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ATTĪSTĪBA

Valmieras novada pirmais gads
2022. gada 1. jūlijā apritēja gads, kopš
Latvijā realizēta administratīvi teritoriālā
reforma, līdzšinējo 119 pašvaldību vietā
izveidojot 43 pašvaldības – 36 novadus un septiņas novados neietilpstošas
valstspilsētu pašvaldības.
Valmieras novads pēc iedzīvotāju
skaita ir otrs lielākais novads Latvijā,
viens no novadiem ar visvairāk apvienoto pašvaldību (astoņas) skaitu.
Ir pagājis pirmais gads pēc reformas,
un jau gadu dzīvojam jaunajā Valmieras
novadā. Kāds tas ir bijis un vai varam jau
runāt par pirmajiem ieguvumiem novada attīstībai un iedzīvotājiem, stāsta Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs: “Pirmais
gads ir bijis ļoti enerģisks, spraigs,
darba un izaicinājumu pilns. Tomēr jāņem vērā, ka apvienojās astoņas dažādas pašvaldības, kas 12 gadus strādāja atsevišķi. Reformas galvenais
mērķis ir panākt vienotu plašāku teritoriju attīstību, uzlabot pārvaldi un
iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu
daudzveidību un kvalitāti.” Par to, ka
Valmiera daudzreiz izskanējusi kā paraugs citām pašvaldībām, novada domes priekšsēdētājs saka: “No pašvaldības pārvaldes skatu punkta mūsu priekšrocība bija tāda, ka kopīgi
vienojāmies par mērķi, uz kuru ejam,
un līdz ar to enerģiju varējām veltīt
tam, lai labāk sagatavotos, veiktu nepieciešamos priekšdarbus.” Sadarbībā
ar Vidzemes Augstskolas pētniekiem
un nozaru speciālistiem tika analizēta
situācija, vērtēts, kurš pašvaldības pārvaldes modelis katrai pašvaldības kompetences jomai būs piemērotāks. “95 %
pēc šī modeļa arī strādājam, taču ir
arī nelielas izmaiņas. Par labu nāca
iepriekšējā savstarpējā sadarbība starp
pašvaldībām, kas bija toreizējā Valmieras
rajonā, piemēram, civilās aizsardzības,
izglītības, veselības, sabiedriskā transporta jomās u.c. Paralēli bija jārisina arī
globālāki izaicinājumi, kuri ietekmēja
dzīvi novadā. Covid-19 izplatības ierobežošana un ierobežojumu ietekme,
karš Ukrainā un bēgļu atbalsta jautājumi, arī cenu sadārdzinājums un piegāžu problēmas, kas plānu sasniegšanu ir
attālinājuši.”
Vienotā Valmieras novadā notiek
kopēja teritorijas attīstības plānošana.
Teritorijas plānošanas un būvniecības
jomā piesaistīti labi speciālisti, lai visas
problēmas tiktu izvērtētas vēl pirms
attīstības projektu uzsākšanas. “Novads
ir bagāts ar dabas resursiem – upēm,
ezeriem, mežiem, un iepriekš katrs
atsevišķi nevarējām atļauties speciālistus ar specifiskām zināšanām. Tagad ir
izveidota Dabas resursu nodaļa. Kultūras
un sporta norišu rīkotāji priecājas, ka līdz

ar vienotu komunikāciju ir daudz vairāk
apmeklētāju, tirdziņos – vairāk pircēju.
Pērkot vietējo ražotāju produktus REKO
tirdziņā, kopā atbalstām savējos. Tādu
piemēru ir daudz.”
Arī tas, ka pirmo Valmieras novada
budžetu deputāti pieņēma vienbalsīgi,
apliecina, ka spēts sabalansēt visa novada intereses, jo deputāti pārstāv ģeogrāfiski dažādas novada teritorijas un
nozares.
“Arī iedzīvotāji reformu vērtē pēc
personīgajiem ieguvumiem vai zaudējumiem. Un zaudējumi daudz vairāk
sāp un par tiem arī vairāk gribas
runāt, pat ja to vietā nāk citi ieguvumi.
Sarežģīts darbs bija vienādot sociālā
atbalsta sistēmu, bet ir izdevies palielināt iedzīvotāju loku, kuri var saņemt
pašvaldības atbalstu.
Liela, spēcīga pašvaldība iedzīvotājiem var piedāvāt daudz augstākas kvalitātes sociālos pakalpojumus, kā arī to
daudzveidību.”
Par pārvaldes modeli Jānis Baiks
skaidro: “Kādam patīk teikt, ka pašvaldības vadība ir attālinājusies no viņiem,
taču neviena pārvaldes iestāde nav samazināta. Daudzi jautājumi un lēmumi
ir joprojām jāpieņem lokāli un jārisina
vietējiem speciālistiem. Papildus strādājam, lai kļūtu iedzīvotājiem vēl sasniedzamāki. Vienotie valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas punkti šobrīd ir katrā apvienībā viens, taču līdz
gada beigām plānots izveidot vēl 12. To
funkcijas nodrošina novada bibliotēkas.
Mūsu mērķis ir, lai katrā pagasta un
pilsētas bibliotēkā (Valmieras novadā
ir 31 administratīvā teritorija – piecas
pilsētas un 26 pagasti) būtu viens klientu apkalpošanas centrs. Fiziskā distance
mums jāsamazina, attīstot dažādas
sadarbības formas ar iedzīvotājiem, veicinot digitālo saziņu, iedzīvotāju iesaisti
savas dzīvesvides sakārtošanā u.c. Šobrīd jau notiek pašvaldības līdzfinansētu
projektu atbalsts, paredzēts finansējums iedzīvotāju līdzdalības budžeta
iniciatīvām. Ar saviem priekšlikumiem
un idejām iedzīvotājus aicinām uz
tikšanās reizēm, ko atsāksim rudenī, iesaistīties Valmieras novada fonda rīkotajās domradēs, pašvaldība ir atvērta
diskusijām ar iedzīvotājiem. Par turpmākajiem mērķiem domes priekšsēdētājs
uzsver: “Lai Valmieras novads attīstītos, mēs nedrīkstam zaudēt iedzīvotājus. Kopš 2009. gada visās astoņas
pašvaldībās kopā mēs esam zaudējuši
14 % iedzīvotāju, kādā no tām iedzīvotāju skaits samazinājies gandrīz par 25 %
Jāattīsta uzņēmējdarbība. Ja cilvēki paliks dzīvot laukos, paliks arī pakalpojumu klāsts – būs bērnudārzi, skolas
u.c. pakalpojumi. Lai gan lielākie uzņē-

mumi vienmēr būs ap Valmieru, jo ir
visi priekšnoteikumi (nepieciešamās inženierkomunikāciju jaudas, transporta
infrastruktūra), nozīmīgs ir ikviens uzņēmums novadā. Valmierā attīstām rūpniecības un eksporta parku, piesaistot
investorus, tas dos ieguldījumu novada
ekonomikā, arī novada izaugsmē, radīs
pievilcīgāku vidi dzīvošanai arī ārpus
Valmieras. Tas notiks arī, nodrošinot
mobilitāti, atjaunojot novecojušo un
attīstot jaunu dzīvojamo fondu. Jau šobrīd uzņēmējiem trūkst darbaspēka,
īpaši Valmierā, bet Valmierā nav mājokļu piedāvājuma. Sadārdzinājums būvniecībā nozīmē, ka nevaram uzbūvēt
iedzīvotāju maksātspējai atbilstošus
īres dzīvokļu namus, ir nepieciešams
valsts un Eiropas Savienības finanšu instrumentu atbalsts. Tāpat kā citviet Latvijā, mums ir problēmas ar speciālistu
piesaisti. Pagastos ir nepieciešami saimnieciskās nodaļas darbinieki, vislabāk
būtu tādus atrast tieši vietējo iedzīvotāju vidū. Vairākās profesijās atalgojums
nav konkurētspējīgs ar privāto sektoru,
piemēram, būvinženieru, būvinspektoru profesijā.”
Ziema arī būs izaicinājums, jo ir augušas enerģijas iepirkuma un ražošanas
cenas. “Mēs strādājam pie komunālo
pakalpojumu sakārtošanas. Profesionāli to var veikt pašvaldības kapitālsabiedrības. Svarīgs ir kvalitatīvs pakalpojums, bet, lai tas ir iedzīvotājiem
samaksājams. Ir daudz, kas prasa izpēti,
labāko risinājumu meklēšanu un laiku.
Arī Valmiera nav aizmirsta, visi iesāktie
darbi notiek, attīstās.”
Liels izaicinājums ir ielu, ceļu infrastruktūra, kas pašvaldībai ir 1200 km. No
valsts to uzturēšanai tiek atvēlēti tikai
1,5 miljoni eiro, tāpēc jāiegulda daudz
pašvaldības resursu. Savukārt saimniecisko jautājumu risināšanai katra teritorija darbojas patstāvīgi, lai var vairāk
piesaistītu lokālos resursus, kas var palīdzēt, piemēram, ar ceļu uzturēšanu.
“Administratīvi teritoriālās reformas
ieguvumus analizējam un mērām pēc
vairākiem kritērijiem: vai pašvaldības
darbs ir kļuvis saskaņotāks visā teritorijā, vai ar mazākiem resursiem varam
panākt labāku rezultātu un vai darām
ekonomiskāk, vai pašvaldības pakalpojumi ir kļuvuši labāki un pieejamāki
iedzīvotājiem, vai ir palielinājušās iedzīvotāju iespējas piedalīties savas
dzīves vides uzlabošanā. Lai pašvaldības pakalpojumi būtu salāgoti ar iedzīvotāju vajadzībām, aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, jo pašvaldība ir
iedzīvotāja sadarbības partneris.”
Kristīne Melece,
Valmieras novada pašvaldība
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Nometne "Vasara ukraiņu bērniem"
Valmieras novada pašvaldības, Latvijas Pašvaldību savienības un Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas kopīgi rīkotā starptautiskā projekta “Vietējā pašpārvalde vieno pasauli mieram!“
ietvaros Valmieras novadā jūlijā norisinās nometne “Vasara
ukraiņu bērniem”. Valmieras novadā pašlaik viesojas 20 ukraiņu
bērni no Brodi pilsētas Ļvivas apgabalā. Visu nometnes dalībnieku tēvi ir karavīri, kuri cīnās pret krievu iebrucējiem. Daži no
bērniem ir zaudējuši tēvus, kuri ir krituši kaujas laukā.
Tiekoties ar ukraiņu bērniem, Valmieras novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Jānis Baiks novēlēja viņiem patīkamu
uzturēšanos Latvijā un daudz jaunu un pozitīvu iespaidu.
Kā informē nometnes vadītāja, Valmieras novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Daina Roze, kopā ar 20 jauniešiem no Brodi pilsētas nometnē piedalās arī 12 jaunieši
no Valmieras novada. Visi jaunieši nometnes laikā dzīvo kopā
Trikātas pamatskolā. Divu nedēļu garumā ukraiņu bērni
iepazīs mūsu novadu, piedaloties izglītojošās un atpūtas aktivitātēs, izzinās latviešu kultūru un veidos sadraudzības saites
ar Valmieras novada bērniem un jauniešiem.
“Ar pašvaldības un vietējo uzņēmēju un iestāžu atbalstu
esam ukraiņu bērniem sagatavojuši piesātinātu un interesantu programmu. Jau pirmajā dienā apmeklējām Beverīnas
labirintus un Koka skulptūru parku, apskatījām muižu un baznīcu miniatūras Cempos un devāmies pārgājienā pa Abula
dabas taku. Turpmākajās dienās spēlēsim minigolfu un izbaudīsim Sajūtu parka takas un koprades darbnīcā DARE apdrukāsim kreklus un ūdens pudeles, kopīgi iepazīsim mūsu

plašo novadu, apmeklējot Rūjienu un Burtniekus. Dosimies
uz Rīgu un apmeklēsim Brīvdabas muzeju, kur norisināsies
starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2022” aktivitātes. Viesosimies Saulkrastos Jauniešu dienas pasākumos, kā arī organizēsim ukraiņu un latviešu vakarus, lai nometnes dalībniekus
savstarpēji iepazīstinātu ar savu kultūru,” stāsta Daina Roze.
Nometnes vadītāja atzīst, ka jaunieši daudz vieglāk pārvar
komunikācijas barjeras nekā pieaugušie, pat nezinot viens
otra valodu. “Bērni viegli komunicē, viņi ir brīvi no stereotipiem un vienmēr atradīs veidu, kā sazināties. Ir pilnīgi vienalga, no kurienes tu esi, svarīgākais, ka esi foršs cilvēks. Komunikācija nometnē notiek latviski, ukrainiski, angliski, krieviski un pat
žestu valodā, taču kaut kā viņi viens otru saprot. Jau pirmajā
dienā viņi spēlēja kopīgas spēles un sāka viens otru iepazīt.”
Jāpiebilst, ka projekta “Vietējā pašpārvalde vieno pasauli
mieram!“ ietvaros Valmieras novada pašvaldība rīkoja palīdzības akciju karā izpostītajai Trostjaņecas pilsētai Sumu apgabalā, dāvinot pilsētas pasažieru autobusu un organizējot
iedzīvotāju un uzņēmumu ziedoto mantu kravas nosūtīšanu
uz Ukrainu. Jūnija beigās Valmierā viesojās Trostjaņecas mērs
Jurijs Bova, lai visu pilsētas iedzīvotāju vārdā pateiktos Valmieras novada iedzīvotājiem par sniegto palīdzību. Tika pārrunātas iespējas rīkot Trostjaņecas slimnīcas mediķu un pilsētas komunālo dienestu darbinieku pieredzes vizītes Valmierā.
Dzintars Močs,
Valmieras novada pašvaldība

Stiprina draudzību ar Giterslo reģionu
No 13. līdz 17. jūnijam Valmieras novada pašvaldības delegācija viesojās Giterslo reģionā Vācijā. Šogad
aprit trīsdesmit gadi kopš sadarbības sākuma, tas ir
ievērojams laika posms, kurā daudz ieguldīts sadarbības
veicināšanā un stiprināšanā. Giterslo reģions ir Ziemeļreinas – Vestfālenes federālajā zemē ietilpstoša pašvaldība
un ir viens no svarīgākajiem Latvijas ekonomiskās sadarbības partneriem. Sadarbība notiek starp Valmieru un Halles
pilsētu, Naukšēniem un Borgholchauzenas pilsētu, Ma
zsalacu un Harzevinkelu, kā arī Rūjienu un Šteinhāgenu. Šīs vizītes laikā notika nozīmīgās jubilejas atzīmēšana,
kā arī pieredzes un viedokļu apmaiņa par aktuālo pasaulē
un individuālās vizītes uz sadraudzības pilsētām.
Valmieras sadraudzības pilsēta Halle ir Giterslo apriņķa
ziemeļu daļas pārvaldes, izglītības, sporta un kultūras
centrs. Sadarbība ilgst jau 10 gadus, un vizītes laikā notika
turpmākās sadarbības līguma parakstīšana.
Rūjienas sadraudzības pilsēta Šteinhāgena atrodas
15 km uz ziemeļiem no Giterslo. Ciemats ir labi pazīstams
ar to, ka ražo īpašu dzērienu (schnaps) no kadiķu ogām,
kas tiek destilēts trīs reizes, ko sauc par Steinhäger vai
Schinkenhäger.
“Pārrunājām plānotās, bet nerealizētās lietas un ieskicējām jaunās sadarbības iespējas. Par vērtīgu uzskatu arī
informācijas apmaiņu par biznesa parku veidošanu un Eiropas Savienības zaļā kursa ieviešanu Giterslo reģionā. Protams, visam cauri vijās Ukrainas kara tēma. Vietējie mediji
vizīti atspoguļoja caur šo prizmu, liekot to pat laikrakstu
virsrakstos. Viens no svarīgākajiem jautājumiem bija sadarbības turpināšana. Valmieras novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Jānis Baiks 30. gadadienas svinīgajā uzrunā
vēlreiz apliecināja, ka visas sadarbības joprojām ir spēkā un
visas labās lietas ir jāturpina,” par vizīti stāsta Guntis Gladkins, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos.
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Mazsalacas sadraudzības pilsēta Hārzevinkela ir Eiropas
vadošā kombainu ražotāja CLAAS mītne. Uzņēmums ir
galvenais darba devējs pilsētā. Iedzīvotāju skaits pilsētā ir
24 072.
Iespaidos par vizīti dalās Harijs Rokpelnis, Valmieras
novada pašvaldības domes deputāts: “Apmeklējām vairākas
ražotnes, pašvaldību veidoto infrastruktūru, kultūras un
tūrisma vietas, noklausījāmies un ieguvām informāciju
par industriālā parka attīstību, klimata mērķu iekļaušanu
jaunajos projektos un atbalstu esošajai infrastruktūrai klimata neitralitātes sasniegšanai, Eiropas Savienības satelītu
programmas Copernikus satelītu datu izmantošanu pilsētplānošanā, lauksaimniecībā un mežu apsaimniekošanā, kā
arī par Vācijas nostāju Ukrainas kara jautājumā.” H. Rokpelnis atzinīgi vērtē Vācijas labi attīstīto profesionālo un darba vidē balstīto izglītību, sabiedrības iesaistīšanu dažādu
vietējo jautājumu izlemšanai.
Naukšēnu sadraudzības partneri kopš 2017. gada ir
Borgholzhauzena, tās platība ir 55,84 km², iedzīvotāju
skaits 8 620.
Jānis Zuments, Naukšēnu apvienības pārvaldes vadītājs, ir gandarīts par ieraudzītajām pārmaiņām vizītes laikā:
“Bija iespēja apmeklēt divas skolas, jaunatklāto ultramoderno pansionātu, iepazīties ar ukraiņu ģimenēm, kuras
šobrīd atradušas patvērumu Vācijā, dalīties pieredzē par
ERASMUS projektiem, iepazīt pilsētā izveidoto moderno
elektroauto nomu un uzlādes staciju un jaunizveidoto
sporta infrastruktūru. Vērtīga bija tikšanās ar Naukšēnu atbalsta grupu Borgholzhauzenā, kuras laikā sadraudzības
partneri plašāk uzzināja par Valmieras novadu.”
Gatavojamies sirsnīgai un abpusēji vērtīgai vācu delegācijas uzņemšanai augustā pie mums!
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

SABIEDRĪBA

Aptauja par dzīves
kvalitāti pilsētās
1. jūlijā Centrālā statistikas pārvalde (CSP) uzsāka aptauju “Dzīves
kvalitāte pilsētās”, lai iegūtu valstspilsētu iedzīvotāju viedokli par pilsētas vides kvalitāti, izglītību, nodarbinātību, ikdienas pārvietošanās paradumiem pilsētā un citiem jautājumiem.
Iedzīvotāju aptauja notiek no 1. jūlija līdz 30. septembrim, un dalībai
tajā aicinātas 7,5 tūkstoši mājsaimniecību, aptverot deviņas Latvijas
valstspilsētas – Daugavpili, Jelgavu, Jēkabpili, Jūrmalu, Liepāju, Ogri,
Rēzekni, Valmieru un Ventspili. Galvaspilsēta CSP apsekojumā nav iekļauta, jo datus par Rīgu ievāks ES statistikas birojs Eurostat.
Aptauja notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā (1.–15. jūlijs) apsekojuma
izlasē iekļauti iedzīvotāji, kuri saņēma vēstuli ar uzaicinājumu piedalīties aptaujā un varēja aizpildīt e-anketu.
Otrajā kārtā (16. jūlijs–30. septembris) notiek telefonintervijas un klātienes intervijas, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju.
Intervētāja identitāti būs iespējams pārbaudīt CSP tīmekļa vietnē vai
pa bezmaksas tālr. 80008811. Aptaujā iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā, un CSP garantē iesniegto atbilžu konfidencialitāti.
Aptauja “Dzīves kvalitāte pilsētās” Latvijā iepriekšējo reizi notika
2017. gadā.
2017. GADA APSEKOJUMA REZULTĀTI LIECINA, KA:
♦ikdienā liela daļa iedzīvotāju ar automašīnu pārvietojas Valmierā
(61 %), Jelgavā (60 %), Jēkabpilī (58 %), Jūrmalā (55 %), Ventspilī
(54 %), Rēzeknē (53 %). Tikai Daugavpilī iedzīvotāji biežāk izmanto
sabiedrisko transportu nekā automašīnu. Mazāk par pusi iedzīvotāju
ikdienā izmanto auto vēl tikai Liepājā (45 %);
♦pilsētas sabiedrisko transportu visbiežāk izmanto daugavpilieši
(71 %), un viņi ar to ir arī visapmierinātākie (85 %). Arī puse Liepājas un
Rēzeknes iedzīvotāju (52 % katrā) izvēlas sabiedrisko transportu, un
vairums liepājnieku (75 %) un rēzekniešu (74 %) ar to ir apmierināti.
Retāk ar sabiedrisko transportu pārvietojas Jūrmalā un Ventspilī (47 %
katrā), Jēkabpilī (46 %) un Jelgavā (43 %);
♦ar velosipēdiem visbiežāk ikdienā pārvietojas Liepājā – 13 %, no
kuriem 10 % ir vīrieši un tikai 3 % sievietes. Savukārt visretāk ar velosipēdiem brauc Rēzeknē (2 %). Pārējās pilsētās ikdienā braukt ar velosipēdu izvēlas 10 % valmieriešu, 9 % jelgavnieku un ventspilnieku (katrā pilsētā), 8 % jēkabpiliešu, 6 % jūrmalnieku un 4 % daugavpiliešu.
♦lielākā daļa pilsētu iedzīvotāju par aktuālajām problēmām nosaukuši
bezdarbu, veselības aprūpes pakalpojumus un ceļu infrastruktūru,
tomēr katras pilsētas būtiskākās problēmas atšķiras;
♦visbiežāk pozitīvi par savu dzīvi pilsētā izteicās Jūrmalas, Jelgavas
un Valmieras iedzīvotāji (94 % no pilsētas iedzīvotājiem), bet visnegatīvāk Daugavpils un Rēzeknes iedzīvotāji (attiecīgi 16 % un 13%).
♦visapmierinātākie ar pilsētas kultūras objektiem un izglītības iestādēm ir valmierieši (attiecīgi 93 % un 78 %), ar sporta objektiem –
ventspilnieki (81 %), bet ar veselības aprūpes pakalpojumiem, ārstiem
un slimnīcām – jūrmalnieki (67 %).
Plašāka informācija par apsekojumu “Dzīves kvalitāte pilsētās” pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā:
Informācija latviešu valodā:
♦www.csp.gov.lv/dzkpa
Informācija krievu valodā (информация на русском языке):
♦www.csp.gov.lv/dzkpa-ru
Informācija angļu valodā (information in English):
♦www.csp.gov.lv/en/dzkpa
Centrālā statistikas pārvalde

Aicinām
pieteikt
iniciatīvas
līdzdalības
budžetam
Valmieras novada pašvaldības līdzdalības budžets ir jauna iespēja, kā tiešā veidā
noteikt daļas no pašvaldības budžeta izlietošanu novada infrastruktūras attīstībai.
Laikā no 25. jūlija līdz 18. septembrim
pašvaldībā tiks gaidīti līdzdalības budžeta
projektu pieteikumi, daļa no kuriem tiks
nodoti publiskajai balsošanai par to ieviešanas nozīmīgumu kopējam sabiedrības
labumam.
Lai sniegtu atbalstu sekmīgākai projekta pieteikuma sagatavošanai, pašvaldība
15. augustā plkst. 17.00 rīkos tiešsaistes
semināru “Līdzdalības budžets: soli, pa solim”. Informācija par semināru būs publicēta
pašvaldības mājaslapas norišu kalendārā.
Valmieras novada 2022. gada līdzdalības
budžeta projekts būs 10 000 – 30 000 EUR
vērts infrastruktūras attīstības projekts,
♦kura realizēšanas vieta ir sabiedrībai
pieejama publiska ārtelpa – pašvaldībai
piederošs nekustamais īpašums;
♦kas paredz infrastruktūras uzlabošanu
vai jaunas infrastruktūras attīstību ar
paliekošu un sabiedriski nozīmīgu vērtību;
♦kurā uzlabotās vai attīstītās infrastruktūras ikgadējās uzturēšanas izmaksas
nepārsniedz 10 % gadā no kopējā attiecīgā projekta budžeta;
♦un kura realizācija ir paredzēta pilnā
apjomā, proti, projektam noslēdzoties,
tas ir pilnībā pabeigts un to nav paredzēts īstenot vairākās kārtās.
Projekta pieteikumu dalībai konkursā var
iesniegt 10 cilvēku grupa, kuri sasnieguši
vismaz 16 gadu vecumu, kā arī reģistrēta
biedrība vai nodibinājums.
Līdzdalības budžeta konkursa nolikums
un plašāka informācija par projekta apstiprināšanas gaitu un plānoto ieviešanu
pieejams pašvaldības mājaslapas www.
valmierasnovads.lv sadaļā “Sabiedrība” –
“Sabiedrības līdzdalība”.
Plašākai informācijai aicinām sazināties
ar Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītājas
vietnieci, attīstības plānotāju Līgu Bieziņu
pa tālr. 26495997 vai e-pastā liga.biezina@
valmierasnovads.lv.
Līga Bieziņa,
Valmieras novada pašvaldība
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LAMPĀ diskutē par pārmaiņām
1. un 2. jūlijā Cēsīs norisinājās sarunu festivāls LAMPA, platforma, kur brīvā, nepiespiestā gaisotnē apmainīties ar viedokļiem un cieņpilnā, jēgpilnā veidā diskutēt par sabiedrībā
aktuālām tēmām. Festivāla galvenais princips ir izkopt sarunu
kultūru Latvijā, jo viss sākas ar sarunu, dialogs ir attīstības
pamats.
British Council pārstāvniecības Latvijā organizētajā konkursā iespēju bez maksas būt un diskutēt uz Reģionu skatuves
ieguva arī Valmieras novada pašvaldība, kad tika apstiprināts
Valmieras novada pašvaldības pieteikums – diskusija “Drosme.
Dinamika. Pārmaiņas”.
Šis ir laiks, kad Valmieras novada pašvaldība īsā laikā ir
saskārusies ar vairākām ārējām nacionālām un globālām pārmaiņām – administratīvi teritoriālā reforma, Covid-19 izplatības ierobežošana, karš Ukrainā un palīdzības organizēšana
bēgļiem u.c., pašu iniciētām pārmaiņām – dalība konkursā
par Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulu u.c. izaicinājumiem, kas pārbaudījuši un joprojām pārbauda pašvaldības
reaģēšanas ātrumu, pašorganizēšanās un rīcības spējas pārmaiņu apstākļos.
Uz diskusiju aicinājām: Jāni Baiku, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāju; Aigaru Ruņģi, Valmiermuižas
alus darītavas saimnieku, uzņēmēju; Lieni Jakobsoni, Valmieras novada Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieci un projekta
Valmiera2027 vadītāju; Reini Suhanovu, scenogrāfu, režisoru
un underground mūziķi; Ievu Zaumani, pārmaiņu vēstnesi un
komunikācijas vadības eksperti; Elizabeti Palasiosu, producenti, lektori un radošo uzņēmēju, kura bija diskusijas vadītāja.
Drosmīgi jautājām, kādas pašvaldības šodien ir nepieciešamas iedzīvotājiem, uzņēmējiem, sadarbības partneriem.
Drosmīgas? Dinamiskas?
Diskusijā Jānis Baiks atzina, ka gadu pēc administratīvi
teritoriālās reformas vēl daudz kas paveicams un process joprojām ir grūts, taču administratīvi teritoriālā reforma viennozīmīgi bija nepieciešama, lai attīstība turpinātos. Savukārt
Aigars Ruņģis reformā saskata tikai plusus – pašvaldībai ir
lielāki mērķi, lielākas ambīcijas, mazāki starpnovadu kašķi, saskaņotāka darbība. Ieva Zaumane apstiprināja, ka visgrūtāk ir
pieņemt pārmaiņas, kas prasa pārliecību, uzvedības un vērtību
maiņu, kā arī fundamentālas pārmaiņas, jo tām līdzi nāk bailes,
un bailes rada pretestību. Tāpēc liela nozīme pārmaiņu laikā ir
runāt un ļaut izdzīvot zaudējumus. Vienlīdz svarīgi ir ieraudzīt
iespējas, pozitīvās pārmaiņas. Kā piemērā par Valmiermuižas
asociāciju “no stingrā režīma cietuma par kultūrvietu”. Kāpēc

Aigars Ruņģis, Liene Jakobsone, Jānis Baiks, Ieva Zaumane, Reinis
Suhanovs un Elizabete Palasiosa.
pārmaiņas nekad nav vieglas, un kas ar cilvēkiem notiek,
ejot cauri pārmaiņas procesiem? Kāda nozīme pārmaiņās ir
bailēm, bailēm kļūdīties? Kā ar to tikt galā? Liene Jakobsone
un Reinis Suhanovs dalījās pieredzē, Valmieras pieteikumam
neuzvarot konkursā par Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu 2027. gadā, jo šis nav stāsts par padošanos, šis ir stāsts par
drosmi un uzdrīkstēšanos.
Pēc pasākuma Ieva Zaumane atzina: “Tad, kad mēs pieņemam pārmaiņas, mēs pieņemam dzīvi. Kad mēs aktīvi
līdzdarbojamies pārmaiņās, mēs dzīvojam dzīvi!”
Valmieras novada pašvaldība ar ekspertu uzstāšanos bija
pārstāvēta arī citos LAMPA pasākumos:
Daugavpils 2027 skatuves “Kopīgas valodas kultūrtelpa”
diskusijā IEDVESMA: Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2021
spārni un pēdas piedalījās Liene Jakobsone, Valmieras novada Kultūras pārvaldes vadītāja vietniece un projekta Valmiera2027 vadītāja;
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta diskusijā “Civilā aizsardzība – kurš, ko, kad, kā?” piedalījās Jānis Skrastiņš, Valmieras novada deputāts, Civilās aizsardzības un
ugunsdzēsības dienesta nodaļas vadītājs;
Sabiedrisko mediju diskusijā “Mākslinieku šķirošana kara
kontekstā” piedalījās Inta Balode, laikmetīgas dejas apskatniece, dejas kritiķe, Vecates pagasta bibliotēkas vadītāja.
Visus festivāla LAMPA pasākumus var noskatīties festivalslampa.lv arhīvā vai ikvienā Valmieras novada bibliotēkā.
Kristīne Melece,
Valmieras novada pašvaldības

Domražu rallijs Valmieras novadā
Turpinot aizsākto tradīciju, Valmieras novada fonds šī
gada septembrī un oktobrī rīkos domrades – iedzīvotāju
tikšanās, kurās ļausim vaļu idejām, ierosinājumiem, lai rastu lieliskas iespējas līdzdarboties savas apkaimes dzīves
kvalitātes uzlabošanā un pilnveidošanā. Šoreiz mūsu latiņa
jau augstāka – domrades notiks visās Valmieras novada
pilsētās un pagastos.
Iepriekšējos gados rīkotajās domradēs Valmieras novada fonds (VNF) sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību
ir palīdzējis dzimt jaunām idejām un aktivizēties dažādiem domu aizmetņiem visā Valmieras novadā. Daudzas
no tām jau īstenojušās ar VNF projektu konkursa “Sev, tev,
novadam” palīdzību. Veiksmes stāstu sarakstā ir Jāņparka
iedzīvotāju aktīvā darbība, Burkānciema biedrības dibināšana, Matīšu neformālās grupas aktivitātes vietējā tūris6

ma attīstības veicināšanai. Rūjienā tiek papildināts biedrības “Rūjienas Ievas” saviesīgo pasākumu vietas aprīkojums.
Daudzas no iepriekšējo gadu domradēs izskanējušajām
idejām vēl tiek īstenotas.
Septembrī un oktobrī VNF uzsāks domražu ralliju,
kurā aicināsim visus Valmieras novada iedzīvotājus
uz radošu domapmaiņu, ideju radīšanu, savstarpēji
gūstot iedvesmu iniciatīvu īstenošanai. Kā iepriekš,
domradēs izskanējušās un vislielāko popularitāti guvušās idejas gūs papildu punktus, iesniedzot ideju pieteikumu VNF projektu konkursā “Sev, tev, novadam”!
Uz tikšanos jau drīz Valmieras novadā!
Patricija Siliņa,
Valmieras novada fonds

VESELĪBA

Novērtējam pacientu
apmierinātību
Lai novērtētu pacientu apmierinātību ar apkalpošanu reģistratūrā, Vidzemes
slimnīcas poliklīnikā ieviesta elektroniska pacientu apmierinātības novērtēšanas
sistēma.
Kā stāstīja Klientu apkalpošanas daļas vadītāja Inese Jurdže, sistēma izveidota tā,
lai apmeklētājiem, uzgaidot dokumentu noformēšanu speciālista apmeklējumam
vai izmeklējumam, būtu maksimāli ērti paust savu viedokli par apkalpošanas kvalitāti. Tā izteikšanai blakus reģistratores “lodziņam” ir novietota planšete, kurā ievadīt
atbildes uz jautājumiem. Novērtējuma statistika parādās pa pulksteņa laikiem un datumiem, tādēļ viegli analizējama arī katra darbinieka klientu apkalpošanas kultūra.
Inese Jurdže: “Lūdzam vērtēt tieši reģistratoru darbu – sasveicināšanos, smaidu,
attieksmi, runas manieri, nevis to, ko viņas nespēj ietekmēt, piemēram, ka nevar uzreiz piedāvāt kādu izmeklējumu vai speciālista konsultāciju. Lai iegūtu pilnvērtīgu
statistiku, katru dienu analizējam datus par iepriekšējo dienu un pārrunājam katra
negatīvā vērtējuma iespējamo iemeslu. Šādas pārrunas ir ārkārtīgi svarīgas, lai mazinātu to atkārtošanās risku. Tāpēc visus laipni aicinām izmantot iespēju un izteikt
savu viedokli, jo tas mums ir svarīgs!”
Sākotnēji elektroniskā novērtējuma sistēma pieejama poliklīnikas reģistratūrā
1. stāvā, pēc dažiem mēnešiem to plānots ieviest arī poliklīnikas 4. un 5. stāvā, lai
novērtētu apmierinātību ar ārstnieciskajiem pakalpojumiem.
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca

Par ūdens kvalitāti Valmieras
novada ūdenskrātuvēs

Valmieras novada pašvaldība, rūpējoties par iedzīvotāju veselību, ir veikusi
pirmās neoficiālo peldvietu ūdens analīzes. Pašvaldībai ir noslēgts līgums ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” par 16 neoficiālo peldvietu monitoringu 1-3 reizes sezonā un 4 avotu ūdens monitoringu 1-2
reizes gadā.
Ūdens kvalitātes pārbaude liecina, ka ūdens kvalitāte Valmieras novada
ūdenskrātuvēs: Burtnieku ezera pludmalē Burtniekos, Vecates atpūtas vietā pie
Burtnieku ezera Salacas iztekā, Salacā pie Līču skolas, Vaidavas ezera pludmalē,
Gaujā Strenčos un Valmierā pie Dzelzs tilta ir atbilstoša higiēnas prasībām. Arī
Veselības inspekcija atzinusi, ka ūdens kvalitāte šajās ūdenskrātuvēs nav bīstama
veselībai.
Veselības inspekcija katru gadu apkopo iesniegtos neoficiālo peldvietu ūdens
analīžu rezultātus un atbilstoši teritoriālajam iedalījumam atspoguļo paraugu
ņemšanas vietu, laiku, ūdens kvalitātes rādītāju rezultātus un Veselības inspekcijas slēdzienu par atļauju peldēties. Dati tiek aktualizēti pēc ūdens analīžu rezultātu saņemšanas inspekcijā. Ar informāciju var iepazīties šeit: https://ieej.lv/
LWNXC
Tomēr aicinām iedzīvotājus karstajā laikā būt piesardzīgiem pēc peldes saskaroties ar ādas alerģiskām reakcijām – pēc peldes labi noslaucīties ar dvieli vai
noskaloties dušā un neļaut ādai nožūt dabiskā ceļā.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

Veselības
aprūpes
pakalpojumi
Strenčos

Veselības aprūpe ir viena no prioritārajām pakalpojumu jomām valstī.
Tās ietekme uz sabiedrību, valsts demogrāfisko situāciju un attīstību, kā arī
katru indivīdu atsevišķi ir ļoti liela. Ieguldījumi veselībā un veselības aprūpē
ir ieguldījumi valsts attīstībā.
Reģionālās politikas pamatnostādņu noteiktais veselības aprūpes
pakalpojumu grozs kopumā ir aktuāls
joprojām – primārās veselības aprūpe,
neatliekamā medicīniskā palīdzība,
veselības aprūpe mājās – pēc iespējas
tuvāk personas dzīvesvietai.
Primārā veselības aprūpe (PVA) ir
cilvēka pirmais saskarsmes posms
ar veselības aprūpes sistēmu, tāpēc
veselības aprūpes pakalpojumi tiek
plānoti tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai. Teritorijās, kurās ir nepietiekams
ģimenes ārstu pakalpojumu sniedzēju
nodrošinājums un apgrūtināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība,
NVD slēdz līgumu ar pašvaldību par
feldšerpunkta darbību PVA pakalpojumu nodrošināšanai. Mērķis – uz
pacientu orientēta primārā veselības
aprūpe.
Strenču feldšerpunktā ārsta palīgs
Sandra Sermus nodrošina minimālo
veselības aprūpes pakalpojuma apjomu, ārstniecību – atbilstoši kvalifikācijai, profilaksi, vakcināciju, hronisko pacientu aprūpi un izglītošanu.
Biroja administratore Elīna Stomere
ikdienā veic pacienta veselības aprūpes
koordinēšanu, mērķtiecīgi izjautās, laikus atgādinās par vakcināciju, profilaksi, informēs par pieejamiem pakalpojumiem un iespējamām darbībām.
Ārsta palīgs Sandra Sermus
pacientus pieņem:
♦ Pirmdienās no plkst. 9.00
♦ Piektdienās no plkst. 9.00
Kontakttālrunis 29749517
Biroja administratores darba laiks:
♦ Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00
♦ Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
♦ Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00
♦ Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00
Kontakttālrunis 64731431
Dr. Jura Jakovina pieņemšanas laiks
Strenču feldšerpunktā:
♦ Katru ceturtdienu no plkst. 15.00
līdz 19.00
Inga Birkava,
Valmieras novada pašvaldība
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Vēlēšanu iecirkņu komisiju
locekļu kandidātu pieteikšana
Laikā no 2022. gada 11. jūlija līdz
26. jūlijam notiek kandidātu izvirzīšana darbam Valmieras novada vēlēšanu iecirkņu komisijās Latvijas Republikas 14. Saeimas vēlēšanu organizēšanai. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus
pārstāvjus darbam iecirkņu komisijās
ir:
♦reģistrētajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
♦ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
♦vēlēšanu komisiju locekļiem.
Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto
kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst
būt lielāks par septiņi. Par iecirkņa
komisijas locekli var pieteikt ikvienu
vēlētāju:
♦kurš prot latviešu valodu;
♦kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
♦kurš nav pieteikts par deputāta
kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
♦kurš nav Eiropas Parlamenta,
Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes
deputāts;
♦kurš nav citas vēlēšanu komisijas
loceklis vai citas iecirkņa komisijas

loceklis.
Pieteikumus var iesniegt līdz
2022. gada 26. jūlijam pašvaldības
Dokumentu pārvaldības un klientu
apkalpošanas centrā, elektroniski uz
e-pastu: pasts@valmierasnovads.lv, pa
pastu uz adresi: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV4201
vai ievietojot valsts un pašvaldības
vienoto klientu apkalpošanas centru
(VPVKAC) pastkastēs ar norādi “Vēlēšanu komisijai”.
♦Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
♦Alejas ielā 8, Kocēnu ciemā, Kocēnu
pagastā;
♦Skolas ielā 11, Matīšu ciemā, Matīšu
pagastā;
♦Pērnavas ielā 4, Mazsalacas pilsētā;
♦“Pagasta nams”, Naukšēnu ciemā,
Naukšēnu pagastā;
♦Raiņa ielā 3, Rūjienas pilsētā;
♦Rīgas ielā 7, Strenču pilsētā;
♦Nākotnes ielā 3, Trikātas ciemā,
Trikātas pagastā.
Pieteikuma veidlapas un Valmieras
novada vēlēšanu iecirkņu saraksts
ir pieejamas pašvaldības mājaslapā
www.valmierasnovads.lv, valsts un
pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centros Valmieras novadā.

Adrešu
pieraksts
Valmieras
novadā
Latvijas Pasts aicina pasta pakalpojumu izmantotājus nomainīt adrešu pierakstus teritorijās, kur administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ir notikusi
novadu apvienošana. Maksimāli precīzs
adreses pieraksts palīdz ātrāk apstrādāt
sūtījumus, nekavējot kopējos pasta apmaiņas procesus. Savukārt nepareizi norādīts novads nozīmēs sūtījumu vēlāku
piegādi gadījumos, ja visas pārējās adreses komponentes – iela, māja/dzīvokļa
numurs, pilsēta, pagasts – būs uzrakstītas
pareizi.
No 2021. gada 1. jūlija Valmiera ar
valstspilsētas statusu ietilpst Valmieras
novadā un adreses pieraksts arī papildinās ar Valmieras novadu. Piemēram,
Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.
Savukārt novadiem, kuri pēc reformas
apvienojās Valmieras novadā, adrešu
pierakstā mainās novada nosaukums uz
Valmieras novadu. Piemēram, “Kaimiņi”,
Brenguļi, Brenguļu pagasts, Valmieras
novads, LV-4245.
Adrešu pareizu pierakstu iespējams
pārbaudīt arī Latvijas Pasta mājaslapas
www.pasts.lv sadaļā “Pārbaudīt adresi“.

Valmieras novada vēlēšanu komisija

Monta Freivalde,
Valmieras novada pašvaldība

Apstiprināts zemes nomas maksas cenrādis
26. maija Valmieras novada pašvaldības domes sēdē apstiprināja zemes nomas maksas cenrādi Valmieras novada pašvaldībai
piederošām zemes vienībām Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā. Zemes nomas maksa ir noteikta ar mērķi iznomāt
zemes vienības īslaicīgiem, publiskiem, komerciāla rakstura izklaides pasākumiem.
Balstoties uz esošo nekustamā īpašuma tirgus situāciju, sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs ir noteicis nomas maksu
katrai konkrētai zemes vienībai dienā.
Īslaicīgai nomai pieejamās zemes platības:
Nr.p.k.

Zemes vienības adrese, platība

Zemes kadastra
apzīmējums

Mērv.

maksa
bez PVN

PVN

nomas
maksa
ar PVN

aprēķina veids

1.

Dīvaliņa iela 15, Valmiera, Valmieras
novads (zemes vienības daļas platība
~5582 m2)

9601 009 0316

Eur/dienā

100,00

21,00

121,00

pēc sertificēta vērtētāja
vērtējuma

2.

Raiņa iela 3, Valmiera, Valmieras novads
(zemes vienības daļas platība ~2300 m2)

9601 001 1914

Eur/dienā

50,00

10,50

60,50

pēc sertificēta vērtētāja
vērtējuma

3.

Vienības laukums, Valmiera, Valmieras
novads (zemes vienības platība 9720 m2)

9601 016 0108

Eur/dienā

60,00

12,60

72,60

pēc sertificēta vērtētāja
vērtējuma

Likuma “Par pašvaldībām” 14. pants nosaka, ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
Pielikumi un plašāka informācija ir pieejama mājaslapā www.valmierasnovads.lv, sadaļā “Dokumenti”.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
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Mājdzīvnieku
reģistrācijas,
turēšanas un
izķeršanas kārtība
Stājušies spēkā Valmieras novada pašvaldības domes
saistošie noteikumi Nr. 38 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras novadā”.
Tie nosaka prasības mājdzīvnieku reģistrācijai un turēšanai
Valmieras novadā, dzīvnieku īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus, kā arī klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas
kārtību.
Valmieras novada administratīvajā teritorijā mājas
dzīvnieki ir jāreģistrē Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Mājdzīvnieka pirmreizējo reģistrēšanu datu bāzē, ja tam ir implantēta mikroshēma (pasīva lasāmrežīma radiofrekvences identifikācijas
ierīce), tā īpašnieks veic pie praktizējoša veterinārārsta.
Nepieciešamās izmaiņas datu bāzē (dzīvnieka īpašnieka maiņa, turēšanas vietas maiņa, dzīvnieka pazušana vai
atrašana, nāve) īpašniekam jāreģistrē 10 dienu laikā Valmieras novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, valsts pārvaldes pakalpojumu portālā
www.latvija.lv, pie praktizējoša veterinārārsta vai Lauksaimniecības datu centrā.
Mājas dzīvnieku īpašniekam jānodrošina dzīvnieka reģistrēšana datu bāzē un informācijas atjaunošana, kā arī,
dzīvniekam atrodoties ārpus īpašuma, jānodrošina kakla
siksna, kupēts auss galiņš vai pēc mikroshēmas implantēšanas nodrošināta tā reģistrācija un informācijas aktualizēšana datu bāzē.
Pēc mājdzīvnieka pazušanas nekavējoties jāziņo Valmieras novada dzīvnieku patversmei vai Valmieras novada
pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centram pa
tālr. 8484 vai e-pastā oic@valmierasnovads.lv.
Mājas dzīvniekus nedrīkst barot daudzdzīvokļu māju
koplietošanas telpās un pieļaut, ka dzīvnieks rada tur netīrību, kā arī sabiedrisko ēku telpās un Valmieras novada publiskajās vietās.
Noteikumi paredz arī klaiņojošu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu mājas dzīvnieku izķeršanas nosacījumus.
Dzīvnieku izķeršanu organizē un nodrošina to nogādāšanu
uz patversmi persona, ar kuru pašvaldībai noslēgts līgums
par Valmieras novada dzīvnieku patversmes uzturēšanu.
Par klaiņojošiem dzīvniekiem aicinām ziņot pa tālr. 8484.
Noteikumi ir saistoši personām, kuru īpašumā, turējumā
vai valdījumā ir mājas (istabas) dzīvnieks – suns un kaķis,
kas dzīvo vai uzturas Valmieras novada administratīvajā teritorijā.
Uzraudzību par saistošo noteikumu ievērošanu veic
Valmieras novada pašvaldības policija.
Ar šo noteikumu stāšanos spēkā savu nozīmi zaudē
Valmieras, Kocēnu, Mazsalacas un Strenču saistošie noteikumi par mājdzīvnieku turēšanas kārtību, līdz ar to Valmieras pilsētā nav jāmaksā suņa turēšanas nodeva un nav
nepieciešama suņa reģistrācijas pazīšanas zīme.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

Informācija Valmieras
pagasta pensionāriem
Valmieras pagasta pensionāri tiek aicināti piedalīties ekskursijā 10. augustā. Izbraukšana plkst. 8.00 no Viestura
laukuma 2.
Ekskursijas programmā: Strenču dabas taka, Strenču
stādaudzētava, Trikāta, Smiltene, Koka skulptūru parks
“Beverīnas labirinti”.
Pieteikšanās līdz 7. augustam, zvanot pa tālr. 29124109 vai
28347602.
Maija Dukure,
Valmieras pagasta pensionāru biedrība “Mežābele”

Biedrības “Valmieras
pilsētas pensionārs”
aktivitātes augustā
4. augustā ekskursija: Ranka – Cesvaine – Madona
18. augustā ekskursija: Rīga vasaras krāšņumā
Par nodarbību atsākšanos pulciņi tiks informēti individuāli.
Pensionāru biedrības dežurantes strādā katru nedēļu no
otrdienas līdz ceturtdienai plkst. 10.00–14.00, tālr. saziņai
64231032.
“Valmieras pilsētas pensionārs” biedrības valde

Uzsākta pašvaldības
kapitālsabiedrības
SIA “BN KOMFORTS”
reorganizācija
Ņemot vērā lietderības principu un virzītos uz pēc iespējas vienotu īpašumu apsaimniekošanas sistēmu un
pārvaldīšanas modeli, kā arī ar mērķi nodrošināt kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanu Valmieras novada
pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem,
30. jūnijā Valmieras novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums par SIA “BN KOMFORTS”, Sabiedrības
ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” un
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ
SAIMNIECĪBA” reorganizāciju. Reorganizācijas rezultātā
SIA “BN KOMFORTS” manta (t.sk. tiesības un pienākumi
pret pakalpojumu saņēmējiem) tiks nodota Sabiedrībai
ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” un Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS
NAMSAIMNIEKS” atbilstoši katras kapitālsabiedrības pamatdarbības veidam.
SIA “BN KOMFORTS” līdzšinējā pamatdarbība bija saistīta ar komunālo pakalpojumu sniegšanu Rencēnu, Ēveles,
Vecates, Matīšu, Burtnieku un Valmieras pagastu iedzīvotājiem.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
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Jauns Valmieras
novada tūrisma
vortāls

Apstiprināts Valmieras
novada pašvaldības
2021. gada pārskats

Valmieras novads var lepoties ar bagātīgu tūrisma
piedāvājumu, sniedzot iespēju katram novada viesim atrast sev tīkamāko atpūtas veidu. Lai izvēlētos
piemērotāko un saistošāko tūrisma piedāvājumu,
ikviens aicināts ieskatīties jaunizveidotajā tūrisma
vortālā visit.valmiera.lv.
Vortālā atrodamas sadaļas par Valmieras novada
ēdinātājiem, naktsmītnēm, kā arī dažādām tūristu
piesaistēm, kas sadalītas pa kategorijām – daba,
kultūra un vēsture, aktīvā atpūta, piedzīvojumam,
ražots Valmieras novadā, SPA un veselībai, dzīvnieku
apskate un TOP objekti. Ērtākai lietošanai, tūrisma
piedāvājumu iespējams atlasīt pēc vēlamās lokācijas, kategorijas (draudzīgs ģimenēm ar bērniem,
bezmaksas autostāvvieta u.tml.) un tipiem (dabas
takas, velomaršruti, muižas un pilis, meistarklases,
gardumi u.tml.).
Sadaļā “Noderīgi“ var atrast informāciju par ekskursijām ar gidu un arī pieteikties uz tām. Tāpat šajā
sadaļā var aplūkot Valmieras Tūrisma informācijas
centrā pieejamos suvenīrus un pasūtīt tos attālināti, ja interesentiem nav iespēja viesoties klātienē.
Vortālā ir aplūkojamas arī digitālās versijas dažādiem Valmieras novada un Gaujas Nacionālā parka
tūrisma materiāliem.
Vortālā visit.valmiera.lv iespējams iepazīties ar
norisēm Valmieras novadā, uzzināt tūrisma jaunumus un pieteikties aktualitātēm, lai savā e-pastā
saņemtu iknedēļas svarīgākos notikumus.
Tūrisma vortāls visit.valmiera.lv izveidots četrās
valodās – latviešu, angļu, igauņu un krievu, un tas
ērti lietojams kā datorā, tā mobilajās viedierīcēs.

30. jūnija Valmieras novada pašvaldības domes sēdē apstiprināts Valmieras novada pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats.
2021. gada pārskats ir atšķirīgs, jo tajā ietverti 8 pašvaldību
darbības rādītāji līdz administratīvi teritoriālajai reformai, kā arī
jau reformas rezultātā izveidotā Valmieras novada pašvaldības
darbības rādītāji no 2021. gada 1. jūlija.
Pārskatā sniegta Valmieras novadu raksturojoša informācija,
iekļauti fakti par iedzīvotājiem, infrastruktūru, uzņēmējdarbību,
ekonomisko situāciju, pašvaldības darbības virzieniem, dažādās
jomās paveikto un plānoto, attīstības virzieniem, projektiem,
komunikāciju ar iedzīvotājiem, kā arī 2022. gada mērķiem un
uzdevumiem.
Dokumentā lasāma arī informācija par pirmo Valmieras novada
budžetu, kas tika pieņemts ar mērķi par vienotu un stratēģisku
novada attīstību 2022. gadā un ilgtermiņā, īstenotu izvirzītos
uzdevumus, nodrošinātu iedzīvotājiem pakalpojumus saskaņā ar
pašvaldībai noteiktajām funkcijām, plānotajām investīcijām un
Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaisti gan pilsētām,
gan novadam. 2021. gads bija nozīmīgs, lai īstenotu līdzšinējos
projektus un sagatavotu jaunus. Tie īstenoti izglītības, kultūras,
sporta un sociālās palīdzības jomās u.c.
Valmierā turpinās darbs pie industriālo teritoriju izveides, kā
mērķis ir veidot investīcijām un komercdarbībai pievilcīgu vidi
un sekmēt jaunu darbavietu rašanos. Viens no izaicinājumiem
novadā ir ceļu un transporta infrastruktūras sakārtošana, kas arī
ir priekšnoteikums nodarbinātības veicināšanai un mobilitātes uzlabošanai, lai iedzīvotāji paliktu novadā dzīvot un strādāt, augtu
iedzīvotāju labklājība.
Ar Valmieras novada pašvaldības 2021. gada publisko pārskatu
iespējams iepazīties mājaslapā www.valmierasnovads.lv, sadaļā
“Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Publiskais pārskats”.
Publiskais gada pārskats ir ikgadējs pašvaldības skaidrojums iedzīvotājiem par paveikto aizvadītajā gadā, kā arī tās turpmākajām
iecerēm. Tas veidots, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un
Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par gada publiskajiem
pārskatiem”.

Zane Krūmiņa,
Valmieras novada pašvaldība

Kristīne Melece,
Valmieras novada pašvaldība

Apstiprināts Sociālās aprūpes centra “Lode”
maksas pakalpojumu jaunais cenrādis
30. jūnijā Valmieras novada pašvaldības domes sēdē
deputāti apstiprināja Sociālās aprūpes centra “Lode” maksas
pakalpojumu jauno cenrādi, kas nosaka uzturmaksu sociālās
aprūpes centrā 665,00 EUR mēnesī. Pamatojoties uz likumu
“Pievienotās vērtības nodokļa likums”, uzturmaksu neapliek
ar pievienotās vērtības nodokli. Lēmums stājās spēkā 2022.
gada 1. jūlijā.
Jauno cenrādi dome apstiprināja, pamatojoties uz
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 275 “Sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta”, Valmieras novada pašvaldības noteikumiem “Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas
metodika un apstiprināšanas kārtība”, kā arī balstoties uz
citiem saistītajiem normatīvajiem aktiem un domes Sociālo
10
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un veselības lietu un Finanšu komiteju atzinumiem.
Līdz ar Valmieras novada pašvaldības domes lēmumu
spēku zaudēja Rūjienas novada pašvaldības domes 2020.
gada 15. oktobra lēmums “Par maksas pakalpojumiem
Sociālās aprūpes centrā “Lode””, kas noteica uzturmaksu
615,00 EUR mēnesī.
Sociālās aprūpes centrs “Lode” ir Valmieras novada
pašvaldības dibināta iestāde, kas nodrošina sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja nepieciešamais
pakalpojuma apjoms atbilst ilgstošai institucionālai aprūpei
– pensijas vecuma personām, personām ar fiziska rakstura
traucējumiem un pilngadīgām personām ar smagiem garīga
rakstura traucējumiem.
Dzintars Močs,
Valmieras novada pašvaldība

INFRASTRUKTŪRA/VIDE

Atjaunota Kaugurmuižas
Kungu māja
22. jūnijā Valmierā norisinājās Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes štāba jaunās
ēkas atklāšana Kaugurmuižas Kungu mājā.
Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes štāba jaunās ēkas atklāšanas svinīgajā pasākumā piedalījās Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Egils Leščinskis un Zemessardzes 2. Vidzemes
brigādes komandieris pulkvedis Gunārs Kauliņš, Valmieras novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Jānis Baiks un domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos Ričards Gailums.
Domes priekšsēdētājs Jānis Baiks Zemessardzes 2. Vidzemes brigādei dāvināja ozolu – Latvijas spēka un drosmes simbolu: “Lai tas iesakņojas tāpat kā Latvijas
aizsardzības spēki jau ir iesakņojušies Valmierā mūsu cilvēku, pilsētas, reģiona un
valsts drošībai. Mēs esam lepni un pagodināti, ka Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes
štābs atrodas Valmierā. Vienmēr esam ļoti labi sadarbojušies un saprotam, ka drošība
šobrīd ir pirmajā vietā.”
Kaugurmuižas Kungu mājai ir saglabāta apbūves ansambļa kompozīcija un respektēta vēsturiskā apbūve. Ēkai maksimāli saglabāts vēsturiskais apdares risinājums
un fasāžu klasicisma stils. Īstenojot projektu, labiekārtots centrālais laukums ēkas
galvenās fasādes pusē, veikta asfalta seguma nomaiņa, ierīkots parādes laukums un
gājēju celiņi, kā arī izbūvēts auto stāvlaukums ar betona bruģakmens segumu. Ēkai
izbūvēts jauns elektroapgādes un ūdensapgādes pieslēgums.
Kaugurmuižas Kungu māja ir Valmieras pilsētas nozīmes kultūrvēsturisks objekts
“Kaugurmuižas apbūves ansamblis”. Vēstures fakti liecina, ka Kaugurmuiža ir dibināta
ap 1690. gadu, tai bijuši vairāki īpašnieki.
Laika gaitā Kaugurmuižu skārušas dažādas pārmaiņas un notikušas vairākas
pārbūves. 1926. gadā Kaugurmuižu Zemkopības ministrija nodeva Kara ministrijai
lietošanai karaspēka vajadzībām. 1926. gada 28. oktobrī uz Kaugurmuižu pārcēlās
8. Daugavpils kājnieku pulka 2. bataljons, kur tas uzturējās līdz 1940. gadam. No
1940. līdz 1941. gadam un no 1944. līdz 1993. gadam Kaugurmuižā atradās PSRS
karaspēks, bet no 1941. līdz 1944. gadam – Vācijas karaspēka vienības. 1993. gada
sākumā Kaugurmuiža tika nodota 1. Valmieras robežsargu bataljona rīcībā. Tikai
kopš 1993. gada 11. novembra uz to pārcēlās Zemessardzes 22. bataljons, kura štābs
Kaugurmuižas pārvaldnieka ēkā atrodas joprojām. Pēc Kaugurmuižas Kungu mājas
atjaunošanas šobrīd ēku kompleksā ir gan brigādes, gan bataljona štābs.
Vita Briže,
Aizsardzības ministrija

Piesakies
par
brīvprātīgo
masu
skatos filmā
“Zeme, kas
dzied”!
Valmieras estrādē šī gada 13. un
14. augustā tiks uzņemtas ainas
vēsturiskajai spēlfilmai “Zeme, kas
dzied”, kurās rekonstruēs 1873. gada pirmo Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertu. Latvijas kino
vēsturē šī būs līdz šim vērienīgākā
masu skatu filmēšana, kopumā uz
filmēšanas laukuma pulcējot līdz pat
1 000 brīvprātīgo. Pievienojies arī tu,
kļūstot par daļu no vēsturiskiem notikumiem!
Lai pieteiktos brīvprātīgai dalībai
masu skatos, sūtiet savu vai sava
kolektīva pieteikumu uz kastings@
zemekasdzied.lv (tālr. 26468405). Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds,
vecums, telefona numurs, vēlamā filmēšanās diena vai dienas un jāpievieno savs foto.
Īpaši iedrošināti pieteikties masu
skatiem ir vīrieši, ņemot vērā, ka
1873. gadā lielākā daļa no koncerta
dalībniekiem bija tieši vīrieši.

Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība

Aicinām piedalīties akcijā “Tavs
ieguldījums ainavā”
Vēloties atbalstīt sabiedrības vēlmi baudīt augstas kvalitātes ainavas, piedalīties ainavu attīstībā, lepoties un
dalīties pieredzē ar to, Valmieras novada pašvaldība rīko
akciju “Tavs ieguldījums ainavā”.
Ainavas ir svarīga kultūras veidošanās sastāvdaļa, vienlaikus arī Eiropas dabas un kultūras mantojuma pamatelements. Katra novada viensēta ir daļa no Latvijas kultūras
kanonā iekļautās vērtības, ar statusu atzītais kultūras mantojums veido novada simboliskās vietas un kalpo kā resurss attīstībai. Iedzīvotāju centieni privātmāju pagalmos
vai daudzdzīvokļu māju balkonos un lodžijās radīt estētiski augstvērtīgu vidi dod labsajūtu ne vien to īpašniekiem,
bet kalpo arī kā publisko vidi bagātinošs ainavas elements.
Izceļamas un veicināmas ir uzņēmēju iniciatīvas vietradē
un kvalitatīvas ainavas veidošanā.
No 25. jūlija līdz 28. augustam e-pastā konkursi@
valmierasnovads.lv iesniedzot labas kvalitātes fotogrāfijas
un aizpildot pieteikumu, piesaki savu vai sev zināmu lepnumu akcijai vienā no septiņām nominācijām:

♦novada simboliskās vietas – kultūras mantojums;
♦latviešu viensēta – kultūras kanona lepnums;
♦privātmājas pagalma ainaviskums;
♦mājas pagalms kopienai;
♦mans balkons – mana paradīze;
♦novada daiļdārzs;
♦uzņēmēji vietradei.
Ar visiem iesūtītajiem, akcijas noteikumiem atbilstošajiem pieteikumiem leposimies pašvaldības informācijas
kanālos. Visi, kuri veido savai un citu labsajūtai noderīgu un
estētisku, ainaviski augstvērtīgu vidi, sniedz ieguldījumu
arī novada izaugsmē. Tie ir dalīšanās pieredzē vērti stāsti.
Rudens sākumu atzīmēsim ar izglītojošu pasākumu ciklu
par ainavas kvalitāti dažādos mērogos un saistītām novadniekiem aktuālām tēmām. Iesūtīto lepnumu veidotāji piedalīsies izlozē par Valmieras novada pašvaldības un novada
uzņēmēju sirsnīgi sarūpētām pateicības dāvanām.
Plašāka informācija pieejama pašvaldības mājaslapas
www.valmierasnovads.lv sadaļā “Sabiedrība”.
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PROJEKTI

Dabas liegumā “Zilaiskalns” īstenos projektu
antropogēnās slodzes samazināšanai un
biotopu aizsardzībai
Valmieras novada pašvaldība sākusi
īstenot projektu, lai mazinātu antropogēnās slodzes ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, veidojot kvalitatīvu, epidemioloģiski drošu
tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras
tīklu, kā arī īstenotu kompleksu biotopu
apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu
dabas liegumā “Zilaiskalns”, kas vienlaikus ir arī Eiropas nozīmes aizsargājamā
dabas teritorija NATURA 2000.
Projekts paredz demontēt esošo
ugunsnovērošanas torni un uzbūvēt
publiski pieejamu skatu torni. Plānota arī teritorijas labiekārtošana antropogēnās slodzes mazināšanai un veselības maršruta izveide, kā arī dabas
liegumā esošā ceļa, takas un stāvlaukuma segumu sakārtošana. Projekta ietvaros plānoti arī biotopu aizsardzības
un kvalitātes uzlabošanas pasākumi
nogāžu un gravu mežu, un boreālo mežu saglabāšanai.
Jauna skatu torņa būvniecība dos
iespēju apmeklētajiem palūkoties uz
apkārtējo ainavu un novērtēt dabas
vērtību. Esošais ugunsnovērošanas tornis nav pieejams apmeklētajiem un
savā ziņā degradē esošo ainavu. Būvējot jauno skatu torni, elektrības iegūšanai tiks uzstādīti saules paneļi uz torņa
jumta, tādējādi popularizējot arī dabai
draudzīgas enerģijas iegūšanu.
Izveidojot veselības maršrutu, tiks
veicināts, ka apmeklētāji savu apmeklējumu uzsāk nevis kā parasti no esošā
stāvlaukuma puses, bet apmeklējot
Zilākalna kultūrvēstures un apmeklē-

tāju centru kalna rietumu pusē, tādā
veidā mazinot antropogēno slodzi, kā
arī veicinot to, ka apmeklētāji vairāk
uzturas Zilākalna ciemā – apmeklē
Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centru, uzzinot arī par citām tūrisma
iespējām, iepazīstot ciema un kalna
vēsturi.
Projektā plānoto darbību antropogēnās slodzes mazināšanai un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai tika izstrādāts sertificēta
dabas eksperta atzinums. Atbilstoši dabas eksperta izstrādātajam atzinumam
plānotie biotopu apsaimniekošanas
pasākumi – audzes struktūras dažādošana un atvēruma veidošana, egļu
īpatsvara samazināšana, vecāko priežu atēnošana, samazinot egļu īpatsvaru ap tām, mirušās koksnes apjoma palielināšana audzē, augsnes skarificēšana (zemsedzes virskārtas noņemšana)
un pameža biezības samazināšana.
Labvēlīgi ietekmēta platība Eiropas
Savienības nozīmes biotopu un sugu
dzīvotņu atjaunošanai atbilstoši Dabas
aizsardzības pārvaldes izstrādātajai metodikai veido aptuveni 64 ha platību.
Visām projektā plānotajām darbībām saņemts Dabas aizsardzības
pārvaldes atzinums. Plānotie infrastruktūras darbi atbilst Dabas lieguma
”Zilaiskalns” Dabas aizsardzības plāna 2006.–2018. (pagarināts līdz 31.12.
2023.) noteiktajiem infrastruktūras apsaimniekošanas un uzturēšanas pasākumiem.

Projekta īstenošanas sadarbības
partneri – valsts zemes lietotāji AS “Latvijas valsts meži” un Valsts meža dienests.
Latvijas un Eiropas īpaši aizsargājamā dabas teritorija dabas liegums
“Zilaiskalns“ dibināts 2004. gada meža
biotopu – nogāžu un gravu mežu un
boreālo mežu saglabāšanai 118 ha
platībā. Dabas liegums iekļaujas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Projekta Nr.5.4.3.2/22/A/006 “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu
īstenošana dabas liegumā “Zilaiskalns””
īstenošana plānota laikā no 2022. gada
1. maija līdz 2023. gada 31. oktobrim.
Plānotās projekta kopējās izmaksas ir
728 962,00 EUR. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 422 794,11 EUR,
tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums
359 375,00 EUR, kas ir 85 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, Valsts
budžeta dotācija 15 854,78 EUR, kas ir
3,75 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums
47 564,33 EUR, kas ir 11,25 %, projektā plānotās neattiecināmās izmaksas
ir 306 167,89 EUR, kas tiks segtas, piesaistot Valsts kases aizņēmuma finansējumu.
Dzintars Močs,
Valmieras novada pašvaldība

Strenču pilsētas parkā uzsākta
apgaismojuma izbūve
Turpinot Strenču pilsētas parka labiekārtošanu, uzsākta projekta “Strenču
pilsētas parka teritorijas labiekārtošana,
3. kārta” realizācija. Šajā projekta kārtā
izbūvēs apgaismojumu Strenču pilsētas
parkā. Uzstādīs 21 āra laternu, kas būs
aprīkotas ar iespēju ieprogrammēt dimmēšanas grafiku. Tiks ierīkota arī vieta
mobilā tālruņa bezvadu uzlādei.
Šobrīd parkā ir uzsākti rakšanas darbi
un elektrotīklu ierīkošana. Darbus veic
SIA “Woltec”, būvuzraudzība uzticēta
SIA “Latvijas Būvuzraugs”.
Projekta iepriekšējās kārtās labiekārtota Strenču pilsētas parka teritorija,
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uzlabojot un papildinot esošo parka teritorijas infrastruktūru ar labiekārtotiem
celiņiem, soliņiem, atkritumu urnām,
nelielu bruģētu laukumu pasākumu norisei, karogu mastiem un interaktīviem
mūzikas elementiem bērniem.
Realizējot projektu “Strenču pilsētas
parka teritorijas labiekārtošana, 3. kārta”,
tiks sasniegti projekta mērķi – izbūvēts
apgaismojums Strenču pilsētas parka
teritorijā, tādējādi veidojot sakārtotu un
kvalitatīvu dzīves vidi, palielinot teritorijas pievilcību un drošu pārvietošanos
parka teritorijā, radot priekšnosacījumu
tūrisma, kultūras, veselības un citu pakalpojumu piedāvājumam.

Projekta rezultātā Strenčos būs sakārtots vēl viens publiskās infrastruktūras
objekts. Projektu paredzēts pabeigt līdz
2023. gada pavasarim.
Plānotās projekta kopējās izmaksas
ir 40760,63 EUR, no tām attiecināmās
izmaksas – 30 000 EUR. 90 % no projekta attiecināmajām izmaksām, t.i. 27000
EUR, līdzfinansē Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku
attīstībai.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība
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Izbūvēta
gājēju ietve
Kokmuižas
promenādē
Noslēgušies gājēju ietves izbūves
darbi Kokmuižas promenādē Valmieras
novada Kocēnu pagastā. Būvdarbi veikti,
Valmieras novada pašvaldībai īstenojot
projektu “Kokmuižas kompleksa teritorijas labiekārtošana”. Izbūvētā gājēju
ietve paredzēta publiskai lietošanai kā
esošās gājēju promenādes turpinājums
gar Kocēnu dīķi. Ietves trase seko esošajam reljefam gar Kocēnu dīķa krasta
nogāzi. Ietve izbūvēta ar grants segumu 2 m platumā un kopējo garumu
190 m. Izbūvēta lietus ūdens noteces
organizēšana, kā arī izlīdzinātas nogāzes
ar esošo grunti un augu zemi apsējot ar
daudzgadīgu zālienu. Darbus veica SIA
“Imberteh”.
Noslēdzoties būvdarbiem, projektā
plānota teritorijas labiekārtošana un
atpūtas vietas izveide. Lai sakoptu vidi,
pie izbūvētās gājēju ietves sadarbībā
ar Kocēnu 38. skautu vienību tiks organizēti sakopšanas un labiekārtošanas
darbi. Pašlaik pie ezera blakus plānotajai ietvei ir izveidota atpūtas un aktivitāšu vieta ar bluķiem un ugunskura vietu, kuru izmanto skautu vienības bērni
un jaunieši, tāpēc sadarbībā ar skautu
vienības vadītāju Viesturu Laimīti un
pašvaldības darbiniekiem radās ideja
labiekārtot atpūtas vietu pašu spēkiem,
maksimāli izmantojot esošos resursus un uzrunājot vietējos uzņēmējus
ar lūgumu ziedot kokmateriālus solu
un atkritumu urnu izveidei. Atpūtas
vieta kalpos gan skautu aktivitāšu organizēšanai, gan vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Ikviens būs aicināts
piedalīties teritorijas labiekārtošanas
un sakopšanas darbos, informācija par
konkrētu norises laiku tiks publicēta
Valmieras novada mājaslapā un Kocēnu
apvienības Facebook kontā.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku atbalstu
(ELFLA), gūstot atbalstu vietējās rīcības grupas “No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā LEADER projektu konkursā.
Projekta mērķis ir paplašināt un labiekārtot Kokmuižas promenādi, izveidojot
gājēju ietvi, iesaistot vietējos iedzīvotājus
un uzņēmējus teritorijas sakopšanas un
uzturēšanas darbos. Projekta kopējās izmaksas ir 26 546,35 EUR, kur ELFLA finansējums ir 23 891,71 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 2654,64 EUR.
Svetlana Tomsone,
Valmieras novada pašvaldība

Apstiprinātas Valmieras
pirmsskolas izglītības iestāžu
“Ābelīte”, “Krācītes” un
“Pienenīte” vadītājas
30. jūnijā, Valmieras novada pašvaldības domes sēdē deputāti amatā apstiprināja trīs Valmieras pirmsskolas izglītības iestāžu – “Ābelīte”, “Krācītes” un
“Pienenīte” – vadītājas, kuras izvēlētas atklāta konkursa rezultātā.
Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” vadītājas amatā apstiprināta
Zinta Būda, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādi “Krācītes” vadīs Laila Eberharde,
savukārt Valmieras pirmsskolas izglītības iestādi “Pienenīte” – Ruta Berga. Vadītājas
amata pienākumus uzsāks pildīt 2022. gada 1. augustā.
Kā iepriekš vēstīts, 2022. gada sākumā Valmieras novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu īstenot trīs Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu – PII “Kārliena” un tās struktūrvienības “Pienenīte”, PII “Vālodzīte” un tās struktūrvienības
“Krācītes”, PII “Ezītis” un tās struktūrvienības “Ābelīte” – reorganizāciju, atdalot no
pamatiestādes tās struktūrvienību.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

Attēlā no kreisās puses: Zinta Būda, Laila Eberharde, Ruta Berga.

Nometne bērniem un
jauniešiem Vilpulkā
Bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 17 gadiem aicināti piedalīties dienas nometnē
Vilpulkā! Nometne norisināsies no 15. augusta līdz 18. augustam katru dienu no
plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00.
Dienas nometnes mērķis ir mainīt bērnu un jauniešu paradumus attiecībā uz
viņu veselību, nodrošināt iespēju saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku un sekmēt
vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību, veicinot jaunu zināšanu un prasmju apguvi
ar veselību saistītajos jautājumos. Trīs galvenās tēmas, kas tiks ietvertas nometnē, –
veselīgs uzturs, garīgā veselība un fiziskā veselība.
Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu: madara.ribozola@valmierasnovads.lv līdz
02.08.2022. (vietu skaits ierobežots). Pieteikumā jānorāda bērna vārds, uzvārds,
vecums un vecāku kontakttālrunis.
Nometni organizē jauniešu organizācija “Ligzda”. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar nometnes vadītāju Dainu Rozi pa tālr. 25450585.
Dalība nometnē ir bez maksas. Nometne tiek organizēta projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/
053 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rūjienas apvienības iedzīvotājiem” ietvaros.
Madara Ribozola,
Valmieras novada pašvaldība
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Vecāku līdzfinansējuma maksa Valmieras
novada profesionālās un interešu izglītības
programmās
Valmieras novada pašvaldības domes
sēdē 30. jūnijā apstiprināti vecāku līdzfinansējuma maksas noteikumi Valmieras
novada profesionālās un interešu izglītības programmās.
Pašvaldības dome noteica sekojošas
vecāku līdzfinansējuma maksas profesionālās ievirzes un interešu izglītības
programmās pašvaldības iestādēs:
♦Rūjienas Sporta skolā 7 EUR mēnesī
par izglītojamo;
♦Kocēnu Sporta skolā 10 EUR mēnesī
par izglītojamo;
♦Valmieras Sporta skolā:
♦hokejs – 25 EUR mēnesī par izglītojamo;
♦peldēšana, futbols, vieglatlētika,
orientēšanās, BMX, florbols, badmintons;
♦airēšana, volejbols, triatlons – 15 EUR
mēnesī par izglītojamo;
♦daiļslidošana – 33 EUR mēnesī par izglītojamo.
♦Valmieras Mūzikas skolā 15 EUR mēnesī par izglītojamo;
♦Rūjienas Mūzikas skolā 10 EUR mēnesī par izglītojamo;
♦Strenču Mūzikas skolā 10 EUR mēnesī par izglītojamo;

♦Rūjienas Mākslas skolā 10 EUR mēnesī par izglītojamo;
♦Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā 10 EUR mēnesī par izglītojamo;
♦Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā 15 EUR mēnesī par izglītojamo;
♦Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda”:
♦interešu izglītības programmām 15
EUR mēnesī par izglītojamo;
♦radošajām darbnīcām skolēnu rudens, ziemas, pavasara un vasaras
brīvlaikā 5 EUR dienā un nometnēm
10 EUR dienā par vienu dalībnieku.
Domes sēdē nolēma arī nepiemērot
vecāku līdzfinansējuma maksu:
♦Valmieras Sporta skolas interešu
programmai “Sports bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām”;
♦Valmieras Jaunatnes centra “Vinda”
interešu programmai “Tautas deju
kolektīvs” skolas vecuma un jauniešu
grupām ar mērķi saglabāt Latvijas
unikālo mantojumu – Dziesmu un
Deju svētku tradīcijas.
Šie noteikumi pieņemti, pamatojoties
uz saistošo noteikumu Nr. 44 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras
novada izglītības iestāžu profesionālās
ievirzes un interešu izglītības prog-

Aktualitātes Vidzemes
Augstskolā
14. jūnijā Vidzemes Augstskolas rektora pienākumu izpildītāja Agnese Dāvidsone un studiju virziena “Informācijas
un komunikācijas zinātnes” vadītāja Māra Arāja devās uz Gruziju,
lai kopā ar Ivane Javakhishvili Tbilisi Valsts universitātes rektoru
Prof. Dr. Giorgi Sharvashidze parakstītu līgumu par sadarbības
iespējām iegūt dubulto maģistra grādu Eiropas studijās un
Stratēģiskajā komunikācijā un pārvaldībā.
No 1. līdz 19. augustam Vidzemes Augstskolā norisināsies
papilduzņemšana pamatstudiju programmās. Topošie studenti tiek aicināti pieteikties studijām sešās profesionālā
bakalaura studiju programmās: Biznesa vadība, Informācijas
tehnoloģijas, Komunikācija un sabiedriskās attiecības, Mediju
studijas un žurnālistika, Tūrisma organizācija un vadība, Mehatronika.
Pieteikšanās maģistra studiju programmām Biznesa vides
vadība, Kiberdrošības inženierija, Mediju un informācijas
pratība, Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība, Tūrisma
stratēģiskā vadība konkurētspējai un Virtuālā realitāte un
viedās tehnoloģijas norisināsies līdz 17. augustam.
Estere Rita Vilciņa,
Vidzemes Augstskola
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rammu realizēšanā” 2.1. punktu un
citiem šo kārtību regulējošiem dokumentiem.
Noteikumi stāsies spēkā no 2022. gada 1. septembra.
Valmieras novadā ir plašs un daudzveidīgs profesionālās un interešu
izglītības piedāvājums kultūras, sporta, radošajās un tehniskajās jomās,
kas dod iespēju novada bērniem un
jauniešiem attīstīt radošo potenciālu,
lietderīgi pavadīt laiku no mācībām
brīvajā laikā un brīvdienās, un gūt jaunu pieredzi un iemaņas neatkarīgi no
vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.
Valmieras novada pašvaldības dome,
nosakot vecāku līdzmaksājumu, ņem
vērā, lai tas būtu solidārs attiecībā pret
pašvaldības finansējuma daļu programmas nodrošināšanā, kā arī lai atvieglojumus pilnā apmērā vai daļēji saņemtu
sociālā riska grupas bērni, daudzbērnu
ģimenes, bērni, jaunieši ar speciālām
vajadzībām un citi atbilstoši 2022. gada
31. marta saistošajiem noteikumiem
Nr. 44 “Par līdzfinansējuma samaksas
kārtību Valmieras novada izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu
izglītības programmu īstenošanā”.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

Bērniem sestdienās
pieejama valsts
apmaksāta akūtā
zobārstniecība
Lai uzlabotu valsts apmaksātas zobārstniecības
palīdzības pieejamību, turpmāk bērniem līdz 18 gadu
vecumam (neieskaitot) sestdienās ir pieejami valsts apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi akūtos gadījumos,
kad medicīniskā palīdzība ir nepieciešama pēkšņi vai
steidzami. Šādu palīdzību var saņemt Rīgā, Ogrē, Valmierā, Liepājā un Daugavpilī.
Akūtās zobārstniecības pakalpojumi tiek sniegti tikai gadījumos, ja bērnam ir: akūtas, nepārejošas zobu
sāpes; vaiga vai/un smaganu tūska; zoba trauma. Katra
gadījuma atbilstību akūtam stāvoklim izvērtē zobārsts.
Pakalpojuma sniegšanu ārstniecības iestādes nodrošina
“dzīvās rindas” kārtībā, vienlaikus pirms došanās uz ārstniecības iestādi ieteicams ar to sazināties, lai pārrunātu
sūdzības un ieteicamo rīcību.
Pakalpojuma sniedzējs Valmierā – “Dentalfix“, Cēsu
iela 19, darba laiks sestdienās: plkst. 9.00–14.00, tālr.
29228384.
Evija Štālberga,
Nacionālais veselības dienests

IZGLĪTĪBA

Vidzemes inovāciju programmas studenti
pārsteidz ar idejām un risinājumiem
29. jūnijā koncertzālē “Valmiera” norisinājās DEMO diena jeb projekta VIPs
1. posma noslēguma pasākums, kur tika
prezentēti projekta dalībnieku darba rezultāti.
Vidzemes inovāciju programma studentiem jeb projekts VIPs ir atbalsta
programma, ko Vidzemes Augstskola
izveidojusi sadarbībā ar Valmieras Attīstības aģentūru un Ventspils Augstskolu. Tās mērķis ir veicināt sadarbību
starp uzņēmējiem un mācību iestādēm,
kas līdz šim programmas ietvaros tiek
veiksmīgi īstenots.
Jūnija beigās noslēdzās pirmais projekta posms, kā ietvaros dalībnieki individuāli vai komandās risināja dažādu Latvijas uzņēmumu un institūciju
izaicinājumus vai attīstīja savas inovatīvās biznesa idejas. DEMO dienas
gaitā bija iespēja iepazīties ar VIPs dalībnieku darba rezultātiem. Klātienē varēja
aplūkot izstrādātos produktu prototipus,
protams, uzzināt vairāk arī par programmu.
Egils Kruzenbergs, A/S “Valmieras
stikla šķiedra” projektu vadītājs, savu
uzrunu pirms individuālās pētnieces
Līgas Jupatovas prezentācijas sāka un
noslēdza ar pateicības vārdiem: “Paldies
par šādu augstvērtīgu satikšanos mums
ar Līgu, par iespēju uzņēmumam piesaistīt papildspēkus šādam sarežģītam
izpētes darbam!” Vidzemes Augstskolas

studente VIPs ietvaros izpētīja, kā no
Krievijas saņemto dabas gāzi aizvietot ar
citiem energoresursiem.
Pasākuma noslēgumā pēc intensīvām
vērtēšanas komisijas diskusijām tika
paziņoti rezultāti – stipendijas, vērtībā
no 500 EUR līdz pat 2000 EUR apmērā,
turpmākai idejas attīstīšanai saņēma
visi VIPs pirmā posma laikā izstrādātie
projekti. Augstāko novērtējumu Inovāciju
laboratorijā saņēma divas Vidzemes
Augstskolas studentu komandas – komanda “Pēdējā cerība”, kura izstrādāja
SIA “VALPRO” izaicinājumu – Štancēšanas
procesu automatizācija – un komanda
“VIJA”, kas pieņēma izaicinājumu no VAS
CSDD un izstrādāja mārketinga stratēģiju
bērnu un jauniešu izglītošanai par ceļu
satiksmes drošību. Savukārt Biznesa
laboratorijā augstāko novērtējumu un
2000 EUR vērtu stipendiju saņēma
komanda Hydrosprout, kuras dalībnieki, Valmieras Valsts un Rīgas Valsts
1. ģimnāzijas skolēni, izstrādāja hidroponiskās sistēmas moduli.
Hydrosprout
jaunieši
komentē:
“Esam gandarīti, lepni un priecīgi, ka
nepadevāmies un, būdami vidusskolēni,
mēs spējām šo visu veiksmīgi paveikt.”
Komandas pārstāvis uzsver, ka rezultātu
sasniegšanā ievērojama loma bijusi tieši
veiksmīgajai sadarbībai ar komandas
vadītāju Jurģi Priedīti. Jaunietis piebilst: “Projekts mums deva iespēju īs-

tenot savu biznesa ideju, pārvarēt savus
spēkus un izaicināt sevi uz lietām, ko
mēs nebūtu mēģinājuši vienkārši tāpat.”
Projekta VIPs 2. posma plānošanas
darbi rit pilnā sparā, un jau pavisam drīz
būs pieejama informācija par iespējām
realizēt inovatīvas biznesa idejas, par
uzņēmumu un organizāciju izaicinājumiem un pieteikšanos nākamajam
projekta posmam, kas sāksies jau šī gada
septembrī!
Novēlējums no komandas Hydrosprut
visiem, kas vēl domā par piedalīšanos
projektā: “Galvenais ir ticēt saviem spēkiem, izveidot komandu, kurā esat kā
ģimene, kas atbalstīs cits citu, nepadoties, kad esat noguruši vai kad radusies
kāda neparedzēta situācija. Liels paldies
šīs programmas veidotājiem par iespēju!
Šī pieredze bija tā vērta!”
Ikviens interesents aicināts sazināties
ar VIPs projekta vadītāju Līgu LandrātiKrūmiņu (vips@va.lv, tālr. 28309733) un
sekot jaunumiem programmas sociālo
tīklu kontos.
Projekta partneri: Vidzemes Augstskola, Valmieras Attīstības aģentūra, Ventspils Augstskola. ERAF līdzfinansēts projekts “Vidzemes inovāciju programma
studentiem – VIPS” Nr. 1.1.1.3/21/A/009
Līga Vilcāne,
VIPs komunikācijas speciāliste

Vasaras lasīšanas programma bērniem un
jauniešiem
Hei, Valmieras puikas un meitenes! Šogad Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa aicina bērnus un jauniešus vasaras brīvlaikā iesaistīties lasīšanas veicināšanas
programmā “Zvirbulis lasa pilsētā”.
Lai piedalītos, nāc ciemos uz Valmieras bibliotēkas Bērnu
apkalpošanas nodaļu, Cēsu ielā 4, un izvēlies četras grāmatas no Zvirbuļa grāmatu groza. Zinām, ka bibliotēkas plauktos, gluži kā pilsētas notikumu un pasākumu virpulī, dažkārt
var apmaldīties. Tāpēc mūsu bibliotekāres ir nākušas lasītājiem talkā, atlasot interesantas un iztēli rosinošas grāmatas
šīs vasaras programmai. No tām varēsi izvēlēties tās, kas
uzrunā tieši tevi, un aizpildīt darba lapu ar uzdevumiem par
izlasītajām grāmatām.
Vēl nezini, vai piedalīties?
Pačukstēsim, ka visus programmas dalībniekus vasaras
nogalē Zvirbulis aicinās uz īpašām svinībām, kur gaidīs dāvanas un pārsteigumi. Kur un kad norisināsies svinības? Tas lai
pagaidām paliek noslēpumā!
Plašāk par Zvirbuļa vasaras groza grāmatu veltēm un programmas noteikumiem aicinām lasīt Valmieras bibliotēkas
mājaslapā.
Vēlam, lai grāmata pilsētā ir labs sabiedrotais ik uz soļa –

ķerot saules starus Gaujmalā, gaidot draugus uz soliņa blakus iepirkšanās centram vai slēpjoties no vasaras negaisa
mākoņiem Valterkalniņa lapenē!
Kristiāna Caune,
Valmieras bibliotēka
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AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA – lielākais
nodokļu maksātājs Vidzemē
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA saņēmusi Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) atzinību kā 2021. gada lielākais nodokļu maksātājs
Vidzemes reģionā lielo nodokļu maksātāju grupā.
”Liels paldies par to, ko jūs darāt, un to, ka spējat, spītējot
grūtībām, turpināt tradīcijas, vienlaikus esot inovatīvi un atvērti
pasaulei,” pasniedzot balvu, norādīja Valsts ieņēmumu dienesta
ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme.
Arī šogad lielākie nodokļu maksātāji saņēma īpaši darinātas balvas, kuru vizuālais risinājums ir iekšējās izaugsmes un
dzīvības simbols – plaukstošs koks, kam augšanai ir vajadzīgas dziļas saknes un zemes spēks, bet varenumam – svarīga
vēlme un spēja tiekties pret debesīm un augstākiem horizontiem. Balvas kontekstā koks ir izvēlēts kā sekmīgas uzņēmējdarbības un ilgtspējīgas tautsaimniecības simbols, kas iezīmē
ceļu no jaunas biznesa idejas rašanās brīdim līdz tās sekmīgai
īstenošanai un attīstībai, tādējādi sniedzot ieguldījumu visas
valsts ekonomikā un labklājībā.
VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme uzsvēra, ka šis apbalvojums ir valsts pateicība par uzņēmuma veiktajiem maksājumiem pedagogu algām, iedzīvotāju veselības uzlabošanai,
valsts aizsardzības stiprināšanai un citām ne mazāk būtiskām
vajadzībām. “Svarīgi, ka Latvijā attīstās uzņēmumi, kas spēj
ražot produkciju ar lielu pievienoto vērtību un eksportēt to uz
dažādām valstīm faktiski visā pasaulē,” tā I. Jaunzeme.
2021. gadā ar vidēji 1146 darbinieku lielo kolektīvu AS

VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ir samaksājusi nodokļos 11,9
miljonus eiro. Uzņēmuma vidējais atalgojums 2021. gadā bija
gandrīz 50% virs Vidzemes vidējā rādītāja, neskaitot citus labumus darbiniekiem, sākot no papildu brīvdienām, turpinot
ar atbalstu dažādos ģimenes notikumos, atbalstu sportam, atpūtai u.tml. 2021. gadā papildu labumos darbiniekiem uzņēmums ir izmaksājis vairāk kā 1,5 miljonus eiro.
“2022. gada pirmajos mēnešos mūs visus – gan privāti,
gan mūsu uzņēmumā – ir skāris liels cenu pieaugums gandrīz
visās jomās. Tā ir situācija, uz kuru mums jāatbild un kas mums
rūpīgi jāuzrauga. Attiecīgi mēs reaģējām arī uz atalgojumu
un sākotnēji 3 mēnešus izmaksājām vienreizēju ikmēneša
summu – degvielas līdzatbalstu katram mūsu darbiniekam.
Savukārt, sākot ar šī gada jūniju, visiem darbiniekiem ražošanā
esam palielinājuši algas 7,5 % apmērā un esam ieplānojuši vēl
vienu 3 % palielinājumu no 2023. gada marta, lai iegūtu vēsturiski augstāko kumulatīvo algas pieaugumu 10,5 % apmērā.
Daudz pārdomu pēdējos gados veltīts tam, kā attiecamies
pret darbiniekiem. Darbinieku viedoklis un labbūtība mums
ir svarīga. 2021. gadā aptuveni 90 000 EUR ieguldījām darba vietu un darbinieku koplietošanas telpu sakārtošanā un
uzlabošanā,” norāda AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valdes
priekšsēdētājs Stefans Jugels.
Marika Upnere,
VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS

Valmierā viesojas Trostjaņecas mērs Jurijs Bova
Trešdien, 22. jūnijā, Valmierā viesojās Ukrainas pilsētas
Trostjaņecas mērs Jurijs Bova, lai visu Trostjaņecas iedzīvotāju
vārdā pateiktos Valmieras novada iedzīvotājiem par sniegto
palīdzību. Lai iepazītos ar Valmieras pieredzi, Jurijs Bova apmeklēja Vidzemes slimnīcu, katlumāju Dakstiņu ielā un Jāņa
Daliņa stadionu, kur iepazinās ar Valmieras novada sporta
nozares attīstību.
Trostjaņecas mērs Jurijs Bova:
“Mēs steidzam atjaunot pilsētu, lai iedzīvotāji varētu atgriezties un atsākt strādāt, lai bērni atkal varētu iet skolā, lai
pilsēta no jauna dzīvotu normālu dzīvi. Mums ir ļoti vajadzīgs
atbalsts, ko sniedz ārvalstis, tostarp Latvija un jūsu pilsēta –
Valmiera. Jūsu dāvinātais autobuss jau kursē maršrutā pa
Trostjaņecu. Tas ir ļoti būtisks atbalsts, jo visi pilsētas autobusi
kara laikā tika iznīcināti vai nolaupīti.
Apmeklējot Valmieru, esmu patīkami pārsteigts par to, kā
pilsēta attīstās. Es priecājos par jūsu panākumiem. Mūsu pilsēta ir gatava no jums mācīties un uzklausīt padomus. Tas dod
spēku un palīdz nospraust mērķus, uz kuriem tiekties, lai pēc
kara atjaunotu Ukrainas pilsētas tādā līmenī, kā es to redzēju
šeit Valmierā.”
Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis
Baiks:
“Man bija liels gods klātienē satikties ar Juriju Bovas kungu, ar kuru iepazināmies Latvijas un Ukrainas pašvaldību
vadītāju tiešsaistes pasākumā, un pēc viņa emocionālās uzrunas nolēmām sniegt palīdzību karā izpostītās Trostjaņecas
iedzīvotājiem. Tikšanās laikā mūsu novada iedzīvotāju vārdā
apliecināju cieņu un atbalstu varonīgajai Ukrainas tautai. Mērs
informēja par aktuālo situāciju Ukrainā un ar lielu interesi
iepazinās ar Valmieras novada pašvaldības pieredzi dažādās
jomās. J. Bova pastāstīja, ka pilsētnieki priecājas par atjaunotajiem pasažieru pārvadājumiem, kas ir bijis iespējams arī,
pateicoties mūsu dāvinātajam autobusam, savukārt Valmie16

ras novada iedzīvotāju un uzņēmumu ziedotās mantas jau ir
saņēmuši Trostjaņecas pilsētas iedzīvotāji.”
Valmieras un Trostjaņecas sadarbība aizsākās, pateicoties
Valmieras novada pašvaldības un Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas kopīgi rīkotajam starptautiskajam projektam “Vietējā
pašpārvalde vieno pasauli mieram!“. Asociācijas izpilddirektore Oksana Kiriļuka, kura patvērumu radusi Latvijā, pašlaik
strādā Valmieras novada pašvaldībā, ar tās atbalstu organizējot palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem un satuvinot Ukrainas
un Latvijas pašvaldības palīdzības sniegšanai kara plosītajai
valstij.
Oksana Kiriļuka:
“Lai arī karš joprojām turpinās, Ukrainas pašvaldības ar
pārliecību raugās nākotnē un jau tagad domā par valsts atjaunošanu pēc uzvaras pār krievu okupantiem. Ņemot vērā to,
ka Ukraina ir izvirzījusi par mērķi integrēšanos civilizēto Eiropas valstu saimē un tik tikko ir kļuvusi par Eiropas Savienības
kandidātvalsti, Latvijas pašvaldību pieredze ir ļoti vērtīga, jo
arī jūs pēc 50 okupācijas gadiem kopš 1991. gada esat veikuši
pāreju no padomju sistēmas un jau 18 gadus esat Eiropas
Savienības dalībvalsts. Atjaunojot Ukrainas infrastruktūru un
reformējot valsts pārvaldi, ir svarīgi ievērot Eiropas Savienības
standartus un principus, lai varētu ātrāk kļūt par pilnvērtīgu
organizācijas dalībvalsti.”
Trostjaņecas pilsēta Sumu reģionā atrodas 35 km attālumā
no robežas ar Krieviju. Pilsēta 30 dienas atradās Krievijas
karaspēka kontrolē. Šajā laikā ievērojama daļa pilsētas infrastruktūras tika iznīcināta, joprojām ievērojama daļa pilsētas teritorijas ir mīnēta. Atsaucoties uz Trostjaņecas pilsētas pašvaldības lūgumu, Valmieras novada pašvaldība uzdāvināja pilsētas
autobusu, kā arī organizēja palīdzības kravas nosūtīšanu uz
Ukrainu. Palīdzības kravai mantas ziedoja novada iedzīvotāji
un uzņēmumi.
Dzintars Močs,
Valmieras novada pašvaldības
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Iesaisties attīstības
TC VALLETA –
plānošanas
Latvijas labākais
dokumentu publiskajā tirgotājs 2021
apspriešanā
Konkursā “Latvijas labākais tirgotājs 2021”, ko ikgadēji rīko
Aicinot iedzīvotājus iesaistīties un veicinot līdzsvarotu
Valmieras novada teritorijas attīstību, kā arī turpinot darbu
pie attīstības plānošanas dokumentu izstrādes, 2022. gada
augustā norisināsies Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2022.–2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam 2. redakcijas un Vides
pārskata projekta publiskā apspriešana.
Plānots, ka 28. jūlija Valmieras novada pašvaldības domes
sēdē tā tiks apstiprināta un nodota publiskajai apspriešanai. Attīstības plānošanas dokumentu 1. redakcijas publiskā
apspriešana notika 2021. gadā no 20. novembra līdz 21. decembrim. 2022. gada februārī un martā norisinājās tematisko
darba grupu sanāksmes. Kopā tika saņemti vairāk nekā 300
priekšlikumi. Pamatojoties uz to attīstības plānošanas dokumenti tika pilnveidoti un sagatavota apspriežamā 2. redakcija.
Publiskās apspriešanas sanāksmes norisināsies gan klātienē, gan attālināti:
♦22. augustā plkst. 18.00 Rūjienas Kultūras centrā;
♦23. augustā plkst. 18.00 Strenču Kultūras centrā;
♦24. augustā plkst. 18.00 Mazsalacas Kultūras centrā;
♦29. augustā plkst. 18.00 Valmieras Kultūras centrā;
♦30. augustā plkst. 18.00 attālināti platformā “Google Meet”.
Rakstiskus priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu 2. redakciju iedzīvotāji varēs iesniegt (elektroniskā
paraksta zīmogs vai pasta zīmogs) kādā no sekojošiem
veidiem:
1. Ievietojot valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pastkastēs:
♦Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
♦Alejas ielā 8, Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā;
♦Skolas ielā 11, Matīšu ciemā, Matīšu pagastā;
♦Pērnavas ielā 4, Mazsalacas pilsētā;
♦“Pagasta nams”, Naukšēnu ciemā, Naukšēnu pagastā;
♦Raiņa ielā 3, Rūjienas pilsētā;
♦Rīgas ielā 7, Strenču pilsētā;
♦Nākotnes ielā 3, Trikātas ciemā, Trikātas pagastā.
2. Nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pašvaldībai uz e-pastu: pasts@valmierasnovads.lv;
3. Iesniedzot valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas
portālā – https://geolatvija.lv (ar autorizēšanos).
Aicinām ikvienu Valmieras novada iedzīvotāju iesaistīties
Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē, izsakot savu viedokli sabiedriskajās
apspriešanās. Kontaktinformācija: Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja Inese
Bērziņa, tālr. 26328943, e-pasts: inese.berzina@valmieras
novads.lv. Ja vēlaties saņemt informāciju par plānošanas dokumentiem klātienē, iepriekš jāpiesakās, zvanot pa iepriekš
norādīto tālruni vai rakstot uz e-pastu. Attīstības plānošanas
dokumenti ir pieejami pašvaldības mājaslapas www.valmie
rasnovads.lv sadaļā “Attīstība” – ‘’Valmieras novada plānošanas
dokumentu izstrāde’’.

Latvijas Tirgotāju asociācija un Latvijas Pašvaldību savienība,
kategorijā “Tirdzniecības centri” par labāko atzīts tirdzniecības
centrs “Valleta” Valmierā. Balvu pasniegšana notika 7. jūlijā
tirdzniecības centrā “Akropole” Rīgā.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VRPB”, tirdzniecības
centrs “Valleta” ir Latvijā lielākais tirdzniecības centrs ārpus Rīgas. Veikalu sastāvu veido gan Eiropā atpazīstamu,
gan iecienītu Latvijas zīmolu un reģiona uzņēmēju veikali.
Novērtējot pieejamās preces un Valmieras pilsētas infrastruktūru, “Valletu” par savu iepirkšanās vietu izvēlas ģimenes no
visas Vidzemes. “Valletas” veikalos izvēlas iepirkties arī tuvāk
robežai dzīvojošie igauņi.
Konkursā tradicionāli ik gadu izvērtē iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti un daudzveidību, atzīmējot labākos
tirdzniecības nozares uzņēmumus. Objektus vērtē ekspertu
komisija, un tiem atbilstoši ekspertu vērtējumam tiek piešķirti
uzvarētāja, laureāta vai dalībnieka goda nosaukumi, attiecīgi
diplomi un tiesības izmantot “Latvijas labākā tirgotāja” logo.
Konkursa “Latvijas Labākais Tirgotājs” mērķis ir veicināt
pircēju un apmeklētāju apkalpošanas standartu un kultūras
uzlabošanu uzņēmumā, vienlaikus paaugstinot tirdzniecības,
ēdināšanas un pakalpojumu nozares uzņēmēju piedāvātā servisa kvalitāti, motivējot personāla individuālo ieguldījumu.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

Uzstādīs gājēju
luksoforu Cēsu ielā
Pārgaujas rotācijas aplis pie autoostas ir viena no noslogotākajām Valmieras centra daļām, kuru šķērso vidēji 1100
transportlīdzekļi stundā. Lai samazinātu īslaicīgu automašīnu
rindu veidošanos rīta un vakara maksimumstundās, pie gājēju
pārejas Cēsu ielā, starp Vidzemes Augstskolas ēku un autoostu,
tiek uzstādīts viedais gājēju luksofors, kas automātiski regulēs
satiksmi, atbilstoši gājēju un transporta plūsmai.
Lai gājēju plūsmu regulētu un optimizētu, nepieciešams
uzstādīt luksoforu signalizāciju gājēju pārejās ar satiksmes
intensitāti, kur gājēju un transportlīdzekļu summas ir lielākas
par 500 vienībām, paredz Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi.
Lai gan luksofora izbūves projekts tika pabeigts 2020. gadā,
finansējuma nepieejamības dēļ būvdarbi uzsākti tikai šogad.
Luksofora uzstādīšanu un regulēšanu plānots pabeigt 29. jūlijā.
Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem Valmieras novada
pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “WOLTEC” par objekta
būvniecību. Būvdarbu līgumsumma ir 35933,22 EUR ar PVN.
Dzintars Močs,
Valmieras novada pašvaldība

Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
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Aicinām uz Valmieras novada
Mājas kafejnīcu dienām
Valmieras novada Mājas kafejnīcu dienas ir viena īpaša augusta nedēļas nogale.
Tās laikā svešinieks kļūst par ciemiņu, mājas pagalms vai kafejnīcai neikdienišķa
vieta izstaro māju sajūtu, viesi izgaršo saimnieku gatavoto ēdienu, kā arī bauda
daudzveidīgu kultūras programmu. Mājas kafejnīcu dienas Valmieras novadā
norisināsies jau otro reizi, šogad – 6. un 7. augustā! Šis gads solās būt ne mazāk
interesants – Mājas kafejnīcu dienu dalībnieki spodrina ne tikai galda piederumus
un glāzes, bet arī deju kurpes, mūzikas instrumentus un viesmīlības prasmes, lai
ciemošanos savā mājas pagalmā padarītu vēl īpašāku.
Valmieras novada iedzīvotāji vienmēr bijuši aktīvi darītāji, tādēļ šogad savos
mājas pagalmos ciemos aicinās 24 mājas kafejnīcas, no kurām daļa atradīsies
Valmierā, bet gardēžus gaidīs arī plašajā novadā – Rūjienas, Sēļu un Matīšu pusē, pie
Burtnieku ezera un Gaujas krastos, kā arī Dikļu, Zilākalna, Kocēnu un Trikātas pusē.
Mājas kafejnīcu piedāvājumā būs ēdieni, kuru recepte nodota no paaudzes
paaudzei, veģetāri meistardarbi un arī izloloti kulinārie eksperimenti. Plašāka
informācija par mājas kafejnīcu piedāvājumiem un darba laikiem aplūkojuma visit.
valmiera.lv un majaskafejnicas.lv, savukārt informatīvā brošūra drukātā veidā būs
pieejama jūlija otrajā pusē Valmieras Tūrisma informācijas centrā (Rīgas ielā 10), kā
arī elektroniskā formātā visit.valmiera.lv.
Ne tikai gardi ēdieni un iemīļoti dzērieni, bet arī dažādas aktivitātes padarīs mājas
kafejnīcas apmeklējumu vēl īpašāku. Būs dažādi muzikālie pārsteigumi, dzejas lasījumi, izkustēšanās tautu deju vai jutekliskās Bačatas ritmos vai gluži pretēji – būs
iespēja pārsteigt citus kafejnīcu apmeklētājus, spēlējot sev tīkamus klaviermūzikas
skaņdarbus. Varēs notvert romantisku un sapņainu noskaņu dažādās mākslas darbu
izstādēs, rūpīgi iekoptos daiļdārzos un pavisam īpašā nakts kafejnīcā. Piedzīvojumu
meklētāji varēs nodoties dažādām galda un brīvdabas spēlēm, būs iespēja izmēģināt
radiovadāmos bagijus, trases automobiļus, motociklu IŽ-49 un laivu. Zinātkārie
apmeklētāji varēs palauzīt prātu ēdienmīļu viktorīnā, doties ekskursijās, apskatot
saimniecības un iepazīstoties ar dažādiem pūkainiem ķepaiņiem, vai arī vienkārši
nodoties siltām sarunām ar mājas saimniekiem. Jaunu prasmju meklētājiem
būs iespēja radīt meistarstiķus dažādās radošajās darbnīcās vai arī iegādāties jau
gatavus meistardarbus tirdziņos un pop-up veikaliņos. Mazākos ciemiņus īpaši
aizraus dažādās spēles un piepūšamo atrakciju prieki.
Lai viesošanās mājas kafejnīcās būtu harmoniska kā viesiem, tā saimniekiem,
aicinām pirms apmeklējuma pārliecināties par katras vietas precīzu darba
laiku un to, vai mājas kafejnīcas apmeklējumu nepieciešams iepriekš pieteikt!
Mājas kafejnīcu dienu mērķis ir popularizēt reģionālā tūrisma galamērķus,
veicināt kopienu sadarbību, kā arī izcelt īpašos, novadam raksturīgos stāstus gastronomiskajā tūrismā. Iniciatīvu organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
sadarbībā ar LLTA “Lauku ceļotājs”. Mājas kafejnīcu dienas Valmieras novadā norisinās jau otro reizi. Pērn Mājas kafejnīcu dienās Valmieras novadā dažādus gardumus un
jestras aktivitātes baudīja vairāk nekā 2 500 viesi, apmeklējot 20 mājas kafejnīcas.
Informējam, ka pasākuma laikā var tikt fotografēts un filmēts, fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti Valmieras novada pašvaldības publicitātes vajadzībām.
Ieplāno neaizmirstami gardu ceļojumu Valmieras novadā 6. un 7. augustā!
Madara Stukmane,
Valmieras novada pašvaldība
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Šaursliežu
dzelzceļa
liecinieki
Valmierā
Par bānīša šaursliežu ceļu Valmierā pazīstamākie liecinieki ir Dzelzītis
(Dzelzs tilts), kur sliežu ceļš tagad pārtapis pastaigu maršrutā, un Jāņparks,
kur joprojām ir stacijas ēka, šobrīd –
dzīvojamā māja. Taču Valmierā ir vēl
vairākas vietas, kas atklāj šaursliežu
dzelzceļa stāstu. Un par tām grupu veloekskursijās uzzināt aicina Valmieras
muzeja vēsturnieki.
“Sarunā ar vienu no retajiem šaursliežu dzelzceļa pētniekiem Daini
Punculi, kurš šobrīd dzīvo Vācijā, esam
apsprieduši dažādus materiālus, dokumentus, kas atrodami par šaurslieža dzelzceļa vēsturi, arī tos fondus,
kuri glabājas Latvijas Valsts vēstures
arhīvā. Ir divi interesanti aspekti. Pirmkārt, par šaursliežu dzelzceļu ir bijis
ārkārtīgi liels fonds, taču tas aizgājis
nebūtībā 1990. gadu sākumā. Ir gan
saglabājušās sūdzību grāmatas, kurās
varam lasīt, cik šaursliežu dzelzceļa
apgādes un uzturēšanas darbs bijis
bīstams. Piemēram, ogles acīs, norautas rokas, savienojot vagonus. Otrkārt,
ir daudz pētāmā materiāla, kas vairs
neļauj mums uz šaursliežu dzelzceļu
skatīties kā tikai romantisku bānīša
ceļu. Tam bija liela nozīme arī ekonomiski, veicot preču pārvadājumus, kā
arī nodrošinot jaunu pārvietošanās
iespēju iedzīvotājiem. Un Valmierā joprojām ir apskatāmas liecības, kas atklāj, cik sarežģīts un daudzpusīgs bijis šaursliežu dzelzceļa būvēšanas un
attīstīšanas laiks,” stāsta Valmieras
muzeja Vēstures nodaļas vadītāja
Liene Rokpelne.
Pie Valmieras stacijas šaursliežu
dzelzceļa sliedes vairs nav saglabājušās, bet taciņa, kur tās veda, joprojām ir. Pārgaujā ir šaursliežu dzelzceļa
stacijas ēka, kas ir ļoti līdzīga Jāņparkā
esošajam namam, kā arī tāda izskata
ēkas vērojamas kādreizējā šaursliežu
dzelzceļa ceļā Valmiera–Ainaži. Tāpat
turpat netālu var apskatīt depo, kur
bānīši tika uzturēti, laboti, mazgāti,
kas bija nopietns un ilgs process ar
augstsprieguma šļūtenēm un pumpēšanu, jo, darbinot vilcienu ar oglēm,
tas ātri kļuva netīrs. Un uzbērumi, kas
kļuvuši par ierastu ainavu Valmierā,
bet tie tika veidoti mākslīgi, ierīkojot šaursliežu dzelzceļu. “Piemēram,
pie Dzelzīša kalniņš, pa kuru skolas laikā esam skrējuši krosu, vai
arī uzbērumi gar malām ceļam no
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Jāņparkam pretī esošā “Hesburger”
līdz Dzelzītim. Tie ir speciāli radīti. Infrastruktūru izbūvēja ātri – divu gadu
laikā. Ņemot vērā, cik liels attālums tas
ir no Valmieras līdz Ainažiem un cik
daudz vajadzēja izdarīt – tas nav tikai
sliedes ielikt un gatavs, būs interesanti
izpētīt par izmaksām un ieguldīto darbaspēku,” stāsta Liene Rokpelne.
Kartēs var redzēt, cik īss dzelzceļa
posms bijis 1900. gadu sākumā un
cik sazarots tas ir 38 gadus vēlāk.
“Šaursliežu dzelzceļa attīstībai bija
vairāki posmi, arī lokomotīves un
vagoni mainījās, līdz ar to arī kustības ātrums un kravas apjoms. Runājot par dibinātājiem, daudz uzsvērts
Pauls fon Līvens, bet viņš nebija
vienīgais. Patiesībā tie bija vairāki
simti muižnieku, kuri ziedoja naudu.
Georgs fon Gersdorfs, piemēram,
devās uz Londonu, Parīzi, lai meklētu
finansējumu, stāstītu par vajadzību.
Protams, viņi bija ieinteresēti preču
pārvadāšanā, bet arī iedzīvotājiem
radās jauna iespēja veikt lielus attālumus. Taupot laiku un līdzekļus,
gadījās arī pārpratumi, piemēram,
kad no Rīgas ar lielo vilcienu atveda desas un pārkrāva tās mazajā
vilcienā, pie Zilākalna netīšām tika
nokabināts nepareizais vagons un
desas tieši pirms Ziemassvētkiem
palika Zilākalnā. Ir liecības par to,
ka pārkrauts vilcieniņš iesprūst vai
pat noskrien no sliedēm, nevarot
izbraukt līkumu. Pasažieri pat sešas
stundas gaidījuši vilcienu, kas braucis pavisam lēni lielās kravas dēļ. Bija
arī jāpielāgojas vilciena maršrutam.
Piemēram, atmiņstāstos lasāms, ka
ar mazbānīti no Ainažiem līdz Rūjienai, izmetot līkumu līdz Igaunijas
robežai, bija jāveic 183 km. Ja gribēja doties pa taisnāku ceļu, tad variants bija ar kājām vai zirgu pajūgā.”
Vilcienu izmantoja arī atpūtas braucieniem, vasarā mērojot ceļu uz jūru
vai ziemā, kā lasāms atmiņstāstā,
kādas Valmieras skolas jauniešiem
dodoties uz sadraudzības vakaru
Smiltenes skolā, daļu ceļu veicot ar
vilcienu, bet tālāk ar slēpēm.
Muzeja ekskursijas maršruta noslēgums ir Jāņparkā, kas bijusi ienesīgākā stacija, jo tā bija pilsētai
un piepilsētai tuvāk esošā stacija.
Tas ļāva attīstīties arī Jāņu parkam
jeb Jāņparkam un tur esošajam
dzīvojamam rajonam, ar laiku mūsu
atmiņās un ikdienā paliekot par
vienu no labākajām zaļumbaļļu norises vietām, kā arī par vienu no
spilgtākiem lieciniekiem par šaursliežu vilciena esamību posmā Smiltene–Valmiera–Ainaži.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība

Uzņēmēju pārsteigumi
Valmieras dzimšanas dienā
Virtuālās realitātes spēles, dāvanas
pie pirkumiem, svētku grila ēdienkarte, īpašie Valmieras dzimšanas
dienas gardumi, bezmaksas izstādes
un ekspozīcijas, jauna svētku pica un
atlaides aktīvās atpūtas inventāram –
īpašu Valmieras 739. dzimšanas dienas
piedāvājumu sarūpējuši vairāki Valmieras tūrisma uzņēmēji!
SPA salons Līga, īpaši Valmieras dzimšanas dienai, radījusi mitrinošu sejas
krēmu ar rudzupuķu ekstraktu, ko varēs
iegūt dāvanā, iepērkoties Līga Nature
SPA dabīgās kosmētikas salonveikalā
(Rīgas iela 7) visās trīs svētku dienās –
no 22. līdz 24. jūlijam.
Vienīgā turku kafejnīca Valmierā –
AHH-MEAT (Rīgas iela 37), aicina palutināt savas garšu kārpiņas svētku
noskaņās - visu nedēļu, no 18. līdz 24.
jūlijam, uz grila tiks gatavotas dažādas
svētku maltītes.
Par godu Valmieras dzimšanas dienai, kafejnīca STROPS (Stacijas iela 57)
radījusi jaunu svētku picu, ko būs iespējams baudīt visu svētku nedēļu.
Savukārt, viesojoties kādā no pilsētas svētku dienām picērijā Čili Pizza
(Georga Apiņa iela 10A) un iegādājoties
jebkuru 30 cm picu uz vietas, viena Coca-Cola (0,25 l) pudelīte maksās tikai
0.49 EUR.
Nesen atklātā kūkotava Gulbīt’s
desertu darbnīca (Rīgas iela 27) parūpēsies, lai ikviens Valmieras iedzīvotājs
vai pilsētas viesis visās trīs svētku dienās
var nobaudīt īpašo dzimšanas dienas
desertu! Piedāvājumā būs Krāču kakta stiķenīte, Nakts pie Gaujas un Dullais
ābols Pauku Priedēs.
Viesnīcas WOLMAR restorāns (Tērbatas iela 16A) aicina uz jauku pasēdēšanu restorāna terasē, jo visu svētku
nedēļu piedāvājumā būs Sangrija diviem.
Arī restorāns DELIZIA (Kārļa Baumaņa iela 9, Valmiera un Alejas iela
1, Kocēni) aicina uz svētku dzēriena
baudīšanu, jo galdā tiks celts melleņu
mohito.
Picu Fabrika OZO (Nameja aleja 1,
Valmiermuiža) aicina ciemos, lai nogaršotu īpašo Valmieras svētku kūku un
garšu kārpiņas palutinātu ar atvēsinošo
Valmiermuižas dzērienu. Piedāvājums
būs spēkā no 18. līdz 24. jūlijam.
Dodoties gar Gaujas krastiem, neaizmirsti pakāpties pāris soļus augstāk
līdz Valmieras senpilsētai, kur atrodas
Valmieras muzejs (Bruņinieku iela 3),
jo tieši tur visas trīs svētku dienas muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate būs

bez maksas.
Veikals EŽI (Rīgas iela 43) ar jaudīgu
svētku piedāvājumu aicina ciemos sestdien, 23. jūlijā, jo tieši tad visām precēm
tiks piemērota 15 % atlaide, bet velosipēdu nomai 30 % atlaide!
Svētdien, 24. jūlijā, kad svētki tuvosies izskaņai, Krāču kakta SĶŪNIS
(Krāču iela 2) jautrība vēl nebeigsies.
Ikvienam būs iespēja uzspēlēt virtuālās
realitātes spēles, retro datorspēles un
galda spēles. Ģimenēm un draugu
kompānijām būs sarūpēts fotostūris,
sacensības un dažādas atrakcijas. Īpašā
svētku cena: 5 EUR personai vai 10 EUR
ģimenei.
Vai esi kādreiz devies braucienā pa
Valmieras galveno ielu Gauju? Visās trīs
svētku dienās Gaujas Vītoli (Tālavas iela
1A) piedāvās šādu iespēju, nodrošinot ar
kanoe laivām visus interesentus. Dodies
kopā ar ģimeni vai draugiem braucienā
no Kazu krācēm līdz apvedceļa tiltam
(2,5 h / 20 EUR).
Vecpuišu parka sirdī mītošais restorāns VECPUISIS (Leona Paegles iela 10)
viennozīmīgi palutinās ikviena garšu
kārpiņas, jo visās trīs svētku dienās
būs iespējams nogaršot īpašu Valmieras dzimšanas dienas desertu – ceptu šokolādes bumbu, pasniegtu ar
melleņu putām.
Visu svētku nedēļu būs iespējams
nogaršot arī restorāna AKUSTIKA (Diakonāta iela 6) kokteili Valmierai 739,
kas tapis par godu pilsētas dzimšanas
dienas svinībām. Kokteilī būs jūtamas
melleņu, lavandas, citronu un cidoniju garšu nianses. Lai parūpētos par
gardām maltītēm un atspirdzinošiem
dzērieniem ārpus restorāna, Akustikas
komanda visas trīs svētku dienas gaidīs
ikvienu gardēdi uz pop-up restorānu
netālu no svētku galvenās skatuves
pilsētas centrā.
No 22. līdz 24. jūlijam svinēsim Valmieras 739. dzimšanas dienu. Parunāsimies, pasmiesimies, paklausīsimies,
paskatīsimies, padejosim, padomāsim,
pastaigāsimies, pabraukāsimies, paskriesim, pavizināsimies, paleposimies,
padarīsim, paēdīsim, papriecāsimies!
Patiksimies! Dzimšanas dienas svētku
randiņa programmu meklē valmiera
svin.lv
Pasākuma laikā var tikt fotografēts un
filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti Valmieras novada
pašvaldības publicitātes vajadzībām.
Svētku lieldraugs – AS “Valmieras
stikla šķiedra”.

739

Zane Krūmiņa,
Valmieras novada Tūrisma pārvalde
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Ikgadējais florbola turnīrs
“Latvian Open”
No 24. līdz 28. augustam Valmierā un Kocēnos jau sešpadsmito reizi norisināsies
starptautiskais pirmssezonas florbola turnīrs “Latvian Open”.
“Latvian Open 2022” ir Latvijas Florbola savienības (LFS) oficiāli atzīts turnīrs, kas
ir iekļauts arī Starptautiskās florbola federācijas (IIF) vasaras elites turnīru sarakstā.
Visas turnīra spēles apkalpos LFS licencēti tiesneši un tās norisināsies uz trim standarta izmēra laukumiem, kas būs aprīkoti ar Gerflor grīdas segumu. Sacensības notiks atbilstoši IFF apstiprinātajiem florbola spēles noteikumiem. Turnīra mači tiks aizvadīti Valmieras Olimpiskajā centrā un Kocēnu sporta namā.
“Latvian Open 2022” uzvarētāju tituli tiks izspēlēti vairākās kategorijās, vadoties
pēc komandu spēka reitinga – vīriešu TOP, sieviešu un vīriešu Elite un vīriešu Open.
Uzaicināto vīriešu TOP komandu grupā gaidāmi spēcīgi ārvalstu viesi no vadošajām
florbola lielvalstīm.
Pasākuma ietvaros plānots arī seminārs florbola treneriem ar zinošu ārzemju
speciālistu dalību.
Turnīru organizē biedrība “Florbola Centrs” un biedrība “Kocēnu sporta klubs”
sadarbībā ar LFS, Valmieras Olimpisko centru un Valmieras novada pašvaldību.
Āris Aldiņš,
Latvijas Florbola savienība

Sporta diena
Endzelē
23. jūlijā iedzīvotāji aicināti piedalīties sporta dienā Jeru skolas sporta
laukumā, Endzelē. Nāc uz pasākuma
svinīgo atklāšanu plkst. 10.00 un dienas
garumā piedalies tādās sportiskās un
veselību veicinošās aktivitātēs kā jautrais bungotājs, svētdienas izbrauciens,
loku šaušana, milzu kaķene un
daudzās citās! Aktivitātes piemērotas
dažāda vecuma iedzīvotājiem.
Aktivitātes uzsākot, katram dalībniekam tiks izsniegta dalībnieka karte, kurā tiks veiktas atzīmes par dalību
katrā disciplīnā. Jo vairāk izpildītas aktivitātes, jo uz vērtīgāku laimestu
dalībnieks var pretendēt lielajā loterijā.
Par mazāko pasākuma dalībnieku
labsajūtu un aktivitātēm parūpēsies
profesionālas auklītes.
Dalība pasākumā bez maksas.
Sporta dienu organizē SIA “Paipusu
Parks”, papildu informācija pa tālr.
22411816 (Madara).
Pasākums tiek īstenots projekta
Nr. 9.2.4.2./16/I/053 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rūjienas apvienības iedzīvotājiem” ietvaros. Finansiāli atbalsta Valmieras novada pašvaldība.
Madara Ribozola,
Valmieras novada pašvaldība

Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas
čempionāta atlases pirmo mājas spēli
aizvadīs Valmierā

Latvijas vīriešu izlase pirmo mājas spēli aizvadīs 6. augustā
Valmieras Olimpiskajā centrā, kurā uzņems Somijas valstsvienību.
Taču pirms oficiālās Eiropas čempionāta kvalifikācijas
spēles tajā pat dienā Valmieras Olimpiskajā centrā tiks aizvadīta draudzības spēle starp Latvijas sieviešu izlasi un Igaunijas
sieviešu B izlasi. (6. augustā plkst. 14.00, ieeja bez maksas)
Valmierā tā būs volejbola atgriešanās pilsētā, kur pēdējoreiz Latvijas vīriešu valstsvienība spēlēja 2007. gada Eiropas
līgas mačos, piekāpjoties Slovākijas izlasei. No pašreizējā sastāva pirms vairāk nekā 15 gadiem neviens no volejbolistiem
laukumā nedevās, bet pašreizējais izlases treneris Austris Štāls
bija komandas libero (pozīcija volejbolā).
“Esam priecīgi atgriezties Valmierā un paldies pašvaldībai
par atbalstu šīs idejas realizēšanai. Valmiera jau sen ir apliecinājusi, ka māk sarīkot augsta ranga sacensības un uzņemt
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augsta līmeņa spēles. Vēl nesenā pagātnē šeit ir notikušas
izlašu spēles handbolā un basketbolā,” atzīst Latvijas vīriešu
izlases koordinators Arturs Vitkovskis, piebilstot, ka Valmieras Olimpiskajā centrā viss atbilst šāda ranga volejbola
spēļu rīkošanas prasībām.
Tāpat 7. augustā Latvijas vīriešu izlases galvenā trenera
Mihala Gogola vadībā tiks aizvadīts atklātais treniņš, kurā tiks
dota iespēja jaunajiem volejbolistiem piedzīvot profesionālu
treniņu atmosfēru un iegūt vērtīgas zināšanas.
Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm biļetes no 8. jūlija
pieejamas iepriekšpārdošanā portālā www.BezRindas.lv.
Vīriešu izlases EČ kvalifikācijas spēles:
♦6. augusts plkst. 18.00 Valmieras Olimpiskais centrs;
♦21. augusts plkst. 17.00 Zemgales Olimpiskais centrs.
Ieva Rutka,
Latvijas Volejbola federācija

SPORTS

“Bertāns Valmiera
Summer Cup” turnīrā
Valmierā pulcēsies
jaunie basketbolisti

Valmieras
739. dzimšanas
dienu svini
aktīvi!

No 15. līdz 20. augustam Valmierā norisināsies starptautisks bērnu
un jauniešu basketbola turnīrs “Bertans Valmiera Summer Cup” 2022.
Šogad turnīrs norisināsies jau sesto reizi un pulcēs vairāk nekā 60 komandas. Pēdējo reizi turnīrs norisinājās 2020. gadā, tomēr, sestās jubilejas turnīrs 2021. gadā tika atcelts Covid-19 pandēmijas dēļ.
No 15. līdz 17. augustam norisināsies pirmais turnīra posms, kurā
piedalīsies 2007., 2008., 2011. un 2013. gadā dzimušo meiteņu komandas, bet no 18. līdz 20. augustam četrās puišu vecuma grupās
(no 2010. līdz 2013. gadā dzimušie zēni). Visās vecuma grupās
pārstāvniecība sagaidāma arī no Bertānu Valmieras basketbola skolas.
Dalībai Valmiera Summer Cup turnīrā šogad pieteikušās komandas
no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Anglijas un Somijas.
Bertāns Valmiera Summer Cup 2022 turnīrs norisināsies lielākajā Valmieras sporta kompleksā – Valmieras Olimpiskajā centrā,
kā arī Valmieras sākumskolas un Valmieras 5. vidusskolas sporta
zālēs. Grupās izspēles notiks starp astoņām komandām, pirmajās
spēļu dienās cīnoties A un B apakšgrupās, bet turnīra uzvarētāji tiks
noskaidroti spēlējot pēc izslēgšanas spēļu grafika. Papildus turnīra
norisei, dalībniekiem būs iespējas piedalīties turnīra konkursos,
izmantot Valmieras peldbaseina, Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parka
piedāvājumus un piedalīties fotosesijās un iepazīt Valmieru.
Turnīra aktualitātēm iespējams sekot līdzi Facebook lapā, sociālajā
platformā Instagram, kā arī turnīra mājaslapā valmierasummercup.lv.
Starptautisko bērnu un jauniešu basketbola turnīru “Bertans
Valmiera Summer Cup” norisi atbalsta Valmieras novada pašvaldība,
Bertānu Valmieras basketbola skola, sporta organizācija “Valmiera
Glass/Vidzemes Augstskola”, kā arī citi turnīra atbalstītāji.

Gaujas krastu bingo, svētku velobrauciens
ģimenēm, SUP dēļu, sporta un tūrisma laivu
izbraucieni, sacensības bērniem sporta un
aktīvās atpūtas parkā “Mežs”, kā arī disku golfa sacensības Pauku priedēs. Tas viss svētku
programmā Valmieras 739. dzimšanas dienas
laikā, no 22. līdz 24. jūlijam!
22. jūlijā no plkst. 18.00 līdz 21.00 un 23.
jūlijā no plkst. 11.00 līdz 19.00 airēšanas
bāzē “Krāces” būs iespēja bez maksas doties
svētku randiņā uz ūdens – izbraukt pa Gauju
ar sporta vai tūrisma laivu, balansēt ar draugu
uz SUP dēļa – izvēle paliek Tavā ziņā!
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! Aktivitāte
sāksies un noslēgsies Valmieras Tūrisma informācijas centrā, kur varēsi saņemt un nodot
aizpildītu bingo spēles lapu.
Svētdien, 24. jūlijā, sākot no plkst. 10.00,
sporta un aktīvās atpūtas parkā “Mežs” norisināsies Dip dap ātruma sacensības pa celiņiem un sacensības skeitparkā ekstrēmajos
sporta veidos.
Savukārt plkst. 11.00 aicinām gan lielus,
gan mazus doties Valmieras 739. dzimšanas
dienas ģimeņu velobraucienā. Velobrauciena
sākums plānots Vecpuišu parkā, bet noslēgums – Jāņa Daliņa stadionā. Nedaudz vairāk
nekā sešu kilometru garumā izbrauksim
vairākas skaistākās Valmieras vietas un noslēgumā dosimies ekskursijā pa Jāņa Daliņa
stadionu, lai iepazītu jauno vieglatlētikas
manēžu. Dalība velobraucienā ir bez maksas.
Lai piedalītos, nepieciešama iepriekšēja
pieteikšanās, zvanot pa tālr. 26332213,
rakstot uz e-pastu tic@valmierasnovads.lv
vai ierodoties klātienē Valmieras Tūrisma
informācijas centrā (Rīgas ielā 10).
Valmieras dzimšanas dienas laikā, no 22.
līdz 24. jūlijam, Pauku priedēs norisināsies
arī disku golfa sacensības “Innova Baltic Tour
Valmiera open”.
Vairāk ar Valmieras 739. dzimšanas dienas
programmu vari iepazīties valmierasvin.lv.
Pasākumu laikā var tikt fotografēts un
filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt
izmantoti Valmieras novada pašvaldības publicitātes vajadzībām.
Svētku lieldraugs – AS “Valmieras stikla
šķiedra”.

Sandis Bukšs,
Valmiera Summer Cup

Monta Freivalde,
Valmieras novada pašvaldība
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Steidzies iegādāt savu
Labdarības bumbu
Jau astotais gads, kad atkal tūkstošiem košu un krāsainu labdarības bumbiņu piedalīsies aizrautīgās sacensībās Kazu krāces, izcīnot kādu no vietējo
uzņēmēju sarūpētajām balvām. Arī šogad Valmieras pilsētas svētku apmeklētājus
aicinām piedalīties Valmieras novada fonda (VNF) Labdarības bumbu rallijā,
iegādājoties vismaz vienu bumbiņu, un dotu tai iespēju piedalīties aizraujošās
sacensībās.
Labdarības bumbu rallijs ir sacensības, kurās ikviens, kurš iegādāsies biļeti,
iegūs savu unikālo numuru, kas norādīts uz bumbiņas. Valmieras pilsētas svētkos 23. jūlijā plkst. 18.00 visas bumbiņas tiks vienlaikus izbērtas Kazu krācēs.
Pirmās trīsdesmit bumbiņas, kas finišēs netālu no Rātsupītes, izcīnīs saviem
īpašniekiem balvas. Tāpat sacensību skatītājiem būs iespējams vērot Lielo
bumbu ralliju, kurā sacentīsies novada uzņēmēju iegādātās bumbas.
Visvērtīgākā balva, kuru iespējams iegūt ikvienam mazo bumbu īpašniekam,
ir vienas dienas piedzīvojums ģimenei Valmieras novadā. Piedzīvojumā iekļauts:
relaksējošs izbrauciens ar Gaujas Tramvaju, izzinoša ekskursija Kokmuižā,
gardas pusdienas krodziņā “Mazais Ansis”, aizrautīga ekskursija ZTornī un aktīvs
izbrauciens ar sliežu velosipēdu, kas noslēgsies ar laisku vēlās pēcpusdienas
atpūtu Budenbrokas muižā.
Kā piedalīties? Sākot ar 21. jūliju varēs iegādāties biļetes Valmieras pilsētas
svētkos skvērā pie Hanzas sienas blakus restorānam “Rātes vārti”, kā arī Valmieras
novada fondā (Garā iela 10) un saņemt bumbiņu unikālos numurus, ar kuriem
startēt sacensībās Kazu krācēs. Viena bumbiņa – 3 EUR, divas bumbiņas - 5 EUR!
Lielo bumbu skrējienā pa Kazu krācēm savu dalību pagaidām apstiprinājuši
SIA “4PLUS”, “Aimasa”, “AgroK”, “AJ Studija”, “Artifex Plus”, “Ceļu komforts”, “LVKV”,
“Sundin Zeme”, “Uzņēmējdarbības centrs”, “V-44” un “Vaidava Ceramics”. Pirmā
uzņēmēju bumba, kas sasniegs finišu pie Rātsupītes, saņems veldzējošas
dāvanas no Brenguļu un Valmiermuižas alus darītavām. Ar savu dalību Lielo
bumbu sacensībās uzņēmēji jau ir papildinājuši fonda projektu konkursa “Sev,
tev, novadam” krājkasīti jau par 2750 EUR, ko rudenī novada iedzīvotāji varēs
saņemt savu ieceru un apkaimes projektu īstenošanai.
Jāuzsver, ka iepriekšējā gadā Labdarības bumbu rallijs papildināja fonda
projektu konkursa krājkasīti gandrīz par 5000 EUR. Tādējādi tika atbalstīta
vietējo iniciatīvu īstenošana un iniciatīvas Valmieras novadā. Šogad VNF Bumbu
rallija rīkošanu atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas
piešķirtajiem līdzekļiem.
Svētku lieldraugs – AS “Valmieras stikla šķiedra”.
Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonds

Uz vasarīgu
satikšanos
svētkos
aicina
tirgotāji
Valmieras 739. dzimšanas dienas
“Svētku randiņš” laikā, 23. jūlijā no
plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, uz
košu, vasarīgu un garšīgu satikšanos
– svētku tirdziņu – aicinās vairāk
nekā 340 Valmieras un citu novadu
amatnieki un mājražotāji. Šogad
tikšanās būs jaunā vietā – tirgus
kņada valdīs Valmieras centrā – Rīgas ielas posmā no Kārļa Baumaņa
ielas līdz Limbažu ielai.
Vēlies uzzināt, kas šoreiz būs
amatnieku un mājražotāju piedāvājumā? Vasarai piestāv sievišķīgas,
Latvijā ražotas lina kleitas, pludmales
aksesuāri, ziedūdeņi un smaržīgas,
rokām darinātas pirtslietas. Vasara
ir kāzu laiks, tādēļ tirdziņā varēsi
atrast gan romantiskas dāvanas
jaunajam pārim, gan īpašajai dienai piemērotas rotaslietas. Vasara ir īstais brīdis gardiem un veldzējošiem kokteiļiem, dabīgām ogu
un augļu sulām, mutē kūstošam
saldējumam un veselīgiem našķiem
un gardumiem, bet sezonas īpašo
garšu ēdienam piešķirs dažādas
mērces un garšvielas. Vai jau zini,
kā garšo “Patriotiskie plāceņi” un
siers ar baravikām? Būs padomāts
arī par tiem, kuriem zaļie pirkstiņi, –
varēsi iegādāties dekoratīvo koku,
ziemciešu, krūmmelleņu, hortenziju
un rododendru stādus. Neiztrūkstoši
būs arī tekstilizstrādājumi, dažādas
mājsaimniecībā noderīgas lietas,
attīstošas rotaļlietas pašiem mazākajiem, aksesuāri mājdzīvniekiem
un daudz citu labumu. Runā, ka
vienam no tirgotājiem līdzi būs pat
bišu strops, kas pilns ar bitēm. Kā lai
to atrod? Ieklausies bišu zumēšanā!
Turpat blakus svētku tirdziņam
– Vecpuišu parkā – no plkst. 10.00
līdz 16.00 norisināsies Dizaina tirgus. Tā ir īstā vieta, kur satikt dizainerus un zīmolus no visas Baltijas.
Piedāvājumā būs oriģināli un kvalitatīvi apģērbi, somas, rotaslietas,
juvelierizstrādājumi un preces interjeram.
Svētku lieldraugs – AS “Valmieras
stikla šķiedra”.
Līga Tarbuna,
Valmieras novada pašvaldība
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Apdrukā krekliņu ar
Valmieras dzimšanas
dienas motīvu
Valmieras dzimšanas dienas svētku nedēļā, no 18. līdz
21. jūlijam, koprades darbnīca DARE (Purva iela 12) aicina ikvienu izveidot savu svētku apdruku, dzimšanas dienas motīvu
“Svētku randiņš”, bez maksas to uzdrukājot uz līdzi paņemtā
kokvilnas krekliņa vai maisiņa. Būs iespēja izvēlēties baltas vai
tumši zilas krāsas motīvu. Darbnīcai ir obligāta pieteikšanās,
elektroniski aizpildot anketu picktime.com/DARE.
Ierobežotā apmeklētāju skaita dēļ 18., 19. un 21. jūlijā dalībniekiem obligāti jāpiesakās uz darbnīcām. Darbnīcas norises
laiks visās dienās no plkst. 16.00 līdz 20.00. Vienas darbnīcas
ilgums ir pusstunda, tajā piedaloties ne vairāk kā astoņiem cilvēkiem. Pieteikuma anketā ir jāizvēlas darbnīcas apmeklējuma
laiks, kā arī jānorāda kontaktinformācija. Uz jūsu norādīto e-pasta
adresi atnāks rezervācijas apstiprinājums. Ja kāda iemesla dēļ
plāni mainās, apstiprinājuma e-pastā ir iespēja izvēlēties citu
laiku vai atcelt dalību, tādējādi dodot iespēju piedalīties kādam
citam dalībniekam. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties
ar DARE, zvanot pa tālr. 29367607, vai rakstot uz dare@val
mierasnovads.lv.
Savukārt, Valmieras pilsētas svētku laikā no 22. līdz
24. jūlijam, svētku apdruka bez maksas uz līdzi paņemtā
kokvilnas krekliņa vai maisiņa bez iepriekšējas reģistrācijas būs
iespējama, satiekot DARE Hanzas namiņā Nr. 2.
Pasākuma laikā var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un
videomateriāli var tikt izmantoti Valmieras novada pašvaldības
publicitātes vajadzībām.
Svētku lieldraugs – AS “Valmieras stikla šķiedra”.
Līga Vilcāne,
Valmieras Attīstības aģentūra

AUDUMU
APDRUKAS
DARBNĪCA
18. līdz 21.jūlijs
Koprades darbnīcā
DARE
Iepriekšēja pieteikšanās
www.picktime.com/DARE

22. līdz 24.jūlijs
HANZAS namiņā
Nr.2

Hei!

Nāc ar savu T-kreklu un iegūsti
Valmieras svētku apdruku
bez maksas.

Īpaši notikumi
topošajā mākslas
telpā “Kurtuve”
Ēka, kas agrāk sildīja mājas, bet tagad – sirdis. Bijušā
katlumāja Valmierā pārtop par laikmetīgās mākslas
telpu “Kurtuve”. Pirmā izstāde jau notikusi, taču ne ēkā,
bet fotoportretiem rindojoties uz skursteņa fasādes 45 m
augstumā. Valmieras 739. dzimšanas dienas laikā, no
22. līdz 24. jūlijam, “Kurtuves” durvis pirmo reizi tiks atvērtas plašākai publikai.
Svētku laikā tur būs skatāma Valtera Poļakova 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. Raugoties
izstādes fotogrāfijās un stāstos, ikviens tiek aicināts
padomāt par veselā, “normālā” cilvēka jēdzienu. Vai
tiešām mēs esam tik atšķirīgi?
Izstādes atklāšana un satikšanās ar tās veidotājiem
un dalībniekiem norisināsies 23. jūlijā plkst. 14.00.
Izstāde tapusi projekta “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” laikā, kas Latvijā īstenots sadarbībā ar
“Glada Hudik” teātra apvienību, Zviedrijas vēstniecību
un Zviedrijas institūta finansiālu atbalstu.
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”).
Filma “Hekabes jautājums” būs skatāma 23. jūlijā
plkst. 21.00 un 24. jūlijā plkst. 16.00.
Valmieras dzimšanas dienas svētku laikā aicinām
noskatīties dokumentālo filmu “Visages Villages”
(“Sejas, Ciemi”). Tā ir iespēja doties līdzi māksliniecei, režisorei Anjēzei Vardai un fotogrāfam ŽR jeb
Žanam Renē uz Francijas laukiem, kur viņi iemūžina
sastaptos cilvēkus un stāstus fotogrāfijās. Fotogrāfija
un attēls Vardu vienmēr ir interesējuši, tāpat kā cilvēku dzīvesstāsti, kuru unikalitāte atklājas Vardas un
ŽR sirdssiltajā pieejā saskatīt neparasto ikdienišķajā,
skaisto – pelēkajā, indivīdu – masā. Varda vienmēr ir
bijusi atvērta mākslinieciskiem meklējumiem, vienmēr droši eksperimentējusi savā nesaistītajā, brīvajā
stilā.
Filma “Visages Villages” būs skatāma 23. jūlijā
plkst. 23.00 un 24. jūlijā plkst. 18.00.
Kino “Kurtuvē” organizēts sadarbībā ar Valmiermuižas kultūras biedrību.
Valmieras 739. dzimšanas dienas “Svētku randiņš”
programmu skati mājaslapā valmierasvin.lv.
Svētku lieldraugs – AS “Valmieras stikla šķiedra”.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
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Aicinām uz Valmieras dzimšanas dienas
koncertiem
“Jumprava”, Ģirts Rozentāls jeb Ozols, BŪŪ, “Daddy Was A
Milkman”, “Lustīgais blumīzers”, “Lauku Muzikanti”, “Rumbas
kvartets”, “Bermudu divstūris”, “KautKaili”, “Franco Franco”, Chris
Noah, “Rīgas modes”, Rolands Če, DJ ALEXX REA, Valmieras
Mūzikas skolas pedagogu sarūpētie muzikālie pārsteigumi,
brīnišķīgs ērģeļmūzikas koncerts, tiekoties mūziķiem Ilonai
Birģelei un Armandam Alksnim, mierpilna noskaņa kopā ar
Kārli Kazāku un Kasparu Tobi, sadziedāšanās kopā ar kamerkori
“Kaķi” un modināšana Yamaha skolas audzēkņu izpildījumā, kā
arī svētku radio kopā ar Sandu Dejus un Uģis Melderu. Tik plašs
un dažādām gaumēm atbilstošs būs muzikālais piedāvājums
Valmieras 739. dzimšanas dienas laikā, no 22. līdz 24. jūlijam.

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.
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.

Jau no 18. jūlija 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: “KautKaili”,
“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.

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”.

22. jūlija 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”.
Piektdienas vakara noslēgumā, plkst. 22.30, – koncertballīte kopā ar “Bermudu divstūri” 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,
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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! Ja sirds sitas šlāgermūzikas un balles ritmos, 23. jūlijā
plkst. 18.00–22.30 Vecpuišu parkā jestri, no vasaras ziedoņa
mazliet apdulluši, izdejosimies iemīļotas mūzikas pavadībā
kopā ar grupām “Lustīgais blumīzers”, “Lauku Muzikanti” un
“Rumbas kvartets”.
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”.
Valmieras 739. dzimšanas dienas “Svētku randiņš” programmu skati mājaslapā valmierasvin.lv.
Svētku lieldraugs – AS “Valmieras stikla šķiedra”.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
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Ar koncertu
uz ezera
“Vaidavas
ezers rietā”
sagaidīsim
saulrietu
20. augustā plkst. 20.00 pavisam īpašā
atmosfērā kopīgi sagaidīsim saulrietu laivās
uz Vaidavas ezera un klausīsimies koncertu uz ūdens “Vaidavas ezers rietā” kopā ar
grupu “Ezeri”, Kristīni Pāži, Rūdolfu Macatu un īpašo viesi Ainaru Mielavu. Saulriets
gaidāms plkst. 20.48.
Tas būs neaizmirstams vakars uz ezera –
visi kopā dabā, uz ūdens, maģiski un tuvāk
cits citam.
Koncertprogramma balstīta komponista
Imanta Kalniņa daiļradē. 2021. gadā Imantam Kalniņam apritēja 80 gadu jubileja,
un par godu šim notikumam tika radīta
jauna koncertprogramma ar komponista
zināmākajām un klausītājiem mīļākajām
dziesmām, kuru aranžijas veidojusi grupa “Ezeri” sadarbībā ar mūziķiem Rūdolfu
Macatu un Kristīni Pāži. Kā solisti koncertā
uzstāsies Kristīne Pāže un Ainars Mielavs.
Koncertprogramma tapusi Fon Stricka villas paspārnē.
Pasākuma laikā darbosies Valmiermuižas
vasarnīcas Vaidavā peldošais bārs.
Informācija apmeklētājiem:
Koncerts paredzēts apmeklētājiem tikai
ūdens transporta līdzekļos.
Biļetes var iegādāties “Biļešu Paradīzē”.
Biļetes cena: 15 EUR, laivu noma 20–30 EUR
(atkarīgs no laivas ietilpības). Katrs apmeklētājs var ierasties arī ar savu ūdens
transporta līdzekli, tad attiecīgi atsevišķa
biļete laivai nav jāiegādājas. Bērniem līdz
6 gadu vecumam (ieskaitot) ieeja bez maksas.
Pasākuma norises vietā jāierodas vismaz
2h iepriekš – plkst. 18.00.
Nora Urbāne,
Valmieras novada pašvaldība

“Prāta Vētras” koncerttūre
visā Latvijā

2022. gada vasarā “Prāta Vētra” dosies koncerttūrē “Gads bez kalendāra”.
Koncerti notiks piecās Latvijas pilsētās:
♦23. jūlijā Jelgavā, Lielupes pļavā pretī Jelgavas pilij;
♦30. jūlijā Valmierā, Dīvaliņa pļavās;
♦6. augustā Daugavpilī, stadionā “Lokomotīve”;
♦13. augustā Ventspilī, Reņķa dārzā;
♦20. augustā Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē.
Koncerttūrē izskanēs jau iemīļotas grupas melodijas un jaunā albuma
“Gads bez kalendāra” dziesmas ar mūsdienu tautas mūzikas grupas “Tautumeitas” piedalīšanos. Koncerttūres skatuves vizuālo konceptu un scenogrāfiju veidojuši Kaspars Roga un Ainars Pastars (SIA “Kompānija NA”).
Šogad, līdzīgi kā iepriekšējos gadus, “Prāta Vētras” komanda ir parūpējusies
arī par dabai draudzīgiem koncertu norises veidiem. Ar sadarbības partneru
palīdzību vasaras koncertos plānots piedāvāt depozīta dzērienu glāzes un
izmantot dabai draudzīgāku degvielu elektrības ģeneratoriem. “Prāta Vētras”
komanda šogad aicina uz koncertiem doties ar “CityBee” koplietošanas
automašīnām, lai draugu lokā, braucot uz koncertiem, mazinātu savu
ekoloģisko pēdu.
“Koncerts Dīvaliņa pļavās notiks jau otro reizi, un mēs ļoti gaidām brīdi,
kad pieskandināsim Valmieru! Dziedāt līdzi varēs gan jaunā albuma “Gads
bez kalendāra” dziesmām, gan jau iemīļotām melodijām. Tas būs vasaras
vakars kopā ar draugiem un mīļajiem. Neviens mēģinājums nevar aizstāt
lielo skatuvi, tādēļ šī koncerttūre, atkal satikšanās ar mūsu klausītājiem ir ļoti
satraucošs mirklis mums pašiem. Tā būs viena iedvesmojoša sadziedāšanās!”
tā koncertu raksturo grupa “Prāta Vētra”.
Biļetes uz koncertiem visā Latvijā pieejamas biļešu tirdzniecības vietnē
eKase.lv, TC Spice informācijas centrā un pilsētu kasēs. Valmierā biļetes
iespējams iegādāties Valmieras Kultūras centra kasē, Rīgas ielā 10. “Prāta
Vētras” komanda aicina internetā iegādātās koncertu biļetes nedrukāt, bet
gan izmantot iespēju tās saglabāt savā viedierīcē un pie ieejas koncertā uzrādīt
digitāli. Iegādājoties biļeti internetā, pieejams arī eKase.lv jaunums – biļešu
apdrošināšana sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrību “Balcia Insurance SE”,
kas paredz naudas līdzekļu atmaksu, ja uz koncertu nav iespējams ierasties
iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ.
Koncerttūri“Gads bez kalendāra”atbalsta apdrošināšanas sabiedrība“Balcia
Insurance SE”, TC Spice, “Neste Latvija”, oficiālais transporta nodrošinātājs
“DSV” un “City Bee”, Samsung Galaxy, ziņu portāls Delfi.lv, TV3 Group, “Dienas
Mediji”, žurnāls “OK!”, Radio TEV un inbox.lv. “Prāta Vētras” koncerttūres “Gads
bez kalendāra” gatavošanās procesam un aizkulisēm var sekot līdzi grupas
sociālajos tīklos Facebook www.facebook.com/BrainStormLV, Instagram
www.instagram.com/brainstormofficial/ un mājaslapā www.pratavetra.lv.
Kristiāna Salnāja,
grupas “Prāta Vētra“ menedžments
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Mūzika, ko algoritms nepazīst
Valmieras vasaras teātra festivāls,
kas notiks no 4. līdz 7. augustam, šogad
vēršas plašumā. Ne tikai norises laika
ziņā, bet arī tādēļ, ka Valmieras estrādē
gaidāms unikāls notikums, ko būs
iespējams piedzīvot tikai vienreiz –
lielkoncerts “Citu dziesmu svētki”. Tajā
īpaši festivālam radītā kora un pūtēju
orķestra “Rīga” izpildījumā izskanēs 90.
un 2000. gadu sākuma latviešu alternatīvās mūzikas grupu dziesmas sešu
mūsdienu komponistu – Edgara Mākena,
Oskara Herliņa, Emīla Zilberta, Sabīnes
Ķezberes, Platona Buravicka un Jēkaba
Nīmaņa – interpretācijās. Koncertā varēs
dzirdēt grupu “Baložu pilni pagalmi”,
“Hospitāļu iela”, “Inokentijs Mārpls”,
“Voiceks Voiska”, “Non Skid” un citu apvienību darbus.
“Tās ir dziesmas, kas neskanēja populārajās radiostacijās vai fonā. Tās neuzrunā
tikai mazliet, bet, ja patīk, tad patīk ļoti,
tā ir veselu paaudžu dzīves sastāvdaļa.
Šai mūzikai ir raksturīga iešana pret
galveno straumi. Jebkura grupa, kuras
mūziku koncertā varēs dzirdēt, zināmā
veidā lauž ierasto veidu, kā vispār klausās
dziesmas, kādām tām jābūt, par kādām
tēmām jārunā, varētu teikt – arī provocē.
Alternatīvā mūzika jau nav tikai par
dumpošanos, pretnostatījumu, bet tas ir
arī pieaugšanas ceļš, kad mēģini atrast
sevi un esi drosmīgs. Savukārt dziesmu
svētki tieši par to arī ir, ka cilvēki sanāk
kopā un dzied. Un šīs dziesmas patiesi
ir tās, kuras kopā dziedāt ne tikai korim,
bet arī koncerta apmeklētājiem,” stāsta
koncerta režisors Mārtiņš Meiers.
Šo mūziku pārcelt kora un pūtēju
orķestra izpildījumā savā ziņā ir eksperiments. “Jā, šī mūzika ir radīta individuālām balsīm, tā ir ar konkrētu skanējumu un attieksmi, bet mēs arī te ejam

savā ziņā pret straumi, un, iespējams,
tieši koris kopā ar spēcīgo pūtēju
orķestra jaudu varētu parādīt tā laika
domāšanu, emocijas visizteiksmīgāk. Un
tas nav stāsts tikai par pašu mūziku, bet
arī to, kā mēs esam ieraduši redzēt kori
vai pūtēju orķestri. Paskatīties uz visām
iesaistītajām pusēm – mūzika, koris,
orķestris – no citas perspektīvas.”
Runājot par teātra klātesamību
koncertā, ir izveidots stāsts, kas sasaucas
ar grupu mūziku, dzīvesstāstiem, domāšanu. Daudz nosaka dziesmu teksti.
“Varētu teikt, ka tas ir stāsts par jauna
cilvēka sevis atklāšanu. Mēs esam
piesaistījuši arī topošos aktierus, kuri
papildinās stāstu, uzburs atmosfēru, kāda
bija raksturīga tolaik, kad par koncertiem
sociālajos tīklos nerunāja, jo tādu nebija;
kad informācija izplatījās no mutes mutē;
kad nokļūšana koncertā bija negaidīta
vai neviens neko nezināja, bet visi tur
bija.”
Savukārt par Valmieras lomu tā laika
alternatīvās mūzikas dzīvē Mārtiņš saka,
ka Valmiera savā ziņā ir leģendāra ar to,
ka šeit ir labākā alternatīvās mūzikas
ierakstu studija, ko jau tajā laikā izveidoja
Lomiks (aut. Ģirts Laumanis) un kas
gadu gaitā līdz pat šodienai ir kļuvusi
tikai spēcīgāka. Un Valmiera arī ir viena
no pirmajām vietām ārpus Rīgas, kur
izplatījās alternatīvā kultūra.
Jautāts, vai ir kas tāds, kas koncerta
veidošanas procesā ir pārsteidzis vai
devis iespēju uzzināt ko jaunu par šo laiku
un mūziku, Mārtiņš atbild, ka “laikam jau
tas, ka visa pamatā ir ārkārtīga mīlestība.
Runājot ar jebkuru no mūziķiem, tas
izteikti ir jūtams. Tas ir kas vārdos neizsakāms un ko nav vajadzības skaidrot
– kādēļ mums būtu vakarā jāsatiekas uz
mēģinājumu, kādēļ mēs kaut ko rīkojam,

radām dziesmas, par visu. Tā vienkārši ir
vajadzība, kas nevar nebūt. Un tā noteikti
nav profesija, toties nepieciešamība gan”.
Par savām atmiņām no 80. gadiem,
Mārtiņš, kurš dzimis un audzis Rīgā,
atzīst, ka atceras to, cik daudz ir aizmirsis
par šo laiku. Piemēram, to, kā vispār tolaik
sarunājās, uzzināja par notikumiem vai
par vietām (lielākā daļa jauno grupu
tolaik uzstājās skolu pagrabos vai aktu
zālēs). Vai to, kā notika mūzikas aprite.
“Šodien cilvēki vairs nespēj iedomāties,
ka varētu pārrakstīt kasetes vai diskus, ka
jaunu ierakstu iegūt bija liels notikums.
Cilvēkiem šodien vairs negribas meklēt
noslēpumu, jo viss ir iegūstams un mēs
esam kļuvuši slinki. Lai gan tādas grupas
joprojām ir. Tās, kuras nerotē populārajās
radiostacijās.”
Uz jautājumu, vai ir kādreiz muzicējis
vai dibinājis grupu, Mārtiņš smejas:
“Nē. Vienīgais, ko es atminos, ir skolas
popiela, kur mēs uzvarējām. Neatminos,
ko izpildījām, bet es katrā ziņā nebiju
galvenais dziedātājs, es biju ģitārists ar
no koka un kartona uztaisītu ģitāru. Tie
ir mani griesti mūzikā.” Tomēr mūzika
ir viņam ir tuva. “Es parasti meklēju
alternatīvo mūzikas studiju ierakstus,
visbiežāk elektronisko mūziku, bet ne
tikai. Man, piemēram, nav Spotify, kas
manā vietā izlemj, ko vajadzētu klausīties,
bet kas nekādā veidā nepalīdz attīstīt
pašam savu redzējumu, personību.
Es meklēju tādu mūziku, ko algoritms
nepazīst un kas mani izsit no komforta
zonas. To pašu patiesībā var teikt arī
par koncerta dziesmām. Ja visi iet vienā
virzienā, es tomēr uzdrošinos sev vaicāt,
kādēļ mēs to darām un vai es to gribu.
Lija Lauze,
valmierasfestivals.lv

Iepazīsti Latviju, apmeklējot septiņus
kultūras un dabas mantojuma ceļus
Latvijas reģionos izbūvēti un atjaunoti vairāk nekā 60
kultūras un dabas mantojuma objekti – muižas, pilis, baznīcas, torņi, parki, muzeji, estrādes, dabas takas, dārzi, tilti,
promenādes, pludmales un citas vietas. Visi šie objekti sarindoti 7 kultūras un dabas mantojuma ceļos, kurus iepazīstot,
var atrast un izprast Latvijas unikālās vērtības. Viens no tiem
– Baltijas ceļš – ved arī cauri Valmieras novadam, iekļaujot
tādus objektus kā Rubenes evaņģēliski luteriskā baznīca, Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca un Ziloņu iela Valmierā.
Kultūras ministrija 2022. gadā turpina pērn aizsākto informatīvo kampaņu “Atrastā Latvija”. Tās laikā ikvienam būs
pieejama mājaslapa atrastalatvija.lv, kurā iespējams uzzināt
vairāk par atjaunotajiem un jaunuzceltajiem kultūras un dabas mantojuma objektiem, tajos veiktajiem ieguldījumiem,
gūt praktisku informāciju par objektu apmeklējumu un piedalīties Latvijas atrašanas spēlē. Informāciju par kultūras un
dabas mantojuma ceļiem, tajā iekļautajiem objektiem šogad
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iespējams apskatīt arī kampaņas Instagram kontā @AtrastaLatvija.
Spēles “Atrastā Latvija” ietvaros, publicējot fotoattēlus
no apmeklētajām vietām vai aizpildot mājaslapā pieejamās
Uzdevumu lapas, kas radītas individuāli katram kultūras
un dabas mantojuma ceļam, būs iespēja tikt pie vērtīgām
balvām, piemēram, iespējas ar ģimeni apmeklēt šogad atklāto Zinātnes centru Vizium un citas balvas. Vairāk par spēli vari
uzzināt: www.atrastalatvija lv sadaļā "Spēles noteikumi".
Atjaunošanas un būvniecības darbi īstenoti kopš 2018.
gada četrās kārtās, atjaunojot un izbūvējot vairāk nekā
60 kultūras un dabas mantojuma objektus 40 Latvijas
pašvaldībās, kā arī veidojot un attīstot tajos jaunus kultūras
un tūrisma pakalpojumus.
Māra Arāja,
SIA “Komunikācijas aģentūra”

Pasākumi
VALMIERĀ
Līdz 5. augustam Valmieras integrētajā
bibliotēkā mākslinieces Kristīnes Kvitkas
gleznu izstāde “Piezīmes no Itālijas”.
Līdz 3. septembrim Valmieras muzeja
Izstāžu namā izstāde “Sabotāža II”, mākslinieks Klāvs Loris.
No 5. jūlija – 7. augustam Valmieras
muzeja Izstāžu nama foajē ekspresizstāde “Draule. Velniņi. Blaumanis.”
4.–7. augustā VALMIERAS VASARAS
TEĀTRA FESTIVĀLS. Šogad tas piedāvās
ne vien plašu izrāžu programmu, bet arī
lielformāta koncertu, īpašo festivāla klubu un citas norises. Vairāk: valmierasfes
tivals.lv.
6. augustā plkst 14.00 Jāņa Daliņa
Stadions, Optibet Futbola Virslīgas 24.
kārtas spēle – Valmiera FC - FK Tukums
2000/Telms, Ieeja: 5 Eur.
6. augustā airēšanas trasē Krāces – Alda
Kļaviņa piemiņas sacensības airēšanas
slalomā. Ikgadējās piemiņas sacensības
par godu Valmieras olimpietim. Vairāk
informācijas www.canoelatvia.lv
6. augustā plkst. 14.00 draudzības spēlē Latvijas sieviešu izlasei pret Igaunijas
komandu.
6. augustā plkst. 18.00 Vīriešu volejbola izlases 2023.gada Eiropas čempionāta
kvalifikācijas spēle. Valmieras Olimpiskais centrs. biļetes pieejamas iepriekš
pārdošanā mājaslapā www.BezRindas.lv.
6. augustā plkst. 16.00 Valmieras svētā
Sīmaņa baznīca. Ērģeļmūzikas koncerts.
Ērģelniece prof. Larisa Bulava. Skanēs
J.S.Baha, M.Rēgera, A.Kalniņa, S.Franka
mūzika.
7. augusta airēšanas trasē Krāces – Valmieras pilsētas atklātais čempionāts airēšanas slalomā/Gaujas kauss. Latvijas
un tuvāko kaimiņvalstu sportistu cīņa
Valmieras krācēs par ceļojošo Gaujas
kausu. www.canoelatvia.lv
No 9. augusta – 17. septembrim Valmieras muzeja Izstāžu nama foajē ekspresizstāde ”Vēstules no frontes”.
10. augustā plkst. 18.00 Valmieras koprades darbnīcā DARE sarunu vakars “Meikeru Meetup” ar uzņēmēju pieredzes
stāstiem. Aicināts ikviens, kas vēlas radoši darboties, kam interesē koprade,
un darbošanās ar dažādām iekārtām.
11. augustā plkst. 19.00 Dzirnavu ezeriņa promenādē brīvdabas koncerts
“Bungu ritmi Valmierā”. Piedalīsies: “Fills
de la Flama” (Barselona, Spānija) un Valmieras YAMAHA mūzikas skolas perkusiju ansamblis.
12.–17. augustā Valmierā Latvijas Laikmetīgās mākslas centra vasaras skola

“Postsociālisma ekoloģijas”. Semināri,
darbnīcas un radošās sesijas.
14. augustā plkst. 10.00 Kroņu meistarklase, Sudrabkalnu Viesistabā, izvij savu spēka kroni. Visi materiāli nodrošināti, dalības maksa 50€. Iepriekšēja pieteikšanās – 29663493 (Judīte).
15.–20. augustam Starptautisks bērnu
un jauniešu basketbola turnīrs “Bertans
Valmiera Summer Cup” 2022. Turnīrs norisināsies Valmieras sporta kompleksā
– Valmieras Olimpiskajā centrā, kā arī
Valmieras sākumskolas un Valmieras
5.vidusskolas sporta zālēs. Vairāk informācijas www.valmierasummercup.lv
15.–19. augustam Valmieras tehnikumā
– robotikas nometne “DigiRobo2022”
(jauniešiem no 12 līdz 16 gadu vecumam).
15.–26. augusts Valmieras tehnikumā –
angļu valodas skola (2 grupas: bērniem
no 7–9 gadu vecuma un 10–12 gadu
vecuma).
18. augustā plkst. 10.00 Garā ielā 9,
Valmierā - Valmieras invalīdu biedrības
“Atspēriens” sporta aktivitāšu ģimenes
diena.
18. augustā plkst. 16.30 Valmieras
bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā
ģimeņu pēcpusdiena – kolāžu veidošanas darbnīca “Vasara pilsētā” kopā ar
Ievu Lapiņu.
27. augustā plkst. 14.00 Jāņa Daliņa
Stadions, Optibet Virslīgas 26. kārtas
spēle – Valmiera FC - SK Super Nova
Salaspils. Ieeja: 5 Eur.
24. – 28. augustam Valmieras Olimpiskajā centrā un Kocēnu sporta namā starptautiskais pirmssezonas florbola turnīrs
“Latvian Open”. Komandu pieteikumi
tiks pieņemti līdz 1. augustam. www.lat
vianopen.com
26. augustā plkst. 20.00 Valmieras estrādē Intara Busuļa koncerts. Ieeja: 18
EUR, pasākuma dienā - 20 EUR.
27. augustā plkst. 19.00 Valmierā, mežā pie Ķelderlejas, koncertu cikla “Mūda”
koncerts. Elza Rozentāle un etnodžeza
trio. Ieeja: 15 EUR.
Līdz 4. septembrim Valmieras Kultūras
centrā fotoizstāde “Randiņš ar fotogrāfu”.
Patstāvīgi Valmieras muzeja Izstāžu
namā “Ekspozīcija – atklātais krājums
“Mājā un sētā””.

PIRMIZRĀDES
KINOTEĀTRĪ “GAISMA”
No 1. augusta ”DC SUPERMĪLUĻU LĪGA”,
2D/LV (U).
No 5. augusta ”LOŽU EKSPRESIS”, 2D (16+),

”KOATI”, 2D/LV (U).
No 12. augusta ”NĒ”, 2D (16+), ”BARBARIAN”, 2D (16+).
No 19. augusta ”FALL”, 2D (16+), ”KUR
VĒŽI DZIED”, 2D (12+).
No 26. augusta ”MARMADJŪKS”, 2D/LV
(U), ”ZVĒRS”, 2D (12+), ”IELŪGUMS”, 2D
(16+).
Drīzumā: Laimīgi mūžu mūžos (09.09.),
Biļete uz paradīzi (16.09.), Avatars (2009)
3D (23.09.).

BRENGUĻU, KAUGURU un
TRIKĀTAS APVIENĪBĀ
1.–31. augustam Kauguru Kultūras namā Ivetas Kreišmanes gleznu izstāde.
14. augustā plkst. 11.00–16.00 pie
Brenguļu Sporta centra “Kaimiņi” pasākums “Dabas spēks ģimenei” ar radošo
darbnīcu, sportiskām sacensībām, ēdiena gatavošanas meistarklasi, pārgājienu,
un perkusionista Reiņa Reķa meistarklasi.
23. augustā plkst. 19.00 pie Sapas
dzirnavām Kauguru pagastā Baltijas ceļa atceres brīdis.
27. augustā plkst. 10.00–16.00 Brenguļos sestie Tomātu svētki.

BURTNIEKU APVIENĪBĀ
6. augustā plkst. 15.00–19.00 Valmiermuižas alus terasē DJ duets Z:LE X RICARDI B | tropiska etnika iekš laikmetīgas elektronikas.
6. augustā Matīšu pagasta svētki:
♦Plkst. 10.00–12.00 Dzirnavu laukumā spēles un atrakcijas bērniem
♦Plkst. 10.00–17.00 Matīšu Tautas
namā izstādes
♦Plkst. 15.00 Matīšu Tautas namā
Rencēnu amatierteātra izrāde “Rītausmas bolero”
♦Plkst. 20.00 Matīšu estrādē KONCERTS (saksofonu ansamblis “Valmieras meitenes”, dāmu deju kolektīvi “Anemone” un “Dzintare”)
♦Plkst. 22.00 Zaļumballe kopā ar
Aināru Bumbieri.
6. augustā plkst. 14.00 Matīšu Sv.Mateja
baznīcā koncerts “Sirdsbalss”. Ērģeles –
Līga Ivāne, vijole – Maija Ozola.
No 6. augusta līdz 1. septembrim Matīšu Sv.Mateja baznīcā mākslas pedagoģes Daigas Jirgensones gleznu izstāde.
7. augustā plkst. 11.00–16.00 Burtnieku parka estrādē pasākums “Dabas
spēks ģimenei” ar radošo darbnīcu,
sportiskām sacensībām, ēdiena gatavošanas meistarklasi, pārgājienu, un
perkusionista Reiņa Reķa meistarklasi.
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7.–12. augustam deju apmācība ar
deju skolu “Dzirnas” horeogrāfa Agra
Daņiļeviča vadībā.
11. augustā plkst. 21.00 Valmiermuižas parkā brīvdabas kino vakars |
filma SPOGULĪ.
12. augustā plkst. 21.00 Laukumā pie
laivu kanāla Burtnieku centrā deju uzvedums – “Rok un Rullē”. Agra Daņiļeviča
horeogrāfija. Piedalās: grupa “The Bad
Tones”, Burtnieku apkārtnes jaunieši un
deju skola “Dzirnas”. Biļešu iepriekšpārdošana bilesuparadize.lv.

kalna dabas koncertzālē grupas “Labvēlīgais tips” “Man jau 30” jubilejas
koncerts. Biļetes bilesuparadize.lv iepriekšpārdošanā 15 EUR, pasākuma
dienā un vietā biļetes cena 20 EUR.

Līdz 26. augustam Kocēnu pagasta
bibliotēkā apskatāma Valmieras muzeja
ceļojošā izstāde “Pie tējas tases”.

6.–7. augustam Vaidavā SUP FESTS
2022. Plašāka informācija: www.sup
fests.lv.

Līdz 11.augustam Kristera Brokāna foto izstāde Mazsalacas muzejā.

12. augustā plkst. 19.00 Vaidavas kultūras un amatniecības centrā Ainas
Božas jubilejas autorkoncerts “UN SMEJ…”.
Ieeja 15 EUR.

13. augustā Vecates sporta laukumā Vecates pagasta sporta svētki.

13. augustā Dikļu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības treniņlaukumā sacensības ar civilās aizsardzības elementiem.

19. augustā plkst. 19.00 Burtnieku
pagasta parkā Antras Eņģeles koncerts.
Ieejas maksa EUR 2. Lietus gadījumā
pasākums notiks Burtnieku kultūras
centrā.

13. augusts plkst. 15.00 Kocēnos, pie
Kokmuižas pils starptautiskais seno
spēkratu salidojums “Rīga Retro”–
spēkratu izstāde, prezentācijas un svinības.

19. augustā plkst. 21.00 Valmiermuižas
alus terasē dzīvās mūzikas vakars kopā
ar eksperimentālās mūzikas festivālu
SKAŅU MEŽS.

20. augustā plkst. 14.00, 15.00,
16.00 un 17.00 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ceļotāju dienas izzinoša
orientēšanās spēle “Zilākalna noslēpums”, sākums Zilākalna kultūrvēstures
un apmeklētāju centrā. Aktivitātes ilgums 2 stundas. Dalības maksa 4 EUR
(skolēniem, studentiem, senioriem un
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), 6 EUR
(pieaugušajiem). Pieteikšanās, rakstot uz
ztornis@valmierasnovads.lv

19. un 20. augustā Ēveles pagasta svētki
un vasaras sporta spēles.
25. augustā plkst. 21.00 Valmiermuižas
parkā brīvdabas kino vakars | filma NEMIERĪGIE PRĀTI.
27. augustā plkst. 17.00 Rencēnu kultūras namā Rencēnu kultūras nama
amatierteātra “Jautra kompānija” izrāde
H.Paukšs “Rītausmas Bolero”. Režisors Ingus Knipolks.
27. augustā plkst. 19.00 Rencēnu pagasta estrādes skvērā Ingas Karpičas
koncerts.
27. augustā plkst. 21.00 Rencēnu pagasta estrādes skvērā ballīte. Muzicēs
“Alianse”.
28. augustā plkst. 14.00 Burtnieku Kultūras centrā Rūjienas Kultūras nama
amatierteātra “Vitrāža” viesizrāde – A.Birbeles kriminālkomēdija “ZAĻĀ ZONA”.
Režisore Dace Ķīkule.
Līdz 30. augustam Matīšu Tautas namā
Regīnas Sergeles gobelēni un mākslinieces Jolantas Mezītes gleznas.
Līdz 2. septembrim Vecates pagasta
bibliotēkā mākslinieces Unas Leitānes
bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde.
Līdz 1. novembrim Burtnieku baznīcā
Leldes Kalcenavas afišu izstāde un ekspozīcija par baznīcas 14 solu restaurāciju. Apskates pieteikšana pa tālr.
26479451.
No 15. augusta līdz 31. augustam
Matīšu pagasta bibliotēkā izstāde veltīta rakstniekam Aleksandram Grīnam.
Izstādē skatāmas autora grāmatas un
publikācijas. Izstāde apskatāma bibliotēkas darba laikā.

KOCĒNU APVIENĪBĀ
5. augusts plkst. 20.00 Dikļos, Neiken28

20. augustā plkst. 20.00 Vaidavas
ezerā koncerts “Vaidavas ezers rietā”.
Piedalīsies grupa “Ezeri”, Kristīne Pāže,
Rūdolfs Macats, Ainars Mielavs. Koncertprogrammā: Imanta Kalniņa skaistākās
dziesmas. Ieeja: 15 EUR, laivu noma:
20–30 EUR.
20. augustā zirgaudzētavā “KOCĒNI”
Kocēnu kauss kontūrā.
25.–28. augustam zirgaudzētavā “KOCĒNI” Kocēnu kauss pajūgu braukšanā.
26. augustā plkst. 18.00 Vaidavas kultūras un amatniecības centrā “7.DĀLIJU
SVĒTKI – VAIDAVĀ”. Izstādes – “DĀLIJU
PARĀDE” no dāliju selekcionāres un kolekcionāres Ritas Zaļās dārza, mākslinieces Ilzes Ērgles-Vanagas gleznas “IEGRIMT PEONIJU MĀKOŅOS”, ar muzikālu
sveicienu piedalās Uldis Punkstiņš, izstādes atklāšanā koncerts “PAR ZIEDIEM,
PAR DZĪVI, PAR MĪLESTĪBU” – uzstāsies
Latvijas Nacionālā teātra dziedošais aktieris Juris Hiršs.
27. augustā Dikļos “SPĒLMAŅU SVĒTKI
– 2022”. Plkst. 11.00 Dikļu kultūras centrā aktrises Indras Burkovskas meistarklase. Visas dienas garumā amatierteātru izrādes, uz visas dienas izrādēm ieeja
5 EUR. Plkst. 21.00 Neikenkalna dabas
koncertzālē Valmieras drāmas teātra
dziedošā ansambļa “ŽERĀRI” koncerts.
Ieeja 5 EUR. Plkst. 23.00 vasaras pēdējā
Zaļumballe ar grupu “ZEĻĻI”. Ieeja 5 EUR.
Visu mēnesi Bērzaines tautas namā
Šalkoņa Ozoliņa fotoizstāde “RETROSPEKCIJA”.

MAZSALACAS APVIENĪBĀ
12. augustā Mazsalacas muzejā atklāj
Gunas Mednes gleznu izstādi.
Līdz 26. augustam Mazsalacas pilsētas bibliotēkā Mazsalacas pirmsskolas
izglītības iestādes ”Dārziņš” audzēkņu
darbu izstāde.
10. augustā plkst. 16.00 Mazsalacas
pilsētas bibliotēkā radošā darbnīca
ģimenēm ar bērniem. Gatavosim grāmatzīmes no herbarizētiem augiem.
14. augustā plkst. 11.00 Valtenberģu
muižas parkā, Mazsalacā Mazsalacas
čempionāts
pludmales
volejbolā
3.posms.
20. augustā plkst. 10.00 Valtenberģu
muižas parkā, Mazsalacā Mazsalacas
čempionāts pludmales volejbolā sezonas noslēguma turnīrs.
24. augustā plkst. 15.00 Mazsalacas
pilsētas bibliotēkā Mazsalacas stāstnieku tikšanās “Kulinārā mantojuma
stāsti” un stāstnieku darbnīca ar Agitu
Gruzdiņu un Agitu Lapsu.
27. augustā Ramatas skolas sporta laukumā Ramatas pagasta sporta spēles.
Augustā ekspresizstāde Mazsalacas muzejā “Gaļas skārņi un maiznīcas Mazsalacā (1920.–1940.g.)”.
Līdz 30. septmbrim Mazsalacas pilsētas
bibliotēkā Valmieras muzeja ceļojošā izstāde “Lelles, lellītes. Spēles, spēlītes”.
Līdz 31. augustam Sēļu muižas Velvju
zālē – Mākslinieces Ineses Āboliņas keramikas izstāde “LABA DIENA”.
Līdz 31. augustam Sēļu muižas Mazajā
zālē – Mākslinieces Mairas Veisbārdes izstāde “LATVIJAS AINAVAS”.
Līdz 31. augustam Sēļu muižas stallī –
Jūrmalas mākslinieku Sēļu muižas plenēru darbi.
Līdz 30. septembrim Sēļu muižas klētī
– LMA Keramikas katedras 2. kursa studentu arheoloģijas mantojuma keramikas darbu izstāde “JAUNS – SENAIS”.
Līdz 30. septembrim kolekcionāra Roberta Pāžes RADIO KOLEKCIJAS IZSTĀDE.
6. augustā plkst. 15.00–19.00 Sēļu muižā mākslinieku REIŅA JAUNĀ un ERNAS
DAUGAVIETES ģitāras un čella spēles
meistarklases. Dalības maksa 5 EUR
(pie-teikšanās pa tālr. 26321158 – Ināra
Blūma). Plkst. 22.00–24.00 Nakts kafejnīca Sēļu muižā. Muzikāla nakts romantika programmā “KLEJĀ. VĀRDI…”
Piedalās: Reinis Jaunais /ģitāra/ un Erna
Daugaviete /čells/. Ieeja uz nakts ka-

KULTŪRA
fejnīcu 10 EUR (pieteikšanās līdz 5. augustam pa tālr. 26321158 – Ināra Blūma).
7. augustā plkst. 13.00–18.00 Sēļu
muižā vietējo amatnieku darinājumu
izstāde-tirdziņš. Būs iespēja darboties
ādas apstrādes meistardarbnīcā (dalības
maksa 4 EUR).
13. augustā Mazie opermūzikas svētki
Sēļu muižā
♦Plkst. 20.30 Izstāžu atvēršana,
tikšanās ar māksliniekiem un ekskursija Sēļu muižas izstādēs
♦Plkst. 22.00 Sēļu muižas estrādē Opermūzikas nakts koncerts “MĀRGARETA un FAUSTS”.
Solisti: SONORA VAICE /soprāns/,
ILONA BAGELE /mecosoprāns/,
ARTJOMS SAFRONOVS /tenors/,
KRIŠJĀNIS NORVELIS /bass/, JURIS ĀDAMSONS /baritons/. Svētku
kamerorķestris diriģenta MĀRTIŅA
OZOLIŅA vadībā. Ieeja uz koncertu
10 EUR.

own Ravel”. Aktuālā informācija: www.
olerumuiza.lv.
27. augustā Rūjienas Pilsētas estrādē
rokfestivāls “Vērte 2022”.
28. augustā Oleru purvā Purva kurpju
pārgājiens ar zinātnieci Ilzi Ozolu. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.
Dalības maksa: 10 EUR. Plašāka informācija drīzumā: visit.valmiera.lv

STRENČU APVIENĪBĀ
Līdz 1. augustam Plāņu pagasta
Jaunklidža bibliotēkā izstāde “Ceļojumā caur suvenīru prizmu” no jaunklidziešu privātkolekcijām.
6. augustā plkst. 15.00 Strenču estrādē ‘’Madarās, baltajās madarās sapinies viss mans mūžs’’. Senioru dāmu
deju kopu festivāls. Senioru dāmu deju
kolektīvam “Madaras” – 15. Pasākumu
kuplina dziedātājs Ainars Bumbieris.
Plkst. 14.30 svētku dalībnieku gājiens
no tirgus laukuma uz estrādi.

No 1. augusta līdz 9. septembrim
Ķoņu pagasta bibiotēkā Daces Leskas
izstāde “Sparīgāk un uz priekšu, pie
dabas!”

6. augustā plkst. 18.00 Strenčos,
pludmalē pie Gaujas, grupas “Apvedceļš“ jubilejas koncerts “Apvedceļš traki svin Strenčos“. Biļetes bilesuparadize.lv. Darba dienās – Strenču Kultūras centrā un Strenču Klientu apkalpošanas centrā.

Līdz 5. augustam Naukšēnu pagasta
bibliotēkā naukšēnietes Baibas Dālbergas foto izstāde “Piliens”.

13. augustā plkst. 16.00 pie Plāņu
Tautas nama “Svētki ar rudens smaržām zem liepu zariem”.

No 8. augusta līdz 9. septembrim
Naukšēnu pagasta bibliotēkā pansionāta “Rūja” iemītnieku radīto rokdarbu izstāde.

20. augustā plkst. 9.00–13.00 Strenču tirgus laukumā Bernharda tirdziņš.
Pieteikšanās pa tālr. 26576932 vai
66954852.

13. augustā plkst. 12.00 aiz Naukšēnu kultūras nama Ķauša svētki.

20. augustā no plkst. 12.00 Sedas
pilsētas svētki. Radošās darbnīcas un
sporta aktivitātes. Pašdarbības kolektīvu koncerts. Bērzaines TN amatierteātra izrāde ‘’Vecie draiskuļi’’. Koncerts
ar ‘’Ziņģes brāļiem’’ pie Sedas kultūras
nama. Harley Davidson stunt (triku braucieni) ar Jāni Rozīti Sedas pilsētas centra
laukumā. Ballīte ar dj Uga Sedas kultūras
namā. Ieeja 3 EUR.

NAUKŠĒNU APVIENĪBĀ

23. augustā Ķoņu pagasta Unguriņos
Baltijas ceļa atceres pasākums. Vairāk
info www. facebook.com/konupagasts
23. augustā dienas garumā pie Baltijas
ceļa piemiņas zīmes Ziedu paklāja veidošana. Aicinājums pievienoties brīvprātīgajiem palīgiem, arī dalīties dārzā
esošajos ziedos.
24. augustā plkst. 15.00 Naukšēnu
pagasta bibliotēkā pasākumu cikls
“Seno gadu stāsti” – vietvārdu un apvidvārdu talka.
28. augustā plkst. 14.00 aiz Naukšēnu kultūras nama bērniem atvadas no
vasaras – putu ballīte.

RŪJIENAS APVIENĪBĀ
4.–6. augustam Rūjienas Pilsētas Svētki 2022
20. augustā Zaļumballe Rūjienas pilsētas estrādē. Ieeja 3 EUR.
21. augustā plkst. 17.00 Oleru muižā
Franču komponista un pianista Andija
Emlēra (Andy Emler) solo koncerts “My

Līdz 30. augustam Sedas pilsētas
bibliotēkā Leona Sevastjānova gleznu
izstāde. Tikšanās ar mākslinieku Sedas
pilsētas svētku dienā 20. augustā.

VALMIERAS NOVADĀ
6.-7. augustā Mājas kafejnīcu dienas
Valmieras novadā. Plašāka informācija:
visit.valmiera.lv

Dabas spēks
ģimenei
7. augustā Burtniekos un 14. augustā Brenguļos notiks radošās dienas “Dabas spēks ģimenei”. Pasākuma mērķis – radīt iespēju ģimenēm
ar bērniem lietderīgi un saturīgi pavadīt laiku brīvā dabā, apgūt jaunas
zināšanas, prasmes un iemaņas. Abās
pasākuma vietās no plkst. 11.00 līdz
16.00 notiks dažādas aktivitātes.
Visas dienas garumā radošajās
darbnīcās ģimene kopā vai katrs
atsevišķi varēs izgatavot gleznu vai
suvenīru/talismanu no dažādiem dabas materiāliem. Tas būs interesanti
gan lieliem, gan maziem, jo katrs
varēs darboties pēc savām prasmēm
un spējām. Apgūstot jaunas receptes
ēdiena gatavošanas meistarklasēs,
apmeklētāji varēs pārliecināties, ka
arī ēdiena gatavošana var būt lieliska kopīga ģimenes aktivitāte un
laika pavadīšana. Savukārt, pārgājienu maršruti tiks veidoti tā, lai būtu
piemēroti dalībniekiem ar dažādu
fiziskās sagatavotības pakāpi. Gājiens tiks papildināts ar dažādiem
saliedēšanas uzdevumiem ģimeņu
komandām.
Pārbaudīt ģimenes komandas
spēku visas dienas garumā varēs arī
sportiskajās aktivitātēs Brenguļos,
bet Burtniekos visi kopā varēs ļauties
latvju dančiem. Katram apmeklētājam būs iespēja pielikt arī savu roku
pasākuma vietas labiekārtošanā, iestādot savu ģimenes puķi.
Pasākuma īpašais viesis Reinis
Reķis plkst. 14.00–15.00 vadīs bungu meistarklasi, kurā katrs varēs izbaudīt skaņas un ritma mijiedarbību
ar dabu.
Pasākums tiek realizēts projekta
“Dabas spēks ģimenei” ietvaros un
ir bez maksas. To organizē biedrība
“Burtnieku kultūrvide” un finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas
fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem.
Stiprināsim sevi, smeļoties spēku dabā un gūsim prieku no kopābūšanas!
Marika Daļecka,
biedrība “Burtnieku kultūrvide”

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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