas
ēkā” numurs: 4.2.1.2/20/I/006.
Alīna Kitnere,
VSIA “Strenču PNS”

Aicinājums
Ja jums ir vēlme palīdzēt, ja jums ir savs transports un brīvs laiks, aicinām
pieteikties būt par asistentu vai sniegt aprūpes pakalpojumu:
♦ bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (kuru vecāki strādā), lai pavadītu
uz rehabilitācijas pakalpojuma vietu, ārpusskolas nodarbībām un citām aktivitātēm;
♦ pieaugušām personām ar invaliditāti (I un II grupa), lai apmeklētu ārstus,
pavadītu brīvo laiku, lai apmeklētu dienas aprūpes centru un/vai citas
darbības (atbilstoši asistenta pakalpojuma pieprasīšanas mērķim).
Sociālo pakalpojumu nodaļa, uzklausot iedzīvotājus, kuri paši nevar atrast
asistentus, veidos reģistru no saņemtajiem pieteikumiem, ko izmantos nepieciešamības gadījumā.
Telefoniski pieteikumi iesniedzami un papildinformācija pieejama, zvanot
pa tālr. 64210693 (darba laikā).

VESELĪBA

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. jūlijā plkst. 16.00 “Emocionālā stāvokļa izmaiņas grūtniecības laikā”;
♦ 6. jūlijā plkst. 16.00 “Sievietes
sagatavošana dzemdībām un
fiziskās sagatavotības nozīme
grūtniecības laikā”;
♦ 12. jūlijā plkst. 16.00 “Bērna
zīdīšana”;
♦ 13. jūlijā plkst. 16.00 “Bērna
kopšana”.
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.
Nodarbības tiek līdzfinansētas
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

Antra Frīdberga,
Valmieras novada pašvaldība
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SAIMNIECISKIE DARBI

Labiekārtošanas darbi
Valmieras novada pašvaldībā norisinās plānoto ielu, ceļu un infrastruktūras
sakārtošana un iepriekš uzsākto attīstības projektu īstenošana atbilstoši Valmieras novada pašvaldības apstiprinātajam 2022. gada budžetam. Iestājoties
vasaras sezonai, turpinās Valmieras novada pašvaldības ceļu, ielu, ietvju un
laukumu uzturēšanas darbi – notiek
bedrīšu remonts asfaltētajiem ceļiem
un ielām, un grantēto ielu pretputekļu
apstrāde, noņemts zāles apaugums no
celiņu un stāvlaukumu malām.
Pagastu un ciemu teritorijās notiek
teritorijas sakopšanas darbi – zāles pļaušana, trimerēšana un apstādījumu veidošana – sakoptas dobes, pārstādītas
ziemcietes un dobes papildinātas ar
viengadīgajām vasaras puķēm.
BRENGUĻU, KAUGURU UN TRIKĀTAS
APVIENĪBA
Labiekārtots Trikātas centrs un Mūrmuižas “Pagastmājas” piegulošā teritorija. Veikts kāpņu remonts pie pagasta
ēkas. Brenguļos pie SC “Kaimiņi” sakopts
futbola laukuma zāliens un veikts remonts bērnu rotaļlaukuma koka konstrukcijām.
BURTNIEKU APVIENĪBA
Matīšu pagasts: veikta bruģa ieklāšana stāvlaukumā un cokola nomaiņa
Skolas ielā 11, ietves bruģa atjaunošana
Valmieras ielā 20 un 24.
Vecates pagasts: uzstādītas kāpnes
nokāpšanai uz pludmali no valsts ceļa,
atpūtas zonā uzstādīta terase ar galdiem, ģērbšanās kabīne, salaboti atpūtas elementi bērnu rotaļlaukumā, sporta laukumā uzstādītas florbola laukuma
apmales.
Rencēnu pagasts: veikta grants autoceļu profilēšana un planēšana un zāles
pļaušana. Sākusies autobusu pieturas
pārbūve Rencēnos.
Ēveles pagasts: veikta grants autoceļu planēšana, zāles pļaušana. Pārbūvēts skurstenis mājās “Podlejas”. Izgatavoti un uzstādīti jauni vārti Ēveles
kapsētas kapličā.
Burtnieku pagasts: iekopta Burtnieku parka teritorija un pabeigta publiskās tualetes būvniecība. Asfaltētajiem
ceļa posmiem uzsākts bedrīšu remonts,
veikta autoceļu planēšana.
KOCĒNU APVIENĪBA
Bērzaine: ceļa “Jaunzēmeles-Klāmaņi”
posmā nomainīta caurteka 0,648 km
garumā, ceļam “Antiņu kalte-Kodinātava” 389 m garumā noņemts apaugums
un veikta seguma papildināšana. Ceļa
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posmam “Kapsēta-Vākšēni” uzsākti sagatavošanas darbi divkārtas virsmas apstrādei 350 m posmam.
Dikļi: ceļā “Dikļu skola-Mastēni” ievietotas caurtekas, bet uz autoceļiem
“Dikļu skola-Vijciems”, “Ausekļi-Sautēni”,
“Doktorāts-Viļēni” un “Vasariņas-Katvaru
robeža” veikta apauguma noņemšana
un seguma papildināšana.
Vaidavas pagasts: pagasta teritorijā turpinās darbi autoceļa posmā
“Zvirgzdi-Jāņkalni”, kur veic apauguma
noņemšanu.
Rubenes ciems: Rubenes kapos aka
aprīkota ar elektrisko ūdens sūkni.
Kocēnu pagasts: uz pašvaldības asfaltētajiem ceļa posmiem veikti bedrīšu
remontdarbi. Kocēnu estrādē atjaunoti
soliņi, nomainot vecos dēļus uz jauniem. Kokmuižas promenādē uzsākti
gājēju ietves izbūves darbi, un drīzumā
noslēgsies Arāju un Bērzu ielas pārbūves darbi. Notiek asfaltbetona vienkārtas virsmas apstrādes darbi ceļam
“Gaujas-Jumaras-Slimnīca”. Plānoti seguma atjaunošanas darbi ceļa posmam
“Lauviņas-Silupītes”.
MAZSALACAS APVIENĪBA
Mazsalaca: noslēgušies būvdarbi
Parka ielā 9 saistībā ar deinstitucionalizācijas projektu. Notiek dažādi labiekārtošanas un ikdienas ceļu uzturēšanas darbi, kā arī uz ceļiem nomainītas
vecās ceļa zīmes un veikti uzlabojumi
satiksmes drošības jomā. Veikti remonti trīs estrādēm.
Ramatas pagasts: Ramatas pagasta
estrādē galdiem un krēsliem uzlikti jauni dēļi, kā arī atjaunots krāsojums galdiem un krēslu kājām. Estrādē uzlabotas
tualetes.
NAUKŠĒNU APVIENĪBA
Naukšēnu pagasts: veikti koku, krūmu un ceļmalu sakopšanas darbi, salabotas bojātās ceļa zīmes. Veikta grants
seguma autoceļu atputekļošana posmos, kur iedzīvotāju mājokļi atrodas
tiešā tuvumā. Veikts iepirkums par
būvniecību, būvuzraudzību, autoruzraudzību būvobjektam “Gājēju ietves izbūve Naukšēnos”, drīzumā sāksies būvdarbi. Veikts iepirkums arī ielu apgaismojuma izbūvei.
Ķoņu pagasts: notiek malkas sagatavošana nākamajai apkures sezonai Ķoņu
bibliotēkas un Ķoņu skolas vajadzībām.
Salaboti Ķoņu kalna vides objekti un to
norādes. Veikta grants seguma autoceļu
atputekļošana posmos, kur iedzīvotāju
mājokļi atrodas tiešā tuvumā.

RŪJIENAS APVIENĪBA
Rūjiena: regulāri izpļauta palienu
pastaigu taka, kā arī “slēpošanas trase”
brīviem pastaigu brīžiem. Turpinās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
centra izveide Rūjienā.
Jeru pagasts: veikta Jeru ciema alejas, pieturvietas, piemiņas vietas appļaušana un uzturēšana, kā arī “Endzeles
ezeriņa”, “Briedīšu” kapsētas, Endzeles
muižas un apkārtnes, stadiona, dārza,
laukumu apkārtnes sakopšana.
Lodes pagasts: veikta autoceļu grāvmalu pļaušana un apauguma noņemšana, kā arī Lodes parka, represēto piemiņas vietas, depo apkārtnes sakārtošanas darbi.
Ipiķu pagasts: sakārtots Simtgades
parks, laukums pie Igaunijas robežas,
atpūtas vieta netālu no pagasta ēkas
un laukums pie Saprašas. Iekārtota un
atvērta izstāžu telpa ar seno lauksaimniecības inventāru.
STRENČU APVIENĪBA
Turpinās ceļu grāvju tīrīšana un bojāto ceļa zīmju nomaiņa. Noslēgts līgums
par horizontālo apzīmējumu uz ielām
atjaunošanu Sedā un Strenčos.
Strenči: projekta ietvaros Zemitāna
ielā uzklāta viena asfalta kārta, pie
pamatskolas turpinās skvēra labiekārtošana. Ierīkots ūdensvads Krasta ielā.
Projekta “Jaunu tūrisma infrastruktūras
objektu izveide Gaujas dabas takā”
ietvaros noslēgušies būvniecības darbi
Gaujas dabas takā.
Seda: uzsākta tehniskā projekta izstrāde peldvietas labiekārtošanai un
veikta ūdensvada skalošana, kā arī
veikta atdzelžošanas iekārtu apkope un
filtru maiņa.
Jērcēnu pagasts: veikti Jērcēnmuižas parka un Kaņepju ozola teritorijas
kopšanas darbi. Iestādīta koku aleja virzienā uz Strenču Kultūras centru.
VALMIERA
Noslēgusies Ziloņu ielai piegulošā Lāčplēša ielas posma ātrumvaļņa
seguma maiņa. Turpinās daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra un
grupu dzīvokļu izveide, Valmieras Valsts
ģimnāzijas mācību vides uzlabošana
un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve.
Saistībā ar SIA “Valmieras ūdens” plānotajiem ūdensvada un sadzīves kanalizācijas būvdarbiem Valmieras pilsētā,
plānoti satiksmes ierobežojumi Matīšu
ielā līdz 8. jūlijam.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība

PROJEKTI

Uzlabota
tūrisma
infrastruktūra
Gaujas dabas
takā Strenčos
Noslēgušies būvniecības darbi Gaujas
dabas takā Latvijas vides aizsardzības
fonda atbalstītā projekta “Jaunu tūrisma
infrastruktūras objektu izveide Gaujas
dabas takā” ietvaros.
Projekta ietvaros izbūvētas kāpnes
nokļūšanai uz takas objektu – Dravas
ozolu. Lai līdz tam nokļūtu, iepriekš
nācās pieveikt stāvu Gaujas piegultnes
valni, kas mēdza būt slidens, īpaši
mitrā laikā. Savukārt promenādē aiz
Strenču brīvdabas estrādes uzstādīts
apmeklētāju skaitītājs, kas ilgtermiņā
būs nozīmīgs ieguldījums, jo līdz šim
apmeklētāju skaitu takā varēja nojaust
tikai pēc novērojumiem. Ilgtermiņā tas
sniegs iespēju sekot līdzi dabas objekta
apmeklētāju plūsmai, analizēt apmeklētāju skaita dinamiku, ko ietekmējusi,
piemēram, infrastruktūras izveide, pasākumi u.tml. Iegūtos datus varēs izmantot turpmākā apsaimniekošanas pasākumu plānošanā un īstenošanā.
Būvniecības darbus veica SIA “R.K.C.F.
Renesanse”. Būvuzraudzību nodrošināja
SIA “BBPV” būvuzraugs Ivo Rozentāls.
Projekta kopējās izmaksas ir 11 719,09
EUR, no tiem 8 286,00 EUR Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums un
3433,09 EUR pašvaldības ieguldījums.
Madara Ribozola,
Valmieras novada pašvaldība

Veselības veicināšanas
projektu aktivitātes
VESELĪGA UZTURA PRAKTISKĀ NODARBĪBA NAUKŠĒNOS
16. jūlijā plkst. 12.00 Naukšēnu Kultūras namā notiks veselīga uztura
praktiskā nodarbība, ko vadīs uztura speciālists. Nodarbībā:
♦varēs nostiprināt teorētiskās zināšanas par veselīgu uzturu;
♦iegūt praktiskās iemaņas veselīga uztura pagatavošanā;
♦iemācīties labāk izvēlēties veselībai ieteicamus produktus;
♦baudīt pagatavoto veselīgo kokteili.
Plašāka informācija par nodarbību pieejama, sazinoties ar projekta vadītāju Ingunu Zukuri pa e-pastu inguna.zukure@valmierasnovads.lv vai tālr.
29176158.
Nodarbība notiks projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/098 “Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu un Ķoņu
pagastu iedzīvotājiem” ietvaros.
MANDALU ZĪMĒŠANAS NODARBĪBA MAZSALACĀ
16. jūlijā plkst. 10.00 Mazsalacas Kultūras centrā notiks mandalu
zīmēšanas nodarbība, ko vadīs Evita Strādere. Nodarbības mērķis ir iemācīties
garīgās atslodzes paņēmienu ar mandalu zīmēšanas metodi. Dalība bez maksas.
Plašāka informācija par nodarbību pieejama, sazinoties ar projekta vadītāju Ingunu Zukuri pa e-pastu inguna.zukure@valmierasnovads.lv vai tālr.
29176158.
Nodarbība notiks projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/079 “Pasākumi Mazsalacas apvienības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.
SUP VINGROŠANA BURTNIEKU EZERĀ
Sākot no 6. jūlija darba dienu vakaros Burtnieku ezerā norisināsies “SUP
– FIT vingrošana” nodarbības, kurās būs iespējams apgūt prasmes – kā pareizi
izmantojot SUP dēli, attīstīt līdzsvaru, koordināciju, precizitāti un spēku, gūt
ierosmi turpmākajām nodarbībām, tikties ar līdzīgi domājošiem, lai apmainītos ar pieredzi un, iespējams, pat vienotos par kopīgām nodarbībām nākotnē.
Nodarbību galvenā mērķauditorija ir Burtnieku apvienības Ēveles, Matīšu,
Rencēnu, Vecates un Valmieras pagastu un Valmieras novada apdzīvoto teritoriju mazaizsargātās iedzīvotāju grupas – trūcīgie un maznodrošinātie,
iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem un dzīvo ārpus pilsētām.
Pieteikšanās SUP vingrošanai līdz 29. jūnijam, rakstot uz e-pastu: valerijs.
seilis@valmierasnovads.lv vai zvanot projektu vadītājam Valērijam Seilim pa
tālr. 26197174. Vietu skaits ierobežots.
Nodarbības notiek projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/084 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Valmieras novada Burtnieku
apvienības iedzīvotājiem” ietvaros.
VASARAS NOMETNE BURTNIEKU APVIENĪBAS BĒRNIEM
No 15. līdz 17. jūlijam Matīšu pagastā norisināsies diennakts nometne, uz
kuru aicina pieteikties Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Vecates un Valmieras pagastu daudzbērnu, nepilnās un trūcīgās ģimenes ar bērniem vecumā
no 9 līdz 14 gadiem. Nometni organizē biedrība “Pāvulēni”.
Jautājumu gadījumā par nodarbībām nometnes ietvaros aicinām sazināties ar nometnes organizatori Inesi Karnāti pa tālr. 29343463. Pieteikšanās
līdz 30. jūnijam pie projekta vadītāja Valērija Seiļa, rakstot uz e-pastu valerijs.
seilis@valmierasnovads.lv vai zvanot pa tālr. 26197174.
Nodarbības notiek projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/084 “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei Valmieras novada Burtnieku
apvienības iedzīvotājiem” ietvaros.
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PROJEKTI

Inovāciju atbalsta programmā ZĪLE
finansējums piešķirts 16 projektiem
Jau piekto gadu biznesa attīstībai Valmieras novadā tiek
īstenota uzņēmējdarbības atbalsta programma ZĪLE. Šogad
ZĪLE 2022 pirmajā uzsaukumā tiks realizēti 16 atbalstītie projekti: septiņi projekti apakšprogrammā ZĪLE INOVĀCIJĀM un
deviņi projekti apakšprogrammā ZĪLE STARTAM.
Šogad ZĪLE kļuvusi plašāka un apjomīgāka. Pateicoties
pašvaldības piešķirtajam finansējumam, komersantiem un
biznesa ideju autoriem 2022. gadā kopā pieejami 80 000 EUR.
Šogad konkursa pirmajā uzsaukumā pieteikti 19 projekti par
kopējo summu 179 898,94 EUR, tai skaitā 144 539,46 EUR
ZĪLE INOVĀCIJĀM apakšprogrammā un 35 359,48 EUR ZĪLE
STARTAM apakšprogrammā. ZĪLE 2022 pirmajā uzsaukumā
piešķirts atbalsts 60 291,13 EUR apmērā, tai skaitā 44 723,55
EUR apakšprogrammā ZĪLE INOVĀCIJĀM un 15 567,58 EUR
apakšprogrammā ZĪLE STARTAM.
Programmā ZĪLE iesniegtos projektu pieteikumus vērtēja konkursa komisija, kuras sastāvā ir Jānis Grasbergs,
Valmieras novada pašvaldības domes Tautsaimniecības,
vides un attīstības lietu komitejas priekšsēdētājs, Andris
Klepers, Valmieras novada pašvaldības domes deputāts,
Evija Nagle, Valmieras novada pašvaldības izpilddirektores
vietniece un Attīstības pārvaldes vadītāja, Sandis Svarinskis,
Valmieras novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks un
Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas
vadītājs, un Ilze Eglāja, Valmieras Attīstības aģentūras valdes
priekšsēdētāja.
Lai gan ZĪLE 2022 konkursa komisija kopumā pozitīvi vērtēja
visus iesniegtos projektus, atbalsts tika piešķirts šādiem
ZĪLE INOVĀCIJĀM projektiem:
♦Jaunas ražošanas iekārtas projektēšana un prototipa izveide – koka kanvu apakšrāmju gala savienojumu frēze,
SIA “Solidis”;
♦Kompakta izmēra keramikas masu vakuumpreses iegāde,
SIA “Vaidava Ceramics”;
♦Uzņēmuma iekšējo procesu optimizācija virtuālajā un fiziskajā vidē, SIA “Artifex Plus”;
♦Velorūme Valmierā, SIA “Velorūme”;
♦Strenču viesu nama ainavas projekts, SIA “Ābolīši”;
♦Viesu nams “Zilaiskalns“, SIA “Liepas nams”;

♦SIA “Ozomoto” iekšējās CRM sistēmas ieviešana, SIA
“Ozomoto”.
Apakšprogrammā ZĪLE STARTAM atbalsts tika piešķirts
šādiem konkursa komisijas izvirzītiem projektiem:
♦SIA “TM Būve” izaugsmei, SIA “TM Būve”;
♦Tra Nordic, Gatis Preimanis;
♦Vaļasprieks, Vasiļina Serma;
♦Magnētiskā alfabēta kaste bērniem, SIA “Tu Tu”;
♦Virtuālā realitāte Valmierā, Mārtiņš Grava;
♦Mūsdienīgas un ilgtspējīgas remontdarbnīcas labiekārtošana, Rinalds Romanovskis;
♦Pārvietojamā attēlu uzņemšanas un drukas stacija, Elvis
Čukurs;
♦Dārza spēle “Cornhole” ražošana, Elvis Čukurs;
♦Bērnu pieskatīšanas centrs “Bumblebee”, Sinita Mūrniece.
Apakšprogrammas ZĪLE INOVĀCIJĀM mērķis ir Valmieras
novadā kā Latvijas rūpniecības un aktīvas uzņēmējdarbības
centrā veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprinot esošos, īpaši uz izgudrojuma bāzētus un tehnoloģiski
orientētus uzņēmumus, kā arī veicināt privātā un publiskā sektora sadarbību, veidojot Valmieras novadu par inovāciju un jaunu produktu testgultni jeb testēšanas vidi (angliski – test-bed).
Apakšprogrammas ZĪLE STARTAM mērķis ir Valmieras novadā
veicināt jaunu uzņēmumu veidošanos, kas realizē jaunus produktus un pakalpojumus un kas Valmieras novadā potenciāli
rada jaunas darba vietas, kā arī veicināt jaunuzņēmumu straujāku izaugsmi, virzot tirgū produktu, radot Valmieras novadā
jaunas darba vietas, ceļot komercdarbības pievienoto vērtību
un eksportspēju.
2022. gada vasarā plānots izsludināt atbalsta programmas
2. kārtu. Komersanti un biznesa ideju autori ir aicināti sekot
līdzi informācijai.
Atbalsta programmā ZĪLE 2022 finansējumu nodrošina
Valmieras novada pašvaldība, programmas īstenošanu koordinē Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar Valmieras
novada pašvaldību. Vairāk informācijas par atbalsta programmu ZĪLE: www.developvalmiera.lv/zile/
Ilze Eglāja,
Valmieras Attīstības aģentūra

Atkārtoti atvērta pieteikšanās ZĪLEI 2022
Atbalsta programmā ZĪLE 2022 izsludināta pieteikšanās
2. kārta. Pateicoties pašvaldības piešķirtajam finansējumam, komersantiem un biznesa ideju autoriem šogad vēl
pieejami 19 708,87 EUR divās apakšprogrammās – ZĪLE
INOVĀCIJĀM un ZĪLE STARTAM.
Apakšprogrammas ZĪLE INOVĀCIJĀM mērķis ir Valmieras
uzņēmumos veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu. Viena inovāciju projekta minimālais atbalsta apjoms ir
2000 EUR, bet maksimālais atbalsta apjoms ir 10 000 EUR.
Atbalsta intensitāte ir no 60 % līdz 80 %. Apakšprogrammas
ZĪLE STARTAM mērķis ir veicināt jaunu uzņēmumu veidošanos, kas realizē jaunus produktus un pakalpojumus un
kas Valmieras novadā potenciāli rada jaunas darba vietas,
kā arī veicināt jaunuzņēmumu straujāku izaugsmi. Viena
starta projekta maksimālais atbalsta apjoms ir 2000 EUR.
Atbalsta intensitāte ir 80 %.
12

Aicinām uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikt
projektus atbalsta programmai ZĪLE, iesniedzot savus
pieteikumus Valmieras Attīstības aģentūrai elektroniski
līdz 2022. gada 17. jūlija plkst. 23.59. Pieteikumi nosūtāmi uz e-pasta adresi agentura@valmierasnovads.lv. Kontakttālrunis jautājumiem: 26180733.
Ar visu projekta dokumentāciju un projekta pieteikumu
iesniegšanas kārtību, kā arī informatīvā semināra ierakstu
var iepazīties Valmieras Attīstības aģentūras mājaslapā
www.developvalmiera.lv//zile/.
Atbalsta programmu ZĪLE finansē Valmieras novada
pašvaldība. Programmu īsteno un administrē Valmieras
Attīstības aģentūra.
Ilze Eglāja,
Valmieras Attīstības aģentūra

IZGLĪTĪBA

DARE radošās
darbnīcas
vasarā
Aicināts ikviens, kurš vēlas radoši
darboties. Gan darbnīcā DARE, gan
dažādos festivālos un svētkos vasaras
laikā DARE piedāvās radošās darbnīcas.
Uzzini vairāk www.darevalmiera.
lv/pasakumi, jautā rakstot uz dare@
valmierasnovads.lv vai zvani pa tālr.
29367607.
Radošās darbnīcas ir lieliska ideja
dzimšanas dienām, ballītēm, klases
vai komandas saliedēšanai. Brauc pie
mums, vai darbnīca DARE brauks pie
jums!

Metodes neformālai izglītībai
Valmieras Attīstības aģentūra ir izveidojusi ērtu un praktisku neformālās izglītības
metožu rīku jaunatnes darbiniekiem, skolotājiem, nometņu vadītājiem un citiem,
kas strādā ar jauniešiem.
Šajā rīkā ir pieejamas:
♦ 15 neformālās izglītības aktivitātes;
♦ piecas uzlādējošās aktivitātes;
♦ piecas refleksijas metodes;
♦ kā arī vēl papildus refleksijas jautājumi,
kas palīdzēs darbā ar jaunatni.
Digitālajā formā šis neformālās izglītības rīks gan latviešu, gan angļu valodā ir
pieejams Valmieras Attīstības aģentūras
mājaslapā – www.developvalmiera.lv/
diversity-inclusion/.
Iespējams saņemt arī papīra formā latviešu vai angļu valodā, piesakoties iepriekš
un rakstot uz e-pastu anna.berzina@val
mierasnovads.lv, zvanot pa tālr. 29503519.

Neformālās izglītības metožu kopums
ir izveidots Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekts “Diversity & Inclusion:
Building Strengths Together” ietvaros
kopā ar Valmieras Jaunatnes centru “Vinda” (Latvija), Inovacijų biuras (Lietuva),
Natura–Hungarica Alapítvány (Ungārija),
Közgé–Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi
Közgazdasági Technikum (Ungārija).
Projekts “Diversity & Inclusion: Building
Strengths Together” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas
jebkuru iespējamo izlietojumu.
Anna Marija Bērziņa,
Valmieras Attīstības aģentūra

Māksliniece ar karsto spāņu sirdi Valmierā
īsteno radošas idejas
Koprades darbnīca DARE, kas darbojas
Valmieras Attīstības aģentūras paspārnē,
pagājušā gada oktobrī brīvprātīgā darba
projekta “DARE To Grow” ietvaros savā
komandā uzņēma meiteni no Spānijas.
Jaunā māksliniece Laura Esporrini 7
mēnešus aktīvi darbojās DARES telpās un
bija liels atbalsts ikdienas darbos – satura
veidošanā un komunikācijā sociālajos tīklos, DARE radošo darbnīcu un meistar
klašu organizēšanā, darbā ar apmeklētājiem u.c. “Esmu iesaistījusies visdažādākajos
projektos, darbnīcās, pasākumos un aktivitātēs Valmierā, citās Latvijas pilsētās
un pat Igaunijā,” stāsta Laura.

Projekta mērķis ir DARE brīvprātīgo
kustības attīstība Valmierā un apkārtnē –
veidot saistošu un drošu vidi brīvprātīgo
solidaritātes aktivitātēm, piedāvājot iesaistīties dažādās radošās aktivitātēs un
veicinot brīvprātīgo jauniešu izaugsmi,
kā arī caur brīvprātīgo darbu veicināt
vietējo jauniešu iesaisti koprades un solidaritātes aktivitātēs, kas attīstīs jauniešu
kompetences un pieredzi.
Meitene atklāj, ka šādā piedzīvojumā
tik tālu un ilgi prom no mājām devusies
pirmo reizi. Ieinteresēja iespēja strādāt ra-

došā vidē, un viņa īpaši novērtēja iespēju apgūt dažādās iekārtas, ar ko līdz šim
nebija strādājusi. Viens no ievērojamākajiem notikumiem, ko jaunā māksliniece
izceļ, ir fotoizstāde “MOVING MOUNTAINS”, ko izveidoja kopā ar fotogrāfi Ausmu Cīrulnieci. Ceļojošajā izstādē līdzās
Ausmas uzņemtajām kalnu fotogrāfijām
bija apskatāmas 10 digitālās ilustrācijas,
kurās Laura atainojusi dabiskās ainavas
viņas dzimtās pilsētas (Huesca, Spānija) provincē. Izstādes mērķis ir veicināt
kultūras aktivitāti un padarīt redzamu
jauno mākslinieču darbu un dažādu valstu dabas mantojumu.
Prieks, ka jau no paša sākuma Laura
jutusies šeit gaidīta. Viņa atzīst, ka Latvija
viņai sagādājusi daudz pārsteigumu: “Iepriekš man nebija ne mazākās nojausmas
par gandrīz neko, kas notiek Baltijā un
šajā Eiropas daļā. Pirmkārt, plakanā ainava noteikti bija kaut kas šokējošs, jo
Spānijā dzīvoju kalnu ieskauta. Kā arī par
laikapstākļiem man jau iepriekš teica, ka
būs pavisam citādi un es biju tam gatava,
bet atskatoties, es nekad nebūtu iedomājusies sevi ejam uz darbu -23 grādu salā.
Un, protams, esmu pārsteigta par pārmaiņām, kas notiek Baltijā, attīstot mazās
pilsētas un uzlabojot izglītības sistēmu.”
Savukārt par latviešiem Laurai radies
iespaids, ka “viņi var būt ļoti spontāni, bet
tas man lieliski der, jo arī es tāda esmu. Arī
tad, kad jau mazliet iepazīst kādu latviešu
cilvēku, ir tāda sajūta, ka viņš darītu pēc
iespējas vairāk, lai tev palīdzētu jebkurā
situācijā. Man patiešām ir paveicies ar
visiem cilvēkiem, kurus esmu satikusi šīs
pieredzes laikā”.
Meitene noteikti iesaka piedzīvot, kā
ir būt par brīvprātīgo kā Latvijā, tā jebkur citur. Laura stāsta: “Šis periods dod

laiku atelpai no rutīnas dzimtenē un
ļauj padomāt par sevi, savu nākotni, par
svarīgo, daudz izbaudīt un ceļot. Tas ir
piedzīvojums, kas patiesi atver tavu prātu
un liek dzīvot ārpus komforta zonas.
Dzīvošana vienatnē citā valstī, tikšanās ar
cilvēkiem no jebkuras pasaules malas un
iesaistīšanās notikumos, kas jums ir pilnīgi jauni, ir pieredze, kuras ietekmi nav
iespējams izmērīt. Visvērtīgākā atziņa, ko
esmu guvusi, ir – eksperimentēt! Nebaidīties par to, kas var notikt, vienkārši
mēģināt mācīties no visa procesa. Pagājušajā mēnesī es nezinu, no kurienes es
to ņēmu, bet teikums “atver prātu un izbaudi braucienu” lieliski raksturo manas
sajūtas šeit.”
Valmieras Attīstības aģentūras valdes locekle Līga Vecā atzīst, ka “uzsākt
brīvprātīgo projektu Covid–19 apstākļos
bijis liels izaicinājums un atrast DAREI
piemērotus brīvprātīgos nav bijis viegli,
bet ar Lauru Esporrini jau no pirmās dienas izveidojusies ļoti pozitīva sadarbība.
Laurai bija iespēja apgūt DARES iekārtas
un darboties ar bērniem, jauniešiem, radošajiem cilvēkiem, savukārt Valmieras
Attīstības aģentūras kolektīvs daudz uzzināja par Spānijas kultūru, paplašināja
redzesloku un palīdzēja īstenot dažādas
Lauras idejas”.
Projekts “DARE To Grow” tiek finansēts
ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā
administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.
Līga Vilcāne,
Valmieras Attīstības aģentūra
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Vidzemes Augstskolas aktualitātes
UZŅEM JAUNUS STUDENTUS 17 STUDIJU
PROGRAMMĀS
Vidzemes Augstskolā (ViA) 27. jūnijā sākās uzņemšana
maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās,
savukārt no 12. jūlija sāksies uzņemšana arī koledžas un
bakalaura līmeņu studiju programmās.
Vidzemes Augstskolā ir iespējams iegūt konkurētspējīgu
izglītību sešos studiju virzienos: “Informācijas tehnoloģijas”,
“Mehatronika”, “Mediji, komunikācija un pārvaldība”, “Biznesa
vadība”, “Tūrisms un atpūta”, “Būvniecība” – kopumā 17 studiju
programmās. ViA piedāvā dinamisku studiju procesu, kurā
ir iespēja iegūt praktisku pieredzi mūsdienīgās laboratorijās.
Kopš 2020. gada ViA ir daļa no Eiropas Universitātes E3UDRES2,
kas piedāvā iespēju piedalīties dažādās starptautiskās aktivitātēs, piemēram, hakatonos, dzīvajās laboratorijās (I living
labs), viktorīnās, konferencēs u.c. pasākumos.
Piesakies studijām, iegūsti budžeta vietu un kļūsti par daļu
no šīs ģimeniskās un lieliskās augstskolas saimes!
Plašāku informāciju par studiju iespējām meklē: www.va.lv/
lv/toposajiem-studentiem/uznemsana-2022

VEIKSMĪGI AIZSTĀV PROMOCIJAS DARBUS
ViA inženierzinātņu un tehnoloģiju doktora zinātniskā grāda (Ph.D) iegūšanai elektrotehnikas, elektronikas, informācijas
un komunikāciju tehnoloģiju nozarē savus promocijas darbus
sekmīgi aizstāvējuši ViA doktorantūras programmas Sociotehnisko sistēmu modelēšana studenti Madara Prata (Pratt) un
Oskars Java.
Madaras promocijas darba tēma ir “Tehnoloģiskais risinājums komunikācijai attālinātā darba vidē motivācijas un apmierinātības veicināšanai” (zinātniskā vadītāja – Prof., Dr.paed.
Sarma Cakula), savukārt Oskars aizstāvēja savu darbu “Imitējošās modelēšanas un sensoru sistēmas pielietošana ekosistēmas pārvaldīšanai” (zinātniskais vadītājs – Prof., Dr.oec.
Juris Binde). Ar abiem darbiem tiešsaistē iespējams iepazīties
www.va.lv.
VIA PIEDALĪSIES SARUNU FESTIVĀLĀ “LAMPA” AR
DISKUSIJU PAR VĀRDA BRĪVĪBU UN KIBERDROŠĪBU
1. jūlijā plkst. 21.30 festiālā “Lampa” uz skatuves “Spuldze”
norisināsies ViA organizētā diskusija “Drošība un vārda brīvība
(ne tikai) virtuālajā vidē – vai tām ir robežas?”.
Brīvība izteikties, vārda brīvības izpratne kā būtisks demokrātiskas sabiedrības pamats, agrāk šķita tik saprotama
un plaša, bet nu tās robežas tiek pārbaudītas un no jauna
caurlūkotas. Pasauli plosa dažādi globāli satricinājumi – ar
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klimata pārmaiņām saistītas dabas kataklizmas, pandēmija
un vēl jo vairāk – aktīvi militāri konflikti. Šie apstākļi gan atsevišķi, gan visi kopumā veido pamatu diskusijai par sabiedrības
uzskatiem un vērtībām, visvairāk – par to, kur ir robežšķautne
starp personīgo brīvību, brīvību izteikties un kolektīvo drošību.
Diskusijā piedalīsies eksperti no akadēmiskās un profesionālās vides, pārstāvot komunikācijas, virtuālo un digitālo
tehnoloģiju, kiberdrošības jomas: Uldis Lībietis, Ieva Bērziņa,
Juris Pūce, Liene Ločmele, diskusiju moderēs Līga Priedenfele.

AIZVADĪTS PAPILDINĀTĀS UN VIRTUĀLĀS REALITĀTES
HAKATONS
No 10. līdz 12. jūnijam Vidzemes Augstskolā aizvadīts jau
5. AR/VR (papildinātās un virtuālās realitātes) hakatons. Šī
gada hakatonā piedalījās 15 komandas – gan vairāku komandas biedru sastāvā, gan pa vienam.
Hakatona sacensībās uzvarēja un galveno balvu no ACCENTURE ieguva komanda ar projektu “SKY 4 U” – Dronu vadības
apmācības simulators virtuālajā realitātē. Katrs, kurš ir lidojis
ar īstu dronu, varēja pārliecināties, ka drona vadība virtuālajā
realitātē bija praktiski identiska, tādējādi ļaujot apgūt šo prasmi jebkuram iesācējam, nebojājot reālos dronus.
VIA VIESOJAS BIOSFĒRAS REZERVĀTU PĀRVALDĪBAS
STUDENTI NO VĀCIJAS
Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro
pētījumu institūta UNESCO katedrā “Biosfēra un cilvēks” viesojās studentu grupa no Ēbersvaldes universitātes Biosfēras
rezervātu institūta starptautiskās maģistra programmas
“Biosfēru rezervātu pārvaldība”. Ekskursijas mērķis bija iepazīt
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu un Vidzemes Augstskolu.
Latviju apmeklēja augstskolas profesore kopā ar 11 studentiem, kuri studē programmā no tādām valstīm kā Spānija,
Vācija, Nigērija, Filipīnas, Gana, Jordānija, Zimbabve un Libērija. Sešās intensīvās dienās viņi iepazina gan Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāta dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, gan
rezervātu no pārvaldības skatu punkta.
ViA personāls saka paldies visiem, kuri palīdzēja šo vizīti
noorganizēt un sniegt pašu labāko, stāstot un rādot studentiem par savu darbu: Lindai Kauliņai ar komandu no Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta, Ilzei Ozolai, iepazīstinot ar Purva
burvību, Elīnai Sokolovai no Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra, “Made Marija” kruīza Burtniekā komandai
un citiem, kuri bija iesaistīti viesu uzņemšanā.
Modris Apsītis,
Vidzemes Augstskola

TŪRISMS

Meistarklasēs aicina iepazīt Valmieras
novadnieku saimnieciskumu
Valmieras novads ir atpazīstams ar senām saimniekošanas tradīcijām. Valstspilsēta Valmiera ir Vidzemes biznesa
centrs, jo šeit atrodas vairums Vidzemes
lielāko ražošanas uzņēmumu.
Lai iepazītu Valmieras novada iedzīvotāju saimniekošanas un darba tikumu, ir izveidota interaktīva karte, kurā
ir iekļauti jau vairāk nekā 40 Valmieras
novada uzņēmēji, kuri piedāvā uzņemt
viesus un rīkot meistarklases savās saimniecībās un uzņēmumos.
Mājražotāji parādīs savu saimniecību, atklās saimniekošanas noslēpumus
un pacienās ar īstiem lauku labumiem
– medu, pienu, kaņepju sviestu, sēnēm,
āboliem un smiltsērkšķiem. Savukārt
amatnieki iepazīstinās ar savu arodu un
ļaus arī izmēģināt pašiem. Uzzināsiet kā
top saldējums, kā gatavo mājas vīnus un
stellēs auž audumus.
Valmieras novada administratīvajā
centrā – valstspilsētā Valmierā, jau kopš
20. gadsimta vidus koncentrējas lielākie
ražošanas un tirdzniecības uzņēmumi
Vidzemes reģionā un arī valstī, kas ir
atpazīstami arī ārpus valsts robežām.
Valmieras uzņēmumi ir vieni no lielākajiem darba devējiem un nodokļu
maksātājiem reģionā, nodarbinot ne tikai pilsētas, bet arī novada iedzīvotājus.
Saražotās produkcijas un eksporta
apjomā uz vienu iedzīvotāju Valmieras
pilsēta ir otrā vadošā valstī, divas reizes
pārsniedzot vidējo rādītāju Latvijā.
Valmieras novads ir apņēmies turpināt izaugsmi, veicinot uzņēmējdarbības attīstību un veidojot dinamis-

Sudrabkalnu Viesistaba. Foto autore: Laura Strautiņa.
ku vidi. Spēcīgi uzņēmumi, labvēlīga
uzņēmējdarbības vide, ārējo tiešo investīciju piesaiste, konsekventa atbalsta sistēma un cieša sadarbība starp uzņēmējiem, izglītības iestādēm un pašvaldību ļaus veidot Valmieras novadu
par zināšanu, talantu un biznesa centru, kur ekspertiem, investoriem un uzņēmējiem justies gaidītiem.
Aicinām doties ceļā iepazīt Valmieras
novadu, lai atpūstos un uzzinātu gan
par dzīvi laukos un mazpilsētās, gan
Valmierā – būt daļai no Valmieras novada lepošanās stāsta, kurā ikkatra vieta un
saimniekošanas tradīcijas izceļas ar ko

īpašu, sajust, kur slēpjas Latvijas lauku
burvība un īstens saimniekošanas gars.
Pašvaldība aicina Valmieras novada
meistarklašu piedāvājuma veidošanā
iesaistīties arī jaunus dalībniekus, sazinoties ar uzņēmējdarbības speciālisti
Valmieras novadā Gunu Ķiberi pa tālr.
29464888 vai e-pastu guna.kibere@
valmierasnovads.lv.
Interaktīvā karte ir pieejama pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv
– Attīstība – Uzņēmējdarbība – Viesu un
meistarklašu vietas Valmieras novadā.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība

Valmierā atklāts Camino de Santiago ceļam
veltīts mākslas soliņš
Vasarīgi saulainā svētdienas pēcpusdienā, 12. jūnijā, notika Camino de Santiago jeb Sv. Jēkaba ceļa Valmieras novada
posma pārgājiens no Brenguļiem līdz Valmierai. Tā noslēgumā
atklājām ceļam veltītu mākslas soliņu.
Mākslas soliņa, kas veltīts Latvijas Sv. Jēkaba ceļam, autore
ir māksliniece un Valmieras novada vēstnese Inese Andersone. Māksliniece uz soliņa atainojusi jūras viļņaino krastu,
kas aizskalo gājēju pēdas. Turpat mirdzošajās jūras krasta
smiltīs zaigo dažādi gliemežvāki, kas simbolizē to, ka ikvienam
savā ceļā ir jāparaugās apkārt un jāiemācās priecāties arī par
ikdienā tik ļoti pašsaprotamām lietām un notikumiem.
Mākslas soliņš novietots Valmierā, Gaujas krastā ar skatu
uz Kazu krācēm (GPS 57.538240, 25.4298080). Tas atrodas uz
Latvijas Sv. Jēkaba ceļa kā norādes zīme par tālāko virzienu,
kurp jādodas. Aicinām ikvienu aktīvās atpūtas un mierpilnu
pastaigu piekritēju apsēsties uz soliņa un ieklausīties
mutuļojošo krācīšu rotaļās un baudīt pastkartes cienīgo
ainavu!

Kopējais Latvijas Sv. Jēkaba ceļa garums ir 562 km, un tas
sastāv no 24 etapiem. Caur Valmieras novadu vijas maršruta
2., 3. un 4. etaps, kopā veidojot nepilnus 70 kilometrus garu
ceļu, kas pārsteigs ar savu mainīgumu un dažādību.
Zane Krūmiņa,
Valmieras novada pašvaldība
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Valmieras novada tūrisma uzņēmējdarbības
pieredzes stāsts – Lāzerparka “Shooter”
saimnieks Deivis Jirgensons
Klāt vasara, kad esam noilgojušies
pēc piedzīvojumiem, kas sniedz jaunas
emocijas un priekpilnu kopā būšanu
ar draugiem, ģimeni, kolēģiem vai skolas biedriem. Turpmākais stāsts vēstīs
tieši par piedzīvojumu sajūtas tveršanu saliedējošas komandu spēles laikā
un atklās Deivja Jirgensona tūrisma
uzņēmējdarbības pieredzi, saimniekojot
un vadot iecienītu Valmieras novada
tūrisma piesaistes objektu Lāzerparku
“Shooter”.
Brenguļu pagasta Miķeļos, iepretim
Beverīnas koka skulptūru parkam un labirintiem atrodas speciāli aprīkota, labiekārtota šķēršļu arēna – lāzerparks, kur
iespējams izspēlēt aizraujošus lāzertaga spēles scenārijus. Lāzertags ir aktīva, saliedējoša un moderna jauno tehnoloģiju komandu spēle svaigā gaisā.
Tā piemērota visām interešu un vecuma
grupām. Spēles laikā virmo jautrība un
pozitīvas emocijas, turklāt to neietekmē
laikapstākļi un to var spēlēt pat ziemas
laikā. Piedāvājumā ir arī izbraukuma
spēles interesentiem vēlamā vietā un
laikā ar speciālām šai spēlei paredzētām
piepūšamajām figūrām.
Saulainā, pieneņu ziedu izkrāšņotā
laikā viesojāmies “Shooter” lāzerparkā,
kur saimnieks Deivis viesmīlīgi dalās
ar savu vairāk nekā piecus gadus ilgo
uzņēmējdarbības pieredzes stāstu. Viss
aizsākās ar iedvesmu, kas vēlāk pārauga aizrautīgā uzņēmībā. Kad 2016. gadā
Deivis ar ģimeni viesojās izklaides parkā
“Avārijas brigāde”, viņa uzmanību piesaistīja tieši lāzertaga spēle. Piedzīvotās
emocijas tik ļoti iespiedās atmiņā, ka
bija vēlme pašam ko tādu izveidot
Valmieras pusē. Veicot rūpīgu izpēti
par lāzertaga klubiem un to piedāvājumu Latvijā, Deivis saprata, ka tuvākajā
apkārtnē nav šāda piedāvājuma. Tā nu,
ģimenes un draugu atbalstīts, mērķtiecīgi ķēries pie darba. Vecāku īpašumā bija
piemērots zemes gabals, kur šādu ideju
varētu īstenot. Apņēmības spars attīstīt
vietu, kur jau tuvumā ir saistoši tūrisma objekti – Beverīnas koka skulptūru
parks un labirinti, Brenguļu alus dārzs,
šokolādes kārumu ražotne “R Chocolate”
Trikātā, kā arī garām brauc daudz velobraucēji, mērojot apļveida maršrutu no
Valmieras uz Brenguļiem, bija liels. Tika
pieteikta dalība divos biedrības “Lauku
partnerības Ziemeļgauja” LEADER projektos, ko arī veiksmīgi realizēja, un par
iegūtajiem līdzekļiem varēja iegādāties
spēles inventāru. Deivis atzīst, ka dalība
projektos bija sarežģītākais ceļš, kas bija
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ejams, jo dokumentācija bija pietiekami
liela, bet tas viss bija tā vērts. Ar to, protams, viss neapstājās, jo bija jādomā gan
par spēles laukuma iekārtošanu, gan
par tehniskās drošības jautājumiem. Jau
sākotnēji bija plāns radīt šo piedzīvojumu spēles vietu maksimāli draudzīgu
ģimenēm ar bērniem, kas arī ir izdevies.
To ļoti novērtē vecāki, kuri atveduši uz
spēli savas atvases, bet paši nav plānojuši piedalīties. Lāzerparka šķēršļu arēna ir iežogota, un neviens bērns nevar
patvaļīgi aizklīst no spēles laukuma,
savukārt skatītāji var vērot visu spēles
norisi un dalībnieku rezultativitāti digitālā displejā laukuma malā. Kopumā auditorija ir ļoti daudzveidīga, piedaloties
gan dažādiem kolektīviem, gan individuāliem spēlētājiem dažādā vecumā,
sākot jau no četriem gadiem līdz pat sirmam vecumam.
Dažādos spēles scenārijus Deivis veido pats un atzīst, ka spēle tā aizrauj
dalībniekus un arī tos, kuri izvēlas nespēlēt, ka reizēm vērotājs jau kādā brīdī
kļūst par aizrautīgu spēlētāju. Nākas novērot arī ne mazums amizantu brīžu,
kad dalībnieki ir ļoti azartiski un cīņas
spara pārņemti, tomēr iejaukties nekad
nav nācies. Interesanti vērot dažādās komandu pieejas, jo spēle var būt gan ļoti
aktīva un enerģiska, gan var izvēlēties ne
tik intensīvu spēles gaitu. Nācies redzēt,
ka citreiz spēles laukumā vienas stundas
laikā noskrieti pat 10 km.
Deivis atzīst, ka veiksmīgas uzņēmējdarbības stūrakmens ir būt entuziastam
par to, ko dari, sekot līdzi jaunākajām
tendencēm un nekautrēties piezvanīt
un aprunāties arī ar konkurentiem, lai
uzzinātu viņu pieredzi. “Šāds kvalitatīvs

lāzerparks ar jaunākajām tehnoloģijām,
kāds pieejams pie mums, Vidzemē īsti
nav, tāpēc pie mums brauc no tuvākām
un tālākām pilsētām. Te pēc spēles var
visus rezultātus redzēt digitālā tiešsaistes ekrānā. Katru gadu cenšos sekot
līdzi visiem jaunumiem un papildināt
piedāvājumu, piemēram, ieviešot jaunus uzdevumus spēlē, uzlabojot laukuma iekārtojumu u.tml. Gribas, lai viesiem
ir patīkami šeit atgriezties, un jaunumi
arī tiek novērtēti.”
Deivis atzīst, ka labai atpazīstamībai
nevar iztikt arī bez mārketinga aktivitātēm – sociālajiem medijiem, mājaslapas un sadarbības ar Valmieras
novada Tūrisma pārvaldi. Uzņēmums
cenšas iesaistīties arī dažādos pasākumos, kur var atbalstīt, piemēram, ar
dāvanu kartēm. Un tā arī informācija
pamazām aiziet plašāk, interese rodas.
Atbildot uz jautājumu, vai kaut ko
gribētos mainīt, ja visu sāktu no gala,
Deivis bilst: “Grūti teikt, bet varbūt vienkārši būtu uztaisījis visu vērienīgāk.”
Noslēdzot sarunu, Deivis jau ieskicē
nākotnes perspektīvu, un saprotam, ka
šeit viss tikai attīstīsies. Deivja ceļa vārdi: “Esiet drosmīgi visās jomās un idejās,
ticiet sev un ejiet uz savu mērķi!”
Brauciet ciemos un ļaujieties piedzīvojumiem!
Nākamajā Valmieras novada Tūrisma
uzņēmēju pieredzes stāstā būs iespējams iepazīties ar Oleru muižas saimniekiem Ievu un Kārli un uzzināt viņu
ceļu, attīstot tūrisma piedāvājumu skaistajā un vēsturiskajā lauku muižā.
Baiba Misiņa,
Valmieras novada pašvaldība
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Valmierā notiks rogaininga seriāla “Pilsētas
leģendas” trešais posms
16. jūlijā starts tiks dots Baltijas valstīs lielāko komandu
orientēšanās sacensību – rogaininga seriāla “Pilsētas leģendas” – trešās sezonas trešajam posmam “Valmiermuižas
Drumlinu rogainings”.
Dalībniekiem atbilstoši spējām un vēlmēm ir iespēja izvēlēties 6h Garmin, 4h Kokmuiža un 2h Isostar rogaininga
distances, kā arī 3h MTB, rogaininga skrējienu 2h (O–Run) un
rogaininga pastaigu bērniem.
Reģistrēšanās un plašāka informācija mājaslapā www.rigas
rogainings.lv/.
Rogaininga sacensībās, komandā esot diviem līdz četriem
dalībniekiem, aicināti piedalīties gan sportisti un orientēšanās
entuziasti, kuri jau ir šo sacensību meistari, gan arī aktīvā un
sportiskā dzīvesveida mīļotāji. Tāpēc šādu iespēju izmanto arī
ģimenes, jo rogainings savā būtībā ir ļoti demokrātiska nodarbe,
jo dalībnieki var izvēlēties savām spējām piemērotu distanci un
kontrolpunktu daudzumu.
Šogad Valmieras rogainingā pirmo reizi ciemosimies pie
mitoloģiskajām būtnēm – drumliniem. Gudri, sirmi vīri stāsta,
ka tos pirms padsmit tūkstošiem gadu iztēsis ledājs, lēnām slīdot dienvidu virzienā un zem sevis atstājot līdz 5 km garus
paugurus kā guļošus milžus, starp kuriem mirkst purvainas
ielejas un ezeri (arī Burtnieku ezers). Karte šoreiz būs izstiepta
tieši ledāja un drumlinu guļas virzienā – no ziemeļiem (Līgotņu
melleņu purvs) uz dienvidiem (līdz pat Gaujas Stāvajiem krastiem). Bet starts – jau izsenis izslavētajā Valmiermuižas parkā.
Ja nogulēsi Valmieras rogaininga pieteikšanos, tad naktī atnāks drumlins, sagrozīs tavu kompasu un paņems kreiso kedu.
Leģenda par seno Valmiermuižas alus darītavu un slaveno
Valmiermuižas (medību) pils parku vēsta, ka 13., 14. gadsimtu
mijā Valmieras pilij piederēja varens krogs, kur tirgoja kungu
alu. 1624. gadā to aizcēla uz vietu, kur Valmiermuižas alus
darītava atrodas pašlaik. 1762. gadā muižu pārņēma Šlēsvigas

princis Pēteris Augusts Frīdrihs, kurš te uzcēla medību pili ar
briežu dārzu. Šeit bieži ciemojās smalki viesi, kuri bija devušies
ceļā uz Pēterburgu.
Valmieras novada iedzīvotājiem, reģistrējoties sacensībām
ar atlaides kodu VLM22, tiek piemērota 20 % atlaide dalības
maksai.
Sacensību dienā dalībnieki laipni aicināti viesoties Valmiermuižas alus virtuvē līdzās Valmiermuižas alus darītavai,
kurā nobaudīt brangas pusdienas un pieskaņotu brūvējumu.
Savukārt Valmiermuižas tirgotavā rodi pilnmutīgus brūvējumus, ciemakukuļus un pieskaņotus našķus.
Rogainings Valmierā notiks jau ceturto gadu pēc kārtas, un
tas tiek rīkots sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību, kā
arī ar ”Isostar”, ”Garmin”, ”Valmiermuižas alus” un ”Kokmuižas
alus”, ”Magnesia atbalstu”.
Matīss Ratnieks

Reģistrējies dalībai 41. skrējienā “Apkārt
Vaidavas ezeram”

Sākusies reģistrācija dalībai skrējienā “Apkārt Vaidavas
ezeram”, kas norisināsies 9. jūlijā. 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.
Skrējienā tiks apbalvoti dalībnieki pa vecuma grupām
un tiks noskaidrota arī ātrākā un ātrākais “Vaidava Ceramics” sprinta posmā. Dalībnieku apbalvošana plānota
ap plkst. 13.30
Sacensību nolikums pieejams SPORTAT mājaslapā.
Tradicionālais skrējiens Vaidavā norisināsies jau 41.
reizi.
Skrējienu “Apkārt Vaidavas ezeram” organizē Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Sporta
klubs SPORTLAT”.
Vilma Alberinga,
Valmieras novada pašvaldība
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Jau 35. reizi notiks
Vaidavas triatlons
3. jūlijā Valmieras novada Vaidavā 35. reizi norisināsies sacensības “KRONIS Vaidavas triatlons”, kas
vienlaikus būs arī Latvijas kausa posms triatlonā. Sacensību centrs atradīsies Vaidavā, Parka un Ezera ielu
krustojumā.
Ņemot vērā vecuma grupu un sagatavotības pakāpi, dalībnieki startēs šādās distancēs: peldēšana 0,1
km + riteņbraukšana 5 km + skriešana 1 km un (0,375
+ 10 + 2,5 km). Šogad piedāvāta arī Vaidavas Standarta
distance (1,5 km + 40 km + 10 km), kas vienlaikus būs
arī Latvijas čempionāts standarta distancē.
Bērniem būs iespēja izmēģināt spēkus simboliskā
triatlona distancē, skrienot ūdenī, braucot ar velosipēdu un skrienot Tāpat kā iepriekšējos gados, sacensībās iekļauta arī grupa “Pirmais triatlons”, kurā
aicināts piedalīties ikviens, kurš sasniedzis 13 gadu
vecumu un vēlas izmēģināt spēkus simboliskā
triatlona distancē! Dalībniekiem, kuri startēs grupā
“Pirmais triatlons”, būs jāapliecina, ka nav iepriekš
piedalījušies un startējuši triatlona sacensībās pasaulē.
Aicinām sacensībām reģistrēties laikus, taču būs
iespējams reģistrēties arī sacensību dienā reģistratūrā laika posmā no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00.
Informējam, ka 3. jūlijā no plkst. 10.30 līdz plkst.
15.30 saistībā ar triatlona sacensībām plānoti satiksmes ierobežojumi – iebraukšana un izbraukšana
Vaidavā pa ceļu “Druļļi-Jāņkalni-Ķikuti-Vaidava”, pa
Gaujas ielu. Sabiedriskā transporta satiksme netiks
traucēta.
Sacensības “KRONIS Vaidavas triatlons” organizē
Latvijas Triatlona federācija sadarbībā ar Valmieras
novada pašvaldību un biedrību “Radošā pietura”.
Plašāk: www.sportlat.lv.
Vilma Alberinga,
Valmieras novada pašvaldība

Notiks sacensības
“Apkārt Burtnieku
ezeram 2022”
Pēc divu gadu pārtraukuma 16. jūlijā notiks MTB velobrauciena sacensības “Apkārt Burtnieku ezeram 2022” ar jaunu starta/ finiša vietu Burtniekos, Burtnieku muižas parkā. Sacensības
norisināsies jau 14. reizi. Pirmais velobrauciens tika aizvadīts
2007. gadā Vecates pagasta sporta laukumā, pulcējot 475 dalībniekus.
Aicinām piedalīties ne tikai velobraucējus ar pieredzi sacensībās, bet ikvienu sporta entuziastu, kurš tiecas pēc jauniem
piedzīvojumiem un aktīvi pavadīta laika dabā.
Velobrauciens notiks pa dažāda seguma ceļiem (asfalts, lauku
ceļi ar grants segumu, meža ceļi). Sacensību laikā transporta
kustība būs daļēji ierobežota, tādējādi dalībniekus, šķērsojot
autoceļus, lūdzam uzmanīties.
Starts dalībniekiem tiks dots divās distancēs. Sporta klases
jeb tradicionālajā maršrutā apkārt Burtnieku ezeram (49 km)
un tautas klases distancē (22 km), kur dalībniekiem būs iespēja sacensties dažādās vecuma grupās. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems medaļas, savukārt sporta klases distancē absolūtā
vērtējuma uzvarētājiem – naudas balva. Mazākie velobraucēji varēs sacensties bērnu distancēs (500–800 m) un DIP DAP
braucienā (300–500 m).
Pēc sacensībām dalībniekiem būs iespēja atgūt spēkus, mielojoties ar zupu. Darbosies arī veloserviss.
Nolikums un pieteikšanās sacensībām mājaslapā www.sport
lat.lv, aizpildot pieteikšanās formu. Pieteikties varēs arī uz vietas
sacensību dienā. Jāpiemin, ka dalības maksa līdz 13. jūlijam ir
mazāka nekā sacensību dienā.
Sacensības organizē biedrība “Sporta klubs SPORTLAT”
sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību.
Sacensību laikā Burtnieku centra laivu kanālā norisināsies arī
Burtnieku ezera svētki.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar sporta organizatori Diānu Krastiņu, rakstot e-pastu diana.krastina@valmieras
novads.lv vai zvanot pa tālr. 20264676.
Diāna Krastiņa,
Valmieras novada pašvaldība

Valsts prezidenta balva vieglatlētikā –
vienas no gada gaidītākajām sacensībām
Baltijā!
Jau kopš 1995. gada Valsts prezidenta balvas izcīņas
sacensības vieglatlētikā ir vienas no grandiozākajām un
tradīcijām bagātākajām sacensībām Baltijā, kas tradicionāli norisinās savā mājvietā – Jāņa Daliņa stadionā Valmierā.
28. Valsts prezidenta balvas izcīņas sacensības vieglatlētikā notiks no 29. līdz 30. jūlijam Valmierā, un tās
vienlaikus būs arī 59. Baltijas valstu komandu čempionāts.
Aizvadīto gadu laikā šīs sacensības ir iemantojušas
augstu vadošo Baltijas sportistu uzticību, liekot tiem
atgriezties gadu pēc gada. Tā ir lieliska iespēja redzēt ne
tikai Latvijas vadošos vieglatlētus, bet arī Eiropas un pa18

saules klases atlētus no Igaunijas un Lietuvas.
Divu dienu garumā Baltijas valstu spēcīgākie vieglatlēti
cīnīsies par čempiona titulu individuālajās disciplīnās, kā
arī par spēcīgākās komandas titulu. Kā ierasts, sacensības
solās būt nervus kutinošas, jo daudzi sportisti izmantos
iespēju, lai parādītu savu labāko sniegumu pirms došanās
uz Eiropas čempionātu vieglatlētikā Minhenē.
Lauris Madžuls,
Latvijas Vieglatlētikas savienība
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Ghetto
Games
Karnevāls
“Ghetto Games” ir atklājis 14. sezonu, un 9. jūlijā Valmierā tas iegriezīs
vēl nebijušu ielu sporta un kultūras
karnevālu, kurā ikvienam Valmieras un
novada iedzīvotājam, kā arī ciemiņiem
10 stundu garumā būs iespēja gan nostiprināt savu metienu florbolā, gan
slīpēt futbola laukumu, gan pierādīt
sevi basketbola spēlē, kā arī dejot līdzi
labākajiem “Ghetto Dance” dejotājiem
un just līdzi “Ghetto Fight” cīkstoņiem.
“Ghetto Games” viesosies Valmierā
ar jaunu konceptu, kur kopā ar jau
ierastajiem ielu 3 pret 3 sporta veidiem
uz lielās skatuves būs šovi un sacīkstes.
“Ghetto Football”, ielu futbola 3 pret
3 turnīrā, kurš notiks vienlaikus sešos
laukumos, piedalīsies labākās Latvijas
ielu futbola komandas sešās grupās.
Nopelnītie ranga punkti tiks ieskaitīti
sezonas kopējā rangā. Paralēli 3 pret
3 turnīram notiks arī 1 pret 1 Panna
futbola turnīrs.
Valmieru var dēvēt par basketbola
pilsētu, tāpēc liels prieks būs tikties
tieši “Ghetto Basket” dalībniekiem, lai
10 vecuma grupās pavadītu spraigas
spēles un cīnītos par tik svarīgajiem
ranga punktiem. “Ghetto Basket” komanda gatavojas gan svinīgajai atklāšanas spēlei, kurā piedalīsies visiem
labi zināmi valmierieši, gan spodrina
atzīmes, lai vērtētu un atrastu jaunos
slam dunk lēcējus.
“Ghetto Floorball” septiņās dažādās
grupās apvienos florbola un hokeja
entuziastus. Ielu florbols ir spraiga un
ātra cīņa 10x15 m lielos laukumos, kur
spēlētāji cīnās par ranga punktiem,
balvām un prestižu.
Visas dienas garumā skatītājiem būs
iespēja piedalīties interesantos konkursos, redzēt iespaidīgus šovus un
baudīt gardus ēdienus.

Katra mamma var!
Jau piekto gadu Valmieras novada pašā
ziemeļu pusē katru pirmdienu un trešdienu pulciņš sieviešu satiekas, lai divas
stundas pavadītu aktīvā gaisotnē. Tie ir
Mamanet treniņi Naukšēnos. Sākumā tā
bija vien lieliska aktīvā atpūta, taču šobrīd
Mamanet spēlēšana var kļūt par veidu, kā
pierādīt sevi vietējās un starptautiskās sacensībās.
Mamanet spēlē galvenokārt sievietes
– mammas, tāpēc tai arī tāds nosaukums.
Aktivitāte ir ļoti demokrātiska, tajā var piedalīties jebkura vecuma sievietes, bet pārsvarā tās ir mammas un pat vecmāmiņas,
kuras ir gatavas aktīvi izkustēties. Spēle ir
ļoti līdzīga volejbolam, tā notiek volejbola
laukumā ar sešām spēlētājām katrā laukuma pusē. Dalībniecēm bumba jānoķer
rokās, pirms tā tiks nodota nākamajai
spēlētājai, nevis kā volejbolā, kur tā ir jāatsit.
Galvenais mērķis ir iesaistīt spēlē sievietes, kuras nav nodarbojušās ar sportu vai
pašlaik ar to nodarbojas retāk. Galvenā spēles devīze ir – katra mamma var. Spēle ir
lieliska iespēja nostiprināt sievietes sociālo statusu, īpaši pēc bērna piedzimšanas,
tādējādi veicinot iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.
Naukšēnos spēlētājas trenējas ne tikai
savam priekam, bet arī gatavojas sacensībām.
Jau vairākus gadus vasarā Valmieras
novada Sporta pārvaldes sporta organizators Gundars Putniņš rīkojis vietējos Mamanet turnīrus Naukšēnos, turklāt 2022.
gada jūnijā Naukšēnu Mamanet komanda
piedalījās starptautiskās sacensībās Itālijā, Červijā. Tur tika svinētas uzvaras pār
jaukto UNITED Mix un Meksikas komandām, kas nodrošināja iekļūšanu ceturtdaļfinālā. Tālākā spēle gan naukšēnietēm
bija spraiga un nācās piekāpties stiprākajām itālietēm. “Pēc spēles pie mums
pienāca Itālijas komandas trenere un teica, ka tā bijusi grūta cīņa un nebija viegli
mūs uzvarēt,” stāsta Kristīne Arbidāne,
Naukšēnu komandas dalībniece. “Esam to
visu paveikušas pašu spēkiem, jo visām
komandām, kuras tur piedalījās, līdzi bija
treneri un pat fizioterapeiti. Paldies sakām
mūsu brīvprātīgajiem palīgiem par pado-

miem pirms došanās uz Itāliju, Gundaram
Putniņam un Jānim Zumentam. Varam būt
lepnas un gandarītas par paveikto! Domājam neapstāties un doties tikai tālāk!” stāsta Kristīne.
Rezultātā tika iegūta 8. vieta 27 komandu konkurencē. Apsveicams rezultāts, pirmo reizi piedaloties starptautiskās sacensībās. Latviju šajā čempionātā pārstāvēja
vēl tikai viena komanda no Jēkabpils, kas
kopvērtējumā ieņēma 21. vietu.
Šajā sezonā naukšēnietes paspējušas
piedalīties arī sacensībās Rīgā, Jēkabpilī un
Rencēnos.
Pirmā iepazīšanās ar spēli Mamanet Latvijā notika 2016. gadā novembrī Rīgā, to
organizēja Latvijas Tautas sporta asociācija
(LTSA). Latvijas komanda arī lieliski startēja Mamanet čempionātā Rīgā 2017. gadā,
kas notika Pasaules strādājošo un amatieru sporta spēļu (CSIT) laikā – tika izcīnīta 6. vieta 37 komandu konkurencē. LTSA
arī Lucavsalā veikusi Ginesa rekorda uzstādīšanas mēģinājumu. 50 paralēlos laukumos 100 komandas piedalījās draudzības spēlēs Mamanetā. Kopš pagājušā gada
Mamanet ir kļuvis populārs Latvijā, šobrīd
trenējas vairāk nekā 20 komandas dažādās
vietās Latvijā. LTSA šogad rīko Mamanet
pludmales kausu 23. jūlijā Ventspilī un Latvijas Mamanet čempionātu 17. decembrī.
Šajās sacensībās noteikti piedalīsies arī
Naukšēnu kolektīvs.
Nesen arī uzsākta aktivitāte sociālajos
tīklos – ikviens var sekot Mamanet aktualitātēm sociālajos medijos Facebook un Instagram.
Mamanet spēle ir piemērota ikvienam,
un Naukšēnu spēlētājas arvien priecājas, ka
ir jaunas komandas, ar kurām mēroties
spēkiem. Jebkurā Valmieras novada apvienībā ir iespēja izveidot savu komandu, popularizēt tautas sporta veidus, būt aktīviem, veseliem un parādīt sevi no labākās
puses. Pašvaldības atbalsts sporta veida
popularizēšanā un komandu attīstībā ir ļoti
svarīgs, Naukšēnu komandai nākotnes cerība ir atrast treneri, kurš paceltu spēles līmeni vēl augstāk, lai nākamajās sacensībās
varētu jau pretendēt uz medaļām.
Alīna Deksne,
komandas spēlētāja

Reģistrācija visos komandu sporta
veidos notiks uz vietas no plkst. 11.00
līdz plkst. 12.00, turnīra atklāšana plkst.
12.30.
“Ghetto Games Karnevāls Valmierā”
piedāvās ielu dejas, cīņas, basketbolu, futbolu, florbolu un citus pārsteigumus skatītājiem.
Meklē savas kedas un tiekamies pie
Valmieras Olimpiskā centra!
Plašāk: www.ghetto.lv.
Anna Lazdiņa,
Ghetto Games
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Noslēgusies pirmā Valmieras novada
“Fiz-Kul-Tūre”

6. posms 25. maijā Ķoņu kalnā

"Fiz-Kul-Tūres" vēstneši

7. posms 1. jūnijā Sedā
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Valmieras novada skriešanas, nūjošanas
un velobraukšanas seriāls “Fiz-Kul-Tūre” ir
noslēdzies! Aizvadīti astoņi aizraujoši vakari, kad devāmies fiziski aktīvā un kulturāli
bagātā tūrē, iepazīstot Valmieras novadu.
Katrs posms notika kādā ievērības
cie-nīgā Valmieras novadā vietā, kur bija
izveidotas atšķirīgas trases. Kāda līdzenāka un ātrāka, kāda kalnaināka un lēnāka,
bet visas kā viena interesantas un aizraujošas. Ieraudzījām Valmieras novada
šķautnes, cik dažāds tas ir un cik skaistas
vietas tajā ir atrodamas gan ekskursijai,
gan sportošanai.
Tūres pirmais posms notika Sietiņiezī,
nākamajā nedēļā devāmies uz Valtenberģu muižu Mazsalacā, turpinājām Burtnieku muižas parkā, kam sekoja Rūjas
palienes Rūjienā, tad tikāmies Mūrmuižas
parkā, vēlāk iepazinām Ķoņu kalnu, arī Sedas centru, bet noslēdzošais posms notika
Valmierā – Jāņa Daliņa stadionā un Gaujas
Stāvo krastu Sajūtu parkā.
Katrā posmā piedalījās apmēram 160–
210 sportisti galvenokārt no Valmieras
pilsētas un Valmieras novada, taču bija
arī aktīvi dalībnieki no tuvākas un tālākas
apkārtnes – Kārķiem, Smiltenes, Rīgas,
Jelgavas, arī kāds spāņu tautības sportists
izmēģināja spēkus šāda formāta sacensībās.
Starta izaicinājumu pieņēma gan tādi, kuri ikdienā ar sportu ir uz “Tu”, gan
tādi, kuri priecājās par “Fiz-Kul-Tūre” motivāciju būt aktīviem. Trasēs varēja redzēt
sportiskā azarta pārņemtus individuālistus, māmiņas ar bērniem gan ratos, gan
velo sēdeklītī, omi ar mazmeitiņu, tēti
ar bērniem, ģimenes pilnā sastāvā, katrs
pārstāvot savu sporta veidu, pirmsskolas
vecuma bērnus un seniorus, dažādu sporta klubu pārstāvjus, kas apliecina, ka “FizKul-Tūre” ir piemērota ikvienam.
Katrā posmā piedalīties aicināja vēstneši, kuri vietējiem zināmi kā aktīvi iedzīvotāji. Paldies visiem par atsaucību
un līdzdalību “Fiz-Kul-Tūre” popularizēšanā un iedzīvotāju iedvesmošanā būt
kustīgiem un sportiskiem – Pētersonu
ģimenei (Kasparam, Laurai, Martai Luīzei, Dominikam, Rūdolfam), Liepu ģimenei (Zintim, Saivai, Jēkabam, Miķelim,
Rēzijai), Burtnieku apvienības pārvaldes
vadītājai Kristīnei Auziņai ar kolēģiem,
Kalniņu ģimenei (Kalvim, Annai, Lindai,
Jānim, Kārlim), Auniņu ģimenei (Ervīnam,
Helēnai, Klāvam un Emīlijai), sporta entuziastei Santai Paeglei, Naukšēnu un Rūjienas apvienības sporta organizatoram Gundaram Putniņam, Strenču pamatskolas 4.
klasei, skolotājai un vecākiem, īpaši Inesei
Karnātei, Jāņa Daliņa stadiona vadītājai
Megijai Stalbergai.

SPORTS
Lai pateiktu paldies par ierašanos uz
konkrēto posmu un uzslavētu par izvēli
trešdienas vakarā nepalikt mājās savā
ērtajā dīvānā, bet doties izkustēties
uz kārtējo posmu, dalībniekiem katru
nedēļu tika sarūpēts finiša sveiciens
no konkrētās apvienības kāda vietējā
ražototāja. Paldies “Mežmalas-1” par
silto smiltsērkšķu dzērienu, LIVO par
gardo plūškoka ogu dzērienu, Rūjienas
saldējumam par atsvaidzinošo sorbertu, Ingūnai Zukurei par īpašās garšas
smiltsērkšķu/zemeņu dzērienu, “Saldās
mākslas studijai Pērles” par saldo kārumu, “R Chocolate” par sirsnīgu sveicienu, noslēguma posmā svētku galdu
rotāja un Kokmuižas bezalkaholiskais
alus, Valmiermuižas zelteris un gardumi no “Mūsdienu virtulis”.
Noslēgumā pēc slapjākā posma Jāņa Daliņa stadionā, spītējot lietus šaltīm un vēja brāzmām, tika apkopoti rezultāti, lai uzreiz sveiktu kopvērtējuma
līderus, kuri bija piedalījušies vismaz
piecos posmos, uzrādot vislabākos rezultātus.
UZVARĒTĀJI VISĀS VECUMA GRUPĀS:
Skriešana:
♦S7: 1. Elza Griķe (Rubene), 2. Rēzija
Liepa (Mazsalaca), 3. Enija Vasiļevska (Valmiera);
♦S10: 1. Laura Vesmene (Valmiera), 2.
Sāra Eglīte (Rubenes pamatskola),
3. Annija Seipulāne (Kocēnu pag.,
Ridēni);
♦S13: 1. Lote Karlivāne (Vidzemes
sporta asociācija), 2. Estere Vesmane (Valmiera), 3. Amanda Linde
Hohlova (Kocēni);
♦S16: 1. Marta Luīze Pētersone (Scott
Running Latvia), 2. Asnāte Pēlmane
(Kocēnu sporta skola), 3. Marta
Gaugere (Kocēnu sporta skola);
♦S: 1. Inese Kokoreviča (Burkānciems
un CO), 2. Lelde Treimane, 3. Daina
Plīkša (Rubene);
♦S40: 1. Laura Pētersone (Kocēni),
2. Vita Skuja (Valmiera), 3. Dace
Liepiņa (Rubene);
♦S55: 1. Inga Vīksna-Āboliņa (Vaidava), 2. Inguna Zagorska (Vaidava), 3.
Laila Ceika (Valmiera);
♦V7: 1. Martins Krastiņš (Daba mūs
sauc!), 2. Klāvs Jēkabs Krastiņš
(Daba mūs sauc!), Rolands Ķerpe
(Valmiera);
♦V10: 1. Dominiks Pētersons (Matisons Runner’s Club), 2. Mareks
Ķerpe (Valmiera), 3. Roberts Grabis
(Kocēnu sporta skola);
♦V13: 1. Jānis Atlācis (Valmiera), 2.
Jēkabs Liepa (Mazsalaca), 3. Martins
Jānis Bērziņš (Mazsalacas vidusskola);
♦V16: 1. Mārtiņš Paludis (Vidzemes
sporta asociācija), 2. Ričards Zariņš
(Mazsalaca), 3. Dāvis Zariņš (Vaidava);

♦V: 1. Lauris Veidemanis (Rauna), 2.
Druvis Ruciņš (Daba mūs sauc!), 3.
Kristaps Lauznis (Mazsalaca);
♦V40: 1. Kaspars Skrastiņš (Bērzaine),
2. Andis Gailis (Valmiera), 3. Kaspars
Pētersons (Kocēni);
♦V55: 1. Aigars Feldmanis (Ērģeme),
2. Jānis Vidovskis (Mazsalaca), 3.
Didzis Krīgers (Skrienam kopā,
Valmiera).
Nūjošana:
♦S: 1. Ivita Drunka, 2. Dace Kapture
(Daba mūs sauc!), 3. Dace Stepanova (Mazsalaca);
♦V: Ēriks Jukāms (Kārķi), 2. Dainis
Grīnbergs, 3. Juris Ceika (Valmiera).
Velobraukšana:
♦S16: 1. Linda Kalniņa (Valmieras
velo vienība), 2. Irbe Katana;
♦S: 1. Anete Geduševa-Bērziņa
(Kocēnu MTB), 2. Anna Kalniņa, 3.
Laura Vesmane (Valmiera);
♦S35: 1. Inga Lapiņa (Smiltene);
♦S50: 1. Inguna Korņējeva (Daba mūs
sauc!), 2. Laila Ceika (Valmiera), 3.
Indra Caune (Burtnieku pamatskola);
♦V16:
1.
Mārtiņš
Šteinbergs
(Airēšanas klubs “Straume”), 2.
Renārs Freijs (Airēšanas klubs
“Straume”), 3. Jānis Roberts Kalniņš
(Valmieras velo vienība);
♦V: 1. Ivars Rābants (Valmiera);
♦V35: 1. Kalvis Kalniņš (Valmieras
velo vienība), 2. Māris Permaņickis
(Kocēnu MTB);
♦V50: 1. Artis Buliņš (Daba mūs
sauc!), 2. Andrejs Ziema (Kocēni), 3.
Agris Liepiņš (Kocēnu MTB).
Noslēguma pasākumā pēc nejaušības principa tika noteikti uzvarētāji dalībai skrējienā “Apkārt Vaidavas
ezeram”, dalībai velobraucienā apkārt
Burtnieku ezeram un Valmieras suvenīru pārsteigumam. Savukārt visa seriāla
un vakara intriga bija, kurš iegūs sporta pulksteni Polar Vantage M2 multisporta GPS. Veiksmīgais dalībnieks bija
Airēšanas kluba “Straume” sportists
Renārs Frejs, kurš “Fiz-Kul-Tūrē” izvēlējās velobraukšanas distances.
Paldies visu apvienībau vadītājiem
un to darbiniekiem, kuri iesaistījās posma realizēšanā, kā arī izsakām pateicību privāto vietu īpašniekiem, kuri bija
atsaucīgi un deva atļauju pasākuma
norisei!
Organizatori ir patiesi pateicīgi dalībniekiem par novērtējumu, labajām
atsauksmēm un ieteikumiem, nākamajā gadā! Novērtējuma anketu iespējams
aizpildīt www.valmierasnovads.lv aizpildīt mājaslapā www,valmierasnovads.lv,
sadaļā "Novads", "Sports", "Fiz-Kul-Tūre".
Elīna Karlivāne,
Valmieras novada pašvaldība

5. posms 18. maijā Mūrmuižā

Sportotprieks, neskatoties uz laikapstākļiem!
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Ielūgums uz Valmieras 739. dzimšanas dienu
Parunāsimies, pasmiesimies, paklausīsimies, paskatīsimies, padejosim, padomāsim, pastaigāsimies, pabraukāsimies, paskriesim, pavizināsimies, paleposimies, padarīsim, paēdīsim, papriecāsimies! Patiksimies!
Satiksimies manā 739. dzimšanas dienā! Dosimies 22.–24. jūlijā svētku randiņā!
Tava Valmiera

Paklausīsimies!

18. jūlijā mājaslapā valmierasvin.lv ieslēdz dzimšanas dienas radio! Tas skanēs
visu svētku nedēļu, no 18. līdz 24. jūlijam, atskaņojot gan dzimšanas dienai
īpaši piemērotus skaņdarbus, gan stāstot, kas gaidāms svētkos. 22. un 23. jūlijā
svētku studija būs ne tikai tiešsaistē, bet
arī klātienē Valmieras centrā, kur radio
tiešraidēs rosīsies Uģis Melders un Sanda
Dejus.
22. jūlijā plkst. 20.00 aicinām uz harmonisku randiņu! Dīvaliņa pļavās uz “Harmonija brīvdabā” skatuves kāps vairākas
Latvijā pazīstamas apvienības un mūziķi:
“Kaut Kaili”, “Franco Franco”, Chris Noah,
“Rīgas modes” un Rolands Če. Vakars
turpināsies ar muzikālu baudījumu līdz
pat plkst. 1.45, un Vinda Street food gardus ēdienus piedāvās līdz plkst. 2.00.
22. jūlijā plkst. 20.00 satiekamies pie
centrālās skatuves skvērā pie Valmieras
Kultūras centra. Ieskandināsim svētkus,
sadziedoties ar kamerkori “Kaķi”. Un tad
jau plkst. 21.00 satiksimies ar lietuviešu
dziedātāju un dziesmu autoru Ignu Pocūnu (Ignas Pociūnas), labāk pazīstams
kā “Daddy Was A Milkman”! Viņš ir viens
no nedaudziem Lietuvas debitantiem,
kurš guvis atzinību ne tikai savā valstī.
Mūziķim ir arī kopīgs skaņdarbs “This
Is How I Feel” ar grupu “Prāta Vētra”. Radiostacijās bieži dzirdama “Daddy Was A
Milkman” populārākā dziesma “Breathe
In”.
Savukārt piektdienas vakarā plkst.
22.30 tikšanās vieta – koncertballīte kopā ar “Bermudu divstūris” un pēc tam –
DJ ALEXX REA.
Vai kādreiz esi piedzīvojis modināšanu dzīvās mūzikas pavadībā? Valmieras
dzimšanas dienas sestdienas rītā Tev
pamosties palīdzēs Yamaha skola kopā
ar Sandu Dejus un Uģi Melderu. Īpašā
modinātāja skaņas pārvietosies pa Valmieras ielām un piestās dažādos pagalmos. Būs skaļi!
Satiekamies pie centrālās skatuves arī
23. jūlijā plkst. 20.00, lai šūpotos dažādos mūzikas ritmos un iepazītu jauno
pašmāju mūziķi BŪŪ! Viņa mūzikā runā
par vienlīdzību, rūpēm par sevi, empātiju
un citiem sociāli nozīmīgiem tematiem.
Darot to ar vieglumu un gaišu trakumu,
viņa spēj piecelt publiku kājās un labi
iekustināt.
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Savukārt no plkst. 21.20 tiekamies
ar Ģirtu Rozentālu jeb Ozolu – vienu no
Latvijas hiphopa mūzikas pamatlicējiem.
Vai dzirdēsim kaut ko no Zelta diska statusu saņēmušajiem albumiem “Cieņa un
mīlestība” un “Augstāk, tālāk, stiprāk” – to
uzzināsim klātienē.
Bet ap plkst. 22.45 tiksimies ar leģendāro Latvijas elektroniskā roka grupu
“Jumprava”. Katra uzstāšanās ir baudījums
dvēselei “Jumpravas” mūzikas cienītājiem. Atzīmējot grupas 35. gadadienu,
šobrīd top režisora un grupas dalībnieka
Aigara Graubas filma “Jumprava. Lielais
notikums”, filmēšanai norisinoties arī
Valmierā, kur meklējami grupas pirmsākumi. Rīta gaismu sagaidīsim ballītē kopā
ar grupu “Ballīšu Orķestris”.
23. jūlijā plkst. 12.00–13.00 aicinām
Vecpuišu parkā uz satikšanos ar Valmieras Mūzikas skolas pedagogiem, kuri sagatavojuši īpašu programmu svētku randiņa tematikā. Koncertā skanēs gan instrumentālā mūzika, gan dziedājumi.
Skolotāji ir izveidojuši ansambļus un apvienības. Pārsteigumi būs!
Valmieras dzimšanas dienas izskaņā,
24. jūlijā plkst. 13.00, skaists ērģeļmūzikas koncerts skanēs Valmieras Sv. Sīmaņa
baznīcā. Uzstāsies Ilona Birģele, ērģeles,
un Armands Alksnis, elektriskā ģitāra.
Savukārt plkst. 14.00 Valmieras Gaujas tramvaja ostā tiksimies ar mūziķiem
Kārli Kazāku un Kasparu Tobi. Miera ostā
dzirdēsim brīnišķīgo mūziķu sadarbību
– skaņdarbus no albuma “Apspēlēts” un
dziesmu “Pārziemošu”.

Paleposimies!

Jau tradicionāli Valmieras dzimšanas
dienā norisinās svētku gājiens “Valmiera
lepojas”. Tam šogad jauna satikšanās vieta – pulcēsimies Limbažu ielā 22. jūlijā
no plkst. 18.00 līdz 19.00. Gājiens svētku randiņa noskaņās vedīs līdz Valmieras
Sv.Sīmaņa baznīcai. Aicinām 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 līdz
11. jūlijam, aizpildot elektronisku pieteikuma formu, kas pieejama Valmieras Kultūras centra mājaslapā www.vkc.lv.

Paskatīsimies!

21.–24. jūlijā aicinām uz kino randiņu
Vecpuišu parkā un kinoteātrī “Gaisma”.
Būs filmas, kas patiks vismazākajiem
skatītājiem, būs romantiskas komēdijas,
zinātniskā fantastika, drāma, komēdijas,
mūzikls – ikviens atradīs savai gaumei
atbilstošāko. Jāpiemin, ka būs iespēja
baudīt ne tikai kino tik ļoti piestāvošo
popkornu, bet ar savu piedāvājumu Val-

mierā viesosies arī Latvijas steiku klubs.
23. jūlijā plkst. 14.00 Vecpuišu parkā
priekškaru vērs laikmetīgā teātra “Volatus” izrāde – mūzikls “Mīlestības pinekļos”.
Tas ir stāsts par jauno pāri, kas nedaudz
balstīts filmas “Mamma Mia” notikumos,
atainojot tos latviskā stilā.
Aicinām doties pastaigā un apskatīt
izstādi “Atklāj Valmieras senāko vēsturi!”.
Tā aizvedīs pie nozīmīgiem Valmieras
vēsturiskajiem objektiem: pils, baznīcas,
senā tirgus laukuma, pilsētas mūra. Katrā
vietā būs satikšanās ar kādu stāstu, kas
Valmieras vēsturi ļaus ieraudzīt jaunā,
neierastā gaismā.

Papētīsim!

22. jūlijā plkst. 16.00 Valmieras muzeja Garšaugu dārzā atklāsim vides un
augu instalāciju izstādi “K.O.P.Ā”, kas ikvienam būs apskatāma jebkurā diennakts laikā. Bet plkst. 17.00 aicinām uz
tikšanos ar zāļzini Zeltīti Kavieri. Dabas
klātesamība ir tikpat nepieciešama kā
gaiss, iegrimstot mežā, ziedu pļavā, rodot
saskaņu ar dabu savā piemājas dārzā.
Arvien biežāk tiek ierīkoti balkonu un
terašu dārzi, dodot iespēju izbaudīt to,
kas pilsētā nav rokas stiepiena attālumā.
Otrā saruna ciklā “Viens malks veselības”
ar zāļzini Zeltīti Kavieri Valmieras muzeja ārstniecisko augu un garšaugu dārzā
turpināsim aizsāktos stāstus par augiem
ap mums.
Kas būs amatnieku un mājražotāju
piedāvājumā, uzzināsim Valmieras dzimšanas dienas tirdziņā 23. jūlijā no plkst.
9.00 līdz 16.00. Šogad tikšanās jaunā
vietā – tirgus kņada pārņems Valmieras
centru – Rīgas ielu. Tirgotāji dalībai tirdziņā aicināti pieteikties līdz 4. jūlijam,
aizpildot elektronisku pieteikuma anketu, kas pieejama mājaslapā www.vkc.lv.
Dodoties uz turpat blakus esošo
Vecpuišu parku, nonāksiet dizaina tirgū.
23. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 tur
piedāvājumā būs oriģināli un kvalitatīvi
apģērbi, somas, rotaslietas, juvelierizstrādājumi, preces interjeram. Ja esi radoša
personība un vēlies ar saviem darinājumiem piedalīties dizaina tirgū, aizpildi
pieteikuma anketu, kas pieejama mājaslapā www.vkc.lv.

Patiksimies!

22. un 23. jūlijā no plkst. 22.00 līdz
1.00 uz romantisku satikšanos valmieriešus un pilsētas viesus aicina Dzirnavu ezeriņš. Tas tumsā iemirdzēsies dinamiskā
divu mīlētāju satikšanās stāstā – audiovizuālā instalācijā un lielizmēra projekcijā
uz ūdens ekrāna. Projektu realizē radošā
apvienība “Balts uz melna” un “Artistic”.
23. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 20.00
pie Dzirnavu ezeriņa būs arī fotostūrītis,
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aicinot ikvienu iemūžināt savu svētku
randiņu, uzņemot foto individuāli, kopā
ar mīļajiem vai gluži pretēji – ar kādu tikko iepazītu garāmgājēju.
Īpašs notikums gaidāms 23. jūlijā
Krāču kakta Šķūnī – no plkst. 16.30 līdz
18.00 Uģa Meldera vadībā notiks iepazīšanās spēle.

Padejosim!

Ja sirds sitas šlāgermūzikas un balles
ritmos, 23. jūlijā tiekamies Vecpuišu
parkā! Jestri, no vasaras ziedoņa mazliet
apdulluši, izdejosimies iemīļotas mūzikas pavadībā kopā ar grupām “Lustīgais
blumīzers”, “Lauku Muzikanti” un “Rumbas kvartets”.

Padomāsim!

22. jūlijā plkst. 16.00 Valmieras muzejā – izstādes “Sabotāža II” atklāšana.
Klāvs Loris izstādē turpinās savu jau
iesākto personisko refleksiju par lomu
sabiedrībā un sabiedrību sev apkārt.
Iekšējie stāvokļi gleznās risināti ar metaforu un filozofisku konceptu palīdzību.
Gleznotājs nemitīgi eksperimentē ar tehnikām, apvienojot klasisko eļļas glezniecību ar modernākiem medijiem un
materiāliem. Šo eksperimentu laikā viņš
attīstījis savu autortehniku, kurā tiek
apvienota fotogrāfija, digitālā druka un
klasiskā glezniecība.
22.–24. jūlijā topošajā laikmetīgās
mākslas telpā “Kurtuve” (bijusī katlumāja Rīgas ielā 25) būs skatāma Valtera
Poļaka emocionāli gaišā un uz būtiskām
pārdomām rosinošā izstāde “Piedzimis
Piederīgs?”. Tie ir fotostāsti par cilvēkiem
ar garīga rakstura traucējumiem, ko papildina arī viņu atziņas par dzīvi un
vērtībām, par labo un ļauno. Izstādes
veidotāji – fotogrāfs Valters Poļakovs un
idejas autors Pēteris Martukāns – aktualizē pārliecību, ka esam atšķirīgi un tomēr
tik līdzīgi.
23. un 24. jūlija vakaros “Kurtuvē”
būs skatāma latviešu dokumentālā filma par līdzjūtību un cilvēcību “Hekabes
jautājums”. Režisori Pēteris Krilovs un Iveta
Budreviča aicina uzzināt mūziķa Rolanda
Ūdra un viņa sievas Ilonas Balodes stāstu
par cerībām uz atveseļošanos. Ikviens
aicināts iesaistīties ziedojumu kampaņā
“Udrīša Zaļajai Oāzei” (fonds “Līdzskaņa”).
“Kurtuvē” arī Anjēzes Vardas dokumentālais cilvēku un vietu portrets
“Visages Villages” (“Sejas, Ciemi”) – iespēja doties līdzi māksliniecei, režisorei Vardai un fotogrāfam ŽR jeb Žanam Renē uz
Francijas laukiem, iemūžinot sastaptos
cilvēkus un stāstus fotogrāfijās. Tā viņi
aicina saskatīt neparasto ikdienišķajā,
skaisto – pelēkajā, indivīdu – masā.
Kino “Kurtuvē” organizēts sadarbībā
ar Valmiermuižas kultūras biedrību.

Padarīsim!

Valmieras dzimšanas dienas svētku
nedēļā, no 18. līdz 21. jūlijam, koprades
darbnīca DARE (Purva iela 12) aicina ikvienu bez maksas uz līdzi paņemtā
kokvilnas krekliņa vai maisiņa izveidot
svētku apdruku ar dzimšanas dienas
vadmotīvu “Svētku randiņš”. Darbnīcai
ir obligāta pieteikšanās, elektroniski aizpildot anketu mājaslapā www.picktime.
com/DARE. Savukārt svētku laikā, no 22.
līdz 24. jūlijam, ar DARI tiekamies un
līdzi paņemtos krekliņus apdrukājam
Hanzas namiņā.
23. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 16.00
aicinām Valmieras Jaunatnes centra
“Vinda” dārzā satikties ar dzīvesprieku
ģimeniskās un radošās aktivitātēs. Labi
brīnumi sagaidāmi kopā ar “Brīnumu
mežu”, būs piepūšamās atrakcijas, kā
arī “Mazais kapteinis” ar ūdens atrakcijām. Maģisku noskaņu radīs iluzionists Edžus, kurš rādīs neiespējamo un
pārsteigs ar dažādiem trikiem. Tāpat
maršrutā no Upes ielas ceļā pa Valmieras
ielām dosies vilcieniņš. Savukārt par lielisku muzikālo noskaņu parūpēsies grupa “Notiņas”, kas aicina uz mūzikas diska
prezentāciju. Jāpiemin, ka būs iespēja
mieloties ar dažādiem Vinda Street food
našķiem.
No 21. līdz 24. jūlijam Vienības laukumā darbosies “Annels” atrakciju parks.
Lai labām domām būtu vēl vairāk iespēju īstenoties, aicinām piedalīties Valmieras novada fonda Labdarības bumbu
rallijā. Iegādājoties vismaz vienu biļeti,
kuras numuru aizrautīgā sacensībā pa
Gaujas krācēm nesīs krāsaina bumbiņa,
tiks dots ne tikai finansiāls atbalsts, lai
līdzcilvēki varētu īstenot sabiedrībai nozīmīgas idejas, bet tā būs arī iespēja
saņemt kādu no vietējo uzņēmēju sarūpētām balvām. Labdarības bumbu rallijā tiekamies 23. jūlijā plkst. 18.00 Kazu
krācēs.

Pakustēsimies!

22. jūlijā laukumā pie Hanzas sienas
būs iespēja satikt un doties izjādēs ar
Valmiermuižas staļļa zirgiem.
22. jūlijā no plkst. 18.00 līdz 21.00
airēšanās bāzē “Krāces” aicinām uz
randiņu uz ūdens – bezmaksas ūdens
aktivitātes, būs pieejami SUP dēļi, sporta
un tūrisma laivas izbraucieniem Gaujā.
23. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 17.00
(starts pie Valmieras Tūrisma informācijas
centra) ar kājām vai velosipēdu dodies
Gaujas krastu bingo aktivitātē – lieliska
izkustēšanās un uzdevumi, kas aicinās
apskatīt Valmieru un, iespējams, uzzināt
par pilsētu daudz jauna.
Vai esi paspējis iemēģināt jauno sporta un aktīvās atpūtas parku “Mežs”? Valmieras dzimšanas dienas svētdienā, 24.
jūlijā, plkst. 10.00 aicinām tikties Mežā
pilsētas centrā, lai pārbaudītu, cik ātri
iespējams izbraukt cauri parkam ar da-

žādiem nemotorizētiem pārvietošanās
līdzekļiem. Piedalīties aicināti gan paši
mazākie ar līdzsvara divriteņiem, gan citi,
kam tīkamāki velosipēdi, skrituļslidas,
skrituļdēļi vai skūteri.
24. jūlijā plkst. 11.00 (starts Vecpuišu
parkā) aicinām gan lielus, gan mazus satikties Valmieras 739. dzimšanas dienas
ģimeņu velobraucienā. Nedaudz vairāk
nekā sešu kilometru garumā kopā ar tūrisma entuziasti Karīnu Bērziņu izbrauksim dažas no skaistākajām Valmieras vietām un velobrauciena noslēgumā dosimies ekskursijā – apskatīsim pārbūvēto
Jāņa Daliņa stadionu un jauno vieglatlētikas manēžu.
24. jūlijā aicinām iepazīties vai atkal
satikties ar rogainingu – komandu (2–5
cilvēki) orientēšanās, meklējot kontrolpunktus Valmierā. Plkst. 11.00 pie Valmieras Mūzikas skolas starts tiks dots
skrējējiem un soļotājiem, bet plkst. 11.15
– velobraucējiem. Dalība ir bez maksas,
taču lūdzam iepriekš pieteikties līdz
19. jūlija plkst. 23.59 mājaslapā www.
rogaining.lv vai sūtot e-pastu uz andis.
locmelis@gmail.com.
Savukārt ikviens, kurš vēlas vairāk uzzināt par disku golfu un redzēt sportistus
darbībā, aicināts 22.–24. jūlijā apmeklēt
disku golfa sacensības “Innova Baltic
Tour Valmiera Open” Pauku priedēs.

Paēdīsim!

Pēc labas izkustēšanās ir labi jāiestiprinās spēku atjaunošanai.
22. jūlijā plkst. 18.00–22.00 gardēži
aicināti tikties Vecpuišu parkā. Tur būs radošs, jautrs, izklaidējošs notikums “Garšu
cīņas”. Pieci augstas klases un starptautisku atzinību guvuši pavāri dalīsies
pieredzē, sacentīsies, vērtēs, degustēs
un kopā radīs garāko sviestmaizi pilsētā.
Klātesošajiem Valtera Krauzes vadībā būs
iespēja vairāk uzzināt par dažādu valstu
tradicionālajiem ēdieniem, būs degustācijas, meistarklases, vīnziņu padomi,
pavāru stāsti un dalīšanās ar jautriem
atgadījumiem, protams, ikviens aicināts
papildināt savu recepšu krājumu, būs
konkursi un vērtīgas balvas.
22. jūlijā jau no plkst. 18.00, gatavojoties “Harmonijai brīvdabā”, Dīvaliņa
pļavās būs jūtama svaigi ceptu vafeļu
smarža un jau otro gadu norisināsies Vinda Street food ar plašu iecienītu ēdienu
klāstu, kā arī šogad gaidāmi jaunu garšu
atklājumi.
Par Valmieras dzimšanas dienas mielastu parūpēsies arī Valmieras tūrisma
un ēdināšanas uzņēmumi. Šefpavāri ir
apņēmības pilni sagatavot piedāvājumu
svētku randiņa, satikšanās tematikā. Kas
tie būs par gardumiem, kā tie garšos,
smaržos, izskatīsies, to uzzināsim svētku
dienās, apmeklējot ēdināšanas uzņēmumus.
Programmu skati mājaslapā
www.valmierasvin.lv.
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Valmieras dzimšanas dienā spēlē GAUJAS
KRASTU BINGO!
Valmieras dzimšanas dienas laikā,
23. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 17.00, ar
kājām vai velosipēdu dodies GAUJAS
KRASTU BINGO aktivitātē. Orientējies
pēc BINGO lapas uzdevumu lauciņiem
un attēliem, iepazīsti Valmieru, jestri pavadi laiku līdz kārotajam pilsētas svētku
koncertam un, iespējams, tiec pie kādas
pārsteiguma balvas!
GAUJAS KRASTU BINGO aktivitāte
sāksies un noslēgsies Valmieras Tūrisma informācijas centrā (TIC) Rīgas ielā
10, kur varēsi saņemt un nodot aizpildīto BINGO spēles lapu. Spēle ir pavisam
vienkārša – dodies uz konkrēto BINGO
spēles laukumu, izpildi IERAUGI vai IZDARI uzdevumu un saņem norādīto
punktu skaitu. Ierodoties IERAUGI vietā, uzņem fotogrāfiju ar konkrēto vietu
un pēc tam, vadoties pēc nākamajiem
spēles lauciņiem, dodies tālāk. Toties

IZDARI uzdevumu vietās Tevi kāds
sagaidīs (izņemot svētku foto rāmja
uzdevumu) un paskaidros darāmo izveicības un atjautības uzdevumu. Pēc
IZDARI aktivitātes izpildes pārstāvis pierakstīs iegūto punktu skaitu Tavā uzdevumu lapā. Visās aktivitātēs centies
sakrāt pēc iespējas lielāku punktu skaitu,
lai pretendētu uz pārsteiguma balvām!
Aizpildītās uzdevumu lapas nogādā
Valmieras TIC līdz 23. jūlija plkst. 17.00.
Iesniedzot aizpildīto spēles lapu, spēles
laikā uzņemtās fotogrāfijas būs jāuzrāda Tūrisma informācijas centrā saņemto
punktu pārbaudei un IERAUGI uzdevumu punktu aizpildei baltajos rombiņos. Tie aktivitātes dalībnieki, kuri
būs savākuši visvairāk punktu, varēs
pretendēt uz vienu no desmit pārsteiguma balvām, ko sarūpējusi Valmieras
novada pašvaldība. Ar pārsteiguma bal-

Svētku velobrauciens
ģimenēm
24. jūlijā plkst. 11.00 aicinām gan lielus, gan mazus doties Valmieras 739. dzimšanas dienas ģimeņu velobraucienā. Nedaudz vairāk nekā sešu kilometru garumā kopā
ar tūrisma entuziasti Karīnu Bērziņu izbrauksim dažas
no skaistākajām Valmieras vietām un velobrauciena
noslēgumā dosimies ekskursijā, un iepazīsimies ar
pārbūvēto Jāņa Daliņa stadionu un jauno vieglatlētikas
manēžu.
Velobrauciena sākums plānots Vecpuišu parkā, bet
noslēgums – pie Jāņa Daliņa stadiona. Piedzīvojums
vedīs pa ceļiem un taciņām ar asfalta, bruģa un smilts
segumu. Pasākums ilgs aptuveni 2,5 stundas, un tas būs
vieglas grūtības pakāpes brauciens, kura laikā plānota
atpūta, dažādas aktivitātes un ekskursija Jāņa Daliņa
stadionā. Savai drošībai iesakām lietot velobraucēju
ķiveres un cimdus, toties velosipēdu drošībai – paņemt
līdzi velo saslēdzējus.
Dalība velobraucienā ir bez maksas. Lai piedalītos,
nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālr.
26332213 vai rakstot uz e-pastu tic@valmierasnovads.lv, vai
ierodoties klātienē Valmieras Tūrisma informācijas centrā
(Rīgas ielā 10). Vietu skaits velobraucienā ir ierobežots!
Nākamais aktīvās atpūtas pasākums plānots 28. augustā, kad kopā ar Ezeru un purvu izpētes centra
dibinātāju un ģeoloģi Ilzi Ozolu dosimies purva kurpju
pārgājienā pa Oleru purvu un viesosimies Oleru muižā
pie māksliniekiem Kārļa un Ievas Zemīšiem. Vairāk
informācijas par pasākumu tuvākajā laikā vortālā visit.
valmiera.lv.
Pasākuma laikā var tikt fotografēts un filmēts, fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti Valmieras
novada pašvaldības publicitātes vajadzībām.
Madara Stukmane,
Valmieras novada pašvaldība
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vu īpašniekiem sazināsimies individuāli. Balvas būs iespējams saņemt
Valmieras TIC no trešdienas līdz piektdienai plkst. 9.00–18.00 un sestdienās
plkst. 10.00–16.00.
Informējam, ka dalībnieki, iesniedzot
savu aizpildīto BINGO spēles lapu, piekrīt, ka iesniegtie personas dati tiks
izmantoti iesniedzēja identificēšanai,
komunikācijas nodrošināšanai ar aktivitāti saistītos jautājumos un lai paziņotu aktivitātes rezultātus Visit Valmiera
plašsaziņu kanālos. Personas datu
glabāšanas termiņš ir līdz 2022. gada
31. augustam.
Pasākuma laikā var tikt fotografēts
un filmēts, fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti Valmieras novada
pašvaldības publicitātes vajadzībām.
Madara Stukmane,
Valmieras novada pašvaldība

Labdarības bumbu
rallijs
“Uzmanību, gatavību un starts!” – un, saņemot starta signālu,
tūkstošiem krāsainu bumbiņu jau astoto gadu piedalīsies aizrautīgās sacensībās, lai cīnītos par lielisko balvu fondu! Arī šogad
Valmieras pilsētas svētku apmeklētājus aicinām piedalīties Valmieras novada fonda Labdarības bumbu rallijā, iegādājoties
vismaz vienu bumbiņu, un dotu tai iespēju piedalīties aizraujošās sacensībās Valmieras Kazu krācēs, izcīnot kādu no vietējo
uzņēmēju sarūpētajām balvām!
Labdarības bumbu rallijs ir sacensības, kurās ikviens, kas
iegādāsies biļeti, iegūs savu unikālo numuru, kuru fonds attiecīgi norādīs uz bumbiņas. 23. jūlijā plkst. 18.00 visas
apzīmētās bumbiņas vienlaikus tiks izbērtas Kazu krācēs.
Pirmās 30 bumbiņas, kas finišēs netālu no Rātsupītes, izcīnīs
saviem īpašniekiem balvas! Tāpat sacensību skatītājiem būs
iespējams vērot Lielo bumbu ralliju, kurā sacentīsies novadu
uzņēmēju iegādātās bumbas.
Kā piedalīties sacensībās? Pavisam vienkārši! No 1. jūlija vari iegādāties biļeti par 3 EUR vai divas biļetes par 5 EUR
darba dienās Valmieras novada fondā Garā ielā 10, Valmierā
un saņemt bumbiņu unikālos numurus, ar kuriem startēsi sacensībās Kazu krācēs. Savukārt no 21. jūlija varēsi iegādāties
biļetes Valmieras pilsētas svētkos skvērā pie Hanzas sienas,
blakus restorānam “Rātes vārti”. Plašāka informācija: www.vnf.
lv.
Katru gadu ienākumi no Labdarības bumbu rallija nonāk
Valmieras novada fonda projektu konkursam “Sev, tev, novadam”, no kura ik rudeni novada iedzīvotāji var saņemt atbalstu savām iecerēm. Tādā veidā līdz šim atjaunoti bērnu rotaļu
laukumiņi, sakopti parki un citas zaļās apkaimes teritorijas, kā
arī rīkoti dažādi sporta, kultūras pasākumi un īstenotas citas
aktivitātes Valmieras novadā.
Šogad Labdarības bumbu rallija rīkošanu atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem
līdzekļiem.
Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonds

KULTŪRA

Pievienojies
nemateriālā kultūras
mantojuma izzināšanā!
Imanta Ziedoņa grāmatā “Tik un tā” ir stāsts “Lupatu sega ir
testaments”. Jā, kur gan paliek lietas un sajūtas? Vai tām vispār ir
nozīme gadu ritumā? Vai senās lietas maz nepieciešams cilāt šajā
laikā, kad katra diena gūzmām nes ko jaunu – gan informācijas,
gan mantu daudzumā un krāšņumā? Ja lupatu deķī tiek saaustas
jau krietni nolietotas drēbes, vai tādas segas nerodas vienkārši
no lielas skopulības? Rau, tajā deķī manāma i kožu saēstā vecmammas krepdešīna kleita, i vectēva lauku darbos novalkātā
praķa strēmeles, pazib meitas skolas laika sporta kostīms un
mazdēla pagalmā notriekto t-kreklu krāsas. Visas tās lupatiņas, ko
Vecāmāte Vēsture nesteidzīgi šķērē kopā un mierīgi saauž vienā
deķī. Nē, tā nav skopulība. “Gudrs ir tas, kurš veco ieauž jaunajā.
Un vecāsmātes jaunais lupatu deķis ir testamentu. Mācies tikai
lasīt!” (I.Ziedonis)
Biedrības “Ķoņu kalna dzīves skola” sadarbībā ar Ķoņu bibliotēku guva Vidzemes plānošanas reģiona, Valsts Kultūrkapitāla fonda un AS “Latvijas Valsts meži” atbalstu projekta “Putriņa
vārās, vārdi nāk mājās” realizācijai. Tajā šovasar aicinām Valmieras novada iedzīvotājus, iestādes, interešu kopas apzināt
vietējo nemateriālo kultūras mantojumu. Šī projekta ietvaros
pētāmās tēmas ir vietvārdi un kulinārā mantojuma pamats – putras (ēšanas tradīcijas, receptes, paradumi u.c.).
Lai arī iesācēji saprastu, kas darāms, 15. jūnijā Valmieras integrētajā bibliotēkā notika iedvesmojoša saruna, papildināta ar
praktiskiem ieteikumiem, Rūtes Šmites, Ziedoņa muzeja vadītājas stāstījumā. Lai visi interesenti gūtu padomus, šī nodarbība
video formātā redzama Valmieras integrētās bibliotēkas Youtube
kanālā. Mācīsimies iegūto materiālu pārvērst stāstā 24. augustā
Mazsalacā, vasaras mēnešos savākto materiālu izmantosim, tiekoties Putras dienā Putras ciemā 21. septembrī Ķoņos, Dīķeru
muižā. Nobeigumā materiāli tiks apkopoti un apstrādāti, papildināta vietējo bibliotēku un Valmieras bibliotēkas Novadpētniecības digitālā platforma, papildināta Latvijas vietvārdu datubāze.
Ļoti ceram uz iedzīvotāju iesaisti! Ēšanas tradīcijas un vietvārdi jeb toponīmi, ar tiem saistītie notikumi laika gaitā mainās,
pat pazūd, tāpēc svarīgi tos fiksēt, lai paglābtu no aizmiršanas.
Katra dalībnieka individuālais ieguldījums vēstures apzināšanā
bagātinās kopējo kultūrvidi, paveiktais stiprinās īpaši mazo pagastu identitāti un atpazīstamību. Konkrēto plānu, kādas ziņas
projekta ietvaros mēs vēlētos saņemt, var uzzināt, rakstot uz
e-pastu katece@inbox.lv, zvanot pa tālr. 29343960 vai interesējoties tuvākajā novada pašvaldības publiskajā bibliotēkā. Vasarā
projekta koordinatori gatavi tikties ar aktīviem stāstītājiem, kuri
paši nevēlas pierakstīt, bet ir gatavi stāstīt, tāda tikšanās plānota
jau 12. jūlijā Rūjienas Tautskolā, iespējams būs arī citur, dodiet tikai ziņu, ja kas nesaprotams – vaicājiet!
Man gribas ticēt, ka mums kopā izdosies atrast un salasīt atmiņu strēmelītes gan par putrām, gan par dažādu apkaimju vietvārdiem, lai kopīgi uzaustu kādu nemateriālā kultūras mantojuma zināšanu deķi, ko vēlāk varēs lasīt arī citi!

Atklāj Valmieras
senāko vēsturi!
Aicinām Valmierā doties pastaigā un apskatīt izstādi “Atklāj Valmieras senāko vēsturi!”. Izstādes stendi
ir kā astoņas pieturvietas Valmieras pagātnē.
Nelielā pastaiga, apskatot izstādi, aizvedīs pie nozīmīgiem Valmieras vēsturiskajiem objektiem: pils,
baznīcas, senā tirgus laukuma, pilsētas mūra. Katrā
vietā ir kāds stāsts, kas Valmieras vēsturi ļaus ieraudzīt jaunā, neierastā gaismā. Tā ir iespēja vairāk
uzzināt par priekšmetiem, kuri glabājas Valmieras
muzeja bagātīgajā krājumā, Latvijas un ārvalstu arhīvos.
Lai vieglāk būtu izsekot izstādes maršrutam, Valmieras muzejā (Bruņinieku ielā 3) un Valmieras Tūrisma informācijas centrā (Rīgas ielā 10) ir iespējams
saņemt skrejlapu, kurā redzamas stendu atrašanās
vietas. Skrejlapā iekļautā orientēšanās spēle izstādes
apmeklējumu padarīs azartiskāku.
Iesniedzot atbildi uz spēlē uzdoto jautājumu, 1. augustā pēc nejaušības principa pāris dalībniekiem
būs iespēja saņemt veicināšanas balvu. Savukārt
3. decembrī tiks noteikti divi galvenās balvas ieguvēji, kurus gaidīsim bezmaksas ekskursijā jaunajā
Valmieras muzeja ekspozīcijā “de Woldemer”.
Izstāde būs apskatāma līdz ziemai.
Papildinformācija par izstādi un spēli atrodama
Valmieras muzeja mājaslapā www.valmierasmuzejs.
lv/dewoldemer.
Dāvis Pumpuriņš,
Valmieras muzejs

Kadrija Mičule,
Biedrība “Ķoņu kalna dzīves skola”
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NAUKŠĒNU-ĶOŅU SVĒTKI
VASARAS ZIEDS SVĒTKU GLEZNĀ
14. jūlijā
♦ plkst. 18.00 Naukšēnu stadionā pludmales volej-

bola turnīrs MIX grupā;

♦ plkst. 20.00 pie Naukšēnu muižas tērpu izrāde;
♦ plkst. 21.00 Naukšēnu estrādē Rencēnu amatier-

teātra izrāde Hermanis Paukšs “Rītausmas bolero”.
15. jūlijā

Ķoņu kalna diena “Zem zilās debesu cepures”
Uz skatuves:
♦ plkst. 15.30 Cēsu teātra izrāde bērniem “Heijā, vardulēn!”;
♦ plkst. 16.30 Vairis Nartišs ar jautriem stāstiem iz
dzīves, neparastiem instrumentiem, dejojoši dziedošām rotaļlietām programmā “Pūt un palaid!”;
♦ plkst. 17.30 Stāmerienas teātra izrāde ar līdzdarbošanos “Skatītāji”;
♦ plkst. 19.00 Laila Ilze Purmaliete vasarīgā koncertprogrammā “Sanāciet, sadziediet!”;
♦ plkst. 20.30 cepuru parāde, sacensību un konkursu
apbalvošana;
♦ plkst. 21.00 Drumline bungu šovs;
♦ plkst. 21.30 balle ar grupu “Bruģis”.
Ķoņu kalna pļavā (no plkst. 15.00):

Papildus informācija un pieteikšanās dalībai tirdziņā: tālr. 29343960.
* Programmā iespējamas izmaiņas, sekojiet aktuālajai informācijai www.facebook.com/konupagasts.
16. jūlijā
♦ plkst. 9.00 stadionā Naukšēnu kausa izcīņa futbolā;
♦ plkst. 12.00 pie Naukšēnu Kultūras nama “Pus-

dienlaika jampadracis” ar tirgošanos, izklaidēm
bērniem – pogu darbnīca, smilšu gleznu veidošana, piepūšamā atrakcija, batuts, veselīga uztura
praktisko nodarbību, izstādi, militārās tehnikas,
ieroču un ekipējuma izstādi, lielās zupas un garās
sviestmaizes ēšanu, gleznošanu. Pieteikšanās
dalībai tirdziņā: tālr. 26397236.
♦ plkst. 14.00 pie Naukšēnu Kultūras nama pašdarbnieku koncerts;
♦ plkst. 15.00 pie Naukšēnu Cilvēkmuzeja “Lielo
spēļu diena”;
♦ plkst. 17.00 svētku braucamparāde. Pulcēšanās
SIA “Naukšēni” stāvlaukumā. Pieteikšanās dalībai
braucienā: tālr. 27887736 (no 11. līdz 15. jūlijam);
♦ plkst. 19.00 pie Naukšēnu Kultūras nama Gunta
Veita koncerts;
♦ plkst. 21.00 aiz Naukšēnu Kultūras nama svētku
balle ar grupu “Kreisais pagrieziens” un DJ.
17. jūlijā

♦ pašmāju un kaimiņu amatnieku labumu tirdziņš,

bodītes vēderpriekiem;
♦ radošas labu lietu pašgatavošanas darbnīcas;
♦ jautri sportiskas aktivitātes ģimenēm un individuāli;
♦ piepūšamās atrakcijas;
Valmieras koprades darbnīca DARE ar audumu apdrukas darbnīcu – ņem līdzi savu kokvilnas kreklu vai
auduma maisiņu un apdrukā ar svētku vai citu zīmējumu! Kreklus varēs iegādāties arī uz vietas.
Aicinājums ierasties jebkāda veida cepurēs, lai
piedalītos cepuru parādē!

♦ plkst. 12.00 Piksāru baznīcā Daiņa Skuteļa kon-

certs;
♦ plkst. 12.00 pie Naukšēnu vidusskolas 3 pret 3 florbola turnīrs;
♦ plkst. 18.00 stadionā Kornhola turnīrs.
Programmā iespējamas izmaiņas. Aktuālā informācija: www.valmierasnovads.lv, Naukšēnu apvienības un
Naukšēnu Kultūras nama Facebook lapās

BURTNIEKU EZERA SVĒTKI
16. jūlijā

Plkst. 10.00–16.00:
♦ pārtikas mājražotāju tirgus “Novada Garša”;
♦ meistarklases: zandarta un asara pagatavošana
Daigas Siliņas vadībā, kūpināšanas meistarklase
Roberta Pelša uzraudzībā;
♦ z/s “Enksāres”gatavotās brekša zupas degustācija;
♦ makšķerēšanas prasmju pilnveidošana profesionāļu vadībā;
♦ muzikāls sveiciens no dueta “Mediante”.
♦ visas dienas garumā aktivitātes gan Burtnieku
ezera krastā, gan uz ūdens:
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♦ kruīza braucieni ar pontonlaivu “Made Marija”;
♦ SUP dēļus, kajakus un vizināšanos ar laivām no-

drošinās “Vidzemes laivas”;
♦ radošās darbnīcas, piepūšamās atrakcijas, ūdensbumbas, “Mārtiņa burbuļi” bērniem;
♦ sportiskās aktivitātes – alpīnisma atrakcijas;
♦ izjādes ar zirgiem.
Plkst. 20.00:
♦ pie Burtnieku ezera koncerts – IGO un muzikālā
apvienība “Vējturi”. Ieeja: bez maksas.

KULTŪRA

Vasarā Valmierā notiek
koncertu cikla “Mūda” –
mūzika dabā – koncerti
“Izkust zaļajos atomos, izplūst, pārvērsties zaļajā domā.” /I. Ziedonis/
Jau trešo vasaru Valmierā norisinās koncertu cikls “Mūda” – mūzika dabā. Sajūtu koncerti ir muzikāls baudījums, kura laikā izvēlētā norises vieta kļūst par neierastu, vēl neapgūtu skatuvi un vienlaikus – skaistu ainavisko scenogrāfiju.
Katrs koncerts apvieno Latvijā atpazīstamus un iemīļotus mūziķus, kuri uzstājas kopā ar jauniešiem no Valmieras, savukārt dabai šajā koncertu ciklā piešķirta
vadošā loma.
Šovasar “Mūda” koncertus caurvij tematiskā ievirze: mežs. Mežs ir dabas
templis. Tas atjauno un dod enerģiju caur viselementārākajām maņām. Tā ir “es”
sakārtošana, meditācija. Atgriešanās pie vienkāršības un pirmavota – dabas.
Koncertu ciklu 17. jūnijā atpūtas bāzē “Baiļi” atklāja Laima Jansone, grupa
“Zāle” un mūsdienu deju grupa “Baltā”, kopā radot mūzikas, kustības un dabas
sinerģiju.
9. jūlijā plkst. 20.00 Sajūtu parka teritorijā viesosies Aija Andrejeva TRIO.
Koncertā izskanēs dziedātājas Aijas Andrejevas lielākie hiti intīmā gaisotnē pašas
skatuves mākslinieces Aijas Andrejevas, ģitārista, producenta un komponista
Kaspara Ansona, kā arī džeza pianista un komponista Toma Mikāla izpildījumā.
Stāsti un mūzika priekšplānā, vairāk atkailināti nervu gali un brīnišķīga iespēja
koncerta laikā māksliniekiem satikties tuvāk ar savu klausītāju!
27. augustā plkst. 19.00 mežā pie Gaujas (pa ceļam uz Ķelderleju) notiks
koncertu cikla “Mūda” noslēdzošais koncerts, kurā uzstāsies Elza Rozentāle un
etnodžeza grupa. Koncertprogrammā iekļautas grupas oriģinālkompozīcijas
ar latviešu dainu vārdiem, savukārt skanējums ir mūsdienīgi spēcīgs un dzīvs –
tradicionālās latviešu dziedāšanas un pasaules ritmiskās mūzikas vokālo manieru
apvienojums ar bungu, perkusiju un kontrabasa ritmiskām skaņām, elektriskās
ģitāras plašumu un bezgalīgajām sintezatoru elektroniskajām iespējām.
Biļetes cena uz katru koncertu 15 EUR. Ar Valmieras kultūras karti 1 EUR
atlaide. Biļetes var iegādāties “Biļešu paradīzē”. Bērniem līdz divu gadu vecumam
biļete nav nepieciešama.
Līga Tarbuna,
Valmieras novada pašvaldība

Kapusvētki
Jūlijā un augustā Valmieras novadā
esošajās kapsētās norisināsies kapusvētki, kuru laikā aicinām sakopt un labiekārtot piederīgo kapavietas.
Sakopjot kapavietu, aicinām novākt
kritušās lapas, zarus, gružus un citus
atkritumus, nopļaut zāli un veikt citus
nepieciešamos labiekārtošanas darbus.
Radušos atkritumus lūgums nogādāt
attiecīgos konteineros vai komposta
kaudzēs, kas pieejamas katras kapsētas
teritorijā.
Kā ierasts, pirms kapusvētkiem bez
maksas būs pieejama smilts un grants.
Plašāka informācija pieejama, sazinoties
ar attiecīgās kapsētas pārzini.
Kapusvētku norises datumi:
♦Bērtuļa kapos Rūjienā
7. augustā plkst. 12.00;
♦Bērzaines (Jaunburtnieku) kapos
13. augustā plkst. 15.00;
♦Briedīšu kapos Rūjienā
7. augustā plkst. 15.00;
♦Burtnieku vecajos un jaunajos kapos
30. jūlijā, svētbrīdis jaunajos kapos
plkst. 13.00;
♦Centra kapos Valmierā
3. jūlijā plkst. 15.00;
♦Dauguļu kapos
6. augustā plkst. 14.00;
♦Dikļu kapos
30. jūlijā plkst. 15.00;
♦Dīvala kapos Valmierā
10. jūlijā plkst. 15.00;
♦Ēveles kapos
31. jūlijā plkst. 14.00, plkst. 15.30 Ēveles evaņģēliski luteriskajā baznīcā izskanēs ērģeļmūzikas koncerts, muzicēs Līga Ivāne ar domubiedriem;
♦Kauguru kapos
7. augustā plkst. 16.00;
♦Kocēnu kapos
17. jūlijā plkst. 15.00;
♦Matīšu kapos
6. augustā plkst. 12.00;
♦Mazsalacas pilsētas kapos
17. jūlijā plkst. 15.00;
♦Rencēnu kapos
13. augustā plkst. 13.00;
♦Rubenes kapos
31. jūlijā plkst. 14.00;
♦Skudrītes kapos Rūjienā
7. augustā plkst. 14.00;
♦Sprēstiņu kapos
6. augustā plkst. 15.00;
♦Strenču pilsētas kapos
7. augustā plkst. 14.00;
♦Trikātas kapos
2. jūlijā plkst. 14.00.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
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“Latvian Voices” a cappella festivāls
Valmierā
No 30. jūnija līdz 2. jūlijam Valmierā noritēs Latvian Voices a cappella festivāls un meistarklases. Jau sesto gadu
Valmiera kļūs par a cappella galvaspilsētu, aicinot interesentus gan uz koncertiem, gan izglītojošām meistarklasēm.
Festivāla īpašie viesi būs a capella grupa “Estonian Voices”. Tā ir profesionāla vokālā grupa no Igaunijas, kas dar-

bojas kopš 2011. gada un savās programmās iekļauj džezu,
klasiku, tradicionālo folkloru, kā arī populāro mūziku. “Estonian Voices” ne tikai dalīsies savās zināšanās ar meistarklašu dalībniekiem, bet arī apvienosies kopīgā koncertā ar
“Latvian Voices” 1. jūlija vakarā Valmieras Kultūras centrā.
Pirmo reizi festivāla vēsturē norisināsies a cappella
jaundarbu konkurss. Dalībnieki tiks aicināti aranžēt kādu
no ukraiņu tautasdziesmām a cappella sastāvam. Labākie
darbi tiks izpildīti festivāla noslēguma koncertā “A Cappella
nakts Ukrainai”.
“Latvian Voices a cappella festivāls ir mūsu gada
gaidītākais notikums, tāpēc īpaši priecājamies, ka šīs vasaras a cappella svētki atkal varēs norisināties klātienē.
A cappella žanrā, kur vienīgais instruments ir balss, dažādas vokālās krāsas un to nepārtraukta meklēšana ir viena
no pamatlietām, tāpēc turpinām savu misiju dalīties zināšanās un pieredzē, kā arī aicinām klausītājus izbaudīt
koncertos to, cik dažādi cilvēka balss var skanēt,” stāsta
“Latvian Voices” līdere Laura Jēkabsone.
Festivāla norisi atbalsta Valmieras novada pašvaldība.
Zane Johansone,
“Latvian Voices”

Ķēniņa Tālivalža svētki Trikātā
16. jūlijā Trikātā svinēs Ķēniņa
Tālivalža svētkus. Ar dažādiem pasākumiem un aktivitātēm visai ģimenei svētki sestdienā sāksies jau no paša rīta.
Sabiedrības “Rona” kausa izcīņa volejbolā, dažādas sportiskas aktivitātes, mājražotāju un amatnieku tirdziņš, izstādes:
Trikātas Kultūras namā – Ivetas Kreišmanes gleznas, Saieta nama kamīnzālē –
Ingas Geduševas gleznas, pastāvīgā ekspozīcija “Trikāta fotogrāfijās“ un aušanas
studijas projekta “Trikātas etnogrāfiskie
brunči” izstādes, dalībniekiem, skatītājiem un pircējiem būs pieejami jau no
plkst. 10.00.
Svētku atklāšana paredzēta plkst.
12.00, kurai tūlīt sekos mūzikas grupas
“Trejasmens” no Ropažiem koncerts,
taču paralēli tam turpināsies jau iesāktās aktivitātes, kur neizpaliekoša izprieca
bērniem būs arī piepūšamās atrakcijas.
Dienas gaitā paredzētas ļoti aizraujošas un izzinošas darbnīcas, kuras vadīs
“9 arodi” meistari no Limbažiem. Varēs
apgūt vikingu aušanas prasmes, papīra liešanu un dziju krāsošanu ar
dabīgām krāsvielām. Tāpat būs iespējams iepazīties ar celošanas pamatiem,
kurus rādīs Inga Geduševa. Pirmo reizi
tiks organizēts mākslas plenērs iesācējiem, kura laikā katrs interesents varēs
iepazīt eļļas pasteļu noslēpumus. Interesants jaunums šogad būs zirgu
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šovs, notiks arī vizināšanās zirga mugurā. Visi, kuri vēlēsies, varēs izrotāties
ar hennas zīmējumu. Kas gan būtu
Ķēniņa svētki bez spēka un izturības
skrējiena “Ķēniņa Tālivalža taka”! Zemessargu un vēstures un aktīvās atpūtas sabiedrības “Araisis” no Dzērbenes organizēto izturības maršrutu varēs
izmēģināt un savus spēkus pārbaudīt
dažādās vecuma grupās. Vīri varēs pārliecināties par savu spēku un izturību
jautrajā atrakcijā “Uznes kalnā ķēniņieni”.
Ja nogurs kājas, tad varēs tās pūtināt, pārbaudot roku un prāta veiklību, spēlējot

dažādas viduslaiku galda spēles, kuras
mums piedāvās “Araisis”.
Svētku noslēgumā plkst. 19.00 Trikātas pilsdrupās grupas “Marhils un draugi”
koncerts “Tikai tā”, piedaloties solistiem
Aijai Andrejevai un Ivo Fominam. Biļetes
iepriekšpārdošanā “Biļešu paradīzes”
kasēs un Trikātas Kultūras centrā. Biļetes
cena: 8 EUR, koncerta dienā pilskalnā
10 EUR. Pēc koncerta zaļumballe kopā ar
grupu “Zeļļi”, ieeja ballē: 5 EUR.
Ilze Dauvarte,
Valmieras novada pašvaldība

VALMIERĀ
1. jūlijā plkst. 20.00 Valmieras Kultūras
centrā “Latvian Voices” un “Estonian
Voices” koncerts. Ieeja: 12–25 EUR.
Biļetes: “Biļešu Paradīzē”.
1. jūlijā plkst. 19.00 restorāna Akustika gada jubilejas svinības: plkst. 19.00
Katrīnas Gupalo koncerts, plkst. 21.00
Toms Grēviņš un Kārlis Dagilis – plates.
Ieeja: 10 EUR (rezervēta vieta pie galdiņa (1 pers.) un uzkodas). Biļetes: Akustikā vai www.bilesuparadize.lv.
1. jūlijā Valmieras integrētā bibliotēka kā sarunu festivāla LAMPA kopā
skatīšanās vieta aicina tiešsaistē noskatīties festivāla LAMPA diskusijas:
♦ plkst. 12.00–12.20 sarunu festivāla
LAMPA atklāšana;
♦ plkst. 12.30–13.30 diskusija “Klimatneitrāls mājoklis – kā to iespējams sasniegt?”;
♦ plkst. 14.00–15.00 Valmieras novada pašvaldības rīkotā diskusija
“Drosme. Dinamika. Pārmaiņas.”;
♦ plkst. 15.00–16.30 saruna “Kā mūsdienu jaunietis izjūt piederību savai
valstij?”.
2. jūlijā plkst. 19.00 Valmieras estrādē
Valmieras deju apriņķa kolektīvu svētku koncerts. Pēc koncerta zaļumballe ar
grupu “Papīra lidmašīnas”.
2. jūlijā plkst. 20.00 Akustikas dārza
koncerts – Laimis Rācenājs. Ieeja: 10 EUR
(rezervēta vieta pie galdiņa (1 pers.) un
uzkodas). Biļetes: Akustikā vai www.
bilesuparadize.lv.
3. jūlijā plkst. 12.00 Jāņa Daliņa stadionā “Valmieras spēles 2022 vieglatlētikā”. Plašāk: www.athletics.lv.
3. jūlijā plkst. 15.00 Valmieras estrādē
Putu ballīte. Ieeja: 4 EUR. Biļetes: “Biļešu
Servisā”.
5. jūlijā plkst. 17.00–19.00 Valmieras
koprades darbnīcā DARE radošā darbnīca pieaugušajiem “Radi pats” – iepazīsti CNC frēzi un gravieri. Ieeja: 20 EUR.
Biļetes: darevalmiera.lv/pasakumi.
9. jūlijā pie Valmieras Olimpiskā centra
ielu sporta veidu un kultūras festivāls
“Ghetto Games”. Plašāk: www.ghetto.lv.
9. jūlijā plkst. 20.00 Akustikas dārza
koncerts – Kārlis Kazāks un Undīne.
Ieeja: 10 EUR (rezervēta vieta pie galdiņa (1 pers.) un uzkodas). Biļetes: Akustikā vai www.bilesuparadize.lv.
9. jūlijā plkst. 20.00 Sajūtu parka
teritorijā koncertu cikls “MŪDA” – Aija
Andrejeva Trio. Ieeja: 15 EUR. Biļetes:
“Biļešu Paradīzē”.
13. jūlijā plkst. 17.00–19.00 Valmieras
koprades darbnīcā DARE pieredzes

Pasākumi
dalīšanās pasākums “Meikeru meetup”.
Pieteikšanās: darevalmiera.lv/pasakumi.
16. jūlijā plkst. 10.00 Valmierā un
Valmiermuižā Rogaininga seriāla “Pilsētas leģendas” 3. posms “Valmiermuižas Drumlinu rogainings”. Nolikums un
pieteikšanās: www.rigasrogainings.lv.
16. jūlijā plkst. 20.00 Akustikas dārza
koncerts – “Latvian Blues Band Duo”.
Ieeja: 10 EUR (rezervēta vieta pie galdiņa (1 pers.) un uzkodas). Biļetes:
Akustikā vai www.bilesuparadize.lv.
17. jūlijā plkst. 11.00 Krāču kakta
“Šķūnī” (Krāču ielā 2) bezmaksas leļļu
teātra izrāde “Bruņurupuči šķiro”. Pēc
izrādes – radošās darbnīcas. Pasākums
paredzēts ģimenēm ar bērniem līdz
7 g.v. Iepriekšēja pieteikšanās: tālr.
27767876.
17. jūlijā plkst. 14.00 Jāņa Daliņa stadionā Optibet Virslīgas 21. kārtas spēle
Valmiera FC–BFC Daugavpils. Ieeja: 5
EUR.
No 18. līdz 21. jūlijam Valmieras
dzimšanas dienas svētku nedēļā koprades darbnīca DARE aicina ikvienu
izveidot savu svētku apdruku dzimšanas dienas motīvā “Svētku randiņš”,
bez maksas to uzdrukājot uz līdzi
paņemtā kokvilnas krekliņa vai maisiņa.
Pieteikšanās: www.picktime.com/DARE.
22. jūlijā plkst. 16.00 Valmieras muzeja Izstāžu namā izstādes “Sabotāža II”
atklāšana.
22. jūlijā plkst. 17.00 Valmieras muzeja Garšaugu dārzā tikšanās ar Zeltīti Kavieri “Viens malks veselības”.
23. jūlijā plkst. 14.00–17.00 Valmieras pilsētas svētku pastaigas spēle
“Gaujas krastu bingo”. Uzdevuma lapas
iespējams saņemt Valmieras Tūrisma informācijas centrā Rīgas ielā 10.
23. jūlijā plkst. 16.30 Krāču kakta
“Šķūnī” atraktīvs iepazīšanās vakars
“Tikšanās vieta – Šķūnis”, vadīs Uģis
Melders.
23. jūlijā plkst. 18.00–19.00 Valmieras novada fonda Labdarības bumbu
rallijs Kazu krācēs. Biļetes iepriekšpārdošanā dalībai sacensībās: 3–5 EUR.
23. jūlijā plkst. 20.00 Akustikas dārza
koncerts – Aija Vītoliņa. Ieeja: 10 EUR
(rezervēta vieta pie galdiņa (1 pers.) un
uzkodas). Biļetes: Akustikā vai www.
bilesuparadize.lv.
24. jūlijā plkst. 11.00 Valmieras pilsētas svētku velobrauciens ģimenēm.
Pieteikšanās: tālr. 26332213, e-pasts
tic@valmierasnovads.lv vai klātienē Valmieras Tūrisma informācijas centrā. Vietu skaits ierobežots.
24. jūlijā plkst. 14.00 Valmieras Svētā

Sīmaņa baznīcā ērģeļmūzikas koncerts
– ērģelniece Ilona Birģele.
24. jūlijā plkst. 14.00 Jāņa Daliņa stadionā Optibet Virslīgas 22. kārtas spēle
Valmiera FC–FK Metta. Ieeja: 5 EUR.
25.–26. jūlijā Jāņa Daliņa stadionā Valmieras novada atklātais čempionāts,
Valmieras čempionāts vieglatlētikas
daudzcīņās.
29.–30. jūlijā Jāņa Daliņa stadionā
Valsts prezidenta balvas izcīņa vieglatlētikā.
30. jūlijā plkst. 20.00 Dīvaliņa pļavās
grupas “Prāta Vētra” koncerts. Ieeja:
30–45 EUR. Biļetes: www.ekase.lv, Valmieras Kultūras centra kasē.
Līdz 3. jūlijam Valmieras muzeja Izstāžu nama foajē ekspresizstāde “Leļļu
namiņš”.
Līdz 16. jūlijam Valmieras muzeja Izstāžu namā izstāde “No vienas saknes”.
Gleznotājam, skolotājam, novadniekam
Jānim Galzonam – 110. Izstādē piedalās
arī Miķelis Galzons, Jānis Galzons (juniors), Antra Galzone, Matīss Galzons.
No 22. jūlija Valmieras muzeja Izstāžu
nama cokolstāvā ekspozīcija – atklātais
krājums “Mājā un sētā”.
No 22. līdz 25. jūlijam Valmieras muzeja Garšaugu dārzā vides instalācija
“K.O.P.Ā”.
No 22. jūlija līdz 3. septembrim Valmieras muzeja Izstāžu namā izstāde
“Sabotāža II”, mākslinieks Klāvs Loris.
Līdz 5. augustam Valmieras integrētajā bibliotēkā mākslinieces Kristīnes Kvitkas gleznu izstāde “Piezīmes no Itālijas”.
Līdz 4. septembrim Valmieras Kultūras
centrā fotoizstāde “Randiņš ar fotogrāfu”.

Pirmizrādes kinoteātrī
“Gaisma”
No 29. jūnija “Minioni 2” (U), (LV), arī
3D formātā.
No 30. jūnija “Elviss” (12+).
No 1. jūlija “Melnais telefons” (16+).
No 7. jūlija “Tors: mīla un pērkons” (12+),
arī 3D formātā.
No 15. jūlija “Supervaroņi/ Supereroi”
(16+).
No 22. jūlija “Nē” (16+).
No 29. jūlija “DC supermīluļu līga” (U),
(LV).
Drīzumā: “Ložu ekspresis”, “Marmadjūks”, “Zvērs”, “Neona pavasaris” (LV),
“Avatars” (2009, 3D formātā), “Mamma
vēl smaida” (LV).
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BRENGUĻU, KAUGURU un
TRIKĀTAS APVIENĪBĀ
16. jūlijā no plkst. 10.00 Ķēniņa Tālivalža
svētki Trikātā. Plašāk: 28. lpp.
24. jūlijā plkst 15.00 Trikātas pilskalnā
senioru deju grupu kopkoncerts “Vasaras
sapnis”.
28. jūlijā plkst. 16.30–20.00 orientēšanās
sacensību seriāla “Valmieras Magnēts” 14.
kārtas sacensības kartē “Dūkas” Trikātas
pagastā. Plašāk: www.zvoc.lv.
28. jūlijā plkst. 21.00 pasākumu vietā
“Siltumnīca” Zelmas Jēgeres (VIŅA) akustiski instrumentālais koncerts. Ieeja: par
ziedojumiem.
30. jūlijā Brenguļos 2. ICO Brenguļu Outdoor Open krosmintonā.
No 16. jūlija Trikātas Saieta namā Ingas
Geduševas gleznu izstāde.
No 16. jūlija Trikātas Saieta namā Trikātas
audēju projekta ietvaros veidotā Trikātas
etnogrāfisko brunču izstāde.
Līdz 30. jūlijam Trikātas Kultūras namā
Ivetas Kreišmanes gleznu izstāde.

BURTNIEKU APVIENĪBĀ
1. jūlijā plkst. 21.00 Valmiermuižas alus
terasē dzīvās mūzikas vakars.
2. jūlijā plkst. 19.30 Valmiermuižas terasē
koncerts “A cappella nakts Ukrainai”.
2.–3. jūlijā Burtniekos Burtnieku ezera
SUP festivāls un Baltijas kauss vindserfingā
“Burtnieks vārās 2022”.
8. jūlijā plkst. 18.00 Camphill ciematā
“Rožkalni” draudzīga tikšanās un tirdziņš,
plkst. 19.00 muzicēs viduslaiku mūzikas
grupa “Artemisia Absinthium” un Ogres
danču klubs.
8. jūlijā plkst. 19.00 parkā aiz Ēveles Tautas nama Dārza svētki.
8. jūlijā plkst. 21.00 Valmiermuižas alus
terasē dzīvās mūzikas vakars – grupa SIGMA.
9. jūlijā plkst. 22.00 Rencēnu estrādē
zaļumballe kopā ar grupu “Blēži”.
10. jūlijā Vecates sporta laukumā 3x3
florbola turnīrs “Vecates kauss 2022”.
14. jūlijā plkst. 21.00 Valmiermuižas
parkā brīvdabas kino vakars.
15. jūlijā plkst. 21.00 Valmiermuižas
alus terasē dzīvās mūzikas vakars – grupa
“Pienvedēja piedzīvojumi”.
16. jūlijā velobrauciens “Apkārt Burtnieku
ezeram”
16. jūlijā Burtnieku ezera svētki. Plašāk
26. lpp.
16. jūlijā plkst. 12.00 Matīšos, Dzirnavu
laukumā Matīšu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 115 gadu jubilejas sacensības
un aktivitātes. Plkst. 21.00 Matīšu estrādē
zaļumballe.
20. jūlijā plkst. 11.00–14.00 Vecates pagasta bibliotēkā, estrādē un parkā visiem
vecumiem radošo aktivitāšu diena “Par
putniem” un Unas Leitānes izstādes atklāšana.
23. jūlijā Burtniekos “Burtnieku kauss
volejbolā”.
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28. jūlijā plkst. 21.00 Valmiermuižas
parkā brīvdabas kino vakars.
29. jūlijā plkst. 21.00 Valmiermuižas alus
terasē dzīvās mūzikas vakars – grupa “Baložu pilni pagalmi”.
30. jūlijā plkst. 10.00 Matīšu pamatskolas
sporta laukumā 39. futbola zibensturnīrs.
30. jūlijā plkst. 10.00–13.00 Matīšu pamatskolas sporta laukumā Ģimenes sporta diena.
30. jūlijā plkst. 10.00–14.00 Rencēnu pagasta estrādē Ģimenes diena – spēles, atrakcijas, radošās darbnīcas.
31. jūlijā plkst. 15.30 Ēveles evaņģēliski
luteriskajā baznīcā ērģeļmūzikas koncerts,
muzicēs Līga Ivāne ar domubiedriem.
Jūlijā Rencēnu pagasta kultūras namā
Ainažu Mūzikas un mākslas skolas darbu
izstāde.
Līdz 15. jūlijam Ēveles pagasta bibliotēkā
mākslinieces Vitas Balodes gleznu izstāde
“Mirkļu zibšņi”.
Līdz 20. jūlijam Burtnieku Mācītājmuižas
kompleksa staļļa ēkā Guntara Sviķa gleznu izstāde. Apskates pieteikšana: tālr.
26479451.
No 20. jūlija līdz 2. septembrim Vecates
pagasta bibliotēkā mākslinieces Unas
Leitānes bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde.
Līdz 30. augustam Matīšu Tautas namā
Regīnas Sergeles gobelēni un Baibas Feoktistovas gleznas.
Līdz 1. novembrim Burtnieku baznīcā Leldes Kalcenavas afišu izstāde un ekspozīcija
par baznīcas 14 solu restaurāciju. Apskates
pieteikšana: tālr. 26479451.

KOCĒNU APVIENĪBĀ
1. jūlijā plkst. 19.00 Kocēnu estrādē
jutekliska komēdija jeb demogrāfiskais
sprādziens divās daļās “Gribu bērnu!”.
Lomās: Ģirts Ķesteris, Elīna Vāne, Zane
Daudziņa un Aldis Siliņš. Ieeja: 15 EUR
(jūnijā), 20 EUR (izrādes dienā). Biļetes:
“Biļešu paradīzes” kasēs.
3. jūlijā Vaidavā “KRONIS Vaidavas triatlons
2022” – distances atbilstoši vecuma grupām, triatlona distance “Pirmais triatlons”
(0,1+5+1 km), kas paredzēta, lai iedrošinātu izmēģināt spēkus simboliskā triatlona distancē, kā arī “KRONIS Vaidavas
2022. gada standarta distane” (1,5+40+10
km). Reģistrācija: www.sportlat.lv.
7. jūlijā plkst. 20.00 Vaidavas ezermalas
estrādē teātra “Volatus” pirmizrāde – Laras
Mercas muzikālā izrāde “Mīlestības pinekļos”. Ieeja: 5 EUR.
8. jūlijā plkst. 20.00 Mujānu biedrības
namā koncertprogramma “Après un
rêve” jeb “Pēc sapņa” duetā muzicēs
flautiste Dita Krenberga un arfiste Dārta
Tisenkopfa-Muselli. Ieeja: 25 EUR. Biļetes:
www.aula.lv vai zvanot pa tālr. 29829588.
Plašāk: www.mujani.lv.
9. jūlijā Vaidavā 41. skrējiens “Apkārt Vaidavas ezeram” – bērnu skrējieni un 11,7 km
distance apkārt ezeram. Dalības maksa: 2–10 EUR. Reģistrācija tikai tiešsaistē:
www.sportlat.lv.

10. jūlijā Indriķa diena Rubenē. Aktivitātes visas dienas garumā, lekcijas. Indriķa
dienas noslēgumā, plkst. 19.00 Rubenes
baznīcas dārzā koncerts “Cik mirklis svēts”.
Piedalīsies: Zigfrīds Muktupāvels (balss, vijole), Jānis Lūsēns (klavieres), Evija Mundeciema (flauta), Jānis Lūsēns jr. (basa ģitāra).
11. jūlijā plkst. 11.00 Bērzaines Tautas
namā sadarbībā ar Valmieras koprades
darbnīcu DARE radošā darbnīca bērniem
“Krūzītes apdruka” Iepriekšēja pieteikšanās tautas namā.
15. jūlijā plkst. 20.00 Kocēnu estrādē
laikmetīgā teātra “Volatus” muzikālā izrāde
“Mīlestības pinekļos”. Ieeja: 5 EUR. Biļetes:
pasākuma norises vietā.
16. jūlijā plkst. 17.00 Zilākalna ciema
parkā zem ozola trombonista Vaira Nartiša
koncerts “Pūt un palaid”.
21. jūlijā plkst. 21.00 Rubenes baznīcas
dārzā nakts koncerts. Piedalīsies: operdziedātāja Inga Šļubovska un citi skatuves
mākslinieki.
23. jūlijā Jura Neikena pamatskolas stadionā Kocēnu apvienības sporta spēles.
23. jūlijā plkst. 22.00 Neikenkalna dabas
koncertzālē balle ar grupu “Vidroks”. Ieeja:
5 EUR.
31. jūlijā Kocēnos Pasaules koklētāju nometne. Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās:
nora.urbane@valmierasnovads.lv vai tālr.
26988129.
Jūlijā Bērzaines Tautas namā Šalkoņa
Ozoliņa fotoizstāde “Retrospekcija”.
Līdz 3. jūlijam Kocēnu Kultūras namā
Valda Celma izstāde “Latviskais pasaules
skats. Patība. Raksts. Zīmes”.
Līdz 10. jūlijam Vaidavas Kultūras un
amatniecības centrā radošo darbu izstāde
“Satikšanās prieks – Vaidavā”.
Līdz 13. jūlijam Kocēnu pagasta bibliotēkā novadnieces Sniedzes Sproģes privātkolekcijas alus kausu izstāde.
Līdz 17. jūlijam Zilākalna Kultūras namā
gleznotāja Jāņa Puriņa izstāde “Ainava
dvēselei”.

MAZSALACAS APVIENĪBĀ

1. jūlijā Mazsalacas pilsētas bibliotēka kā
sarunu festivāla LAMPA kopā skatīšanās
vieta aicina tiešsaistē noskatīties festivāla
LAMPA diskusijas:
♦plkst. 12.00–12.20 sarunu festivāla
LAMPA atklāšana;
♦plkst. 13.00–14.00 Krustpunktā diskusija “Mediju loma aktīvas karadarbības laikā”;
♦plkst. 14.00–15.00 Valmieras novada pašvaldības rīkota diskusija “Drosme. Dinamika. Pārmaiņas.”;
♦plkst. 16.00–17.30 ģeopolitiska diskusija “Karš mūsu makā”.
2. jūlijā Skaņkalnē Skaņkalnes pagasta atklātais čempionāts “Vasaras volejbolā”.
6. jūlijā Mazsalacas muzejā Kristera Brokāna fotoizstādes atklāšana.
9. jūlijā plkst. 12.00 Mazsalacas Kultūras
centrā IX Mazpilsētu un Lauku koru
konkurss.

9. jūlijā plkst. 13.00 Mazsalacas Kultūras
centrā IX Mazpilsētu un Lauku koru konkurss, plkst. 16.00 Mazsalacas Sv. Annas
evaņģēliski luteriskajā baznīcā koru koncerts, plkst. 17.30 sadziedāšanās pilsētas
centrā.
13. jūlijā plkst. 16.00 Mazsalacas pilsētas
bibliotēkā tikšanās ar fotoizstādes “Personības manā dzīves ceļā” autoru, fotogrāfu, fotovēsturnieku, Triju Zvaigžņu ordeņa
virsnieku, vienu no Latvijas Fotogrāfijas
muzeja izveidotājiem Pēteri Korsaku.
Aicināti visi fotoentuziasti un fotomākslas
cienītāji!
14.–16. jūlijā Mazsalacas pilsētas svētki
un velo svētki “Ērenpreisam 131”. Moto:
“Stāsts par vērtībām”. Plašāk: Mazsalacas
Kultūras centra Facebook lapā.
14. jūlijā plkst. 20.00 Mazsalacas Kultūras
centra iekšpagalmā svētku ieskaņas mirklis koncertā "TAS vakars" ar Elzu Rozentāli
un Kasparu Zemīti. Ieeja: 10 EUR. Biļetes:
Mazsalacas Kultūras centrā no 01.07.2022.
15.–16. jūlijā Mazsalacas Kultūras centrā seminārs “Rakstaino dubultcimdu darināšanas prasme Mazsalacā”, Amatu mājā
praktiskās nodarbības (cimdu adīšana) ar
iepriekšēju pieteikšanos. Plašāk: Mazsalacas Kultūras centra Facebook lapā.
15. jūlijā plkst. 18.00 Mazsalacas Kultūras
centrā izstādes “Rakstainie dubultcimdi”
atklāšana.
16. jūlijā plkst. 9.00 Zaļajā skvērā un
Mazsalacas Kultūras centra iekšpagalmā
Amatnieku darinājumu tirgus.
17. jūlijā Mazsalacā Mazsalacas čempionāta pludmales volejbolā 1. posms.
18.–23. jūlijā Lībiešu pilskalna estrādē
Rīgas skolēnu pils jauno arheologu nometne.
20.–23. jūlijam Mazsalacas Kultūras centrā un tā ārtelpas teritorijā radošā nometne bērniem un jauniešiem “Mēs, mazsalacēni!”.
23. jūlijā Mazsalacas vidusskolas stadionā Mazsalacas futbola turnīrs.
24. jūlijā Mazsalacā Mazsalacas čempionāta pludmales volejbolā 2. posms.
26. jūlijā plkst. 19.00 Mazsalacas Sv. Annas baznīcā Annas dienai veltīts koncerts.
Maija Ozola – vijole, Līga Ivāne – ērģeles,
klavieres.
30. jūlijā plkst. 13.00–20.00 Vizmu saiets
Sēļu muižā – ekskursija, koncerts un saviesīgs vakars. Svētkos piedalīsies Dobeles Kultūras centra sieviešu koris “Vizma”,
Valmieras Kultūras centra vīru koris “Imanta”, Sēļu pagasta Tautas nama dāmu deju
kopa “Reveranss”, folkloras kopa “Sēlene”,
kapella “Sēļu muižas muzikanti”.
Jūlijā Mazsalacas pilsētas bibliotēkas Bērnu nodaļā Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādes ”Dārziņš” audzēkņu darbu izstāde.
Jūlijā Mazsalacas Kultūras centrā Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde “Pērļu zvejnieki”.
Jūlijā Mazsalacas muzejā izstāde “Pēteris
Lūcis un Mazsalaca”.
Jūlijā izstādes Sēļu muižā:
♦ Izstāžu zālē Latvijas Etnogrāfiskā brīv-

dabas muzeja izstāde “Skroderdienas
Bonaventūras muižā”;
♦ Velvju zālē mākslinieces Ineses Āboliņas keramikas izstāde “Laba diena” līdz
31. augustam;
♦ Klētī Latvijas Mākslas akadēmijas
Keramikas katedras 2. kursa studentu
arheoloģijas mantojuma keramikas
darbu izstāde “Jauns – senais” līdz 30.
septembrim;
♦ Mazajā zālē mākslinieces Mairas Veisbārdes izstāde “Latvijas ainavas” līdz
31. augustam;
♦ Stallī Jūrmalas mākslinieku Sēļu muižas
plenēru darbi līdz 31. augustam un
kolekcionāra Roberta Pāžes radio kolekcijas izstāde līdz 30. septembrim;
Līdz 18. jūlijam Mazsalacas pilsētas bibliotēkā fotogrāfa, fotovēsturnieka un Triju
Zvaigžņu ordeņa virsnieka Pētera Korsaka
fotoizstāde “Personības manā ceļā”.

NAUKŠĒNU APVIENĪBĀ

1. jūlijā plkst. 18.00 Naukšēnu sporta

stadionā pludmales volejbola čempionāta
2. posms MIX grupā.
No 4. jūlija līdz 29. jūlijam Ķoņu bibliotēkā Ineses Kalinkas foto izstāde "Mans
GADA LAIKS".
7. jūlijā plkst. 18.00 Naukšēnu sporta stadionā pludmales volejbola čempionāta
2. posms VĪRU grupā.
14.-17. jūlijā Naukšēnu–Ķoņu svētki. Plašāk: 26. lpp.
14. jūlijā plkst. 18.00 Naukšēnu sporta
stadionā pludmales volejbola čempionāta
3. posms MIX grupā.
16. jūlijā plkst. 9.00 Naukšēnu sporta stadionā kausa izcīņa futbolā.
17. jūlijā plkst. 12.00 pie Naukšēnu vidusskolas florbola turnīrs 3x3.
17. jūlijā plkst. 18.00 Naukšēnu stadionā
Kornhola turnīrs.
21. jūlijā plkst. 18.00 Naukšēnu sporta
stadionā pludmales volejbola čempionāta
3. posms VĪRU grupā.
28. jūlijā plkst. 18.00 Naukšēnu sporta
stadionā pludmales volejbola čempionāta
4. posms MIX grupā.
30. jūlijā plkst. 22.00 nakts koncerts
Piksāru baznīcā ar kamerkori “Vidus”.
No 4. jūlija līdz 5. augustam Naukšēnu
pagasta bibliotēkā naukšēnietes Baibas
Dālbergas fotoizstāde “Piliens”.
Jūlijā Naukšēnu Cilvēkmuzejā ceļojošā izstāde “Lauku muzikanti”.
Jūlijā Naukšēnu doktorāta teritorijā ārtelpas izstāde “Ziemeļvidzemes pērles”.
Jūlijā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pasniedzējas Silvijas Melnūdres
leļļu izstāde “Laiks nenoveco”.

RŪJIENAS APVIENĪBĀ
2. jūlijā Rūjienas vidusskolas sporta laukumā strītbola turnīra “Rūjienas 3x3
basketbola vasara 2022” 2. posms.
8. jūlijā plkst. 18.00 Rūjienā, volejbola
laukumā Viestura ielā 11 Rūjienas pludmales volejbola turnīra “Karalis un kara-

liene” 4. posms.
12. jūlijā plkst. 10.00 Rūjienas Tautskolā
stāstu rīts “Putras stāsti”. Pasākums notiek
projekta “Putriņa vārās, vārdi nāk mājās”
ietvaros, sadarbībā ar Ķoņu pagasta un
Valmieras bibliotēku, Rūjienas tautskolu
un biedrību “Rūjienas Ievas”.
22. jūlijā plkst. 18.00 Rūjienā, volejbola
laukumā Viestura ielā 11 Rūjienas pludmales volejbola turnīra “Karalis un karaliene” 5. posms.
23. jūlijā Rūjienas vidusskolas sporta
laukumā strītbola turnīra “Rūjienas 3x3
basketbola vasara 2022” 3. posms.
29. jūlijā plkst. 18.00 Rūjienā, volejbola
laukumā Viestura ielā 11 Rūjienas pludmales volejbola turnīra “Karalis un karaliene” 6. posms.
30. jūlijā plkst. 17.00 Rūjienas Kultūras
namā koncerts “Dejas laiks”. Koncertā piedalās Mākslas un Sporta deju kluba “Evita”
dejotāji.
30. jūlijā plkst. 18.00 Oleru muižā RIX
klavieru kvarteta vasaras kamermūzikas
koncerts. Plašāk: www.olerumuiza.lv.
Līdz 8. jūlijam Vilpulkas pagasta bibliotēkas foajē Gunas Ērgles gleznas un
Anitas Muižnieces skalu pinumi.
Līdz 10. jūlijam Ipiķu pagasta bibliotēkā
rūjienietes Vijas Dūtes gleznu izstāde
“Mirklis dabā”.

STRENČU APVIENĪBĀ

14. jūlijā plkst. 19.00 Strenču brīvda-

bas estrādē koncerts “Lūk, mana sirds!”
– teātru tenori Mārtiņš Brūveris, Emīls Kivlenieks, Artūrs Zvirbulis, Kristians Kareļins
un Anatolja Livčas instrumentālā grupa.
Ieeja: 12 EUR. Biļetes: “Biļešu paradīzes”
kasēs, Strenču Kultūras centrā un klientu
apkalpošanas centrā Rīgas ielā 7, Strenčos.
16. jūlijā no plkst. 12.00 svētki Jērcēnmuižā – baronam Krīdeneram 165! Baudīsim vasaru Jērcēnmuižas parkā, svinot
muižkunga Adelberta fon Krīdenera 165.
dzimšanas dienu! Būs viesi, gardumi, aktivitātes, pārsteigumi un balle. Aicinām
dāmas ierasties garās kleitās un kungus
cepurēs.
16. jūlijā plkst. 9.00–13.00 Strenču tirgus
laukumā Hermīnes tirdziņš. Pieteikšanās:
tālr. 26576932 vai 66954852.
21. jūlijā plkst. 16.30–20.00 orientēšanās
sacensību seriāla “Valmieras Magnēts” 13.
kārtas sacensības kartē “Bērzs” Plāņu pagastā. Plašāk: www.zvoc.lv.
Līdz 1. augustam Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā izstāde “Ceļojumā caur
suvenīru prizmu” no jaunklidziešu privātkolekcijām.
Līdz 31. augustam Sedas pilsētas bibliotēkā aplūkojama mākslinieka Leona
Sevastjānova gleznu izstāde.
Pasākumu plāns var tikt mainīts/papildināts. Lūdzam pirms došanās uz pasākumu,
pārliecināties par pasākumu mājaslapā
www.valmierasnovads.lv, pie ziņojumu
stendiem vai pie kultūras darbiniekiem.
Pasākumu, kuriem nav norādīta ieejas maksa, apmeklējums ir bez maksas.
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