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Apstiprināts Valmieras novada jaunais ģerbonis
24. augusta sēdē Valmieras novada pašvaldības domes
deputāti apstiprināja Valmieras novada ģerboņa projektu,
nododot to tālākai virzīšanai uz reģistrāciju Latvijas Republikas Kultūras ministrijā. Valmieras novada ģerbonī redzams
zelta laukā zaļš ozols uz pakalna un simbolisks ūdens motīvs.
Ņemot vērā iedzīvotāju aptaujas rezultātus par Valmieras
novada iedzīvotājus un teritoriju vienojošajām vērtībām un to
simboliem, vēsturiskās novada teritorijas heraldikas izpēti un
konsultējoties ar Valsts heraldikas komisiju (VHK), Valmieras
novada ģerbonis izstrādāts, par pamatu ņemot vēsturisko
Valmieras apriņķa ģerboni. Līdz ar to Valmieras novads
stiprina simbolus, kas Valmieras novada teritoriju, iedzīvotāju
tradīcijas un vērtības simbolizējuši jau vēsturiski, tādējādi
saglabājot pēctecību, ilgmūžību un stabilitāti.
Tai pat laikā Valmieras ģerbonim piemīt aktualitāte un
tas simbolizē iedzīvotāju aptaujā biežāk minētās Valmieras
novada vērtības – latviskums, daba, attīstība un izaugsme,
stabilitāte un radošums. “Heraldikā viena no būtiskām
vērtībām ir tieši tradīciju stiprināšana, tādēļ lēmums par senās
simbolikas attīstību jaunā Valmieras novada ģerbonī ir ļoti
atbalstāms. Kopīgā darbā mums izdevies arī saglabāt ģerboņa
lakonismu, esošajos simbolos ietverot ļoti daudz novada
iedzīvotājiem būtiskas vērtības un lokālpatriotiskas sajūtas,
bet izvairoties no ģerboņa sadrumstalošanas,” norāda Ilze
Lībiete, heraldikas māksliniece un Valmieras novada ģerboņa
autore.
Valmieras novada ģerbonī attēlots Latvijas nacionālais
koks – ozols, kas simbolizē latviskumu, pamatīgumu,
stabilitāti, spēku, kā arī cildina dabas mīlestību, pēctecību un
tradīcijas. Tā kā teritorijas ziņā Valmieras novads ir nedaudz
atšķirīgs no bijušā Valmieras apriņķa un rajona, arī ģerbonī
redzamajam ozolam ir atšķirīga – kuplāka – lapotne. Pakalns
ģerbonī simboliski norāda uz novada tiekšanos uz izaugsmi
un attīstību, savukārt sudraba viļņotais elements pakalna

piekājē simbolizē ūdeni un tā klātesamību novadā. Ūdens,
ko heraldikā apzīmē ar sudraba krāsu, simbolizē dzīvību
un dinamiku. Savukārt zelts heraldikā simbolizē augstākos
sasniegumus un vērtību, ko mēs piešķiram mūsu tradīcijām,
videi un iedzīvotājiem, kuri visi kopā veido novada nākotni,
tādēļ ģerbonim izvēlēts zelta fons.
Ģerboņa izstrādi veica pieredzējuši heraldikas mākslinieki
Ilze Lībiete un Juris Ivanovs.
Pēc ģerboņa projekta apstiprināšanas Valmieras novada
domē tas iesniegts reģistrēšanai Latvijas Republikas Kultūras
ministrijā, lai saņemtu Valsts heraldikas komisijas atzinumu
un kļūtu par oficiālu Valmieras novada simbolu.
Valmieras apriņķis ar dažādām teritoriālām izmaiņām
pastāvēja no 1783. gada līdz pat 1949. gadam. Savukārt
Valmieras rajons kā administratīvi teritoriāla vienība pastāvēja LPSR (1949–1990) un Latvijas Republikas (1990–2009)
sastāvā. 1959. gadā Valmieras rajonam pievienoja Rūjienas
rajonu. Vēsturiskais Valmieras apriņķa (pastāvēja no 1783. līdz
1949. gadam) ģerbonis tika apstiprināts 1936. gada 30. jūnijā.
Tā aprakstā noteikts: “Zelta laukā zaļš kalns ar zaļu ozolu”.
Apriņķa ģerbonis pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas
kļuva par Valmieras rajona (pastāvēja no 1949. līdz 1990.
gadam) ģerboni līdz administratīvi teritoriālai reformai
2009. gadā, kad rajoni tika likvidēti. Pēc administratīvi
teritoriālās reformas 2021. gada 1. jūlijā, kad piecas pilsētas
un 26 pagasti apvienojās Valmieras novadā, spēku zaudēja
Valmieras novadā apvienoto novadu ģerboņi, kas palikuši kā
kultūrvēsturiska vērtība Latvijas ģerboņu reģistrā. Joprojām
Valmieras novadā ir spēkā pilsētu – Mazsalacas, Rūjienas,
Sedas, Strenču, Valmieras – ģerboņi un trīs pagastu – Dikļu,
Jeru un Trikātas – ģerboņi.
Laura Moča,
Valmieras novada pašvaldība
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Valmieras novada vizuālās identitātes
pamatā – virzība uz izaugsmi
Lai stiprinātu un veidotu vienotu
Valmieras novada tēlu un veicinātu piederības sajūtu, vienlaikus saglabājot
novada pilsētu, pagastu un ikvienas apdzīvotas vietas lokālpatriotiskās vērtības
un individualitāti, izstrādāta Valmieras
novada grafiskās identitātes simbolu
sistēma jeb vadlīnijas. Novada identitātes pamatā ir saglabāts izaugsmes
medaļas simbols, kas stiprināts ar katras
novada teritorijas lokālajām vērtībām,
tas simbolizē lepošanos ar līdz šim sasniegto un motivē jauniem mērķiem.
Grafiskās identitātes vadlīnijas apstiprinātas 24. augusta Valmieras novada
pašvaldības domes sēdē.
“Valmieras novadu veido piecas pilsētas un 26 pagasti, kopīgi nodrošinot
daudzveidīgu un pilnvērtīgu vidi, kurā
katrs var mācīties, augt un pilnveidoties,
dzīvot, strādāt un piedalīties sava pagasta, pilsētas un visa novada attīstības
veidošanā. Valmieras novads ir bagāts
ar dabas vērtībām, šeit darbojas uzņēmumi, kas ražo un savu produkciju
piedāvā pasaules tirgos, novada laukos
tiek audzēta pārtika ne vien Latvijas, bet
arī Baltijas iedzīvotājiem un eksportēta
uz daudzām pasaules valstīm. No Valmieras novada nākuši augstas klases sportisti, kuri iedvesmo. Mazsalacā dzimis
slavenais velosipēdu meistars Gustavs
Ērenpreiss, Rūjienā ražo saldējumu, ko
ēd arī Gvatemalā, Strenči kā plostnieku
galvaspilsēta turpina stiprināt seno
arodu prasmes, Sedas vērtība ir tās
izveides vēsture, kas piešķir mazpilsētai
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neparastu šarmu, Dikļi ir latviešu Dziesmu
svētku tradīcijas šūpulis, savukārt Sēļos
vasaras izskaņā tradicionāli pulcējas
opermūzikas cienītāji. Tā varētu turpināt
vēl un vēl. Valmieras novada cilvēki un
vietas ir pelnījuši medaļu, tādēļ medaļas
simbols ietverts arī novada un katras
vietas vizuālajā identitātē, lai varam
lepoties ar Valmieras novadu un to, ka
esam Valmieras novada iedzīvotāji,”
stāsta Jānis Baiks, Valmieras novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs.
Valmieras novada vizuālās identitātes
pamatā ir simbols – Valmieras novada
izaugsmes medaļa – un novada vai
vietas nosaukums, apliecinot ideju,
ka katrs, kurš ar savu darbu, idejām,
enerģiju nesis ieguldījumu Valmieras
novada attīstībā, ir pelnījis saņemt
izaugsmes medaļu un kopīgi svinēt
panākumus. Medaļas grafiskais simbols
– rombs – ietverts kā visa novada logo,
tā arī atsevišķo vietvārdu logotipos,
tādējādi iedzīvotājiem ļaujot lepoties ar
savu izcelsmes vietu, vienlaikus saredzot
sevi kā daļu no Valmieras novada.
Lai popularizētu Valmieras novadu kā
tūrisma galamērķi Latvijā un arī ārpus tās,
pēc līdzīga principa izveidota vizuālā
identitāte “visitValmiera”.
Valmieras novadam ir radīta arī
īpaša preču zīme “Radīts Valmieras
novadā” vai angliski “Origin – Valmiera
region”, ko kā kvalitātes un izcelsmes
vietas apliecinājumu var izmantot
jebkurš preču ražotājs un pakalpojumu
sniedzējs Valmieras novadā. “Vienmēr

esam lepojušies ar uzņēmējiem, kuri
ir radoši un darbīgi, kuri iegulda savas
prasmes, izdomu un enerģiju kopējā
novada
izaugsmes
stiprināšanā.
Pateicoties preču zīmei, tagad būs vēl
viena iespēja atpazīt un izvēlēties vietēji
ražotos produktus kā Latvijas, tā Baltijas
un pat Eiropas un pasaules tirgos,” uzsver
J. Baiks.
“Grafiskās identitātes risinājumi ļauj
katram no mums precīzi un pārliecinoši
pastāstīt savas vietas stāstu – kas mēs
esam, ar ko mēs lepojamies, ko svinam,
kādus mērķus izvirzām nākotnei,
kādā virzienā ejam. Lai gan katra no
Valmieras novadā esošajām pilsētām vai
pagastiem ir individuāla, esam vienoti
Valmieras novadā. Arī iedzīvotāji un
novada uzņēmēji var izmantot grafiskās
identitātes elementus, lai izceltu
un parādītu savu izaugsmes vietu,”
norāda Kristīne Melece, Valmieras
novada pašvaldības Zīmolvedības un
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.
Ar Valmieras novada grafiskās
identitātes vadlīnijām iespējams iepazīties Valmieras novada mājaslapā
valmierasnovads.lv, sadaļā Novads –
Valmieras novada simbolika.
Valmieras novada grafiskās identitātes vadlīnijas izstrādātas sadarbībā
ar aģentūru “Overpriced”, kas ir arī
Valmieras pilsētas vizuālās identitātes
autori.
Laura Moča,
Valmieras novada pašvaldība
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Naukšēnu apvienībā klientu
apkalpošanas centrs jaunās
telpās

Aktivitātes
Valmieras
pensionāriem

Klientu apkalpošanas centrs Naukšēnu apvienībā no augusta beigām ir jaunās
telpās. Šobrīd centrs atrodas klientiem labāk pieejamā vietā – “Pagasta namā”,
ienākot pa ēkas galvenajām durvīm izremontētajās bijušajās pasta telpās.
Klientu apkalpošanas centrā iedzīvotāji, tāpat kā līdz šim, aicināti jautāt
padomu un iesniegt dokumentus gan par pašvaldības pakalpojumiem, gan arī
par valsts iestāžu pakalpojumiem. Ir iespēja skenēt, kopēt dokumentus, veikt
datorizdrukas un izmantot datoru pakalpojumu veikšanai. Varam pieņemt arī
maksājumus pašvaldībai – tos iespējams veikt ar bankas norēķinu karti.
Klientu apkalpošanas centra darba laiks pirmdienās plkst. 8.00–18.00,
otrdien, trešdien, ceturtdien plkst. 8.00–17.00, piektdien 8.00–16.00, katru
dienu pusdienas pārtraukums plkst. 12.00–13.00. Telefoni saziņai: 64250902,
66954829.

Biedrības “Valmieras pilsētas pensionārs” aktivitātes oktobrī:

Antra Krievāne,
Valmieras novada pašvaldība

Burtnieku apvienības
pārvalde - tagad
Burtniekos
Valmieras novada pašvaldības Burtnieku apvienības pārvaldes
pārcelšanās uz Burtniekiem, kas ir Burtnieku apvienības teritoriālais
centrs, nodrošinās labāku pieejamību iedzīvotājiem, kā arī pārvaldes
vadības nokļūšanu uz jebkuru apvienības vietu. Tagad Burtnieku apvienības pārvalde atrodas nevis Valmieras pagasta Valmiermuižā, Vanagu ielā 4,
bet gan Burtniekos, Jāņa Vintēna ielā 7.
“Burtnieku apvienības pārvalde nu pavisam pilnvērtīgi darbojas Burtniekos, līdz ar to esam izpildījuši burtnieciešiem pirms gada doto solījumu,
kad svinīgi piestiprinājām pārvaldes plāksni pie ēkas Jāņa Vintēna ielā 7,
Burtniekos. Kopš 2009. gada Burtnieki bija novada administratīvais centrs vien teorētiski, jo faktiski novada pašvaldības vadība un administrācija
atradās Valmiermuižā. Tagad esam ģeogrāfiski daudz tuvāk pārējo piecu apvienības pagastu iedzīvotājiem un saviem kolēģiem, tāpat atvieglots ikdienas darbs un iespējas operatīvi reaģēt, pārraudzīt īpašumu un
teritorijas apsaimniekošanas darbu norisi,” pārmaiņas pamato Burtnieku
apvienības pārvaldes vadītāja Kristīne Auziņa.
Burtniekos darba pienākumus pilda un par Burtnieku apvienības teritorijas pārvaldīšanu rūpējas pārvaldes vadītāja Kristīne Auziņa, saimnieciskās nodaļas vadītājs Pēteris Rava un īpašumu apsaimniekošanas
speciāliste Lāsma Daugiša. Tāpat Jāņa Vintēna ielā 7 apmeklētājus pieņem
bāriņtiesas locekle Dace Rika, budžeta ekonomiste Inese Karnāte un citi
pašvaldības darbinieki, kuru darba specifika ir saistīta ar Burtnieku apvienības teritoriju.
Savukārt, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un
saimniecisko jautājumu risināšanu visā Burtnieku apvienības teritorijā,
īpašumu apsaimniekošanas speciālisti un saimniecību vadītāji, tāpat kā
līdz šim turpina darbu Matīšu, Vecates, Rencēnu, Ēveles, Valmieras un
Burtnieku pagastos. Darbu Matīšos turpina arī Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.
Ar Burtnieku apvienības pārvaldes darbinieku kontaktinformāciju
aicinām iepazīties mājaslapā valmierasnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība” –
“Kontakti” – “Apvienību pārvaldes”.
Aija Kleimane,
Valmieras novada pašvaldība

PULCIŅU NODARBĪBAS:
Vingrošana: 1. grupai trešdienās plkst.
11.30 un piektdienās plkst. 10.00;
vingrošana 2. grupai trešdienās plkst.
10.00 un piektdienās plkst. 11.30;
♦ Deju kopas mēģinājums otrdienās
plkst. 10.00 un ceturtdienās Valmieras
Kultūras centrā plkst. 9.30;
♦ Šlāgergrupas mēģinājums otrdienās
plkst. 12.30;
♦ Novusa spēle otrdienās plkst. 10.00;
♦ Zolītes spēle ceturtdienās plkst. 10.00;
♦ Angļu valoda ceturtdienās plkst. 11.00;
♦ Rokdarbu pulciņš 12.10. un 26.10.
plkst. 12.00;
♦ Dārzkopju pulciņš 5.10. plkst. 12.00;
♦ Šaha sekcijas turnīrs 9.10. plkst. 10.00
un 17.10. plkst. 19.00;
♦ Nūjošanas nodarbības pirmdienās un
ceturtdienās plkst. 10.00.
♦

PASĀKUMI:
Senioru dienas pasākums Valmieras
Kultūras centrā 2. oktobrī plkst. 16.00;
♦ Politiski represēto biedrības valdes
sēde 5.10. plkst. 10.00;
♦ Tikšanās ar astropsiholoģi O. Meļķi
4.10. plkst. 12.00;
♦ Tikšanās par projektu izstrādi un vadību 6.10. plkst. 12.00;
♦ Pensionāru biedrības valdes sēde
7.10. plkst. 10.00;
♦ Civilās aizsardzības apmācības 18.10.
plkst. 10.00;
♦ Groziņu pēcpusdiena 21.10. plkst.
12.00;
♦ Diabēta biedrība strādā pirmdienās
no plkst. 11.00;
♦ Ekskursija uz Rīgu 14.10. plkst. 7.00:
LNB Gaismas pils apskate, iepazīšanās
ar Saeimas namu.
Par bezmaksas juridiskajām konsultācijām lūgums sazināties ar biedrības
dežurantēm. Pensionāru biedrības dežurantes strādā no otrdienas līdz piektdienai
plkst. 10.00–14.00.
♦

Biedrības “Valmieras pilsētas
pensionārs” valde
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Informācija
SIA “BANGA KPU”
klientiem
Valmieras novada pašvaldība 28.07.2022. ir pieņēmusi lēmumu par SIA “BANGA KPU” reorganizācijas uzsākšanu, to sadalot
sašķelšanas ceļā, pievienojot mantas daļu, kas nepieciešama
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai, pašvaldības SIA
“RŪJIENAS SILTUMS”, un mantas daļu, kas nepieciešama dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai, SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”.
Ņemot vērā augstāk minēto, plānots, ka no 2023. gada 1. janvāra ūdenssaimniecības pakalpojumus Mazsalacā, Mazsalacas
pagastā un Skaņkalnes pagastā nodrošinās pašvaldības SIA
“RŪJIENAS SILTUMS”, bet pašvaldībai piederošo dzīvojamo
māju un dzīvokļu apsaimniekošanu nodrošinās SIA “VALMIERAS
NAMSAIMNIEKS”.
Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktību, savlaicīgi ir jāpārslēdz ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumi.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums nosaka, ka dzīvojamās
mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā – dzīvokļu īpašnieki, pamatojoties uz likumā noteiktajā kārtībā pieņemtu īpašnieku
lēmumu, pilnvaro vienu personu pakalpojuma līguma noslēgšanai. Pilnvarotā persona slēdz pakalpojuma līgumu visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā. Tas nozīmē, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai ir jānoslēdz
līgums ar pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” par ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu.
Vēršam uzmanību uz to, ka pēc reorganizācijas pašvaldības
SIA “RŪJIENAS SILTUMS” nenodrošinās tiešos norēķinus – neveiks
rēķinu sagatavošanu katram atsevišķam dzīvokļa īpašumam.
Lūgums daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām
personām līdz 2022. gada 30. decembrim iesniegt pašvaldības
SIA “RŪJIENAS SILTUMS” dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu
un pārslēgt ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu.
INFORMĀCIJAI
SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, kas ir Valmieras novada
pašvaldības kapitālsabiedrība, piedāvās kopīpašuma pārvaldīšanas un namu apsaimniekošanas pakalpojumus, ņemot vērā
iedzīvotāju vajadzības un iespējas.
Vienlaikus, nodrošinot godīgas konkurences principus, informējam, ka SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” nav vienīgais
uzņēmums, kurš sniedz šāda veida pakalpojumus Valmieras
novadā.
Turpmākais ēkas kopīpašuma pārvaldīšanas veids ir
atkarīgs no jūsu, dzīvokļu īpašnieku kopības, lēmuma!
SIA “RŪJIENAS SILTUMS” kontaktinformācija:
Pentes iela 2, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240
E-pasts: info@rujienassiltums.lv
Tālr. 28310604
SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” kontaktinformācija:
Semināra iela 2A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
E-pasts: info@v-nami.lv
Tālr. 64224117
SIA “BANGA KPU” kontaktinformācija:
“Attīrīšanas”, Mazsalacas pagasts, Valmieras novads, LV-4215
E-pasts: bangakpu@bangakpu.lv
Tālr. 29395788
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Izmaiņas pasta
darbībā Matīšu un
Burtnieku pagastos
Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Valmieras
novada Matīšu un Burtnieku pagastos mainīts pasta nodaļu
darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām.
No 2022. gada 23. septembra Matīšos visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst. 12.00 līdz 13.00 tiek nodrošināti līdzšinējā atrašanās vietā Skolas ielā 11 vai arī iedzīvotāji
varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.
Savukārt Burtniekos no 2022. gada 28. septembra visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst. 12.00 līdz 13.00 tiks
nodrošināti līdzšinējā atrašanās vietā Jāņa Vintēna ielā 7 vai
arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā
dzīvesvietā.
Tāpat kā līdz šim, Matīšu un Burtnieku pasta pakalpojumu sniegšanas vietās iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta
pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas
Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu
korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un
pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku
un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas
Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu
izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un
komercpreču iegāde.
Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas
iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie
pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta
pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu korespondences un
pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu,
pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo
un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču
iegādi u.c.
Ar pastnieka starpniecību Matīšu un Burtnieku pagastu
iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu
no PNS konta. Šo un pārējos pastnieka pakalpojumus dzīvesvietā iespējams saņemt, iepriekš sazinoties ar Latvijas Pasta
Klientu centru pa tālr. 27008001 vai 67008001.
Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu,
iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Matīšu un Burtnieku pasta pakalpojumu sniegšanas vietās, iepriekš zvanot pa tālr. 67008001, 27008001 un norādot
datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu.
Tuvākā sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama:
♦ Matīšu pagasta iedzīvotājiem – Mazsalacas pasta nodaļā
Baznīcas ielā 9, pirmdienās – piektdienās no plkst. 8.00
līdz 17.00;
♦ Burtnieku pagasta iedzīvotājiem – Valmieras 1. pasta noda-ļā Rīgas ielā 34, pirmdienās – piektdienās no plkst. 7.00
līdz 18.00 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00.
Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistību noteikšanu, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu
sniegšanas vieta.
Latvijas Pasts
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Tuvojas noslēgumam dienesta viesnīcas
Ausekļa ielā rekonstrukcija
Dienesta viesnīcā Valmierā, Ausekļa
ielā 25B tuvojas noslēgumam pārbūves
un energoefektivitātes paaugstināšanas
darbi.
Pašlaik gandrīz ir pabeigti fasādes siltumizolācijas un apdares darbi. Iekštelpās, 2. stāvā ir gandrīz pilnībā pabeigti apdares darbi un tiek ieklāts grīdas segums.
Visā ēkā tuvojas noslēgumam flīzēšanas
darbi, pārējos stāvos turpinās inženierkomunikāciju izbūve un apdares darbi.
Ēkas aizmugures daļā ir noasfaltēts piebraucamais ceļš un ietvei ir ieklāts bruģis,
savukārt ēkas priekšējā daļā notiek divu
apļveida laukumu un gājēju celiņu izbūve. Laukumos paredzēta vieta, kur
izvietot soliņus un vēlāk arī vingrošanas
aprīkojumu. Savukārt esošo basketbola
grozu ir paredzēts pārvietot uz Valmieras
Pārgaujas Valsts ģimnāzijas sporta laukumu Zvaigžņu ielā 4.
Pārbūves darbus plānots pabeigt šogad. Paredzēts, ka dienesta viesnīcas atjaunotās telpas skolēni varēs sākt izmantot no šī mācību gada 2. semestra – 2023.
gada janvārī.
Dienesta viesnīcas pārbūves mērķis ir
izglītības iestāžu audzēkņiem Valmierā
nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošus apstākļus, kā arī ēkā samazināt
primārās enerģijas patēriņu, sekmējot
energoefektivitātes paaugstināšanu un
pašvaldības izdevumu samazināšanos par
siltumapgādi.
Valmieras pilsētas izglītības iestādēs
aptuveni 36 % skolēnu mācās no citām
Valmieras novada teritorijām un kaimiņu
novadiem, pieprasījumu pēc dienesta
viesnīcas pastiprina īres dzīvokļu trūkums.
2020. gadā projekta 1. kārtā ekspluatācijā pēc pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas tika nodota
Dienesta viesnīcas daļa ar 177 vietām. Pārbūves laikā tika izbūvēts arī abu dienesta
viesnīcas ēku savienojums.
Noslēdzoties 2. kārtas pārbūves darbiem

Līdz ar dienesta viesnīcas pārbūvi labiekārto ēkas apkārtni
dienesta viesnīcā kopā būs 307 vietas.
Projekta 2. kārtā energoefektivitātes
pasākumus īsteno SIA “WOLTEC” – veic
ēkas ārsienu un pārseguma siltināšanu,
logu un ārdurvju nomaiņu, grīdas siltināšanu, pagraba ārsienu siltināšanu,
mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūvi,
gaismekļu nomaiņu un apkures sistēmas
nomaiņu.
Valmieras novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “WOLTEC” par kopējo
summu 3 806 731,14 EUR bez PVN. Būvdarbu būvuzraudzību veic SIA “Būvēlogs
projekti”, bet autoruzraudzību – pilnsabiedrības “ARH Studija” biedrs SIA “OZOLA &
BULA, arhitektu birojs”.
Projekts “Dienesta viesnīcas Ausekļa
ielā energoefektivitātes paaugstināšana
un pārbūve”, vienošanās
Nr. 4.2.2.0/19/I/003. Kopējās projekta iz

maksas ir 1 001 278,88 EUR, ERAF finansējums 381 066,00 EUR, valsts budžeta finansējums 155 048,03 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 465 164,85 EUR.
Projekts “Valmieras Valsts ģimnāzijas
mācību vides uzlabošana un dienesta
viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 759 787,85 EUR,
valsts finansējums 1 701 409,02 EUR, bet
pašvaldības līdzfinansējumu 793 784,17
EUR.
Dzintars Močs,
Valmieras novada pašvaldība

Vidzemes slimnīcā ar 26. septembri noteikta
karantīna
Lai nodrošinātu Covid-19 un citu augšējo elpceļu infekciju
izplatības ierobežošanu, un ņemot vērā infekciozo pacientu pieaugumu, Vidzemes slimnīcā ar 26. septembri noteikta
karantīna un ierobežota pacientu apmeklēšana palātās.
Pacientus drīkst apmeklēt tuvinieki tikai ar ārstējošā ārsta
atļauju, ja pacienta veselības stāvoklis ir novērtējams kā ļoti
smags. Pacienta apmeklējums atļauts vienā reizē vienai personai, uzturoties pie pacienta ne ilgāk par 15 minūtēm, lietojot FFP2, FFP3 respiratoru vai ķirurģisko sejas masku.
Tuvinieki tiek aicināti ar pacientiem sazināties attālinā-

ti, izmantojot mobilos tālruņus. “Pirmās nepieciešamības
paciņas” (brilles, personīgās higiēnas piederumi, ārsta izrakstīti medikamenti, mobilais tālrunis un lādētājs, ēdiens un
dzēriens neatvērtos iepakojumos) nodošanai pacientam
atstājami poliklīnikas reģistratūras garderobē darba dienās
plkst. 7.30–18.00, pārējā laikā – NMP un pacientu uzņemšanas
nodaļā, norādot pacienta vārdu un uzvārdu un nodaļu, kurā
pacients ārstējas.
Benita Brila,
Vidzemes slimnīca
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Novadniekus godina
konkursā "Sējējs 2022"
Pasludināti Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2022” laureāti un veicināšanas balvu ieguvēji. Šogad konkursa “Sējējs” laureātus sveica un balvas
piešķīra deviņās konkursa nominācijās, kā arī tika pasniegta balva “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā”.
Veicināšanas balvas sekojošās nominācijās saņēmuši arī Valmieras novada
lauksaimnieki:
♦ “Gada lauku saimniecība” – SIA “Zirgaudzētava Kocēni”;
♦ “Ģimene lauku sētā” – SIA “Lizagro”;
♦ “Gada veiksmīgākā kopdarbība” – LPKS “Piena loģistika”.
SIA “Zirgaudzētava Kocēni” darbojas no 2000. gada Kocēnu pagastā, kur ar
Eiropas Savienības atbalstu ir izveidots mūsdienīgs jāšanas un zirgu audzēšanas
komplekss. Saimniecībā rūpējas par 60 zirgiem. Kocēnos tiek rīkotas sacensības
konkūrā, izjādē un pajūgu braukšanā. “Nekas nav skaistāks par zirgu!” – tāds ir
SIA “Zirgaudzētava Kocēni” moto.
SIA “Lizagro” saimniecība darbojas no 2014. gada Rencēnu pagastā, Lizdēnos.
Saimniecības ganāmpulkā ir 85 liellopi, ko aprūpē saimnieks Aldis Trēziņš ar
ģimeni, darbojoties ar videi draudzīgām metodēm. Saimnieks uzskata, ka galvenais uzdevums ir panākt, lai ganāmpulks justos labi. Saimniecība darbojas kooperatīvajā sabiedrībā “Latvijas liellops”, kas apvieno 11 gaļas liellopu audzētājus,
kuru mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, ar zāles lopbarību nobarotu liellopu gaļu
vietējiem Latvijas patērētājiem.
LPKS “Piena loģistika” ir lielākais piensaimnieku izveidotais kooperatīvs,
kura pamatdarbība ir nepasterizētā piena iepirkšana un pārdošana piena pārstrādes uzņēmumiem. Kooperatīvu izveidoja 13 saimniecības 2015. gadā. Šobrīd
kooperatīvā ir 70 biedri un piena savākšanu nodrošina 12 piena mašīnas. Kooperatīva galvenā prioritāte un darbības pamats ir biedru intereses.
Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs” balva tapusi, iespaidojoties no izcilā
latviešu tēlnieka Kārļa Zemdegas radītā pieminekļa “Sējējs”, kas atrodas Rūjienā.
Šo unikālo piemiņas statueti radījusi māksliniece Laura Bistrakova. Kā atzīst arī
paši “Sējēja” laureāti, balva ir kļuvusi par nozīmīgu konkursa simbolu.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

Valmierā jauni autobusu reisi
Atsaucoties iedzīvotāju ieteikumiem par jaunu autobusu reisu nepieciešamību, no
1. oktobra Valmieras pilsētas maršrutos atklās jaunus reisus: stacija–b/d “Sprīdītis”–
Brīvības iela–Valmiermuiža2 un Valmiermuiža2–Brīvības iela–b/d “Sprīdītis”–stacija.
Tādējādi no 1. oktobra būs izmaiņas autobusu kustībā:
♦ Būs jauni 14. maršruta Valmiermuiža2–b/d “Sprīdītis”–Stacija reisi plkst. 5.40,
plkst. 6.40, plkst. 7.40, plkst. 23.15 (darba dienās);
♦ Būs jauni 14. maršruta Stacija–b/d “Sprīdītis”–Valmiermuiža2 reisi plkst. 5.15,
plkst. 6.15, plkst. 7.15 (darba dienās);
♦ Mainīts 7. maršruta Stacija–Brīvības iela–Valmiermuiža1 reisa atiešanas laiks no
plkst. 15.18 uz plkst. 15.25 (katru dienu);
♦ Mainīts 7. maršruta Valmiermuiža1–Brīvības iela–VSŠ reisa atiešanas laiks no
plkst. 5.00 uz plkst. 5.05 (katru dienu);
♦ 7. maršruta Stacija–Brīvības iela–Valmiermuiža1 reiss plkst. 13.36 novirzīts līdz
Valmiermuiža2 (darba dienās);
♦ 5. maršruta Valmiermuiža1–Brīvības iela–Tirgus–Stacija reiss plkst. 14.45 kursēs kā
7. maršruta reiss Valmiermuiža2–Brīvības iela–VSŠ plkst. 14.55 (darba dienās)
♦ 10. maršruta Stacija–Brīvības iela–Vanagi–Valmiermuiža1 reiss plkst. 22.47 novirzīts līdz Valmiermuiža2 (darba dienās).
Tāpat pieņemts lēmums par dažu reisu slēgšanu. Slēgs:
♦ 7. maršruta reisu Stacija–Brīvības iela–Valmiermuiža1 plkst. 4.55 (darba dienās);
♦ 7. maršruta reisu Valmiermuiža1–Brīvības iela–VSŠ plkst. 5.22 (darba dienās);
♦ 7. maršruta reisu VSŠ–Brīvības iela–Valmiermuiža1 plkst. 5.50 (darba dienās).
Autobusi kustības saraksti skatāmi uzņēmuma mājaslapā vtu-valmiera.lv.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
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Saņem NĪN
maksāšanas
paziņojumu
elektroniski
2022. gada astoņos mēnešos Valmieras novada pašvaldība ir sagatavojusi
28 864 nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
maksāšanas paziņojumus, no kuriem 20
193 jeb 70 % paziņojumu izdrukāti un
nosūtīti pa pastu, savukārt vien 8671 jeb
30 % – nosūtīti uz e-pastu vai e-adresi.
Salīdzinot ar elektroniski nosūtītu NĪN
maksāšanas paziņojumu, paziņojuma saņemšana pastkastītē pašvaldībai nozīmē
papildu izmaksas tā sagatavošanā, drukāšanā un izsūtīšanā pa pastu. Aptuveni
700 paziņojumu aploksnē tiek nosūtīti
nodokļa maksātājiem uz ārzemēm, kas
pašvaldībai izmaksā vēl dārgāk.
Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem,
reģistrējoties NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniski, tā palīdzot
ietaupīt gan pašvaldības budžeta līdzekļus,
gan dzīvojot videi draudzīgāk!
Trīs soļi, lai pieteiktos NĪN maksāšanas
paziņojuma saņemšanai elektroniski:
♦ Nekustamā īpašuma īpašniekam portālā
www.epakalpojumi.lv nepieciešams autentificēties, izmantojot interneta banku
vai elektroniskā paraksta rīku.
♦ Sadaļā “Nekustamais īpašums” –
“E-pasta un SMS pieteikums” nepieciešams norādīt pašvaldību, e-pasta adresi un mobilā tālruņa numuru. Norādot mobilā tālruņa numuru, ir iespējams pieteikties atgādinājumiem par NĪN samaksas termiņa tuvošanos.
♦ Apstiprināt ievadītās e-pasta adreses
pareizību, atverot saiti saņemtajā e-pasta adreses apstiprināšanas paziņojumā.
Ja īpašniekam nav elektronisku autentifikācijas līdzekļu, iesniegumu NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniski var aizpildīt pašvaldības klientu apkalpošanas centros.
Jāņem vērā, ja pieder vairāki īpašumi
dažādās pašvaldībās, katrai pašvaldībai iesniegums jāsniedz atsevišķi.
No 2023. gada 1. janvāra visām juridiskajām personām obligāti būs jābūt oficiālajai elektroniskajai adresei jeb e-adresei, uz kuru automātiski tiks saņemti NĪN
maksāšanas paziņojumi, tādējādi praktiski pilnībā izslēdzot šai grupai adresēto
paziņojumu nosūtīšanu aploksnē.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
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Rudens lapu
savākšanas
akcija no
1. oktobra līdz
14. novembrim
Valmieras novada iedzīvotājiem iespējams bez maksas nodot rudens
lapas SIA “ZAAO” EKO laukumā
Dzelzceļa ielā 5, Valmierā.
Līdzīgi kā iepriekšējos gados,
pašvaldība finansēs arī rudens lapu
bezmaksas izvešanu SIA “ZAAO” izsniegtajos 1,1 m3 specializētajos maisos no mājsaimniecībām, kas kopj
īpašumiem piegulošās teritorijas ar
lieliem, vērtīgiem ozoliem, Valmieras
pilsētā, Valmiermuižā un šogad pirmoreiz arī Kocēnu ciematā. Ar mājsaimniecību adresēm, no kurām
tiks nodrošināta bezmaksas rudens
lapu izvešana, iespējams iepazīties
valmierasnovads.lv vai precizēt, zvanot pa tālr. 64207120.
Burtnieku ciematā tiks organizēta lapu izvešana, par konkrētām
adresēm un izvešanas kārtību jāsazinās ar Ilzi Vikmani, zvanot pa
tālr. 22017227.
Lita Dudele-Krastiņa,
Valmieras novada pašvaldība

Palielinājies
skolēnu
skaits
2022./ 2023. mācību gadā
Valmieras novada pašvaldības
dibinātās izglītības iestādes
apmeklē 9212 audzēkņi: bērnudārzos reģistrēti 2903 audzēkņi, skolās – 6309 skolēni. Salīdzinājumā ar aizvadīto
mācību gadu, šogad pašvaldības izglītības iestādēs skolēnu
skaits ir palielinājies par 1,24 %
jeb 113 bērniem.

Tiekamies Simjūda tirgū!
Kā siltu dūrainīšu raksti, kuros pasaules kārtība, īpašo rudens rakstu Valmierā
veido arī Simjūda tirgus. Tur arī sava pasaules kārtība – sirds siltums amatnieku
radītajā, saule gardās un veselīgās rudens veltēs, spēcinoši danči, dziesmas un citas
lustes pirms ziemas miera. Aicinām uz Simjūda tirgu Valmierā 8. oktobrī plkst. 10.00–
16.00. Šoreiz Simjūda tirgus jaunā vietā – Rīgas ielā, posmā no Kārļa Baumaņa ielas
līdz Limbažu ielai, kā arī Vecpuišu parkā.
Ap 400 tirgotāju gan no Valmieras un Valmieras novada, gan no Rīgas, Salacgrīvas,
Limbažiem, Gulbenes, Alūksnes, Aizkraukles, Jelgavas, pat Tukuma, Kuldīgas u.c.
sabrauks Valmierā, līdzi vedot gardumus un dažādus darinājumus. “Piedāvājumā ir
plašs ziemas preču klāsts – cimdi un zeķes, cepures un šalles, mēteļi un pančo. Ir plašs
koka izstrādājumu piedāvājums. Un, protams, ēdamlietas – gan saldummīļiem
ievārījumi, sukādes, kūkas un piparkūkas, gan brangāki meistarstiķi – maize, zivis,
sieri un kūpinājumi,” stāsta Valmieras muzeja direktore Iveta Blūma.
Tirgus kņadu papildinās kāds īpašs skanējums – leijerkastes mūzika, turklāt par
noskaņu rūpēsies arī ielu muzikanti. Rudens krāsas un tirgus ritmu dzirdēsim arī divu
pūtēju orķestru skanējumā – Vecpuišu parkā plkst. 11.00–11.30 uzstāsies Valmieras
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pūtēju orķestris, bet plkst. 12.00–12.30 – Dikļu
pūtēju orķestris. Īstos vārdus labam garastāvoklim Vecpuišu parkā skandēs folkloras
kopa “Mežābele” (plkst. 11.30–12.00), folkloras kopa “Dzīne” (plkst. 13.00–13.30) un
tautasdziesmu draugu kopa “Stutes” (plkst. 13.30–14.00). Par lustīgu tirgus izskaņu
parūpēsies jautro ziņģu kapela “Abulmalas Burlakas”, Vecpuišu parku pieskandinot
plkst. 14.30–15.00.
“Amatniecības tirgū rādīt vēsturiski saglabājušos amatus ir latviskā dzīvesziņa,
īpašais kods. Amatnieku tirgus ir daudz vairāk par iepirkšanos – tā ir tautas tradīcija.
Lai tradīcija, kas nākusi no senčiem, būtu dzīvotspējīga, tā jāpārņem un jāattīsta no
paaudzes paaudzē. Tāpēc līdz ar tirgošanos un kultūras programmu piedāvājam
arī apgūt ko jaunu. Vai zināt, kā skan mūzikas instruments ratu lira? Par to un vēl
citiem senajiem instrumentiem pastāstīs un tos demonstrēs Līga Jeleviča (Vecpuišu
parkā plkst. 11.00–14.00). Savukārt zāļu zinātāja Zeltīte Kaviere pastāstīs par dabas
veltēm, kas tieši rudenī būs būtisks atbalsts veselības uzlabošanā (Vecpuišu parkā
plkst. 13.00–14.00).”
Īpaši padomāts arī par mazākajiem Simjūda tirgus apmeklētājiem – plkst.
12.30–13.00 Vecpuišu parkā aicinām noskatīties leļļu teātra izrādi ar rudenim īsteni
atbilstošu nosaukumu “Sēņu piedzīvojumi”.
Tirgus Valmierā rīkots kopš viduslaikiem, vēlāk augot un attīstoties ar īpašo
Simjūda vārdu. Tādējādi tas ir viens no vecākajiem Vidzemē, pēdējais pirms ziemas
iestāšanās. Kalendārā atzīmētā Sīmaņa un Jūdas diena oktobra beigās vēlāk deva
tirgum atpazīstamo nosaukumu. Bijuši laiki, kad tirgus bija svētki trīs dienu garumā,
ko apmeklēja gan lieli, gan mazi, pat ganiņam bija jādod iespēja vienu dienu izbaudīt
tirgu pašā Valmieras viducī.
Valmierieši un viesi Simjūda gadatirgu atkal iepazina, sākot no 1996. gada, kad
Valmieras muzejs, godinot tradīcijas un tautas amata prasmes, atjaunoja vēsturisko
Simjūda gadatirgu.
Simjūda tirgus laikā gaidāmi arī satiksmes ierobežojumi, kā arī būs izmaiņas
autobusu kustībā. Plašāka informācija būs mājaslapā valmierasnovads.lv.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība

Simjūda tirgū sev ko tīkamu atradīs ikviens interesents
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VNF konkursā “Sev, tev,
novadam” pieejami
5555 EUR

Domrades oktobrī

Vai vēlies redzēt pārmaiņas savā vietējā apkaimē? Vai zini, kas
ir nepieciešams apkārtējās vides uzlabošanai? Vai Tev ir idejas, ko
Tu vēlētos redzēt savā pilsētā vai pagastā? Apdomā savu ideju,
iesniedz tās aprakstu līdz 13. novembrim Valmieras novada fonda
ikgadējā projektu konkursā “Sev, tev, novadam” un iegūsti līdz pat
5555 EUR tās īstenošanai!
Lai aprunātos par Tavas idejas atbilstību un aktualitāti, gaidīsim
Tevi uz iedzīvotāju tikšanos jeb domradēm, kas notiks Valmieras
novada pilsētās un pagastos septembrī un oktobrī. Jāuzsver, ka
iecerēm, kas tiks paustas šī gada Valmieras novada domradēs,
konkursa vērtēšanā tiks piešķirti papildu punkti.
Konkursā “Sev, tev, novadam” mēs sagaidām idejas, kuras ir:
♦vērstas uz sabiedrisko labumu;
♦rada jaunas iespējas vai risina aktuālu problēmu;
♦veicina iedzīvotāju līdzdalību un līdzatbildību.
Iesniegtajām idejām nevar būt peļņas gūšanas nolūks. Projektu
idejas joprojām var pieteikt gan biedrības un nodibinājumi, gan
privātpersonas, kas vēlas savas ieceres īstenot Valmieras novadā.
Konkursa finansējumu 5555 EUR galvenokārt veido Labdarības
bumbu rallijā gūtie ienākumi un ziedojumi. Novembra beigās pieteikumus izvērtēs fonda ziedotāji un konkursa komisija, rezultāti
tiks paziņoti decembra sākumā. Atbalstītās idejas varēs īstenot no
2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
Vairāk informācijas par konkursa “Sev, tev, novadam” nosacījumiem un pieteikuma anketu fonda mājaslapā vnf.lv, sadaļā “Īsteno
ideju”. Par jautājumiem droši sazinieties, rakstot uz e-pastu vnf@vnf.
lv vai zvanot pa tālr. 26399772 (Patricija Siliņa).
Jāatgādina, ka Valmieras novada fonds atbalsta vietējo iedzīvotāju iniciatīvas dzīves uzlabošanai Valmierā un apkaimē, ziedotājiem
piedāvājot mērķtiecīgas filantropijas atbalstu.
Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonds

Valmieras novada fonds un Valmieras novada
pašvaldība aicina iedzīvotājus uz domradēm:
♦Brenguļos, sporta centrā “Kaimiņi” – 4. oktobrī
plkst. 11.00;
♦Zilākalna Kultūras namā – 4. oktobrī plkst. 18.00;
♦Dikļu Kultūras centrā – 5. oktobrī plkst. 11.30;
♦Kocēnu Kultūras namā – 5. oktobrī plkst. 15.00;
♦Endzeles muižā – 6. oktobrī plkst. 10.00;
♦Matīšu Tautas namā – 7. oktobrī plkst. 15. 00;
♦Vecates pagasta kultūras centrā – 10. oktobrī
plkst. 15.00;
♦Bērzaines bibliotēkā – 11. oktobrī plkst. 11.00;
♦Ēveles Tautas namā – 12. oktobrī plkst. 18.00;
♦Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā – 17. oktobrī
plkst. 16.00;
♦Valmierā, Valmieras Olimpiskajā centrā – 18. oktobrī plkst. 16.00;
♦Viestura laukumā (pensionāru biedrības “V.P.
Mežābele” telpās Viestura laukumā 2) – 19. oktobrī plkst. 16.00;
♦Valmierā, Pārgaujā (biedrības “Kristīgais žēlsirdības centrs” telpās Stacijas ielā 26) – 20. oktobrī
plkst. 11.00;
♦Jērcēnmuižā – 20. oktobrī plkst. 18.00;
♦Strenču pilsētas bibliotēkā – 26. oktobrī plkst.
16.00;
♦Valmierā, viesnīcā “Wolmar” Lielā domrade –
4. novembrī plkst. 15.00.
Domradēs izskanējušās un vislielāko popularitāti guvušās idejas gūs papildu punktus, iesniedzot
ideju pieteikumu Valmieras novada fonda projektu
konkursā “Sev, tev, novadam”.
Plašāk lasiet: vnf.lv.

Vides akcijas “Tavs ieguldījums ainavā”
noslēguma pasākumi
Vasaras vidū Valmieras novada pašvaldība izsludināja akciju “Tavs ieguldījums ainavā”, kurā aicinājām pieteikties
saimniekus vai pieteikt sev zināmus lepošanās vērtus
īpašumus. Lai gan šāda akcija Valmieras novadā tika rīkota
pirmoreiz, kopā tika saņemts 21 pieteikums septiņās
nominācijās.
Rudens sākumu atzīmēsim ar pasākumiem, kuros notiks
visu akcijas dalībnieku godināšana, kā arī iespēja izglītoties
un iedvesmoties vērtīgās lekcijās par ainavas kvalitāti un
ar to saistītām tēmām. Uz pasākumu aicināti ne tikai akcijas
dalībnieki, bet visi novadnieki.
7. oktobrī plkst. 18.00–22.00 Valmiermuižas klētī:
♦Akcijas dalībnieku godināšana;
♦Lekcijas par kultūras mantojumu un muižu tīklu.
15. oktobrī plkst. 11.00–16.00 Matīšu Tautas namā:
♦Akcijas dalībnieku godināšana;
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♦Lekcija “Ainavu dizaina tendences ainavvidē. Dārza telpas
kompozicionālie un tehnoloģiskie risinājumi”;
♦Lekcija “Jaunākās tendences urbānās vides veidošanā,
daudzdzīvokļu māju, kopienu pagalmi un dārzi”.
Galvenie akcijas mērķi ir pamanīt ainavā dažādus risinājumus, kas priecē ne tikai pašus dārzu vai parku saimniekus,
bet piesaista arī citu iedzīvotāju pozitīvu uzmanību, pamanīt
un izcelt skaisto un īpašo gan parkā, gan lauku viensētā,
gan pilsētas privātmājas ierobežotajā teritorijā, novērtēt
un popularizēt arī balkonu kā urbāno dārzu iespējas. Tāpat
veicināt novada ainavas vizuāli estētisko kvalitāti, izglītot un
savstarpēji izglītoties par kvalitatīvas ainavas un ilgtspējīgas
vides veidošanu, sekmēt novadnieku neformālo sadarbību
un interešu kopienas attīstību, iedrošināt Valmieras novada
iedzīvotājus un uzņēmējus lepoties ar paveikto.
Lita Dudele-Krastiņa,
Valmieras novada pašvaldība

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Palielināta mājokļa pabalsta pieejamība
Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma dēļ, lai uzlabotu
mājokļa pabalsta saņemšanas iespējas iedzīvotājiem, kuriem
visvairāk tas ir nepieciešams, no 2022. gada 1. oktobra līdz
2023. gada 31. maijam mājokļa pabalsta aprēķinā garantētā
minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summai tiks piemērots
koeficients 3. To nosaka grozījumi “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā”.

♦dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus (tai skaitā
izdevumu apliecinošu dokumentu par cietā kurināmā
iegādi, ja mājoklī apkure tiek nodrošināta ar cieto kurināmo), kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav
sociālā dienesta rīcībā;

Koeficienta palielinājuma rezultātā GMI slieksnis mājokļa
pabalsta apmēra aprēķinam būs 327 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 EUR pārējām personām
mājsaimniecībā. Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai – mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana.

♦darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem
pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba
ņēmēju mājsaimniecībā;

Paaugstināts koeficients dod iespēju saglabāt atsevišķi
dzīvojošas personas vai vairāku personu mājsaimniecības
rīcībā vairāk līdzekļus ikdienas izdevumu apmaksai, tajā
skaitā pārtikas iegādei, un kvalificēties mājokļa pabalstam
ar augstākiem ienākumiem nekā iepriekš.

♦izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par
pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru
saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
♦visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai
pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem
pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;

KĀDI IZDEVUMI TIEK ŅEMTI VĒRĀ, APRĒĶINOT
MĀJOKĻA PABALSTU?

♦dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu
periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;

♦par dzīvojamās telpas lietošanu (īres un apsaimniekošanas
maksa);

♦citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu.

♦par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai
nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām
pārvaldīšanas darbībām;

Iesnieguma veidlapa sociālās palīdzības saņemšanai
eletroniski atrodama mājaslapā valmierasnovads.lv, sadaļā
“Dokumenti”, meklētājā “Dokumentu veids” izvēloties
“Iesniegumu veidlapa”, tēma – “Sociālie jautājumi”, atlasot
“Iesniegums sociālās palīdzības/pašvaldības pabalsta vai
sociālā pakalpojuma saņemšanai”.

♦par telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu;
♦par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju;
♦un citi izdevumi, piemēram, nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu, par kuru pieprasa mājokļa pabalstu;
čeks vai kvīts par gāzes balona iegādi.

KĀ PIETEIKTIES MĀJOKĻA PABALSTAM?
Pieteikties pabalstam, iepriekš pierakstoties klātienes
konsultācijai, aicinām Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201)
un vēršoties pie sociālajiem darbiniekiem visās novada
pilsētās un pagastos. Sociālo darbinieku kontaktinformācija
atrodama mājaslapā valmierasnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Kontakti” – “Sociālo lietu pārvalde”.

Sociālais dienests 40 darba dienu laikā pēc nepieciešamo
dokumentu saņemšanas un deklarācijas sagatavošanas izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt.
Aprēķinātais un piešķirtais mājokļa pabalsts ne retāk
kā reizi trijos mēnešos (izņemot mājokļa pabalstu cietā
kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs
kalendāra gada laikā) pēc Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteiktā
tiks pārskaitīts tikai sekojošā secībā – pirmkārt, apsaimniekotājam vai tam komunālo pakalpojumu sniedzējam,
kuram ir lielākās izmaksu pozīcijas, otrkārt – pārējā daļa
citam pakalpojumu sniedzējam vai iesnieguma iesniedzējam. Aprēķinātais mājokļa pabalsts cietā kurināmā iegādei
(ievērojot, ka tiek iesniegts izdevumus apliecinošs dokuments) tiks pārskaitīts iesnieguma iesniedzējam.

LAI SAŅEMTU MĀJOKĻA PABALSTU, PERSONA
UZRĀDA PERSONU APLIECINOŠU DOKUMENTU
UN IESNIEDZ:

Aija Kleimane,
Valmieras novada pašvaldība

♦iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;

Kā aprēķina mājokļa pabalsta apmēru?
GMI sliekšņu summa
visiem mājsaimniecības
locekļiem

Izdevumi
par mājokli

Mājsaimniecības
ienākumi

(t.sk. GMI pabalsts)

Mājokļa
pabalsts
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Pieteikšanās valsts atbalstam apkures
izmaksu daļējai kompensēšanai
No 1. oktobra elektroniski portālā epakalpojumi.lv un klātienē no 3. oktobra Valmieras novada pašvaldība sāks pieņemt
iedzīvotāju iesniegumus, lai mājsaimniecības varētu saņemt
valsts atbalstu apkures izmaksu daļējai kompensēšanai par
koksnes granulu, brikešu vai malkas iegādi. Savukārt par apkurei patērēto elektroenerģiju iesniegumus varēs iesniegt no
1. novembra. Ja apkuri nodrošina dabasgāze vai centralizētā
apkure, atbalsts mājsaimniecībām tiks piemērots automātiski
rēķinos.
Pieteikties atbalstam varēs:
♦elektroniski, izmantojot pašvaldību e-pakalpojumu portālu epakalpojumi.lv;
♦klātienē pašvaldībā – klientu apkalpošanas centros un
pašvaldības bibliotēkās (bet ne sociālajā dienestā), līdzi
ņemot nepieciešamos dokumentus, tai skaitā personu
apliecinošu dokumentu. Darbinieks veiks nepieciešamās
darbības, ievadot un apstrādājot Jūsu datus, un noformēs
iesniegumu.
Lai saņemtu atbalstu, mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks vai
īrnieks ne biežāk kā reizi mēnesī iesniedz iesniegumu, kurā
norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju (e-pasts, telefona numurs) un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts
mājsaimniecībai.
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
♦mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošus dokuPersona iesniedz
iesniegumu elektroniski

www.epakalpojumi.lv
Ja apkurei izmanto
GRANULAS VAI
BRIKETES:

mentus, ja attiecīgā informācija jau nav citas institūcijas
rīcībā (ja īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā uz iesniedzēja vārda Valmieras novadā, tad iesniegt īpašuma tiesības
apliecinošu dokumentu nav nepieciešams);
♦maksājumu apliecinošus dokumentus par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim vai
rēķina apmaksu apliecinošu dokumentu par elektroenerģiju.
Iesniegumā ietver pašapliecinājumu (atzīme iesniegumā)
par attiecīgās apkures esību mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli, kā arī pašapliecinājumu
par malkas iegādi, ja malka iegādāta līdz š.g. 31. augustam un
nav maksājumu apliecinoša dokumenta.
Ja tiek iesniegti iesniegumi atbalsta saņemšanai par malkas
iegādi gan ar maksājuma dokumentiem, gan bez tiem, atbalsta apjomu aprēķina kā starpību starp 60 EUR un atbilstoši
maksājumu apliecinošajiem dokumentiem aprēķināto atbalstu.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā pašvaldības darbinieki
sniegs konsultācijas, lai iedzīvotāji varētu veiksmīgi aizpildīt
un iesniegt iesniegumus.
Pašvaldībai pieņemot labvēlīgu lēmumu, atbalsts mājsaimniecībai tiek ieskaitīts iesniegumā norādītajā kontā 30 darba
dienu laikā pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu
saņemšanas.

VAI

klātienē

42 pašvaldības iesniegumu
pieņemšanas vietās (skatīt 13. lpp.)

Kompensēs 50 % no izmaksām,
kas pārsniegs 300 EUR* par tonnu,
bet ne vairāk kā 100 EUR* par tonnu.
Maksimālais atbalsta apjoms vienai
mājsaimniecībai ir 10 tonnas.

Atbalsta periods:

Kompensēs 50 % no iegādes cenas,
kas pārsniegs 40 EUR/ber.m³*,
bet ne vairāk par 15 EUR/ber.m³*.
Maksimālais atbalsta apjoms vienai
mājsaimniecībai - 35 ber.m³.

Atbalsta periods:

Ja malka apkurei iegādāta
līdz š.g. 31. augustam un nav
maksājumu apliecinoša
dokumenta:

Kompensēs fiksētu atbalstu uz vienu
mājokli - 60 EUR.

Pašvaldībā iesniegumi
būs jāiesniedz:

Ja apkurei izmanto
ELEKTROENERĢIJU:

Kompensēs izmaksas par
patēriņu virs 500 kWh - 50 % no
elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs
0,160 EUR/kWh*, bet ne vairāk kā
0,100 EUR/kWh*.

Atbalsta periods:

Ja apkurei izmanto
MALKU:

01.05.2022.–30.04.2023.
Pašvaldībā iesniegumi
būs jāiesniedz:

01.10.2022.–30.04.2023.
01.05.2022.–30.04.2023.
Pašvaldībā iesniegumi
būs jāiesniedz:

01.10.2022.–30.04.2023.

01.10.2022.–30.11.2022.

01.10.2022.–30.04.2023.
Pašvaldībā iesniegumi
būs jāiesniedz:

01.11.2022.–31.05.2023.

* Cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Valmieras novada pašvaldības mājaslapā valmierasnovads.lv, kā arī Labklājības ministrijas mājaslapā lm.gov.lv un Ekonomikas ministrijas vietnē em.gov.lv.
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SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Apkures iesniegumu pieņemšanas vietas
klātienē Valmieras novada teritorijā
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRI:
♦Valmierā – Lāčplēša iela 2;
♦Kocēnos – Alejas iela 8;
♦Matīšos – Skolas iela 11;
♦Mazsalacā – Pērnavas iela 4;
♦Naukšēnos – Pagasta nams;
♦Rūjienā – Raiņa iela 3;
♦Strenčos – Rīgas iela 7;
♦Trikātā – Nākotnes iela 3.

LODE

IPIĶI
VILPULKA

RAMATA

ĶOŅI

NAUKŠĒNI

RŪJIENA

MAZSALACA

ENDZELE

SKAŅKALNE

SĒĻI

VECATE

RENCĒNI

MATĪŠI
LIZDĒNI
ĒVELE

BURTNIEKI

JĒRCĒNI
SEDA

STRENČI
BĒRZAINE
DIKĻI

JAUNKLIDZIS

VALMIERMUIŽA

ZILAISKALNS

KOCĒNI

BRENGUĻI

VALMIERA

TRIKĀTA

PLĀŅI

KAUGURI
RUBENE

MŪRMUIŽA

VAIDAVA

BRENGUĻU, KAUGURU UN TRIKĀTAS
APVIENĪBĀ:
Brenguļu pagasta bibliotēka;
Kauguru pagasta bibliotēka;
Kauguru pagasta Mūrmuižas bibliotēka;
Trikātas pagasta bibliotēka;
BURTNIEKU APVIENĪBĀ:
Burtnieku pagasta bibliotēka;
Ēveles pagasta bibliotēka;
Matīšu pagasta bibliotēka;
Rencēnu pagasta 1. bibliotēka;
Rencēnu pagasta 2. bibliotēka;
Valmieras pagasta bibliotēka;
Vecates pagasta bibliotēka.

KOCĒNU APVIENĪBĀ:
Bērzaines pagasta bibliotēka;
Dikļu pagasta bibliotēka;
Kocēnu pagasta bibliotēka;
Kocēnu pagasta Rubenes bibliotēka;
Vaidavas pagasta bibliotēka;
Zilākalna pagasta bibliotēka.
MAZSALACAS APVIENĪBĀ:
Mazsalacas pilsētas bibliotēka;
Ramatas pagasta bibliotēka;
Sēļu pagasta bibliotēka;
Skaņkalnes pagasta bibliotēka.
NAUKŠĒNU APVIENĪBĀ:
Ķoņu pagasta bibliotēka;
Naukšēnu pagasta bibliotēka.

RŪJIENAS APVIENĪBĀ:
Ipiķu pagasta bibliotēka;
Jeru pagasta bibliotēka;
Lodes pagasta bibliotēka;
Rūjienas pilsētas bibliotēka;
Vilpulkas pagasta bibliotēka.
STRENČU APVIENĪBĀ:
Jērcēnu pagasta bibliotēka;
Plāņu pagasta bibliotēka;
Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka;
Sedas pilsētas bibliotēka;
Strenču pilsētas bibliotēka.
VALMIERĀ:
Valmieras bibliotēka.
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Saimnieciskie darbi
Valmieras novada pašvaldības teritoriālajās apvienībās vasarā noritēja plānotie darbi budžeta ietvaros – ceļu un ielu
infrastruktūras uzturēšana, bedrīšu remonti, pretputekļu apstrāde, zāles apauguma noņemšana. Vasaras sezonā notika
teritoriju sakopšanas darbi – zāles pļaušana, apstādījumu kopšana un veidošana,
veco un bīstamo koku nozāģēšana, kā arī
malkas sagatavošana jaunajai apkures sezonai un skaitītāju verifikācija.
BRENGUĻU, KAUGURU UN TRIKĀTAS
APVIENĪBA
Kauguru pagastā:
Veikta centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu inventarizācija Mūrmuižas ciemā. Katlu mājā veikts apkures
katla remonts, pagastmājai logu aiļu un
fasādes koka daļu atjaunošana, krāsošana. Santjago ceļā norisinās laipas izbūve.
Mūrmuižā ar jauniešu iniciatīvu uzstādīts
Valmieras novadā pirmais saules enerģijas uzlādes punkts mobilajiem telefoniem.
Brenguļu pagastā:
Veikta tilta pār Abulu balstu attīrīšana
no kokiem un laipas pār Abulu pie ietekas
Gaujā attīrīšana no kokiem, atjaunojot
pieeju laipai.
Trikātas pagastā:
Trikātas kapos uzstādīts jauns ziņojumu dēlis un soliņš. Sakārtota teritorija aiz
Trikātas Kultūras centra. Bērnu rotaļu laukumam atjaunotas nolietojušās detaļas.
Uzstādītas jaunas ceļa zīmes un nomainītas bojātās. Veikti kosmētiskie remonti
pašvaldības ēkās un dzīvokļos.
BURTNIEKU APVIENĪBA
Burtnieku pagastā:
Burtnieku apvienības pārvaldes administrācija ir mainījusi atrašanās vietu
un šobrīd atrodas Jāņa Vintēna ielā 7,
Burtniekos, Burtnieku pagastā.
Rencēnu pagastā:
Izveidots stāvlaukums pie bērnudārza.
Nomainīti logi un ārdurvis pašvaldības
dzīvojamai mājai “Kalnasprosti”, pārmūrēta plīts. Nomainīti logi ugunsdzēsēju
depo. Rencēnos iestādīti jauni kociņi un
dekoratīvie krūmi. Uzstādīta jauna autobusu pietura Rencēnos. Izbūvēts jauns
LED ielu apgaismojums Rencēnu ciematā
uz Liepu, Pumpuru un Kronvalda ielām.
Īstenota daļa no plānotajiem Lizdēnu
muižas parka sakopšanas darbiem.
Ēveles pagastā:
Nomainīts jumta segums dzīvojamā
mājā “Dzintari” (virs pašvaldības dzīvokļiem). Izgatavotas un uzstādītas jaunas
(autentiskas vecajām) ieejas durvis Ēveles
kapličā. Pārmūrēts skurstenis pašvaldības
dzīvojamai mājai “Podlejas”. Iegādāts un
uzstādīts soliņš un atkritumu tvertne
pie pašvaldības ēkas “Krustceļi”. Iestādīti
jauni kociņi Dakstos un Ēveles muižas
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parkā. Uzstādīts LED gaismeklis ar saules
paneli Dakstu ciemata autobusa pieturā.
Nomainītas atlikušās, vecā tipa ielu
apgaismojuma lampas uz LED lampām.
Atjaunoti un pārkrāsoti ziņojumu dēļi
un soliņi. Ēveles muižas parka estrādei
nomainīts jumta segums un aizmugurējā
siena.
Valmieras pagastā:
Nomainīts jumta segums pašvaldības
ēkai “Slaunes”, Rūpniekos. Sakopti un
atjaunoti apstādījumi Valmiermuižas
parkā un Vanagu ielā. Turpinās Ķelderlejas kapu sakopšanas darbi. Nomainītas
bojātās un uzstādītas jaunas ceļa zīmes
un ielu norādes. Atjaunots nožogojums
pie Rietekļa kadiķa. Atjaunotas smiltis
smilšu kastēs un sakopti bērnu rotaļu
laukumi Viestura laukumā. Veikta celmu
frēzēšana un krūmu izzāģēšana grāvim
Vanagu pļavā.
Matīšu pagastā:
Nomainītas trīs caurtekas – ceļš Matīši-Jaunkriķi-Strazdi. Pludmalē sakārtota atpūtas vieta – uzstādīta nojumīte un
ģērbšanās kabīne.
Vecates pagastā:
Nomainītas divas caurtekas un 1 km
garumā atjaunots ceļa segums ceļam
Stūri-Auziņas-Limbažu novada robeža.
KOCĒNU APVIENĪBA
Kocēnu pagastā:
Kocēnu pagastā pabeigti būvdarbi:
lietus ūdens kanalizācija Dārza ielas piegulošajā teritorijā, izbūvēta gājēju ietve
Kalna ielā (posmā no PII “Auseklītis” līdz
Vidus ielai). Izbūvēta sadzīves kanalizācija
Jāņa Ķenča ielā 3 un 5. Uzsākta procedūra
nodošanai ekspluatācijā: projekta 2.
kārta Bērzu ielas pārbūve un projekta
Arāju ielas pārbūve. Līdz jaunā gada
sagaidīšanai Kocēnu ciema iedzīvotājus
priecēs uz Kokmuižas svētkiem uzstādītās gaismas virtenes. Kokmuižas pils ēkai
uzsākta jumta vienkāršotā atjaunošana.
Bērzaines pagastā:
Uz pašvaldības autoceļiem CentrsLielvīkuļi, Dukuri-Ērgoti, Straumes-Dzintari uzsākta nodalījuma joslas attīrīšana
no krūmiem. Ceļa zīmju papildināšanas
darbi uz pašvaldības autoceļiem KapsētaVākšēni un Vidzemes iela.
Zilākalna pagastā:
Turpinās kosmētiskā remonta darbi
Imanta ielā 7 pagasta bibliotēkas paplašināšanai un apstākļu uzlabošanai.
Dikļu pagastā:
Turpinās jumta nomaiņas darbi pašvaldības īpašumā “Kastaņi”.
Vaidavas pagastā:
Uzsākta Gaujas ielas flīzētās ietves
sakopšana, kas virzās gar daudzdzīvokļu
namiem, kur dzīvo iedzīvotāji cienījamā
vecumā un paši vairs nespēj sarīkot
piemājas talkas un piedalīties tajās. Ietves

sakopšana tuvākās nedēļas laikā tiks
pabeigta. Atjaunota teritoriju sakopšanas
tehnika, lai turpmāk būtu vieglāki lapu
savākšanas darbi.
MAZSALACAS APVIENĪBA
Noslēgti līgumi ar projektētāju par
būvprojekta izstrādi ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu ierīkošanai Pļavas ielā
un trīs dzīvojamo telpu un ieejas jumta
remonta darbiem Parka ielā 9, Mazsalacā.
Notiek gājēju ietves remontdarbi Pērnavas ielā, Mazsalacā. Atjaunota kabeļa līnija
bērnudārzā Ramatas pagastā elektrības
pieslēguma nodrošināšanai.
NAUKŠĒNU APVIENĪBA
Dzīvojamās mājas “Naukšēnu vidusskola” 2. stāvam izbūvēta apkures sistēma. Drīzumā noslēgsies gājēju ietves un
ielu apgaismojuma izbūve Naukšēnos.
Turpinās remontdarbi Naukšēnu centrālajā katlumājā “Siltums”. Uzstādīti vertikālie ceļa apzīmējumi un ceļa zīmes ar papildzīmēm uz apvienības autoceļiem.
RŪJIENAS APVIENĪBA
Lodes pagastā:
Represēto piemiņas vietas sakopšana.
Lodes parka labiekārtošanas darbi – uzstādīta biotualete. Uzsākti nodegušās
“Mežinieku “mājas demontāžas darbi.
Jeru pagastā:
Sakopts Endzeles muižas parks, Endzeles ezeriņa apkārtne un salabotas tā
laipas. Atjaunotas caurtekas autoceļā
Briedīši-Kalnzaltes.
Rūjienā:
Atjaunots asfalta segums Blaumaņa
ielā, turpinās darbi pie Raiņa ielas gājēju
ietves atjaunošanas, lai varētu uzsākt ielas
seguma dilumkārtas atjaunošanu. “Priežu
parkā”, Rīgas ielā 35, projekta “Meža dienas 2022” ietvaros iestādīti rododendri.
STRENČU APVIENĪBA
Strenčos:
Finiša taisnē ir Pulkveža Zemitāna
ielas remonta darbi – septembrī notiks
noslēdzošās kārtas asfaltēšana un tiks
pabeigta gājēju ietvju bruģēšana. Darbi
noslēgsies novembra beigās. Pabeigta skolas skvēra labiekārtošana – vecās
skolas vietā izveidots skvērs ar soliņiem
un vides objektu “Dore”, kas simboliski
ataino bišu mājvietu, kas, tāpat kā skola ar skolēniem, ir pilna ar darba bitēm.
Bruģakmeņos ir iestrādāti Strenču izglītības vēsturei nozīmīgi gadskaitļi. Skvērs
ir apzaļumots un diennakts tumšajā laikā
vides objekts ir izgaismots. Atklāts atjaunotais dzelzsbetona tilts pār Gauju,
iepriekšējo trīs segumu vietā saglabājot
vēsturisko bruģa segumu. Tilts ir saglabājis savu esošo platumu, izveidotas gājēju
joslas un margas.

INFRASTRUKTŪRA

Uz tilta balsta ir atzīme, pēc kuras ikviens var sekot līdzi ūdens
līmeņa svārstībām attiecībā pret
jūras līmeni. Notiek Strenču pilsētas
centra parka labiekārtošanas darbi,
parkā tiks ierīkots apgaismojums.
Veikta vides sakārtošana Valkas
ielā, iestādītas hortenzijas. Tuvojas
nobeigumam Strenču PII “Minkāns”
ēkas fasādes remonts un ieejas izbūve. Izbūvēta gājēju pieeja pie
dzelzceļa šķērsojuma Trikātas ielā
1a un turpinās darbi Gaidu ielā.
Veikta ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana un uzklāšana no
jauna. Satiksmes drošības uzlabošanai Pulkveža Brieža un Beverīnas
ielas krustojumā un Pulkveža Brieža
un Gaujas ielas krustojumā uzklātas
brīdinošās (akustiskās) līnijas.
Uzsākta Krasta ielas ūdensvada
projektēšana. Iesniegts Sūnu ciema
ūdenssaimniecības tehniskais projekts minimālā sastāvā.
Uzsākta Trikātas un Beverīnas
ielu gājēju ietvju un lietus ūdens
kanalizācijas projektēšana. Iestādīta
kļavu aleja Jāņa ielā, ceļā uz brīvdabas estrādi.
Sedā:
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai veikts atdzelžošanas iekārtu kapitālais remonts un apkope.
Uzsākta ūdenssaimniecības un
kanalizācijas posma nomaiņa Miera
ielā. Izremontēti divi pašvaldībai
piederošie dzīvokļi, vairāki daļēji
atjaunoti.
Plāņu pagastā:
Plāņu Tautas namā nomainīts apkures katls un katla apsaistes sistēma, pārejot uz apkuri ar granulām.
Jērcēnu pagastā:
Labiekārtotas un aprīkotas Tradīciju nama telpas, novembrī tiek
plānota atklāšana un nodošana
publiskai lietošanai.
VALMIERA

Nodota ekspluatācijā Ziloņu iela.
Nodota ekspluatācijā lietus ūdens
kanalizācija Loku ielā. Uzstādīts viedais gājēju luksofors Cēsu ielā pie
Vidzemes Augstskolas. Izbūvēts ielu
apgaismojums Jāņa Enkmaņa, Asteru, Dāliju un Savariņa ielās. Turpinās
darbi Rūpniecības un eksporta
parkā Rūpniecības ielā 1, plānots,
ka ielu infrastruktūra tiks nodota
ekspluatācijā šoruden. Uzsākti
darbi Ūdens ielas pārbūvē posmā
no Pleskavas līdz Smiltenes ielai,
darbus plānots pabeigt nākamajā
gadā.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

Par energotaupības
pasākumiem Valmieras
novada pašvaldībā
Lai nodrošinātu energoresursu taupību un mazinātu iespējamās enerģētiskās
krīzes ietekmi uz pašvaldības budžetu, kā arī ievērojot ilgtspējīgu ikdienas saimniekošanu, Valmieras novada pašvaldība ir noteikusi visām iestādēm veikt dažādus
energotaupības pasākumus.
Pamanāmākie pasākumi: elektroenerģijas patēriņa samazināšana darba telpās
un arī publiskajās ārtelpās, piemēram, ielu apgaismojuma regulēšana, strūklaku
darbības pārtraukšana pašvaldības ūdenskrātuvēs, siltumenerģijas patēriņa samazināšanas nolūkā pēc iespējas atlikta apkures sezonas uzsākšana, telpās uzturamās
gaisa temperatūras samazināšana, atstājot telpas un brīvdienās u.c.
Tāpat regulāri tiek aktualizētas tādas pašsaprotamas rīcības kā apgaismojuma
izslēgšana, atstājot darba vietu, pārliecināties, ka santehnika ir darba kārtībā,
optimizēt un samazināt apgaismojuma intensitāti koplietošanas telpās, īstenojot
pareizu vēdināšanu, lietot energotaupīgas elektroierīces, lietojot pašvaldības
transportlīdzekļus, izmantot koplietošanu.
Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā tiek izslēgts ielu apgaismojums
nakts stundās, iestādot taimeri no plkst. 24.00 līdz 5.00. Siltumenerģijas ekonomija
tiks panākta, samazinot gaisa temperatūru telpās, kur ikdienā nav nepieciešams
uzturēties. Koplietošanas telpās uzstādīs apgaismojuma kustību sensorus.
Burtnieku apvienībā ielu apgaismojums apvienības pagastos septembrī tiek
izslēgts no plkst. 23.00 līdz 5.00. Tiek atlikta apkures sezonas uzsākšana. Burtnieku
apvienības pārvaldes telpās Burtniekos pēc remonta gaitenī uzstādīts apgaismojums
ar kustību sensoriem, kā arī nelielie printeri, kas iepriekš atradās katrā kabinetā,
aizvietoti ar divām energoefektīvākām multifunkcionālām iekārtām.
Kocēnu apvienībā samazināts ielu apgaismojums, Kocēnos katra otrā vai trešā
lampa ir izslēgta un arī pārējos pagastos tiek izvērtēts, kuras lampas var izslēgt,
lai saglabātu minimālo apgaismojumu iedzīvotāju un satiksmes drošībai. No
4. septembra Kocēnu dīķī ir izslēgta strūklaka, kas iepriekš tērēja salīdzinoši daudz
elektroenerģijas. Skolām un bērnudārziem netiks atlikta apkures sezonas uzsākšana,
savukārt citās pašvaldības iestādēs jau ieregulēts, ka ārpus darba laika telpās netiek
uzturēta komforta temperatūra.
Mazsalacas apvienībā naktīs posmā no plkst. 24.00 līdz 5.00 tiek izslēgts
ielas apgaismojums, atstājot ieslēgtas centru laukumu laternas, vēl daļu laternu
paredzēts nomainīt uz ekonomiskākām, samazinot enerģijas patēriņu. Siltumu
telpās samazinās par vienu grādu.
Naukšēnu apvienībā strūklakas ikdienā netiek darbinātas. Ielu apgaismojums
ir aprīkots ar LED lampām. Apkures sezona minimālā režīmā izglītības iestādēs uzsākta
septembrī. Savukārt siltums visās pašvaldības apsaimniekotajās telpās pēc iespējas
tiek regulēts ekonomiskajā režīmā.
Rūjienas apvienībā atlikta apkures sezonas uzsākšana, arī skolās un bērnudārzos,
jo lielākā daļa ēku ir siltinātas. Netiek darbinātas strūklakas. Ielu apgaismojums
pagaidām nav samazināts, bet nepieciešamības gadījumā būs iespēja izslēgt lampas
izlases kārtībā.
Strenču apvienībā jau iepriekš realizēti energoefektivitātes uzlabošanas projekti
pašvaldības ēkām – skolai, bērnudārzam, administratīvajām ēkām. Mērķtiecīgi
veikta apgaismojuma nomaiņa, ārā un iekštelpās ieviests LED apgaismojums. Pēc
iespējas tiek atlika apkures sezonas uzsākšana.
Valmieras pilsētā kā viens no galvenajiem taupības pasākumiem ir plānota telpu
temperatūru samazināšana par vienu grādu, kas dod apmēram 5 % ietaupījumu.
Vairākās skolās, bērnudārzos un pansionātos apkures sezona uzsākta jau septembra
vidū, bet citās iestādēs tā pēc iespējas tiks atlikta. Ielu apgaismojums tiek samazināts
jau no plkst. 22.00, iepriekš tas tika darīts no plkst. 24.00. Ēku pārvaldniekiem uzdots
rūpīgāk uzraudzīt un analizēt enerģijas patēriņus, sekot līdzi telpu temperatūrai,
apgaismojuma un elektrisko ierīču lietojumam.
Lita Dudele-Krastiņa,
Valmieras novada pašvaldība
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Tuvojas noslēgumam bērnudārza “Ābelīte”
pārbūve
Energoefektivitāti paaugstinošo pārbūves darbu mērķis ir
samazināt primārās enerģijas patēriņu, ietaupot pašvaldības
izdevumus par siltumapgādi. Pārbūves rezultātā tiks atrisināts
zāles, nodarbību un administrācijas telpu trūkums, iestādes
audzēkņiem un darbiniekiem pilnveidota mūsdienu prasībām
atbilstoša vide.
Pārbūves darbos iekļauta ārsienu, pārseguma, grīdas, cokola
un pamatu siltināšana, mehāniskās ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūve, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas atjaunošana, vājstrāvas kabeļu izbūve, gaismekļu nomaiņa, apkures sistēmas pārbūve.
Pārbūves laikā ir uzcelta divstāvu piebūve. Tās 1. stāvā izbūvēts
vējtveris un mūsdienu būvnormatīviem atbilstoša kāpņutelpa,
kā arī jauns kabinets. Savukārt 2. stāvā nodarbībām un sarīkojumiem paredzētās sarīkojumu zāles platība ir palielināta divas
reizes – no 40 uz 80 kvadrātmetriem. Piebūvē no pirmā uz otro
stāvu izbūvēta jauna ugunsdroša kāpņutelpu, nodrošinot otru
evakuācijas izeju ārkārtas situācijām. Kopumā bērnudārza ēkas
platība pieaugusi par 102,4 kvadrātmetriem.
Pārbūves procesā saglabāts labā stāvoklī esošais jumta segums, logi, daļa apkures radiatoru, kā arī daļēji ūdensvada un
kanalizācijas tīkli, kas tika nesen rekonstruēti, tādējādi ietaupot
līdzekļus.
Sākotnēji pagrabstāvā bija plānots uzstādīt jaunu autonomo gāzes apkures katlu. Ņemot vērā dabasgāzes cenas būtisku
pieaugumu un tuvākajā laikā plānoto siltumtrases izbūvi šajā
pilsētas kvartālā, nolemts neuzstādīt jaunu gāzes katlu un izmantot esošo apkures iekārtu līdz ēkas pieslēgšanai centralizētajai
siltumapgādes sistēmai, lai visas pirmsskolas izglītības iestādes
Valmierā varētu saņemt siltumenerģiju centralizēti.
Kā informē Kaspars Kalniņš, Valmieras novada pašvaldības
būvinženieris, bērnudārza ēkas pārbūves darbi tuvojas noslēgumam. Pašlaik celtnieki montē iekštelpu durvis, ieklāj linoleja
grīdas segumu, tiek pabeigti flīzēšanas, apdares un elektromontāžas darbi, tuvākajā laikā uzstādīs kāpņu margas. Pie ēkas ir
ieklāts jauns asfalta segums.
Sākotnēji bija plānots, ka pārbūves darbi noslēgsies jau
2022. gada oktobrī, taču pārbūves gaitā atklājās dažādas iepriekš
nezināmas problēmas. Lai tās novērstu, nācās izsludināt iepirkumu
papilddarbiem, kas pagarināja būvdarbu termiņu par diviem
mēnešiem. Pārbūves darbus plānots noslēgt līdz 2022. gada
beigām, lai iestādes darbinieki un bērni varētu atgriezties ēkā no
nākamā gada janvāra.
Noslēdzoties PII “Ābelīte” pārbūvei, visās pirmsskolas izglītības
iestādēs Valmierā būs veikti energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi.
Jāpiebilst, ka būvdarbu laikā “Ābelītes” bērni pirmsskolas
izglītības programmu apgūst Valmieras PII “Ezītis” ēkā Rubenes
ielā un Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parka bijušās viesnīcas ēkā
Jāņa Daliņa ielā 2.
Zinta Būda, PII “Ābelīte” vadītāja, stāsta: “Viss bērnudārza
kolektīvs, vecāki un bērni ar nepacietību gaida pārbūves darbu
noslēgumu. Priecājamies, ka pēc pārbūves mūsu bērnudārza
ēkā būs nodrošināta vides pieejamība, kā arī tiks paplašinātas un
labiekārtotas vairākas telpas – tostarp vestibils, aktu zāle un veselības punkts. Gan pedagogus, gan bērnus un viņu vecākus noteikti iepriecinās gaišais un krāsainais interjers. Svarīgi ir arī tas,
ka bērnudārza vide kļūs veselībai draudzīgāka, uzlabojot gaisa
kvalitāti un apgaismojumu.”
Vija Zaķe, PII “Ābelīte” vadītājas vietniece izglītības jomā,
piebilst: “Mani īpaši iepriecina tas, ka pēc pārbūves telpas būs
plašākas, kas sniegs jaunas iespējas kā bērniem, tā pedagogiem. Divas reizes lielākas telpas būs pieejamas interešu izglītības nodarbībām, dodot iespēju piedāvāt plašāku pulciņu izvēli bērniem. Lielāks ir kļuvis arī metodiskais kabinets. Tā kā bēr16

nudārzā grupu telpas ir nelielas, ir ļoti svarīgi, lai būtu vieta, kur
uzglabāt mācību materiālus. Tāpat plašāka telpa dos iespēju organizēt metodiskās konsultācijas skolotājām nelielās grupās, kas
līdz šim nebija iespējams.”
Zinta Būda piebilst, ka pēc ēkas pārbūves nākamā iecere ir
teritorijas labiekārtošana, proti, rotaļu laukumu atjaunošana. PII
“Ābelīte” ir viena no plašākajām teritorijām starp visiem pilsētas
bērnudārziem, tādēļ būtu ļoti svarīgi to sakārtot un pilnvērtīgi
izmantot, lai varētu bērniem nodrošināt vispusīgas aktivitātes
ārtelpā.
Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic SIA “SANART” par
kopējo līguma summu 828 904,17 EUR ar PVN. Darbi īstenoti
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskais atbalsta
mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta
“Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes
paaugstināšana” (vienošanās Nr. 4.2.2.0/20/I/002) ietvaros. Uz
projektu attiecināmie kopējie izdevumi ir 818 464,70 EUR, no
tām attiecināmās izmaksas ir 270 138,90 EUR, ERAF finansējums
177 450,93 EUR, valsts budžeta finansējums 6262,97 EUR.
Dzintars Močs,
Valmieras novada pašvaldība

Atjaunots tilts pār
Gauju Strenčos
Pēc pārbūves 15. septembrī svinīgi atklāja vēsturisko tiltu
pār Gauju Strenčos uz reģionālā autoceļa Smiltene–Strenči.
Tilts uzbūvēts 1909. gadā un ir viens no vecākajiem daudzlaidumu dzelzsbetona tiltiem Baltijas valstīs. Pēc pārbūves
tas ir ieguvis vienotu veidolu, jo tērauda siju laidumi ar koka
klājumu, kas 1929. gadā bija piebūvēti papildus, tagad ir pārbūvēti par dzelzsbetona laidumiem. Uz tilta brauktuves visā
garumā ieklāts vēsturiskais laukakmens bruģis, kas bija saglabājies zem ceļa seguma.
Tilta pārbūvi veica SIA “8 CBR” par līgumcenu 1 624 467,30 EUR
no valsts budžeta līdzekļiem.
VSIA “Latvijas Valsts ceļi”

Visā brauktuves platumā ieklāts vēsturiskais bruģakmens

INFRASTRUKTŪRA

Kokmuižas vēsturiskajai ēkai
atzinība konkursā
“Ilgtspējība arhitektūrā,
būvniecībā, dizainā”
Kokmuižas vēsturiskā kūts ēka, kas restaurēta, lai pielāgotu jaunam pielietojumam
– uzņēmēju biznesa ieceru īstenošanai, ir kļuvusi ne vien Kokmuižas diženuma
spilgtāka lieciniece, bet arīdzan saņēmusi Atzinību starptautiskā konkursā
“Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā” nominācijā “Ilgtspējīgākā ēka”. Šogad
konkursam piešķirta starptautiska dimensija – Kokmuižas vēsturisko ēku vērtēja
starptautiska žūrija vienlīdz ar objektiem no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Lietuvas.
Konkursa noslēguma ceremonija norisinājās 6. septembrī Ogres Centrālajā laukumā.
Eleganti atjaunotās Kocēnu kūts dalība konkursā tika pieteikta pēc organizatoru
uzaicinājuma kā ilgtspējīgas atjaunošanas paraugs. Konkursam tiek piemeklētas
ēkas, kas sevī ietver ilgtspējīgas būvniecības, arhitektūras un dizaina idejas
popularizēšanu un sabiedrības izglītošanu, ēkas, kas izpilda nepieciešamību izcelt
labāko praksi, kā arī dalīties informācijā par šādu projektu veiksmes faktoriem.
Pasākuma mērķis ir vērst uzmanību uz pieejamajiem resursiem ilgtspējīgu ēku
radīšanā, dalīties informācijā, pieredzē, zināšanās un idejās par ilgtspējīgu ēku un
pilsētvides attīstību un nosacījumiem Baltijā.
Kokmuižas vēsturiskajā kūts ēkas restaurācijā, lai nodrošinātu ēkas ilgmūžību,
izmantotas īpašas metodes un materiāli: ārsienām tika veikta bojāto sarkano
ķieģeļu elementu nomaiņa, veikta akmens mūra šuvju iztīrīšana, mazgāšana un
aizpildīšana ar cementa kaļķa apmetumu. Šuvju nobeigums veidots, izmantojot
klasisko metodi ar karoti. Tas bija ļoti darbietilpīgs process, bet rezultāts ir elegants!
Projekta “Kocēnu vēsturiskās kūts rekonstrukcija un funkcionāla piemērošana
biznesa vajadzībām” pasūtītājs: Valmieras novada pašvaldība, būvuzņēmēji: SIA
“Metāla alianse” un SIA “WoodHeart”.
Jāpiebilst, ka drīzumā uzņēmējiem būs iespēja pieteikties telpu nomai ēkā
veiksmīgāko biznesa ideju īstenošanai.
Savukārt nominācijā “Ilgtspējīgākais projekts” Atzinību ieguva vēl viens objekts
Valmieras novadā – SIA “Smailes” īstenotais projekts – zema energopatēriņa koka
konstrukciju īres māja Mūrmuižā. Jāpiebilst, ka SIA “Smailes” koka ēka ir arī pirms
četriem gadiem atklātie “Bestes apartamenti”.
Konkursu “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā” organizē biedrība “Building Designe and construction council”.
Dzintars Močs,
Valmieras novada pašvaldība

Skates
“Gada
labākā būve
Latvijā 2021”
balvas iegūst
divi objekti
Valmierā
24. augustā Mežaparka estrādes
Kokaru zālē skates “Gada labākā
būve Latvijā 2021” laureātus astoņās
nominācijās ap 200 nozares dalībnieku pulkā sveica žūrijas eksperti
un ekonomikas ministre Ilze Indriksone.
Nominācijā “Pārbūve” 1. vieta tika
piešķirta Vidzemes slimnīcas Neiroloģijas nodaļas un Insulta vienības
rekonstrukcijas projektam. Savukārt
nominācijā “Ainava” dalīto 2. vietu
ieguva Valmieras sporta un aktīvās
atpūtas parks “Mežs” un bērnu atpūtas un rotaļu laukums Uzvaras parkā
Jelgavā.
Starp skates “Gada labākā būve
Latvijā 2021” žūrijas vērtēšanai otrajā kārtā izvirzītajiem vairāk nekā 60
objektiem visos Latvijas reģionos
bija kopumā trīs objekti Valmierā,
jau minētie divi, kā arī nominācijā
“Publiskā jaunbūve” – Jāņa Daliņa
stadions un vieglatlētikas manēža.
Dzintars Močs,
Valmieras novada pašvaldība

Vidzemes slimnīcas Neiroloģijas nodaļas
un Insulta vienības palāta

Atjaunotā ēka durvis vēra Kokmuižas svētku apmeklētājiem

Sporta un aktīvās atpūtas parks "Mežs"
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Veselības projektu aktivitātes
BRENGUĻU, KAUGURU UN TRIKĀTAS
APVIENĪBĀ
Lekcija par sirds un asinsvadu veselību
1. oktobrī plkst. 14.00–16.00 Kauguru pagasta Mūrmuižas bibliotēkā
iedzīvotāji aicināti bez maksas apmeklēt
lekciju par sirds un asinsvadu veselību.
Lekcijas laikā pieredzē un zināšanās
dalīsies Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Gaiļezers”
Endokrinoloģijas nodaļas virsmāsa, grāmatas “Diabēts. Kā apturēt otrā tipa
cukura diabētu” autore un “Cukura diabēta ABC” līdzautore Līga Ārente.
Vingrošana senioriem
No 4. oktobra ik otrdienu plkst. 13.00
seniori aicināti piedalīties bezmaksas
vingrošanas nodarbībās (ar zemu slodzes intensitāti), kas norisināsies Trikātas Kultūras centrā. Kopumā plānotas
10 nodarbības līdz pat decembra sākumam.
Garīgās veselības veicināšanas
nodarbības
6. un 13. oktobrī plkst. 11.30–13.30
iedzīvotāji aicināti piedalīties divās bezmaksas garīgās veselības veicināšanas
nodarbībās, kas norisināsies Kauguru
Kultūras namā. 6. oktobrī kopā ar terapeiti Ingu Slokenbergu būs iespēja gūt
praktisku ieskatu, kas ir vizuāli plastiskās
mākslas terapija, savukārt 13. oktobrī
gūsim ieskatu drāmas terapijā kopā ar
terapeiti Ilzi Skuju.
Veselīga uztura nodarbība
12. oktobrī plkst. 11.00 Trikātā, Saietu
namā "Depo" bez maksas notiks veselīga uztura meistarklase iedzīvotājiem,
kuri sasnieguši 54 gadu vecumu. Uztura speciāliste Agrita Spēlmane atbildēs
uz jautājumiem par sabalansētu uzturu
senioriem, kā izvēlēties ekonomiskus
un vērtīgus produktus, būs iespēja piedalīties meistarklasē un degustācijā.
Lekcija par onkoloģiskajām
saslimšanām, to profilaksi
24. oktobrī plkst. 17.00–19.00 Mūrmuižas bibliotēkā iedzīvotāji aicināti bez
maksas apmeklēt lekciju par onkoloģiskajām saslimšanām un to profilaksi.
Pieredzē un zināšanās dalīsies Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas
stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs”
Hematoloģijas nodaļas virsmāsa, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes
lektore Anete Kurklete.
Veselīga uztura meistarklase
29. oktobrī plkst. 13.00–15.00 “Pagastmājā”, Mūrmuižā norisināsies veselīga uztura meistarklase. Kopā ar uztura
speciālisti tiks gatavotas veselīgas uzkodas, kas lieliski noderēs līdzņemšanai
pārgājienos, ekskursijās un uz skolu.
Dalība bez maksas.
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Papildu informācija par projekta aktivitātēm: tālr. 22411816.
Aktivitātes norisinās projekta Nr. 9.2.
4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veicināšana Brenguļu, Kauguru un
Trikātas apvienībā” ietvaros.
BURTNIEKU APVIENĪBĀ
Veselīga uztura nodarbības
Lai sekmētu veselīga uztura principu
ievērošanas nozīmi ikdienā, 3. un 18. oktobrī ikviens interesents ir aicināts piedalīties bezmaksas veselīga uztura nodarbībās Vecatē, Matīšos, Burtniekos un
Valmiermuižā.
Kopā ar uztura speciālisti Agritu Spēlmani varēs gūt ieskatu ikdienas uztura
uzlabošanā un papildināšanā, kā arī
nodarbībās būs iespējams uzzināt par
sabalansētu uzturu dažādu slimību vai
uztura ierobežojumu gadījumā. Daloties
ar ātru, vienkāršu un garšīgu recepšu
idejām, nodarbību vadītāja ar praktiskiem piemēriem parādīs, kā bagātināt
savu ikdienas uzturu.
Nodarbību datumi un laiki:
♦3. oktobrī plkst. 11.00–13.00 Vecates
pagasta bibliotēkā;
♦3. oktobrī plkst. 14.00–16.00 Matīšu
Tautas namā;
♦3. oktobrī plkst. 17.00–19.00 Burtnieku Kultūras centrā;
♦18. oktobrī plkst. 16.00–18.00 pensionāru biedrības “V.P. MEŽĀBELE”
telpās (Viestura laukums 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts).
Lekcijas par slimību profilakses
nozīmi
Lekciju “Slimību profilakses pasākums
mērķa grupām un vietējai sabiedrībai”
apmeklētāji varēs tikties ar dažādiem
speciālistiem – fizioterapeitu, uztura
speciālistu, psihologu–, lai uzzinātu par
slimību profilakses nozīmi ikdienā.
Lekciju datumi un laiki:
♦20. oktobrī plkst. 17.00 Matīšu Tautas
namā;
♦27. oktobrī plkst. 17.00 Rencēnu pagasta kultūras namā.
Lekciju ilgums 2,5 stundas, dalība bez
maksas. Papildu informācija par nodarbībam un lekcijām pa tālr. 26197174.
Nodarbības norisinās projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/08 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei Valmieras novada Burtnieku
apvienības iedzīvotājiem” ietvaros.
RŪJIENAS APVIENĪBĀ
Nūjošana
Novembrī ik trešdienas vakaru plkst.
18.00–19.30 notiks bezmaksas nūjošanas nodarbības kopā ar treneri Ināru Ikaunieci. Pulcēšanās plkst. 18.00 pie

Rūjienas vidusskolas sporta halles (Rīgas iela 30, Rūjiena). Dalībniekiem tiks
nodrošināts bezmaksas nūjošanas inventārs. Papildu informācija pie nodarbību vadītājas: tālr. 28767266.
Vingrošana
No 3. oktobra Rūjienas vidusskolas sporta hallē atsāksies bezmaksas
vispārējās vingrošanas nodarbības, kuras vadīs fizioterapeite Diāna Brēža.
Nodarbībās būs iekļauti dažādi veselības veicināšanas un fiziskās formas
uzlabošanas vingrinājumi. Papildu informācija: tālr. 29490497.
Nodarbību laiki:
♦Oktobra pirmdienās: plkst. 16.30–
17.30, plkst. 17.30–18.30, plkst.
18.30–19.30;
♦Novembra pirmdienās: 7. un 14.
novembrī: plkst. 16.30–17.30, plkst.
17.30–18.30, plkst. 18.30–19.30; 21.
novembrī: plkst. 17.30–18.30, plkst.
18.30–19.30.
Joga
No 5. oktobra klātienē bez maksas
atsāksies jogas nodarbības, kas piemērotas visiem vecumiem un jebkurā sagatavotības līmenī. Nodarbības notiks Rūjienas vidusskolas sporta hallē ik trešdienu plkst. 17.30–18.30. Ar jogu nodarboties būs iespēja arī Vilpulkā, “Pagastmājā” trešdienās plkst. 19.15–20.15.
Nodarbības ilgs līdz 2023. gada janvāra
beigām. Nodarbību apmeklētājiem bez
maksas būs pieejami vingrošanas paklājiņi. Papildu informācija: tālr. 22411816.
Nodarbības norisinās projekta Nr.
9.2.4.2./16/I/053 “Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rūjienas apvienības
iedzīvotājiem” ietvaros.
STRENČU APVIENĪBĀ
Vingrošana
3. oktobrī Strenčos un Jērcēnos atsāksies veselīgas vingrošanas nodarbības,
kuras vadīs fizioterapeite Sanda Ķimse,
un to apmeklējums būs bez maksas.
Pirmdienās Strenču pamatskolas
sporta zālē vingrošana notiks divos
laikos: plkst. 17.30–18.30 – vingrošana
ar zemāku slodzes intensitāti un plkst.
18.30–19.30 – vingrošana ar augstāku
slodzes intensitāti, tās pašas dienas
vakarā plkst. 19.45–20.45 būs iespēja
vingrot arī Jērcēnmuižā. Nodarbības
norisināsies līdz 7. novembrim. Papildu
informācija: tālr. 22411816.
Nodarbības norisinās projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/036 “Veselības veicināšana
un slimību profilakses pasākumi Valmieras novada Strenču apvienībā” ietvaros.

VESELĪBA

Iekārtas
kvalitatīvākiem
pakalpojumiem

Pašvaldība medicīnas
studentiem piešķirs
stipendijas

Lai nodrošinātu kvalitatīvākus pakalpojumus, vienlaikus arī uzlabojot darba vidi
personālam, Vidzemes slimnīca turpina
iegādāties jaunas medicīnas iekārtas.
Tā ambulatorās nodaļas oftalmologu kabineta aprīkojums papildināts ar diviem biomikroskopiem acs virsmas novērtēšanai un izmeklēšanai kopā par vairāk nekā 13 000 EUR.
Oftalmoloģisko operāciju nodrošināšanai
ķirurģiskajā dienas stacionārā iegādāts jauns
operāciju mikroskops par teju 160 000 EUR.
Operāciju nodaļa, atjauninot kvalitatīvu instrumentu klāstu, saņēmusi litotripsijas lāzera
ierīci, kas tiek izmantota akmeņu skaldīšanai
urīnceļos, aprīkojumu ādas pārstādīšanas
operācijām jeb dermatomu, kā arī trīs pacientu sildīšanas sistēmas, kas nepieciešamas
pacienta sildīšanai operācijas laikā. Veco
anestēzijas iekārtu nomaiņai iegādātas divas
anestēzijas iekārtas ar pacienta novērošanas
monitoriem kopā par vairāk nekā 70 000
EUR. Kā pastāstīja Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļas ārste anestezioloģe
reanimatoloģe Arnita Melne, jaunais pirkums ir būtisks ieguldījums personāla darba
uzlabošanā un arī papildu drošība pacientiem, jo tagad ar šādām vienādām iekārtām
ir nodrošinātas visas operāciju zāles. Tas atvieglo anesteziologa darbu, jo nav jāpielāgojas atšķirīgām iekārtām kādā no zālēm.
Operācijas laikā šī anestēzijas iekārta nepārtraukti uzrauga pacienta dzīvībai svarīgās
norises – asinsspiedienu, pulsu un monitorā
rāda visus datus, kuriem seko anesteziologs,
lai jebkurā mirklī veiktu korekcijas. Nodaļas
virsmāsa Dace Karlsone papildina, sakot, ka
šķietami anesteziologam ir viegls darbs – tikai
stāvi un skaties ekrānā. Bet no ekrānā redzamā
un speciālista reakcijas uz to ir atkarīga gan
operācijas norise, gan pacienta dzīvība.
Rūpējoties par manipulācijas kvalitātes
uzlabošanu, Terapijas nodaļa 1 saņēmusi
jaunu defibrilatoru, kas palīdz atgūt sirds
funkciju akūtas sirds slimības, tajā skaitā
sirds apstāšanās, gadījumos. Kā patīkamu
pārsteigumu slimnīca no privātpersonas,
kura vēlējās palikt anonīma, dāvinājumā
ieguvusi daudzfunkcionālo holteri 24 stundu
asinsspiediena monitorēšanai, kas ir ļoti
pieprasīts izmeklējums.
Medicīnas iekārtu un tehnoloģiju iegādē
Vidzemes slimnīcā šogad paredzēts ieguldīt
vairāk par 1,3 miljoniem eiro. No tiem gada
pirmajos astoņos mēnešos iekārtu un tehnoloģiju pirkumiem izlietoti vairāk par
600 tūkstošiem eiro.

Valmieras novada pašvaldība piešķirs stipendijas studentiem, kuri apgūst medicīnas izglītības programmu un rezidentūru veic SIA “Vidzemes
slimnīca” vai SIA “Mazsalacas slimnīca”.
Šāds lēmums pieņemts, lai nodrošinātu kvalitatīvas veselības aprūpes
pieejamību Valmieras novadā un Vidzemes reģionā kopumā. SIA “Vidzemes
slimnīca” un SIA “Mazsalacas slimnīca” sekmīgas darbības nodrošināšanu
arvien būtiskāk ietekmē nepieciešamo speciālistu trūkums, kas tuvākajā
nākotnē var apdraudēt pilnvērtīgu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Valmieras novada un Vidzemes reģiona iedzīvotājiem.
Plānots, ka stipendijas piešķiršana jaunajiem medicīnas speciālistiem
sekmēs kvalificēta personāla piesaisti darbam SIA “Vidzemes slimnīca” un
SIA “Mazsalacas slimnīca”, kas ir būtisks nosacījums slimnīcu sekmīgas darbības nodrošināšanai, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nepārtrauktībai un speciālistu paaudžu līdzsvarotai nomaiņai.
Katru mēnesi ārstiem-rezidentiem stipendijas apmērs būs vienas valstī
noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā (500 EUR), savukārt medicīnas
māsām-speciālistēm stipendija katru mēnesi būs 50 % apmērā no vienas
valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (250 EUR). Stipendiju saņēmēju
skaitu noteiks katra kalendārā gada sākumā, apstiprinot Valmieras novada
pašvaldības ikgadējo budžetu.
Kārtību, kādā tiek piešķirta stipendija, paredz Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi “Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu
studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu”. Saistošie noteikumi ietver stipendijas piešķiršanas atlases kārtību, kā arī nosacījumus
stipendijas saņēmējiem.
Ar saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties Valmieras novada
pašvaldības mājaslapā valmierasnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Saistošie noteikumi”.

Benita Brila,
Vidzemes slimnīca

Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

Mazsalacas slimnīcā
jaunas iekārtas

Radiologa asistente Aiva Grundberga

Mazsalacas slimnīcā veikta esošās rentgena digitālās
iekārtas nomaiņa uz jaunākās
paaudzes tiešo digitālo detektoru DRtech EVS3643 un
uzstādīta jauna radiologa asistenta darba stacija ar programmu paketi, datoru un monitoru attēlu apstrādei no detektora.
Ieguvumi – kvalitatīvāki attēli
un izmeklējumus iespējams būs
veikt daudz īsākā laikā. Dati tiks
glabāti SIA “DATAMED” sistēmā.
Iekārtu kopējās izmaksas
18 000 EUR, no kuriem 5070 EUR
ir sadarbības partneru no Vācijas
– Giterslo apgabala Harsevinkelas pilsētas iedzīvotāju ziedojumi.
SIA “Mazsalacas slimnīca”

19

IZGLĪTĪBA

Ekoskolu
apbalvojumi novada
skolām un
bērnudārziem
Uzsākot jauno mācību gadu, 193 izglītības iestādes no visas Latvijas saņēmušas Ekoskolu programmas apbalvojumus
par sasniegumiem vides izglītībā.
Ekoskolu apbalvošanas pasākums norisinājās 13. septembrī
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē un tajā piedalījās
arī Valmieras novada skolu pārstāvji, skolēni un skolotāji.
Starptautiskais Zaļais Karogs 2022./2023. mācību gadam
piešķirts 94 izglītības iestādēm, to ieguvušas sešas Valmieras
novada izglītības iestādes: Valmieras pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāde “Vālodzīte”, Zaļā skola, Valmieras 2. vidusskola, Rūjienas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa”, Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Krācītes” un
Ziemeļvidzemes pamatskola.
Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek
piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu,
ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē,
savukārt Latvijas Ekoskolu sertifikāts ir nacionāla līmeņa
apbalvojums.
Latvijas Ekoskolu sertifikāts 2022./2023. mācību gadam
piešķirts 52 izglītības iestādēm un to ieguvušas četras Valmieras novada izglītības iestādes: Vidzemes Augstskola, Trikātas pamatskola, Valmieras Pārgaujas sākumskola un Valmieras Viestura vidusskola.
Pateicību par dalību Ekoskolu programmā iepriekšējā mācību gadā saņēma 45 izglītības iestādes, to ieguvusi arī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola.
Ekoskolu programma ir plašākā ilgtspējīgu skolu programma Latvijā, vienojot ap 200 izglītības iestādēm, sākot no
pirmsskolām līdz pat augstskolām. Visā pasaulē Ekoskolu
programma vieno ap 59 000 izglītības iestāžu 74 valstīs. Tā
vieno bērnus un jauniešus ar interesi par vides aizsardzību,
gan integrējot vides aizsardzības jautājumus mācību procesā,
gan rīkojoties vides interesēs un iesaistot ilgtspējīgā rīcībā
apkārtējo sabiedrību.
Lepojamies, ka Valmieras novada izglītības iestādes aktīvi
un ar novērtētiem panākumiem iesaistījušās Ekoskolu kustībā!
Ekoskolu programmu Latvijā īsteno nodibinājums “Vides
izglītības fonds”. Reģistrēties un kļūt par Ekoskolu var programmas mājaslapā ekoskolas.lv.
Lita Dudele-Krastiņa,
Valmieras novada pašvaldība

Valmieras Viestura vidusskolas pārstāvji Ekoskolu apbalvošanas
ceremonijā
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Darbu uzsākusi jaunā
Valmieras Dizaina un
mākslas vidusskolas
direktore

Benita Svareniece un Jānis Baiks
1. septembrī pirmo darba dienu aizvadīja jaunā Valmieras
Dizaina un mākslas vidusskolas direktore Benita Svareniece.
Benita Svareniece, absolvējot Liepājas Pedagoģisko institūtu,
ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību pamatskolas pedagoģijas un metodiku specialitātē, pamatskolas skolotāja kvalifikāciju
un maģistra grādu pedagoģijā. Latvijas Universitātē Pedagoģijas
un psiholoģijas fakultātes Psiholoģijas nodaļā ieguvusi sociālo
zinātņu maģistra grādu psiholoģijā.
B. Svarenieces profesionālā pieredze saistīta ar Bausku, kur
vadīja Bauskas novada interešu izglītības iestādi “Bauskas Bērnu
un jauniešu centrs” un bija Latvijas Universitātes Bauskas filiāles
direktore.
Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas attīstības redzējumā
B. Svareniece uzsver, ka kultūrizglītības vidusskola ir skola ikkatras personības izaugsmei, kas nodrošina konkurētspējīgu, kompetenču pieejā balstītu izglītības satura īstenošanu, inovatīvu
mācību vidi izglītojamiem un pedagogiem. Vidusskolas darbības
mērķis ir sniegt atbalstu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, organizēt un īstenot izglītības procesu tā, lai ikkatrs izglītojamais, pedagogs un saimnieciskais darbinieks veiktu savus
pienākumus ar prieku.
Direktore pauž, ka ļoti būtiska ir spēja valsts vispārējās izglītības tirgū piedāvāt konkurētspējīgas izglītības programmas,
vienlaikus nepieciešams attīstīt efektīvu un profesionālu izglītības
iestādes pārvaldību, kā arī izveidot racionālu un ilgtspējīgu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas modeli. Izglītības iestādei
jāveicina izglītojamajos, vecākos un darbiniekos piederības
apziņa un lepnums par savu skolu, plānveidīgi turpinot veidot
izglītības iestādes tēlu sabiedrībā, informējot par iespējām un
sasniegumiem dažādās jomās.
B. Svareniece vēlas realizēt savu attīstības redzējumu un
apliecināt, ka Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola ir viena
no vadošajām izglītības iestādēm Valmieras novadā un Vidzemē
– bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Skola ar profesionālu
un pieredzējušu pedagogu kolektīvu. Radoša skola ar tradīcijām
un spilgtiem nākotnes mērķiem. Skola, kurā māksla un dizains ir
pamats domāšanai, darīšanai un radīšanai.
Jauno Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktori amatā apstiprināja Valmieras novada pašvaldības 2022. gada 24. augusta domes sēdē.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

IZGLĪTĪBA

Ēdināšanas maksa Valmieras novada
pašvaldības dibinātajās izglītības
iestādēs 2022./2023. mācību gadā

1 220 972 EUR

pašvaldības finansējums 2022. gadā*

358 977 EUR

valsts dotācija ēdināšanai 1.–4. klasēm 2022. gadā*
*plānotais finansējums

PIRMSSKOLAS
izglītības iestādēs

VISPĀRĒJĀS
izglītības iestādēs

BROKASTIS, PUSDIENAS, LAUNAGS

KOMPLEKSĀS PUSDIENAS
1.–4. klašu skolēniem

2,40
EUR

0,00
EUR

1–2 gadus
veciem bērniem

50 % valsts un 50 %
pašvaldības finansējums

5.–6. klašu skolēniem
100 % pašvaldības finansējums

2,70
EUR

1,80
EUR

3–6 gadus
veciem bērniem

7.–12. klašu skolēniem

ATVIEGLOJUMI ĒDINĀŠANAS
MAKSAI PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

ATVIEGLOJUMI ĒDINĀŠANAS
MAKSAI VISPĀRĒJĀS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

100 % apmērā

100 % apmērā

pusdienām obligātās pirmsskolas izglītības
programmas izglītojamiem
visām ēdienreizēm pirmsskolas vecuma
izglītojamiem ar invaliditāti
visām ēdienreizēm speciālo izglītības iestāžu
audzēkņiem un Rūjienas pirmsskolas
izglītības iestādes “Vārpiņa” speciālo grupu
izglītojamajiem
visām ēdienreizēm bērniem no trūcīgas vai
maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri
apgūst pirmsskolas izglītības programmu

50 % apmērā
visām ēdienreizēm bērniem no daudzbērnu
ģimenes, bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem

pusdienām izglītojamiem ar invaliditāti, kuri
apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē,
vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo
izglītības programmu
pusdienām bērniem no trūcīgas vai
maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst
pamatizglītības programmu 7.–9. klasē

50 % apmērā
pusdienām bērniem no daudzbērnu ģimenes,
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem, kuri apgūst pamatizglītības
programmu 7.–9. klasē, vispārējās vidējās vai
profesionālās vidējās izglītības programmu
pusdienām bērniem no trūcīgas vai
maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri
apgūst vispārējās vidējās vai profesionālās
vidējās izglītības programmu
Atvieglojumu piešķir izglītības iestāde, pamatojoties uz iesniegumu un statusa
apliecinoša dokumenta uzrādīšanu. Atvieglojumu saņemšanai pusdienām obligātās
pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem un 1.-6. klašu izglītojamiem
iesniegums nav jāiesniedz, jo atvieglojumu piešķiršana notiks automātiski.
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TŪRISMS

Valmieras novadā
izmaiņas
organizēto
tūrisma grupu
ekskursiju maksas
cenrādī
Sākot ar 2022. gada 1. septembri, stājušās spēkā
izmaiņas Valmieras novada ekskursiju piedāvājumā
un maksas cenrādī.
No 1. septembra piedāvājumā ir 1,5 h gara ekskursija Valmieras pilsētā, programmā iekļaujot gan
ievērojamākos tūrisma piesaistes objektus Valmieras
pilsētas centrā, gan arī senpilsētas apskati. Ekskursija
latviešu valodā tūristu grupai līdz 20 personām izmaksā 40 EUR, bet svešvalodā – 58 EUR.
Piedāvājumā iekļautas 1,5 h garas ekskursijas arī
citās Valmieras novada pilsētās un pagastos, kas tiek
organizētas pēc iepriekšēja pieteikuma, vadoties pēc
ekskursijas pieteicēja vēlmēm. Ekskursija latviešu
valodā tūristu grupai līdz 20 personām izmaksā
40 EUR, bet svešvalodā – 58 EUR.
Joprojām ir pieprasītas ekskursijas ar klienta
transportu - 1,5 h gara ekskursija latviešu valodā
Valmierā turpmāk izmaksās 40 EUR, bet svešvalodā
– 58 EUR. Savukārt Valmieras novadā piedāvājumā
ir trīs stundu gara ekskursija pēc individuāli sastādīta maršruta atbilstoši klienta vēlmēm. Šāda ekskursija latviešu valodā izmaksā 80 EUR, bet svešvalodā – 107 EUR. Norādītajā cenā nav iekļautas iespējamās papildu izmaksas par ieejas biļetēm tūrisma
objektos.
Valmieras novada vēstneši – gidi – ekskursijas
piedāvā latviešu, angļu, krievu un vācu valodā. Visas
izmaiņas ir pieejamas vortāla visit.valmiera.lv sadaļā
“Noderīgi“.
Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrā “ZTORNIS” ieejas maksa paliek nemainīga –
3 EUR no personas, personām ar īpašām vajadzībām
un pensionāriem – 2 EUR. Arī braucienam ar sliežu
velosipēdiem cena nemainās – 3 EUR no personas,
personām ar īpašām vajadzībām un pensionāriem
– 2 EUR. Piedāvājumā būs arī dāvanu kartes 10 EUR
vērtībā, ko pēc tam var izmantot “ZTORŅA” apmeklējumam vai braucienam ar sliežu velo.
Valmieras Tūrisma informācijas centrā joprojām
var iegādāties dažādus suvenīrus gan ar Valmieras
novada, gan Latvijas simboliku. Tāpat tiek piedāvāti
kopēšanas, skenēšanas un printēšanas pakalpojumi,
kas izmaksā 0,11 EUR par vienu lapaspusi.
Lai iegūtu plašāku informāciju par ekskursijām,
aicinām sazināties ar Valmieras novada Tūrisma pārvaldi, zvanot pa tālruni 26332213 vai rakstot uz tic@
valmierasnovads.lv. Tāpat ekskursijas ir iespējams
pieteikt arī vortālā visit.valmiera.lv.
Vineta Pūce,
Valmieras novada pašvaldība
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Baudi rudeni un
piedalies ceļošanas
akcijā “konTŪRE”!
Krāsainu svārku apjozts, ražas laika smaržu un spirdzinoša dzestruma pieliets, uz jauniem piedzīvojumiem Tevi gaida rudens Valmieras
novadā. Jau vairāk nekā desmit gadus vasaras noslēgums un rudens
pilnbrieds vairs nešķiet tik skumjš, jo dēkainos piedzīvojumos ierauj
dalība tūrisma akcijā, kas ļauj atklāt, iepazīt, ieraudzīt un priecāties par
kopā pavadīto laiku. Līdz 31. oktobrim piedalies pavisam īpašā Valmieras novada ceļošanas akcijā “konTŪRE”.
Piedaloties “konTŪRĒ”, piedzīvojumu dēkaiņi varēs iepazīties ar
mazāk zināmām vietām un pavisam nesen jaunā veidolā atdzimušiem
tūrisma objektiem, atšifrēt noslēpumaino kontūru aprises un rast atbildes uz jautājumiem. Ceļošanas akcija rudenīgā piedzīvojumā vilina kā
lielus, tā mazus dalībniekus, taču ceļš vieglāk vīsies draudzīgā ģimenes
vai draugu kompānijā.
Lai piedalītos ceļošanas akcijā, dalībniekiem, vadoties pēc objektu
raksturojošām kontūrām un apraksta, nepieciešams atrast konkrēto
vietu dabā. Pēc vietas apmeklējuma būs iespējams atbildēt uz bukletā
norādīto jautājumu. Lai ceļojums būtu aizraujošāks, vietas GPS koordinātas aicinām izmantot tikai gadījumos, kad nav iespējams atpazīt
apmeklējamo objektu.
Kopskaitā tūrisma akcijā iekļautas 24 dažādas vietas Valmieras
novadā. Lai pretendētu uz galveno balvu – tūrisma klases velosipēdu
– vai citām veicināšanas balvām, nepieciešams apmeklēt vismaz 12
objektus un ierakstīt atbildes uz akcijas bukletā uzdotajiem jautājumiem. Piemēram, ģimene var piedalīties akcijā kā viens pretendents
ar vienu kopīgu vārdu vai arī katrs ģimenes loceklis atsevišķi ar savu
vārdu. Akcijas bukletu uz sava vārda var reģistrēt dalībnieki no 12
gadu vecuma.
Tūrisma akcijas bukletus iespējams saņemt Valmieras Tūrisma informācijas centrā, Zilākalna Kultūrvēstures un apmeklētāju centrā,
Valmieras pārstāvniecībā Rīgā un citos tūrisma objektos Valmieras
novadā, kā arī lejupielādēt elektroniski visit.valmiera.lv.
Aizpildītos akcijas bukletus līdz 2022. gada 2. novembrim gaidīsim Valmieras Tūrisma informācijas centrā, nosūtītus pa pastu (Valmieras TIC, Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201) vai
ieskenētus un nosūtītus uz e-pastu tic@valmierasnovads.lv.
Akcijas noslēguma pasākums plānots 2022. gada 12. novembrī
Valmierā, kad spēles veiksmīgākie dalībnieki pēc nejaušības principa
saņems veicināšanas balvas no Valmieras novada tūrisma uzņēmumiem. Galveno balvu – tūrisma klases velosipēdu – nodrošina Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Aktīvā tūrisma centrs Eži”.
Baiba Misiņa,
Valmieras novada pašvaldība

"konTŪRE" - ideja aktīvai atpūtai kopā ar ģimeni

TŪRISMS

Valmieras novada tūrisma uzņēmējdarbības
pieredzes stāsts – Fantāziju zemes “Neonija”
saimnieki Indra un Ivars Ceriņi
Fantāzija ir cilvēka iztēles auglis, kas
ieved citādā pārdomu pasaulē, ļauj
aizmirsties no ikdienas steigas, mudina
sapņot un rosina paveikt brīnumainas
lietas. Tam tikai nepieciešama atbilstoša
vide. Šādu vietu Valmierā – Fantāziju zemi “Neonija” – pirms nepilniem
četriem gadiem ir radījuši Indra un Ivars
Ceriņi.
Fantāziju zeme “Neonija” ir unikāla
apskates ekspozīcija Valmierā (Stacijas
iela 49), kas pārsteidz ar putnu dziesmām, ūdens čaloņu, ūdenskritumiem
un pilošām gleznām, savukārt tās sienu
raksti glabā gadsimtu ilgu mīlas stāstu,
kas ietērpts neparastā mākslas un krāsu maģijas burvībā, ko aicināts izbaudīt
ikviens apmeklētājs. Šajā vasarā piedāvājums tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem paplašināts, jo šeit durvis vērusi arī
konditoreja un vietējo Valmieras novada
mājražotāju un amatnieku darinājumu
veikaliņš.
Fantāziju zeme “Neonija” ir tās saimnieku lolojums, kur katra detaļa un
nianse ir pašu rokām veidota un izsapņota. Kādā karstā augusta pēcpusdienā,
kad gaisā vēl virmo saldā kūku smarža,
Indra un Ivars dalās pieredzes stāstā.
2013. gadā, kad Indras un Ivara pamata nodarbošanās bija dažādu foto tapešu
izgatavošanas bizness, no kādreizējā Kocēnu novada viņus uzaicināja sarūpēt
kādu interesantu mākslas darbu izstādi
Muzeju nakts ietvaros. Radās doma, ka
varētu izstādīt glezniņas neona gaismās.
Tolaik sortimentā tieši bijusi neona
preču līnija. Pārsteidzoši, ka izstāde bijusi tik ļoti apmeklēta, ka to lūgts vairākas
reizes pagarināt. Pēc tam izstāde bija
apskatāma arī Zilākalnā, kur ir Indras un
Ivara mājas, kā arī citos Valmieras novada pagastos. Jau tolaik tas raisījis pārdomas, bet ideja par pašiem savas, unikālas
mākslas telpas radīšanu un darbību tūrisma lauciņā nāca pāris gadus vēlāk. Tik
ļoti gribējies radīt vietu, kas pārsteidz,
ļauj aizmirsties no ikdienas satraukumiem un raisa patīkamas emocijas gan
pašiem, gan arī apkārtējiem.
Saimnieki atzīst, ka, sākot būvēt “Neoniju”, nebija nojausmas, kā viss izdosies. Taču gala rezultāts ir labāks
nekā cerēts. Ivars atzīst, lielākoties
pie kaut kā radīšanas vispirms rodas
stāsts un pēc tam tā vizualizēšana. Tomēr viņiem bijis pavisam otrādi – vispirms radās vizuālais redzējums un izpildījums, tikai pēc tam stāsts. Indra ar
smaidu atceras, kā naktī pirms “Neonijas atklāšanas vēl rakstīja tekstuālo

informāciju. Iesākumā bija ideja veidot
krāsu istabas un tikai daļu telpu neona
stilā, bet ātri vien nonāca pie kopīga
viedokļa – visu veidot tikai neona stilā.
Indra bilst, ka visu veidošanas procesu
varētu dēvēt par tādu kā lietu plūdumu,
kaut gan ne vienmēr domas ar vīru ir saskanējušas, jo Indra visu spējusi iztēloties
vizuāli, bet Ivaram tas bija jārealizē arī
tehniskā izpildījumā. Sarunā ar saimniekiem šķiet, ka vienota ideoloģija, par
dzīves vērtībām un domām par iespējamo rezultātu, lielā mērā arī palīdzējusi
radīt skaisto gala iznākumu.
Apskates ekspozīcija sākotnēji tika
paredzēta tikai pieaugušajiem, bet šobrīd mērķauditorija ir ļoti plaša, sākot ar
bērniem un beidzot ar senioriem, kā arī
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Katrs
šeit spēj iztēloties un saredzēt ko savu. Ir
saņemti skolotāju atzinumi, ka “Neonija”
labvēlīgi iedarbojas uz bērna psihoemocionālo stāvokli. Sirsnīgās un patiesās
emociju izpausmes pēc apmeklējuma,
kā arī labie vārdi ir tas, kas motivē Indru un Ivaru. Tā ir kā sava veida “maize”,
kas baro un sniedz gandarījumu, ka cilvēkiem kas tāds ir vajadzīgs. Uz “Neoniju” daudz brauc arī ārzemju viesi, jo īpaši
no kaimiņzemēm, kas pēc apmeklējuma jūtas saviļņoti un patīkamu emociju
piepildīti. Saimnieki ikvienam interesentam cenšas pieiet ar individuālu attieksmi un rūpēm, katram tiek veltīts
laiks, lai pirms došanās fantāziju zemē
pastāstītu “Neonijas” stāstu. Kā saimnieki
paši teic – labākā reklāma ir “no mutes
mutē”, lai gan nevar izslēgt arī reklamēšanās nozīmīgumu dažādos tūrisma
materiālos un digitālā vidē gan vietējā
mērogā, gan ārvalstu.
Runājot par sarežģījumiem “Neonijas”
tapšanas laikā, saimnieki nevēlas neko
izcelt, piebilstot, ka grūtākais laiks bijis
tieši Covid-19 pandēmijas ietekme un

valstī noteiktie ierobežojumi, kad ekspozīcijas durvis apmeklētājiem uz laiku
nācās slēgt.
Mēdz teikt, ka lielās grūtībās reizēm
dzimst jaunas idejas, līdzīgi var teikt
arī par šo gadījumu. Nepadodoties, ar
neatlaidīgu darbu un ģimenes draugu
līdzdarbošanos tūrisma piedāvājums
šogad ir paplašinājies. Šobrīd viesi šeit
var iegādāties gardus konditorejas izstrādājumus. Sarunas laikā tiek pausts
gandarījums par to, ka ar savu darbību
zināms labums un atbalsts tiek arī vietējiem novada mājražotājiem, kuru produkciju un meistardarbus Ceriņu pāris ar
lepnumu cildina un tirgo turpat nelielajā
veikaliņā.
Taujājot par iedvesmas rašanu, Ceriņu
pāris viennozīmīgi bilst, ka iedvesma
nekur nav jāmeklē. Tā atnāk pati, jo tas ir
hobijs un sirdsdarbs, kam Indra labprāt
veltītu visu savu laiku, taču pagaidām tā
vēl nesanāk. Arī nākotnes plāni saistībā
ar “Neoniju” ir plaši, taču tie vispirms līdz
galam jāizsapņo. Par neatkārtojamu rezultātu šaubu nav! Sarunas noslēgumā
Indra un Ivars ikvienam novēl uztvert
dzīvi vieglāk un domāt pozitīvi: “Ja mēs
vairosim slikto, mēs tajā sliktajā arī
dzīvosim, bet ja mēs vairosim labo, mēs
arī dzīvosim labajā. Arī tad, ja kaut kas
nenotiek, kā plānots, ir jāpaskatās, kas
tur nav līdz galam izdarīts un palaists
garām, jo nekas neiestrēgst tāpat vien.”
Lai fantāziju pilni ceļojumi!
Nākamajā Valmieras novada Tūrisma uzņēmēju pieredzes stāstā būs iespējams iepazīties ar saimniecības “Jēru klubs” saimniekiem Ilzi un Valteru
Mitāniem un uzzināt viņu pieredzi, attīstot lauku tūrisma piedāvājumu Mazsalacas pusē.
Baiba Misiņa,
Valmieras novada pašvaldība
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ATTĪSTĪBA

“Pēcpusdienā ar mēru” tiekas Valmieras
novada uzņēmēji
8. septembrī Valmieras novada uzņēmēji un citi interesenti
plašā pulkā tikās pasākumā “Pēcpusdiena ar mēru”, kas tika veltīts
Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2022.–2038.
gadam.
Pasākuma laikā VARAM Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas
departamenta direktors Raivis Bremšmits dalījās ar galvenajām
atziņām pēc teritoriālās reformas par labas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas nozīmi pašvaldību un Latvijas attīstībai, tai skaitā attiecībā uz uzņēmējdarbības veicināšanu pašvaldībās.
Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–
2038. gadam izstrādātājs, SIA “Grupa 93” vadītājs Neils Balgalis
informēja par Valmieras novada vīziju, mērķiem, prioritātēm un
rīcības virzienu attiecībā un uzņēmējdarbības veicināšanu.
Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks
ieskicēja turpmāko Valmieras novada attīstību un nozīmīgākos
investīciju plānus izglītībā, veselībā, dzīvojamā fonda attīstībā, inženiertehniskās infrastruktūras, ceļu tīkla sakārtošanā un attīstībā,
tūrismā, kultūrā, industriālo teritoriju attīstībā, kā arī iepazīstināja
klātesošos ar Valmieras novada jauno ģerboni un zīmola vadlīnijām, tai skaitā jaunu preču zīmi “Radīts Valmieras novadā”.

Jaunumi un
radošās norises
DARĒ
Valmieras koprades darbnīca DARE saka lielu paldies par aktīvo vasaras sezonu ikvienam, kurš apmeklēja radošās darbnīcas, nāca ciemos individuāli un
apguva dažādas iekārtas, kā arī stāstīja savai ģimenei
un draugiem par darbnīcu.
Iestājoties rudenim un jaunajam mācību gadam,
DARE aicina ciemos uz ekskursijām, lai iepazītos ar
dažādo iekārtu piedāvājumu un uzzinātu, kādas idejas ir iespējams realizēt. DARE piedāvā gan šūšanas
aprīkojumu, gan CNC frēzi, gan lāzergriezēju un lāzergravieri, kā arī 3D printeri un daudzas citas iekārtas.
DARE vadītāja Unda Blaumane: “Pie mums ir ne tikai
iekārtas, bet arī materiāli un tehniskie speciālisti, kuri
atbalstīs un palīdzēs darbā pie iekārtām. Galvenais,
nav jābaidās! Pie mums ir ļoti mājīgi – iedzersim siltu
dzērienu, aprunāsimies un izdomāsim ceļu, kā nonākt
līdz Tavas idejas realizēšanai.”
DARE ir kļuvusi par iecienītu vietu arī tādai radošai
personībai Valmierā kā Sabīnei Ozoliņai no radošās
darbnīcas MOOW. Sabīne atzīst, ka DARE ir fantastiska vieta Valmierā, kur būt un eksperimentēt. Viņa
uzsver: ”Pirmkārt, šeit ir iespējams atnākt, iepazīties
ar iekārtu klāstu, un tad jau radošās idejas pašas sāk
raisīties. Otrkārt, tādiem mazajiem uzņēmējiem kā es
DARE ir fantastiska vieta, kur plašākā spektrā realizēt
savas idejas.”
Tuvākais DARE pasākums, sarunu vakars “Meikeru
Meetup”, plānots 6. oktobrī plkst. 17.00-19.00. DARE
piedāvā dažādas radošās iespējas ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem un kā lielākām, tā mazākām
grupām, iepriekš vienojoties par formātu. Apmeklētājus DARE pieņem pēc iepriekšēja pieraksta, rakstot uz dare@valmierasnovads.lv vai zvanot pa tālr.
29367607. Iepriekš iesakām ielūkoties arī DARE mājaslapā darevalmiera.lv.
Dina Linda Mīlberga,
Valmieras koprades darbnīca DARE
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Pasākuma apmeklētāji ar interesi uzklausīja pašvaldības
priekšsēdētāja un ekspertu vēstījumus, kā arī aktīvi iesaistījās
diskusijās par Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
projektā iekļauto informāciju un citiem sev interesējošiem jautājumiem. Attīstības stratēģija ir izstrādes procesā, tādēļ novada
iedzīvotāju viedoklis un redzējums ir ļoti būtisks.
Aicinām apmeklēt nākamo “Pēcpusdiena ar mēru” jau
26. oktobrī koncertzālē “Valmiera”! Tikšanās tēma: energokopienas, energoefektivitāte, pieejamais finansējums.
Pasākumu “Pēcpusdiena ar mēru” mērķis ir veicināt uzņēmēju iesaisti un informētību par aktivitātēm Valmieras novadā, kā
arī aicināt uzņēmējus aktīvi izteikt savu viedokli, iesaistīties un
diskutēt par aktuāliem problēmjautājumiem. “Pēcpusdiena ar
mēru” ir lieliska vieta, kur sastapt pašvaldības pārstāvjus un citus
uzņēmējus, lai klātienē uzdotu savus jautājumus un saņemtu atbildes.
Pasākumus organizē Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā
ar Valmieras novada pašvaldību.
Justīne Skrastiņa,
Valmieras Attīstības aģentūra

Brīvprātīgā no Vācijas
gūst pieredzi DARĒ
Valmieras koprades darbnīcā DARE no 2022. gada janvāra līdz pat septembra beigām aktīvi ikdienas darbos iesaistās un palīdz Lisa Linh Chi Tran,
kura “DARE to grow” projekta ietvaros uzņemta Valmierā kā brīvprātīgā. Lisa
atbalstīja darbnīcu DARE radošo darbnīcu organizēšanas procesā, vadīšanā,
sociālo mediju satura radīšanā, dažādos ikdienas darbos un citos radošajos
projektos. Lisa stāsta: “Katra diena, ko pavadīju, strādājot DARE, bija lieliska
un vienmēr piepildīta ar jaunu zināšanu apguvi.”
Valmieras koprades darbnīca DARE kopā ar Valmieras Attīstības aģentūru piedāvāja iespēju diviem jauniešiem pavadīt laiku līdz pat 10 mēnēšiem
Valmierā. Projektu atbalstīja Eiropas Solidaritātes korpusa programma. Lisa
atklāj, ka šis projekts viņai šķitis kā iespēja atrast savu sen aizmirsto aizraušanos – caur radošiem darbiem mācīties, realizēt oriģinālas idejas un
apgūt jaunas iekārtas. Latviju un valmieriešus Lisa raksturo kā ļoti izpalīdzīgus un atsaucīgus, neskatoties uz valodas barjeru, kas kādreiz varētu būt
šķērslis. Lisa par Valmieru: “Šeit ir ļoti skaisti, zaļie meži un daba visapkārt liek
ikdienā justies mierīgāk un domas vieglāk raisās.”
Valmieras Attīstības aģentūras un darbnīcas DARE darbinieki atzīst, ka
uzņemt brīvprātīgos jauniešus no ārzemēm ir bijis gan liels izaicinājums,
gan liela laime, jo tādā veidā mēs palīdzam ne tikai viņiem paplašināt redzesloku un apgūt jaunas prasmes, bet arī paši katru dienu iemācāmies ko
jaunu par citu valstu kultūru.
Lisai bija ļoti liels prieks pavadīt vasaru Latvijā un iepazīties ar mūsu valsts
kultūru. Viņai vasaras saulgriežu svinēšana bijis patiesi maģisks un nekad vēl
nepieredzēts notikums. Tāpat viņa izceļ Valmieras pilsētas svētkus jūlijā ar
pozitīvo cilvēku kņadu visapkārt. Jautāta par brīvprātīgo darbu un vai to
ieteiktu citiem jauniešiem, viņa atbild viennozīmīgi: “Es varu tikai no visas
sirds ieteikt izmēģināt brīvprātīgo darbu. Pateicoties dažādām iegūtajām
pieredzēm, es esmu spējusi veidot savu pašizaugsmi. Man ir dota iespēja
iepazīt pavisam citādāku valsti no tās, kurā esmu uzaugusi, un vidi, pie kuras
esmu pieradusi. Tā ir patīkama izkāpšana no savas komforta zonas, jaunu un
fantastisku cilvēku iepazīšana. Šo laiku Latvijā es ļoti novērtēju un ceru, ka
arī citiem jauniešiem šāda iespēja būs pieejama.”
Projekts “DARE To Grow” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas
“Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas
jebkuru iespējamo izlietojumu.
Dina Linda Mīlberga,
Valmieras koprades darbnīca DARE

SPORTS

Valmierā notiks 2025. gada BMX Eiropas
čempionāts
Eiropas Riteņbraukšanas savienība publicējusi tuvāko gadu
Eiropas čempionātu norises vietas. Lielisks novērtējums arī
Latvijai, kas ieguvusi tiesības 2025. gadā Valmierā rīkot Eiropas
čempionātu BMX riteņbraukšanā.
Valmieras pilsēta un Latvijas Riteņbraukšanas federācija iepriekšējos gados sevi apliecinājusi kā lieliskus augsta mēroga
BMX riteņbraukšanas sacensību rīkotājus. To novērtējusi Eiropas Riteņbraukšanas savienība, kas tuvākajos gados lēmusi
Valmierai piešķirt divu augsta starptautiskā līmeņa sacensību
rīkošanas tiesības.
2025. gadā Māra Štromberga BMX trasē “Valmiera” norisināsies Eiropas čempionāts BMX riteņbraukšanā. Šādu godu
Štromberga vārdā nosauktā trase izpelnījusies otro reizi. Pirmo reizi tas notika 2019. gadā, gūstot lielu dalībnieku atzinību.
Arī 2025. gadā Valmierā varēsi redzēt vadošos sportistus elites,
U23, junioru, jaunatnes, amatieru un bērnu grupās.
Savukārt nākamgad Valmierā notiks UEC Eiropas kausa
BMX 5. un 6. posma sacensības. Šāds gods mūsu valstij jau otro
gadu pēc kārtas. Bez Valmieras posmiem Eiropas kausa posmi
notiks arī Veronā (Itālijā), Zolderā (Beļģijā), Benaktijā (Čehijā),

Eiropas BMX kausa posma sacensības Valmierā
Svilandā (Norvēģijā) un Anadiā (Portugālē).
Arī 2024. gadā Valmierā notiks UEC Eiropas kausa posmi
BMX riteņbraukšanā, kuru datumi vēl tiks izziņoti.
Latvijas Riteņbraukšanas federācija

Pirmo reizi Valmierā notika veterānu –
senioru sporta spēles
17. septembrī Valmierā pirmo reizi notika “Valmieras novada atklātās veterānu – senioru sporta spēles 2022”. Sportiskajās
aktivitātēs Jāņa Daliņa stadionā piedalījās vairāk nekā 60 senioru, savukārt volejbola sacensībās Valmieras sākumskolas un
Valmieras Pārgaujas sākumskolas sporta zālēs par spēcīgākās
komandas titulu cīnījās 18 komandas četrās grupās.
Pirms senioru aktivitātēm Jāņa Daliņa stadionā dalībniekiem bija iespēja apskatīt atjaunoto stadionu un jauno
vieglatlētikas manēžu. Elīna Karlivāne, Valmieras novada sporta pārvaldes vadītāja vietniece, un Megija Stalberga, Jāņa
Daliņa stadiona vadītāja, laipni sagaidīja visus un atbildēja uz
interesējošiem jautājumiem. Vairāki dalībnieki jaunībā bijuši
aktīvi sportisti un arī šobrīd iespēju robežās turpina sportot,
tāpēc ar īpašu interesi tika apskatīta stadiona infrastruktūra.

sportiskajās aktivitātēs – šautriņu mešanā, basketbola bumbas
metienos, kornholā, nūjošanā un Valmieras novada fonda
rīkotajā stafetē.

Senioru sportiskās aktivitātes Jāņa Daliņa stadionā

Valmieras volejbolisti
Pēc stadiona apskates dalībnieki no Valmieras biedrības
“Valmieras pensionārs”, Valmieras pagasta senioru biedrības
“Mežābele”, Rencēnu biedrības “Sapratne” un Ēveles biedrības
“Kadiķis”, kā arī citi sportot gribētāji sacentās dažādās aktivitātēs. Īpašu apbrīnu izpelnījās divas dalībnieces. Kundzes,
neskatoties, ka pārsniegts 90 gadu slieksnis, piedalījās visās

Vienlaikus Valmieras sākumskolas un Valmieras Pārgaujas
sākumskolas sporta zālēs notika sacensības volejbolā, kurās
piedalījās mājinieki Valmieras komanda un komandas no
tuvākām un tālākām Latvijas pilsētām, tai skaitā Daugavpils,
Madonas, Saulkrastiem, Rīgas, Ventspils, Līvāniem, Jelgavas,
Preiļiem un Gulbenes. Spēcīgākās komandas titulu šoreiz
ieguva komandas no Madonas, Rīgas, Vecumniekiem un
Ventspils, uzvarot atbilstoši vecuma grupās 35+ sievietēm,
45+ sievietēm, 40+ vīriešiem un 50+ vīriešiem.
Aktīvā diena noslēdzās Valmieras pagasta kultūras namā,
kur uzstājās grupa “Ceļojums“. Dalībnieki pārsprieda dienā
piedzīvoto un ļāvās deju priekam. Tika sadzirdēta atziņa, ka
šādas sportiskas tikšanās ir svarīgas, un cerība, ka kuplajam
volejbolistu pulkam nākamgad pievienosies arī citu sporta
veidu pārstāvji.
Monta Freivalde,
Valmieras novada pašvaldība
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Aicina uzzināt par senajiem darbarīkiem

Valmieras muzejs video stāstos iemūžina seno amatu prasmes

Šī gada izskaņā Valmieras vēsturiskajā centrā atklās Valmieras pils kultūrvides centru un ekspozīciju “de Woldemer”. Tajā būs skatāmi, lasāmi, klausāmi
un pat taustāmi stāsti par Valmieras
vēsturi. Daži video stāsti, kas tika filmēti vasarā, aicina iepazīt amatu prasmes
un senos darbarīkus.
Neilgi pēc saullēkta Kārlis Fogelis,
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja
Etnogrāfijas departamenta vēsturnieks,
kopā ar Valmieras muzeja vēsturniekiem iebrida Gaujā, līdzi nesot zvejas
rīku. “Trejbridis, Vidzemē pazīstams arī
kā kakaža, Latgalē kā troiņiks, citi vārdi – kaba, kabinieks, kūrica, kakažnieks
u.c. – ir velkamais zvejas rīks, ko lietoja
gada siltajā periodā, no pavasara līdz
rudenim. Tam ir divi spārni, tīkla daļai
ir kabas koks jeb izliekums, gala savienojumu sauc par asti. Trīs cilvēki iebrien
upē, nospriego tīklu un vada trejbridi.
Saprotot, ka tīklā ir zivis, spārnu daļu
aizver un ar rīku izbrien krastā,” stāsta
Kārlis Fogelis.

dabas muzejā darbojamies eksperimentālajā etnogrāfijā, jo akadēmiskā
literatūra un etnogrāfu ekspedīcijas
bieži nedod visas atbildes. Bet tās var
gūt, veicot eksperimentālu izpēti. Tā
uzzinām nianses, piemēram, ka svarīgs
ūdens līmenis, straume, kas arī nosaka, vai vajadzīgs tīkls ar šaurākām vai
platākām acīm.”
Veicot eksperimentālo etnogrāfiju
un izgatavojot darbarīkus, tiek studēta akadēmiskā literatūra, pētīts arhīvā
pieejamais, lasītas ekspedīciju atskaites, nereti arī daiļliteratūra un vēsturiskie romāni par tā laika sadzīvi Latvijā. “Lai izveidotu darbarīku, lielā bilde
jāliek kopā no visiem iespējamajiem resursiem, lai darbarīks būtu pēc iespējas

Pašgatavotu trejbridi uz Valmieru atvedis Latvijas
Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Etnogrāfijas
departamenta vēsturnieks Kārlis Fogelis

Video skatāmais zvejas rīks ir viņa
izgatavots. “Ar kolēģi Unu Bērenti, kura
specializējās zemnieku transportlīdzekļu vēsturē, Latvijas Etnogrāfiskajā brīv26

Video stāstā kalēja amata prasmes rāda
“Zilākalna kalumi” amatnieks Artjoms Burcevs

pietuvināts īstenībai, lai sasniegtu vēsturisku precizitāti.” Šādā veidā Kārlis
Fogelis izgatavojis ne tikai trejbridi, bet
izdevies izmēģināt arī katicu, dēļu siena ar divām kamerām, kur iepeld zivis.
Savukārt viņa kolēģe, vēsturniece Una
Bērente ar etnogrāfiskām metodēm
izgatavojusi kamanas, sākot ar koku
iegūšanu mežā, izmantojot etnogrāfiskos rīkus un paņēmienus, piemēram,
slieču koka sautēšanu katlā un tā liekšanu, līdz pilnīgi rekonstruētām un darba
kārtībā esošām vēsturiskām kamanām.
“Eksperimentālajā etnogrāfijā izejam
visu procesu, sākot no brīža, kad iegūsti koka materiālu, līdz brišanai ūdenī,
lai, redzot to visu darbībā, gūtu nepieciešamās atbildes, ko akadēmiskā
literatūra vai arhīvi nevar sniegt. Eksperimentos mācāmies arī no kļūdām,
kas ir ļoti svarīgi un palīdz sasniegt precizitāti.”
Trejbridi Latvijas teritorijā dažās
vietās vēl izmantoja līdz 20. gadsimta
60. gadiem.
Eksperimenti un zvejas pētniecība
ir Kārļa Fogeļa maģistra darbs “Tradicionālie zvejas veidi Vidzemē no 19. gadsimta vidus līdz 20. gadsimta pirmajai pusei”. Tajā apkopoti un aprakstīti
tradicionālie zvejas veidi, iekļaujot visus zvejas rīkus, ko zemnieks pats izgatavoja un pielietoja.
Valmieras vēsturiskajā centrā šobrīd
turpinās būvniecības, pārbūves darbi
un 18. gadsimtā celtās Vecās aptiekas
restaurācija projektā “Valmieras Vēsturiskā centra attīstība”. Šobrīd vēsturnieki
izstrādā dažādus materiālus, kas papildinās ekspozīciju, tostarp uzņemtas
izglītojošas īsfilmas par seno valmieriešu dzīvi. Tās apmeklētājam palīdzēs
labāk izprast kalēja, kaula un ādas
meistaru, kā arī zvejnieka amatu.
Valmieras Vecās aptiekas un ar to
saistītās infrastruktūras pārbūve, atjaunošana un restaurācija tiek īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” prioritārā virziena
“Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt
un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Valmieras
Vēsturiskā centra attīstība” ietvaros.
Projektā vēl ietverta virtuālās ekspozīcijas izveide, kā arī Ziloņu ielas pārbūve.
Projekta īstenošanai piesaistīts Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums līdz 2 000 000,00 EUR un valsts
budžeta dotācija līdz 70 588,24 EUR.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
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Pie Valmieras
bibliotēkas pieejams
grāmatu pakomāts

Grāmatu pakomāts pieejams visu diennakti
Turpinot attīstīt klientiem nepieciešamos pakalpojumus
arī ārpus bibliotēkas darba laika, ikvienam ērtā diennakts
stundā pie Valmieras integrētās bibliotēkas ieejas ir pieejams grāmatu pakomāts bibliotēkas grāmatu un citu iespieddarbu saņemšanai.
Pakomātā izņemt pasūtītos izdevumus var jebkurā diennakts laikā. Interesējošo lasāmvielu vai diskus no DVD kolekcijas bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem iespējams pasūtīt
trīs dažādos veidos:
♦ autorizējoties “Mana bibliotēka”, kopkatalogā pirms iespieddarba pasūtīšanas ir jāveic atzīme “Vēlos saņemt
pakomātā”, kas saglabāsies arī turpmākajiem pasūtījumiem;
♦ zvanot pa tālr. 26667919 (daiļliteratūra, periodika),
26664430 (nozaru unVidzemes Augstskolas mācību literatūra), 26332241 (Bērnu apkalpošanas nodaļa);
♦ e-pastā biblioteka.info@vb.valmierasnovads.lv, norādot
savu tālruņa numuru.
Pasūtījumi tiek apstrādāti bibliotēkas darba laikā. Brīvdienās pieteiktos izdevumus pakomātā var saņemt nākamajā darba dienā. Pēc piekļuves koda saņemšanas pasūtījums no pakomāta jāizņem trīs dienu laikā. Ja vēlaties
izmantot bibliotēkas jauno pakalpojumu, pārliecinieties,
vai bibliotēkas datu bāzē ir jūsu aktuālais tālruņa numurs, jo
tiks nosūtīta īsziņa ar ciparu kodu, kas ir jāievada pakomāta
ciparu panelī.
Lai nodrošinātu lietotājiem visās Valmieras novada publiskajās bibliotēkās līdzvērtīgus nosacījumus, 2022. gada
24. augustā tika apstiprināti aktualizētie Valmieras bibliotēkas un filiālbibliotēku Lietošanas noteikumi. Nozīmīgi, ka
attālinātā lasītāju reģistrācija tagad iespējama visās Valmieras
novada publiskajās bibliotēkās, anketas publicētas Valmieras
bibliotēkas tīmekļa vietnē biblioteka.valmiera.lv.
Valmieras bibliotēka piedāvā mācības “Datorprasmes
senioriem”. Paredzētas sešas ievadnodarbības senioriem
bez priekšzināšanām darbā ar digitālajām ierīcēm. Mācības
plānotas divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās. Interesenti aicināti pieteikties, bibliotēkas darba laikā zvanot
pa tālr. 64222464 vai 26667919.
Jāpiemin, ka jau vairāk nekā gadu Valmieras integrētā
bibliotēka piedāvā klientiem izsniegtās grāmatas, žurnālus
un CD nodot, ievietojot kastē, kas uzstādīta pie ēkas ieejas
durvīm Cēsu ielā 4.
Kristīne Kīne,
Valmieras novada pašvaldība

Valmieras teātra
sezonas pirmais
jauniestudējums
16. septembrī Valmieras teātra Apaļajā zālē pirmizrādi piedzīvoja iestudējums “Nelabie. Pēc Dostojevska” Elmāra Seņkova režijā.
Justīnes Kļavas dramatizējums tapis, iedvesmojoties no pasaules
literatūras klasiķa Fjodora Dostojevska 1872. gadā izdotā romāna
“Velni”.
Stāsta centrā divdesmitgadnieki Nikolajs, Darja, Pēteris, Ivans,
Elizabete un Aleksejs, kuri karstās vasaras dienas aizvada radošā
nometnē, bet naktis – notriecot vecāku naudu vīnā, lai līdz rīta
gaismai diskutētu par vienlīdzību, ideālo valsts iekārtu, mazāk
aizsargāto sabiedrības grupu tiesībām un savas paaudzes pienākumu padarīt pasauli par labāku vietu, kur dzīvot. Viss mainās, kad
jaunieši nolemj pāriet no vārdiem pie darbiem, bet spēcīgāki par
viņu politiskajiem pretiniekiem izrādās katra paša iekšējie dēmoni.
Elmārs Seņkovs: “Šobrīd man interesanti pētīt aizvainotu
cilvēku darbības un motīvus. Šodienas liberālajā pasaulē
aizvainoto netrūkst, jo jebkuram ir iespēja izteikties, atrast
domubiedrus, veidot domubiedru grupas. Cīnīties par savu
taisnību un vērtībām. Bet, kurš ir tas brīdis, kad aizvainojums
kļūst nevaldāms un personiskās vājības iznāk priekšgalā svētām
vērtībām un tas sāk palikt bīstami? Kas notiek, ja vara nonāk
aizvainota cilvēka rokās? No kura brīža sākas radikālisms? Tas viss
mani šobrīd interesē. Bet, protams, izrādē nav tikai par to. Tas ir
ceļš, lai meklētu atbildes uz to, kas nav izskaidrojams. Tas ir par
mūsu Dieviem un Velniem. Arī par bezdibeni, kurā mums bail
ielūkoties, bet reizēm tas jādara, lai garīgi pieaugtu.”
Justīne Kļava: “Lugā ir saglabāti visi grāmatas vadošie raksturi,
taču 19. gadsimta Krievijas ikdienas dzīves reālijas aizstātas
ar mūsdienu rietumu pasaules aktualitātēm un leksiku. Ar šī
dramaturģijas darba palīdzību gribam uzdot jautājumus - kādi
izskatītos mūsdienu radikālie jaunieši, kas būtu viņu konspiratīvās
grupas biedri, par ko un pret ko viņi iestātos un visbeidzot - kāda
būtu mūsdienu studentu organizēta revolūcija?»
Lugas dramatizējums – Justīne Kļava, telpa un gaisma Oskara
Pauliņa pārziņā, kostīmu māksliniece Ilze Vītoliņa, komponists
Edgars Mākens.
Lomās: Aksels Aizkalns, Anna Nele Āboliņa, Ieva Estere Barkāne,
Meinards Liepiņš, Klinta Reinholde, Sandis Runge, Krišjānis Strods,
Elīna Vāne, Kārlis Dzintars Zahovskis.
Biļetes pieejamas Valmieras teātra un Biļešu paradīzes kasēs, kā
arī vdt.lv.
Marta Cekule,
VSIA “Valmieras drāmas teātris”

Kārlis Dzintars Zahovskis Ivana Šatova lomā (foto: Matīss Markovskis)
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Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 1. oktobrī būs
Valmieras novada diena
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 1. oktobrī no plkst. 10.00 līdz
16.00 norisināsies Valmieras novada diena. Aicinām iepazīt un
vairāk uzzināt par otru lielāko novadu Latvijā, kur cieņā praktisks
un darbīgs skatījums uz dzīvi un arī kultūru! Koncertos tiksimies
ar koklētāju Laimu Jansoni, a capella grupu “Latvian Voices” un
citiem māksliniekiem, būs iespēja iegādāties Valmieras novadā
ražotu produkciju, baudīt Valmieras novada garšas, apskatīt izstādi un doties piedzīvojumā, kas patiks gan lieliem, gan maziem
Valmieras novada dienas apmeklētājiem.
Kāpēc Valmierā mīl sportu, kāpēc sakām, ka novada uzņēmēju
ražotais ir bijis pat kosmosā, kāpēc Valmieras un novada vizuālās
identitātes pamatā ir izaugsmes medaļa, to visas dienas garumā
atklās stāsti kubos.
Pēc atklāšanas uzrunām un saksofonu ansambļa “Valmieras
meitenes” muzikālā sveiciena plkst. 11.00 aicinām mazākos
Valmieras novada dienas apmeklētājus uz izrādi “Pasaka par vardulēnu Hugo”. Pasaka, kuras autore ir valmieriete Elīna Krastiņa,
rosina mazos skatītājus domāt par to, vai ir labi sarunāties ar
svešiniekiem, mānīties un slinkot. Pasaku ierunājis aktieris Ainārs
Ančevskis. Lomās: Uģis Točs, Mariuss Grencis, Daina Dzvinko,
Evija Dzvinko. Skaņas apstrāde – Kristaps Krievkalns. Tērpi un
scenogrāfija – Jolanta Rone. Pēc izrādes norisināsies arī jaunās
bērnu grāmatas par vardulēnu Hugo prezentēšana.
No plkst. 13.00 līdz 16.00 aicinām uz Valmieras novada kolektīvu – mūsdienu deju grupa “Baltā”, vadītāja Linda Mīļā, vokālais
ansamblis “Ēra”, vadītāja Dita Tomsone, vokālais ansamblis “Imera”,
vadītājs Imants Točs, kā arī etno kokļu kopa 15 koklētāju sastāvā,
vadītāja Zane Sniķere, – sagatavoto koncertu. Īpašie viesi būs
mūziķe, etnomuzikoloģe, koklētāja Laima Jansone, kā arī izcilā
a capella grupa “Latvian Voices”.
Vai zināji, ka Valmieras novada Kocēnos ik gadu pulcējas
koklētāji no visas pasaules? Pateicamies Laimai Jansonei, ka ik
vasaru varam pieredzēt Pasaules koklētāju nometnes dalībnieku
brīnišķīgos koncertus! Par īpašo Valmieras skaņu kļuvis arī a capella skanējums, grupai “Latvian Voices” kopā ar Valmieras novada
vokālajiem ansambļiem rīkojot A Capella festivālu.
Taču ar mūzikas klausīšanos vien nebūs gana. Iespējams, esi
izpildījis Jāzepa Vītola saviļņojošo skaņdarbu “Gaismas pils” vai
klausījies to izpildām kori. Taču Vidzemes Augstskola aicina iejusties diriģenta lomā. Uzliekot virtuālās un papildinātās realitātes brilles, ieraudzīsi virtuālo kori, kas skaņdarbu izpildīs atbilstoši diriģenta rokas kustībām. Valmieras novada Dikļi ir vieta,
kur ievērojams mācītājs, literāts, skolotājs un izglītības darba
organizators Juris Neikens 1864. gada vasarā rīkoja pirmos latviešu
dziedāšanas svētkus, kas vēlāk izauga par vienu no skaistākajām
tradīcijām – Dziesmu un Deju svētkiem.
Izstādē “Kultūrpunkti” būs apskatāmi Valmieras novada lielāko un arī neparastāko norišu simboli. Tie stāstīs par Valmieras
vasaras teātra festivālu – izrādes notiek vietās, kur parasti teātris
nav skatāms, piemēram, mājas pagalmā, futbola laukumā, mežā
u.c., par Kino Pedāli – uz neparastiem kinoteātriem skatītāji dodas ar velosipēdiem, par Kokmuižas svētkiem, kas atklāj senās
muižas dzīvošanu līdzi laikam, par Mazajiem Opermūzikas svētkiem – Sēļu muižā sinerģijā ar dabas krāšņumu, gaismas un
sveču atspulgu muižas dīķī iespējams baudīt augstas raudzes
profesionālo mākslu, par ļoti garšīgiem svētkiem, kuros viss ir
par un ap saldējumu, un vēl citām Valmieras novada norisēm,
kuras aicinām apmeklēt.
Bibliotēkā būs pieejamas apskatei arī pēdējā desmitgadē
izdotās grāmatas par Valmieras novadu, cilvēkiem un vietām.
Aicinām uzzināt, kādas garšas mīt Valmieras novadā. Īpašs ir
kulinārais mantojums – daudziem ēdieniem un dzērieniem doti
vietvārdu nosaukumi – Valmiera, Rūjiena, Rūja, Strenči, Salaca,
Gauja, Burtnieki, Matīši u.c. Dažus gardumus, kas nes vietas
nosaukumu, būs iespēja nogaršot, piemēram, dzērienu “Rūjas
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Veldze”, Valmieras salātus, Rūjienas salātus. Ar receptēm dalīsies
un vairāk pastāstīs virtuves “Gunas maize” saimniece Guna Ķibere.
Turklāt bibliotēkas kafejnīcas telpās būs iespēja iegādāties
Valmieras novadā ražotu produkciju un uzzināt par veiksmīgiem
biznesa stāstiem un produktiem. Jāpiemin, ka viens no šādiem
stāstiem jau sen dzīvo Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tautas
grāmatu plaukts, kura augstums līdzvērtīgs piecu stāvu mājai,
tapis Valmierā, uzņēmumā SIA “Daiļrade koks”. Bibliotēkā ar gardumiem lutinās arī “Valmiermuižas alus darītava”, piedāvājot gan
jau iecienītos gardumus, gan arī aicinot baudīt jaunas garšas.
Kad ar dažādiem gardumiem būs atjaunoti spēki, aicinām piedalīties Valmieras koprades darbnīcas “DARE” darbnīcās, iepazīstot apdrukas procesu, apdrukājot auduma maisiņus, gatavojot
krūžu paliktņus.
Gaidām ciemos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur 1. oktobrī
satiksiet Valmieras novadu!
Valmieras novada diena norisināsies sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku.

PROGRAMMA
Plkst. 13.00–16.00 koncerti (ātrijā):
♦ Valmieras etno kokļu kopa. Viesmūziķe – koklētāja Laima Jansone. Mūsdienu deju grupu “Baltā”;
♦ Vokālie ansambļi “Imera” un “Ēra”. Viesmūziķi – a cappella grupa “Latvian Voices”.
Plkst. 10.00–16.00 Iepazīsti Valmieras novadu (ātrijā)!
Plkst. 10.00–16.00 tirgošanās un degustācija (kafejnīcas
telpās un pie tās):
♦ Tirgotava “Valmieras novada veiksmes stāsti”;
♦ Valmieras novada ēdienu stāsti, degustācija “Valmieras
novada garšas”.
Plkst. 10.00–16.00 izstādes:
♦ Valmieras novada norišu izstāde “Kultūrpunkti” (starp
1. un 2. stāvu);
♦ Grāmatas Valmieras novadā (Uzziņu un informācijas
centrā).
Plkst. 10.00–16.00 iespēja diriģēt virtuālo kori – virtuālās
un papildinātās realitātes aktivitāte #IzlīdziVītolam (pirmā
stāva oranžērijā).
Plkst. 10.00–16.00 koprades darbnīcas “DARE” radošā
darbnīca (pirmā stāva oranžērijā).
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība

VALMIERĀ
1. oktobrī plkst. 10.00 nūjošanas pārgājiens Valmieras novada senioriem,
sākums Valterkalniņā, Valmierā. Pieteikšanās anketa valmierasnovads.lv. Būs
iespēja saņemt nūjas.
2. oktobrī plkst. 16.00 Valmieras Kultūras centrā Starptautiskajai senioru dienai veltīts koncerts un balle Valmieras
novada senioriem. Plašāk: 31. lpp.
5. oktobrī Valmieras muzeja Izstāžu
namā sadarbībā ar Historia.lv seminārs
“Senie amati un industriālā mantojuma
vietas lauku kultūrainavā”.
6. oktobrī plkst. 17.00–19.00 Valmieras koprades darbnīcā DARE 5. sarunu
vakars “Meikeru Meetup” – sarunas ar
radošiem cilvēkiem, lai veicinātu radošo
kustību Valmierā. Reģistrācija: dareval
miera.lv/pasakumi/.
5., 12., 19. un 26. oktobrī plkst. 18.30–
20.00 tiešsaistē notiks Valmieras
integrētās bibliotēkas organizētās
nodarbības pieaugušo neformālās izglītības programmas “Radošā rakstīšana” (astoņas akadēmiskās stundas) ietvaros, kas licencēta Valmieras novada
Izglītības pārvaldē. Nodarbības vadīs
Ivars Šteinbergs, dzejnieks, atdzejotājs,
literatūrkritiķis. Noslēgumā izsniegs apliecinājumus par dalību nodarbībās. Reģistrācija: biblioteka.valmiera.lv.
Līdz 7. oktobrim Valmieras integrētajā bibliotēkā mākslinieces Gitas Šmites
gleznu izstāde.
8. oktobrī plkst. 10.00–16.00 Rīgas
ielā, posmā no K.Baumaņa ielas līdz
Limbažu ielai, un Vecpuišu parkā notiks
vēsturiskais Simjūda tirgus.
8. oktobrī plkst. 13.00 Vecpuišu parkā
tikšanās ar Zeltīti Kavieri “Viens malks
veselības”.
8. oktobrī plkst. 18.00 Valmieras Kultūras centrā grupas “bet bet” 30 gadu
jubilejas koncerts. Ieeja: 12–30 EUR.
11. oktobrī plkst. 19.00 Valmieras Kultūras centrā Jean-Marie Machado koncerts “MAJAKKA” (Francija/Brazīlija). Ieeja: 10 EUR.
12. oktobrī plkst. 19.00 Valmieras Kultūras centrā Nacionālo Bruņoto spēku
Štāba orķestra koncerts.
No 13. oktobra līdz 3. novembrim
Valmieras estrādē un Sajūtu parkā skriešanas un nūjošanas seriāls “Trahentium
silva 2022”.
14. oktobrī viesnīcā “Wolmar” Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorijas 15 gadu jubilejas pasākums
– konference-seminārs “Jaunieši kopienu filantropijā”.
14. oktobrī plkst. 16.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā Valsts valodas diena
– Latviešu valodas aģentūras grāmatas

Pasākumi
“Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos:
Vidzeme” atvēršanas svētki, tikšanās ar
ievadrakstu autoriem. Plašāk: biblioteka.
valmiera.lv.
14. oktobrī plkst. 19.00 Valmieras Kultūras centrā koncertšovs “Tie 90.tie”
ar grupām “100Debija” un “Tranzīts”,
diskotēka ar DJ Agri Semēvicu. Ieeja:
15 EUR.
Līdz 15. oktobrim Valmieras muzeja Izstāžu nama foajē ekspresizstāde
“Skaistuma pavēlnieki”.
15. oktobrī plkst. 12.00 Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā muzikāls ģimeņu rīts “Atkalredzēšanās svētki” ar popgrupām
“Notiņas” un “Domino”.
15. oktobrī plkst. 14.00 Valmieras
Olimpiskā centra stadionā Optibet futbola Virslīgas 32. kārtas spēle Valmiera
FC–FK Auda. Ieeja: 5 EUR.
16. oktobrī plkst. 18.00 Valmieras
Kultūras centrā Maksima Trivaškeviča
stand-up komēdija “Latviešu komiķis”.
Ieeja: 5 EUR.
No 18. oktobra līdz 12. novembrim
Valmieras muzeja Izstāžu nama foajē ekspresizstāde “Zīmogs – laikmeta
liecinieks”.
22. oktobrī plkst. 18.00 Valmieras
Kultūras centrā tautas deju kolektīvu
koncerts “Mēs-3, jūs-3”. Ieeja: 5 EUR.
23. oktobrī plkst. 17.00 Valmieras
Kultūras centrā grupas “Tautumeitas”
koncerts “Skrejceļš”. Ieeja: 16–23 EUR.
28. oktobrī plkst. 19.00 Valmieras
Kultūras centrā grupas “Big Al & The Jokers” 10 gadu jubilejas koncerts. Ieeja:
10-25 EUR.
29. oktobrī plkst. 19.00 Valmieras
Kultūras centrā rokopera “Mauglis”. Ieeja: 15-25 EUR.
Līdz 29. oktobrim Valmieras muzeja Izstāžu namā Latvijas Mākslas akadēmijas
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas absolventu darbu izstāde “Pa ceļam”.
30. oktobrī plkst. 14.00 Valmieras
Olimpiskā centra stadionā Optibet futbola Virslīgas 34. kārtas spēle Valmiera
FC–FK RFS. Ieeja: 5 EUR.
Līdz 30. oktobrim Valmieras Kultūras
centrā foto biedrības “Valmieras atspulgs” fotoizstāde “Mēs šeit dzīvojam”.

VALMIERAS DRĀMAS
TEĀTRIS
4. oktobrī plkst. 18.30 “Es neesmu klaviernieks” (rež. V. Brasla), ieeja: 20 EUR.
6. oktobrī plkst. 18.30 “Rinda”* (rež.
T. Treinis), ieeja: 20 EUR.
7. oktobrī plkst. 18.30 “Nelabie. Pēc
Dostojevska” (rež. E. Seņkovs), ieeja: 20
EUR.

8. oktobrī plkst. 13.00 “Nelabie. Pēc
Dostojevska” (rež. E. Seņkovs), ieeja:
20 EUR.
8. oktobrī plkst. 18.30 “Vēlā mīla”* (rež.
M. Ķimele), ieeja: 20 EUR.
9. oktobrī plkst. 13.00 “Vēlā mīla”* (rež.
M. Ķimele), ieeja: 20 EUR.
9. oktobrī plkst. 13.00 “Amerikāņu bizons” (rež. I. Mičule), ieeja: 20 EUR.
12. oktobrī plkst. 18.30 “Liesmojošā
tumsa” (rež. T. Treinis), ieeja: 20 EUR.
14. oktobrī plkst. 18.30 “Kalendārs
mani sauc” (rež. M. Eihe), ieeja: 20 EUR.
15. oktobrī plkst. 18.30 “Kalendārs
mani sauc” (rež. M. Eihe), ieeja: 20 EUR.
16. oktobrī plkst. 13.00 “Kalendārs
mani sauc” (rež. M. Eihe), ieeja: 20 EUR.
18. oktobrī plkst. 18.30 “Rinda”* (rež. T.
Treinis), ieeja: 20 EUR.
20. oktobrī plkst. 18.30 “Mēs, roks,
sekss un PSRS” (rež. J. Znotiņš), ieeja: 20
EUR.
*Izrādes notiek koncertzālē “Valmiera”.
Biļetes VDT kasē (tālr. 64207335),
vdt.lv un bilesuparadize.lv.

PIRMIZRĀDES
KINOTEĀTRĪ “GAISMA”
No 1. oktobra “Smaids” (16+), “Mamma
vēl smaida” (LV) (12+) – 3. oktobrī plkst.
19.00 tikšanās ar radošo komandu.
No 7. oktobra “Palaidnīgā feja” (U),
“Upurga” (LV) (16+).
No 14. oktobra “Mans laulības projekts”
(LV) (16+), “Neona pavasaris” (LV) (16+)
+ tikšanās – 17. oktobrī plkst. 19.00
tikšanās ar radošo komandu.
No 21. oktobra “Melnais Ādams” (12+),
“Herisas kundze dodas uz Parīzi” (12+),
“Māsas” (LV) (12+) + tikšanās.
No 28. oktobra “Velna upuris” (12+).
Drīzumā: “Mātes Piens” (LV), “Ziemassvētki džungļos” (LV).
Plašāk: 3dcinema.lv, tālr. 64222641.

BRENGUĻU, KAUGURU un
TRIKĀTAS APVIENĪBĀ
1. oktobrī plkst. 14.00–16.00 Kauguru
pagasta Mūrmuižas bibliotēkā lekcija
“Sirds un asinsvadu veselība”. Plašāk:
18. lpp.
1. oktobrī plkst. 17.00 Trikātas evaņģēliski luteriskajā baznīcā koncerts “Sirdsbalss” – Maija Ozola (vijole) un Līga Ivāne
(ērģeles). Ieeja: ziedojumi.
12. oktobrī plkst. 11.00 Trikātā, Saieta
namā "Depo" veselīga uztura meistarklase. Plašāk: 18. lpp.
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14. oktobrī plkst. 18.00 Trikātā, Saieta
namā dzejas dienām veltīts koncerts “Ar
kastani kabatā” – viesosies Eilta un Viktors Tilčiki.
15. oktobrī plkst. 16.00 Kauguru Kultūras namā Bērzaines amartierteātra izrāde R.Lukss “Vecie draiskuļi”.
21. oktobrī plkst. 18.00 Trikātā, Saieta
namā “Vakarēšana”- dziesmu un sāstu
vakars pie galdiņiem. Dziedātgribētājus
muzikāli atbalstīs mūzikas grupa “Beverīnas raksti”.
22. oktobrī Brenguļu Sporta centrā
“Brenguļu kauss krosmintonā”.
29. oktobrī plkst. 11.00–14.00 Brenguļu Kultūras namā “Diena putniem” –
viktorīna ģimenēm, meistarklase masku
gatavošanā un citas ēverģēlības.

BURTNIEKU APVIENĪBĀ
1. oktobrī plkst. 14.00 Valmieras pagasta kultūras namā izstādes “Zīmē
viegli” atklāšana un radošā nodarbība
“Sketch walk” ar Dainu Domašūti.
3. oktobrī veselīga uztura nodarbības:
plkst. 11.00–13.00 Vecates pagasta bibliotēkā, plkst. 14.00–16.00 Matīšu Tautas namā, plkst. 17.00–19.00 Burtnieku
Kultūras centrā. Plašāk: 18. lpp.
No 3. līdz 28. oktobrim Rencēnu pagasta kultūras namā Valmieras muzeja
ceļojošā izstāde “Poga”.
7. oktobrī plkst. 19.00 Matīšu Tautas
namā Matīšu amatierteātra izrāde.
9. oktobrī plkst. 10.00 Rudens ražas
pārgājiens. Sākums: Rencēnos. Dalības
maksa: 5 EUR. Iepriekšēja pieteikšanās:
tālr. 26332213, e-pasts tic@valmieras
novads.lv vai klātienē Valmieras TIC
(Rīgas ielā 10). Vietu skaits ierobežots!
Plašāk drīzumā: visit.valmiera.lv.
9. oktobrī plkst. 10.00 Matīšu Sv. Mateja baznīcā Pļaujas svētku Dievkalpojums.
No 10. oktobra līdz 18. novembrim
Matīšu Tautas namā Edvīna Šakaļa
metālkalumu izstāde.
14. oktobrī plkst. 19.00 Ēveles Tautas
namā G.Mīlberga joku luga “Skursteņskrāpis” Kārķu amatierteātra “Strops” iestudējumā.
18. oktobrī plkst. 16.00–18.00 pensionāru biedrības “V.P. MEŽĀBELE” telpās
veselīga uztura nodarbība. Plašāk: 18. lpp.
20. oktobrī plkst. 17.00 Matīšu Tautas namā lekcija par slimību profilakses
nozīmi. Plašāk: 18. lpp.
20. oktobrī plkst. 18.00 Valmiermuižas
alus viesistabā Latvijas Leļļu teātra viesizrāde “Bruņinieks, kuram sāpēja zobi”.
Ieeja: 7 EUR (bezrindas.lv).
22. oktobrī plkst. 13.00 Matīšu Tautas namā Burtnieku apvienības Senioru
dienas pasākums, grupas “Zeļļi” koncerts.
22. oktobrī plkst. 19.00 Rencēnu pagasta kultūras nama pašdarbnieku va30

kars.
27. oktobrī plkst. 17.00 Rencēnu pagasta kultūras namā lekcija par slimību
profilakses nozīmi. Plašāk: 18. lpp.
28. oktobrī plkst. 19.00 Valmiermuižas
alus viesistabā dzejas izrāde “Čaks. Vilsons. Iedomu spoguļi”. Ieeja: 25 EUR
(bezrindas.lv).
30. oktobrī plkst. 10.00 Vecates Kultūras centrā Valmieras novada kausa
zolītē 1. posms.
Līdz 1. novembrim Burtnieku baznīcā
Leldes Kalcenavas afišu izstāde un ekspozīcija par baznīcas 14 solu restaurāciju. Apskates pieteikšana: tālr. 26479451.

KOCĒNU APVIENĪBĀ
Oktobrī Bērzaines Tautas namā Lienes
Siliņas personālizstāde “Tik daudz”.
No 3. līdz 31. oktobrim Dikļu Kultūras
centrā Nila Sokolova foto izstāde “Daba
manā novadā”.
No 4. līdz 28. oktobrim Kocēnu
Kultūras namā Tautas lietišķās mākslas
studijas “Smiltene” izstāde “Koki gadalaikos – krāsā un kompozīcijā”.
8. oktobrī plkst. 16.00 Vaidavas pagasta bibliotēka sadarbībā ar Valmieras
Zonta klubu aicina uz konferenci “Niklāvs
Strunke. No Vaidavas līdz Romai”. Piedalās mākslas vēsturniece Aija Brasliņa,
mākslas zinātniece Ilze Martinsone,
LNB Sociālo un humanitāro zinātņu
lasītavas Nozaru informācijas eksperte
Astra Šmite un mākslas vēsturnieks
Jānis Kalnačs. Pasākums notiks Vaidavas
Kultūras un amatniecības centrā.
13. oktobrī plkst. 19.00 Kocēnu Kultūras namā Rudens noskaņu koncerts.
Noskaņu radīs dziesminieks Renārs
Veličko, Nora Urbāne un Mārtiņš Pūcītis. Pasākums pie galdiņiem. Ieeja:
5 EUR.
14. oktobrī plkst. 14.00 Dikļu pagasta bibliotēka organizē literatūras
pasākumu “Valoda, kas pieder tikai
bērniem”. Norises vieta Dikļu Kultūras
centrs. Pasākumā interesentiem būs
iespēja piedalīties literatūras pastaigā,
radošās darbnīcās, paneļdiskusijā un
noklausīties muzikālo sveicienu.
No 15. līdz 31. oktobrim Zilākalna Kultūras namā floristikas kompozīciju izstāde “Rudens krāsas”.
15. oktobrī plkst. 18.00 Kocēnu Kultūras namā deju koncerts “Rudentiņš
bagāts vīrs”. Koncertā piedalīsies Kocēnu
Kultūras nama vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Savieši”, Kocēnu pamatskolas deju kolektīvs “Saulītes”, Valmieras
Kultūras centra senioru deju kolektīvs
“Gauja FIX”. Ieeja: 3 EUR.
20. oktobrī plkst. 11.00 Kocēnu Kultūras namā izrāde bērniem “Pasaka par
vardulēnu Hugo”. Ieeja: 2 EUR.
22. oktobrī plkst. 12.00 Kocēnu Kultūras namā Latvijas vokālo ansambļu

konkursa I kārta, Vidzeme.
22. oktobrī plkst. 19.00 Mujānu biedrības namā dziedātāja Marija Naumova
ar koncertprogrammu “Franču saulrietā”. Biļetes: aula.lv vai zvanot pa tālr.
29829588. Plašāk: mujani.lv.
Līdz 25. oktobrim Kocēnu pagasta
bibliotēkā mākslinieces Kristīnes NuķesPanteļejevas porcelāna darbu izstāde
“Kosmiskā Odiseja“.
Līdz 25. oktobrim Kocēnu pagasta bibliotēkā Ivetas Kreišmanes gleznu izstāde
“Mazās laimītes”.
26. oktobrī plkst. 15.00 Rubenes bibliotēkā tikšanās ar Gunu Rukšāni, sarunas par jauno grāmatu “Pasmaidīsim”.
Līdz 28. oktobrim Vaidavas Kultūras
un amatniecības centrā Ilzes ĒrglesVanagas gleznu izstāde “Iegrimt peoniju
mākoņos”.
29. oktobrī plkst. 14.00 Bērzaines Tautas namā Matīšu amatierteātra izrāde
“Dzīves ainiņas”.

MAZSALACAS APVIENĪBĀ
Oktobrī Mazsalacas pilsētas bibliotēkas
Bērnu nodaļā Artūra Jeskes darbu izstāde “Romantiski dabas skati”.
Oktobrī Mazsalacas muzejā ekspresizstāde “Gaļas skārņi un maiznīcas Mazsalacā (1920–1940).
Oktobrī Mazsalacas Kultūras centrā
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas
pedagogu un bijušo audzēkņu 30 gadu
jubilejas izstāde “Vibrācijas”.
2. oktobrī plkst. 9.00–14.00 Mazsalacā, Saieta laukumā, Tirgus laukumā
un Zaļajā skvērā – Rudens gadatirgus
un amatnieku diena. Tirgotāji, amatnieki aicināti pieteikties līdz 29. septembrim, aizpildot pieteikuma anketu, kas
publicēta Mazsalacas Kultūras centra
Facebook lapā.
2. oktobrī Mazsalacas novada senioru
biedrība “Atbalss” aicina uz Starptautiskās senioru dienas sarīkojumu Sēļu
muižā: plkst. 12.00 ekskursija muižas
kompleksā, plkst. 13.00 Lielajā zālē koncerts-balle kopā ar kapelu “Sēļu muižas
muzikanti”, folkloras kopu “Sēlene” un
dāmu deju kopu “Reverenss”. Dalības
maksa: 1 EUR. Sarīkojums notiks pie
galdiņiem. Nokļūšana uz sarīkojumu
ar autobusu. Pieteikšanās līdz 29. septembrim, zvanot pa tālr. 2517656 (Ēriks
Celmiņš) un 26402652 (Anita Berga).
7. oktobrī plkst. 16.00 Mazsalacas
pilsētas bibliotēkā tikšanās ar juristi un
kriminālromānu autori Rolandu Bulu.
Pasākuma laiks tiks precizēts.
9. oktobrī plkst. 15.00 Mazsalacas
Kultūras centrā Siguldas Tautas teātra
izrāde L.Stumbre “Tā, lai var redzēt ceļu”
(rež. Ā. Liepiņa-Stūrniece). Ieeja: 3 EUR.
No 17. oktobra līdz 30. decembrim
Mazsalacas pilsētas bibliotēkā Ineses
Kalinkas fotogrāfiju un skiču izstāde.

Līdz 23. oktobrim Mazsalacas muzejā
Gunas Mednes gleznu izstāde.
29. oktobrī plkst. 20.00 Leģendu nakts
Sēļu muižā. Saviesīgas muižas noskaņu
vakars ar romantisku pastaigu – stāsts
muižas ēkās, parkā un izstādēs un baroka
mūzikas koncerts “La Vite Italia – soliste
Jolanta Strikaite-Liepiņa, Pēteris Vaickovskis (klavesīns) un Raimonds Melderis (baroka vijole). Pieteikšanās līdz
25 . oktobrim, zvanot pa tālr. 26321158.
Līdz 30. novembrim Sēļu muižas Velvju
zālē mākslinieces Ivetas Plauktiņas
personālizstāde “Pagrieziens”, Mazajā
zālē mākslinieces Aijas Jansones izstāde
“Reiz rudenī”.
Pastāvīgi Sēļu muižā: vēsturiskā ekspozīcija “Sēļu muiža un apkārtnes muižas”,
porcelāna figūriņu kolekcija (Zviedrija).

NAUKŠĒNU APVIENĪBĀ
5. oktobrī plkst. 17.00 Naukšēnu
Kultūras namā Elita un Viktors Tilčiki
noskaņu koncertā “Ar kastani kabatā”.
Ieeja: 2 EUR, pensionāriem bez maksas.
12. oktobrī plkst. 17.30 Naukšēnu
pagasta bibliotēkā “Papua Jaungvineja tuvplānā” – piedzīvojumiem bagātā
ceļojumā aizvedīs pasaules apceļotājs,
grāmatu autors Pēteris Strubergs.
Līdz 14. oktobrim Naukšēnu pagasta
bibliotēkā mākslinieces Signes Ērmanes
bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde.
No 17. oktobra līdz 25. novembrim
Naukšēnu pagasta bibliotēkā Jāņa Ozola fotoizstāde “Mirklis dabā”.
29. oktobrī plkst. 19.00–21.00 Leģendu nakts Naukšēnu muižā “Mūzika –
māksla”. Izpilda Valmieras Mūzikas skolas pedagogu stīgu kvartets.

RŪJIENAS APVIENĪBĀ
Oktobrī Lodes pagasta bibliotēkā Valmieras muzeja ceļojošā izstāde “Saknes
debesīs. Sindija Mačtama”.
Oktobrī Lodes pagasta bibliotēkā Patrīcijas Ketijas Kukaines un Lauras Neilandes fotogrāfiju izstāde.
1. oktobrī plkst. 14.00 Lodes Kultūras
namā Starptautiskajai senioru dienai
veltīts Ainara Bumbiera koncerts “Tev ik
gad` no jauna jāuzplaukst”. Plkst. 13.00
no Rūjienas stāvlaukuma aties pašvaldības autobuss nokļūšanai uz koncertu.
5. oktobrī plkst. 16.00 Rūjienas Kul-

tūras centrā Starptautiskajai senioru
dienai veltīts koncerts kopā ar Arti Šimpermani.
7. oktobrī plkst. 15.00 Rūjienas Tautskolā pasākums “Satiekas hobiji” – iespēja iepazīties ar dažādiem hobijiem un
satikt interesantu rokdarbu autorus.
8. oktobrī plkst. 10.00 Rūjienas Sporta
hallē Igora Ivanova piemiņas turnīrs galda tenisā.
8. oktobrī plkst. 13.00 Ipiķu pagasta
bibliotēkas Lasītāju zālē Turnas amatierteātra izrāde “Jettes vilnas zeķes”.
15. oktobrī plkst. 11.00 Rūjienas Tautskolā Ritas Reinsones “Ēdamo pušķu
meistarklase”.
16. oktobrī plkst. 9.00 Rūjienas Sporta hallē Rūjienas un Naukšēnu novusa
čempionāta dubultspēlēs 1. posms.
22. oktobrī plkst. 18.00 “Rūjienas Kultūras namam 101” – svētku koncerts
kopā ar amatierkolektīviem no Rūjienas,
Lodes, Naukšēniem un Ķoņiem.
26. oktobrī plkst. 18.00 Rūjienas Kultūras centrā leļļu teātris bērniem “Vinnijs
Pūks” . Ieeja: 3 EUR
28. oktobrī plkst. 19.00 “Lodes Kultūras
namam – 34” – amatierkolektīvu un viņu
draugu koncerts un groziņballe. Ieeja:
3 EUR.
29. oktobrī plkst. 20.00 Rūjienas Kultūras centrā Haloween balle jauniešiem.
Ieeja: 3 EUR.

STRENČU APVIENĪBĀ
6. oktobrī plkst. 19.00 Strenču Kultūras centrā, atzīmējot Skolotāju dienu, skolotājiem veltīts pasākums. Vietu
skaits ierobežots, lūdzam pieteikt apmeklējumu līdz 3. oktobrim, rakstot
uz e-pastu liene.krumina@valmieras
novads.lv, pieteiku-mā norādot vārdu,
uzvārdu un dalībnieku skaitu.
8. oktobrī plkst. 20.00 Strenču Kultūras
centrā Rudens balle kopā ar grupu
“Kolibri”. Balle notiks pie galdiņiem
– aicinām līdzi ņemt groziņu! Ieeja:
7 EUR. Biļetes varēs iegādāties pasākuma norises vietā (skaidrā naudā).
Vietu skaits ierobežots, lūdzam pieteikt
savu apmeklējumu līdz 5. oktobrim,
rakstot uz e-pastu liene.krumina@val
mierasnovads.lv, pieteikumā norādot
vārdu, uzvārdu, personu skaitu un zonu,
kurā vēlaties galdiņu: Aktu zālē (balles

norises vietā) vai kafejnīcā (tiem, kuri
starp dejām vēlas atpūsties ne tik skaļā
mūzikas pavadībā).
15. oktobrī plkst. 9.00–13.00 Strenču
tirgus laukumā Hedvigas tirdziņš.
Pieteikšanās līdz 12. oktobrim pa tālr.
26576932 vai 66954852.
29. oktobrī plkst. 18.00 Leģendu nakts
Jērcēnmuižā – Jērcēnmuižas stāsti, veltīti Adelbertam fon Krīdeneram, vakara
gaitā leģendu noskaņās aizvedīs dziedātāja Evelīna Krama.
Pasākumu plāns var tikt mainīts/papildināts. Lūdzam pirms došanās uz
pasākumu, pārliecināties par pasākumu
mājaslapā valmierasnovads.lv, pie ziņojumu stendiem vai pie kultūras
darbiniekiem. Pasākumu, kuriem nav
norādīta ieejas maksa, apmeklējums ir
bez maksas.

PRECIZĒJUMS
Svecīšu vakars Ēveles kapos notiks
8. oktobrī plkst. 17.00.

PASĀKUMS VALMIERAS
NOVADA SENIORIEM
2. oktobrī plkst. 16.00 aicinām
Valmieras novada seniorus uz
Starptautiskajai senioru dienai veltītu pasākumu Valmieras Kultūras
centrā. Koncertā ar skaistāko dziesmu programmu uzstāsies Latvijas estrādes leģenda Žoržs Siksna, savukārt par lustīgu mūziku
ballē rūpēsies grupa “Zeļļi”. Ja ir
vēlēšanās, uz balli var ņemt līdzi
groziņu ar uzkodām – būs iespēja
sēdēt pie galdiņiem.
Pasākuma apmeklējums Valmieras novada senioriem ir bez maksas, iepriekš saņemot ieejas karti
Valmieras Kultūras centra kasē. Tālrunis informācijai un ieejas karšu
rezervācijai: 64207207.
Līga Tarbuna,
Valmieras novada pašvaldība

Klausies podkāstu par mieru un
nemieru, par iedvesmu un sapņiem,
par iedomāto un izdarīto Valmieras novadā!
Spotify

Apple Podcasts

valmierasnovads.lv
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Valmieras novadā to iespējams izdarīt
Valmieras Kultūras centrā (Rīgas ielā 10, Valmierā) un Rūjienas Kultūras namā (Upes ielā 9, Rūjienā).

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 26. septembra līdz 1. oktobra plkst. 12.00 vēlētāja
atrašanās vietai vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Iesnieguma veidlapa publicēta cvk.lv.

