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Diena/ laiks Notikums/ aktivitāte 

Pirmdien, 3. oktobrī: 

Plkst. 8.30 
Valmieras novada pašvaldības struktūrvienību un kapitālsabiedrību 
vadītāju iknedēļas tiešsaistes sanāksme. 

Plkst. 14.00–16.00 Matīšu Tautas namā veselīga uztura nodarbība. Plašāk šeit.  

Plkst. 17.00–19.00 Burtnieku Kultūras centrā veselīga uztura nodarbība. Plašāk šeit. 

Otrdien, 4. oktobrī: 

Plkst. 11.00 
Valmieras novada fonds un Valmieras novada pašvaldība aicina uz 
domradi Brenguļos, sporta centrā “Kaimiņi”. Plašāk par domradēm 
šeit. 

Plkst. 18.00 
Valmieras novada fonds un Valmieras novada pašvaldība aicina uz 
domradi Zilākalna Kultūras namā. Plašāk par domradēm šeit. 

Trešdien, 5. oktobrī: 

Plkst. 9.30 
Valmieras muzeja Izstāžu namā sadarbībā ar Historia.lv seminārs 
“Senie amati un industriālā mantojuma vietas lauku kultūrainavā”. 
Plašāk šeit. 

Plkst. 11.30 
Valmieras novada fonds un Valmieras novada pašvaldība aicina uz 
domradi Dikļu Kultūras centrā. Plašāk par domradēm šeit. 

Plkst. 15.00 
Valmieras novada fonds un Valmieras novada pašvaldība aicina uz 
domradi Kocēnu Kultūras namā. Plašāk par domradēm šeit. 

Plkst. 16.00 
Rūjienas Kultūras namā Starptautiskajai senioru dienai veltīts 
koncerts kopā ar Arti Šimpermani. 

Plkst. 17.00 
Naukšēnu Kultūras namā Starptautiskajai senioru dienai veltīts 
noskaņu koncerts – Elita un Viktors Tilčiki “Ar kastani kabatā”. 

Plkst. 18.30–20.00 
Valmieras bibliotēkas pieaugušo neformālās izglītības programmās 
“Radošā rakstīšana” ietvaros notiks pirmā no četrām nodarbībām, ko 
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vadīs dzejnieks, atdzejotājs, literatūrkritiķis Ivars Šteinbergs. Plašāka 
informācija un pieteikšanās šeit. 

Ceturtdien, 6. oktobrī: 

Plkst. 10.00 
Valmieras novada fonds un Valmieras novada pašvaldība aicina uz 
domradi Endzeles muižā. Plašāk par domradēm šeit. 

Plkst. 11.30–13.30 
Kauguru pagasta kultūras namā notiks vizuāli plastiskās mākslas 
terapijas nodarbība ar mākslas terapeiti Ingu Slokenbergu. Plašāk 
šeit. 

Plkst. 19.00 

Strenču Kultūras centrā pasākums Skolotāju dienai. Ar muzikāliem 
priekšnesumiem priecēs Mārtiņš Kanters. Vietu skaits ierobežots, 
lūdzam pieteikt savu apmeklējumu līdz 3. oktobrim, e-pasts 
liene.krumina@valmierasnovads.lv. Plašāk: šeit. 

Piektdien, 7. oktobrī: 

Plkst. 15.00 

Rūjienas Tautskolā, Skolas ielā 8A, Rūjienā, pasākums “Satiekas 
hobiji”, Agita Bērziņa – dimanta glezniņas, Zinta Veckrievāne (Strūga) 
– izšūtas glezniņas, Guna Ērgle – gleznas, Anita Muižniece – pīti skalu 
grozi, Didzis Dubrovskis – metāla darbi. 

Plkst. 15.00 
Valmieras novada fonds un Valmieras novada pašvaldība aicina uz 
domradi Matīšu Tautas namā. Plašāk par domradēm šeit. 

Plkst. 16.00 
Mazsalacas pilsētas bibliotēkā būs tikšanās ar juristi un 
kriminālromānu autori Rolandu Bulu. 

Plkst. 18.00 
Akcijas “Tavs ieguldījums ainavā” dalībnieku godināšanas pasākums 
un lekcijas Valmiermuižas alus viesistabā. Plašāk šeit. 

Plkst. 19.00 
Matīšu Tautas namā Matīšu amatierteātra izrāde “Mazās dzīves 
ainiņas” (režisore Kristīne Daiga). 

Sestdien, 8. oktobrī: 

Plkst. 10.00 
Valmierā būs Simjūda gadatirgus. Tas norisināsies Rīgas ielā, posmā 
no Kārļa Baumaņa ielas līdz Limbažu ielai, kā arī Vecpuišu parkā. 
Plašāk šeit. 

Plkst. 10.00 
Rūjienas vidusskolas sporta hallē notiks Igora Ivanova piemiņas 
turnīrs galda tenisā. 

Plkst. 10.00–18.00 

Latvijas čempionāta florbolā ietvaros Kocēnu Sporta namā notiks 35+ 
vecuma grupas vīriešu florbola komandu sabraukums, kurā 
piedalīsies septiņas komandas, to vidū Valmieras novada pārstāvji – 
komanda “Rubene”. 

Plkst. 13.00 
Ipiķu pagasta bibliotēkas Lasītāju zālē Turnas amatierteātra izrāde 
“Jettes vilnas zeķes”. 

Plkst. 16.00 
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola un Rūjienas kultūras nama 
pūtēju orķestris “Tālavas Taurētājs” aicina uz labdarības koncertu 
Rūjienas sv. Bērtuļa baznīcā, tās ērģeļu restaurācijas atbalstam. 
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Plkst. 16.00 
Vaidavas Kultūras un amatniecības centrā norisināsies konference 
“Niklāvs Strunke. No Vaidavas līdz Romai”.  

Plkst. 18.00 
Latvijas čempionāta florbolā ietvaros Valmieras Olimpiskajā centrā 
mērosies spēkiem vīriešu virslīgas (ELVI līgas vīriešiem) komandas 
FBK “Valmiera” un FS “Masters/Ulbroka”. 

Plkst. 18.00 
Valmieras Kultūras centrā grupas “bet bet” 30 gadu jubilejas koncerts. 
Ieeja: 12–30 EUR. 

Plkst. 20.00 

Rudens balle Strenču Kultūras centrā. Par balles deju mūziku un 
lustīgu noskaņojumu ballē rūpēsies grupa “Kolibri”. Vietu skaits 
ierobežots, lūdzam pieteikt savu apmeklējumu līdz 5. oktobrim, e-
pasts liene.krumina@valmierasnovads.lv. Plašāk: šeit.  

Svētdien, 9. oktobrī: 

Plkst. 10.00 

Valmierā, Airēšanas slaloma trasē “Krācītes” notiks Latvijas kanoe 
asociācijas Latvijas kausa fināla posms – pēdējā iespēja cīņā par tik 
svarīgajiem kopvērtējuma punktiem. Sportisti no Baltijas valstīm 
pieaugušo un jauniešu vecuma grupās centīsies parādīt labāko 
sniegumu airēšanas trasē un cīnīsies par Latvijas kausa kopvērtējuma 
balvām. 

Plkst. 10.00 

Rudens ražas pārgājiens. Piedzīvojums sāksies pie Rencēnu pagasta 
kultūras nama un vedīs pa visdažādāko segumu ceļiem, taciņām, 
meža stigām un pļavām līdz pat Ēveles lauku ārēm un atpakaļ. Plašāk 
šeit. 

Plkst. 10.00 Matīšu Sv. Mateja baznīcā Pļaujas svētku Dievkalpojums. 

Plkst. 15.00 
Mazsalacas Kultūras centrā viesosies Siguldas Tautas teātris ar izrādi 
“Tā, lai var redzēt ceļu”. Biļetes iegādājamas no 26. septembra. 
Plašāk šeit. 

Dažādas aktualitātes: 

 

No 1. oktobra elektroniski portālā www.epakalpojumi.lv un klātienē no 
3. oktobra Valmieras novada pašvaldība sākusi pieņemt iedzīvotāju 
iesniegumus, lai mājsaimniecības varētu saņemt valsts atbalstu 
apkures izmaksu daļējai kompensēšanai par koksnes granulu, brikešu 
vai malkas iegādi. Plašāk šeit. 

  

Simjūda tirgus laikā, no plkst. 7.00 līdz 18.00, gaidāmi satiksmes 
ierobežojumi. Būs slēgta Rīgas iela posmā no Dārza ielas līdz A. 
Upīša ielai. Sabiedriskais transports virzienā uz Rīgu kursēs maršrutā 
Baumaņa iela, Beātes iela un Limbažu iela. Pasažierus apkalpos 
autobusu pieturā K.Baumaņa ielā un Beātes ielā (pretim veikals 
“Austris”). Virzienā uz Valmieras autoostu autobusi kursēs maršrutā 
Semināra iela, L. Paegles iela, Diakonāta iela. Pasažierus apkalpos 
autobusu pieturā Semināra ielā un Diakonāta ielā. Valmieras pilsētas 
7. maršruta autobuss virzienā no Valmiermuižas uz centru kursēs gar 
tirgu. 

  
No 3. oktobra līdz 16. novembrim Valmieras novadā notiks rudens 
lapu vākšanas akcija. Plašāk šeit. 
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No 3. oktobra atsāksies veselīgas vingrošanas nodarbības Strenčos 
un Jērcēnos. Nodarbības norisināsies līdz 7. novembrim. Plašāk šeit. 

 
No 3. oktobra plkst. 16.30–17.30, 17.30–18.30 un plkst. 18.30–19.30 
Rūjienas vidusskolas sporta hallē notiks vingrošanas nodarbības, ko 
vadīs fizioterapeite Diāna Brēža. Plašāk šeit. 

 
No 4. oktobra katru otrdienu plkst. 13.00 Trikātas Kultūras centrā 
notiks bezmaksas vingrošanas nodarbības ar zemu slodzes 
intensitāti, kurās piedalīties aicināti seniori. Plašāk šeit. 

 

No 5. oktobra katru trešdienu plkst. 17.30–18.30 Rūjienas vidusskolas 
sporta hallē notiks jogas nodarbības, kas piemērotas ikvienam, 
neskatoties uz vecumu un fiziskās sagatavotības līmeni. Jogas 
nodarbības notiks arī Vilpulkā, “Pagastmājā” trešdienās plkst. 19.15–
20.15. Dalība: bez maksas. Nodarbību apmeklētājiem būs pieejami 
vingrošanas paklājiņi. Plašāk šeit. 

 

No 13. oktobra četros posmos Valmieras estrādes apkārtnē 
norisināsies skriešanas un nūjošanas sacensību seriāls “Trahentium 
Silva”, ko ar Valmieras novada pašvaldības atbalstu organizē SIA 
“Heinola”. Plašāk šeit. 

 

No 13. oktobra Valmieras bibliotēka piedāvā apmācības 
“Datorprasmes senioriem. Ievads digitālo ierīču lietošanā” – sešas 
nodarbības iesācējiem darbā ar digitālajām ierīcēm. Apmācības 
plānotas divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās. Interesenti 
aicināti pieteikties pa tālr. 64222464 vai 26667919. 

  
Oktobrī un novembrī kapsētās Valmieras novadā notiks svecīšu 
vakari. Plašāk šeit. 

  
Turpinās Valmieras novada apceļošanas akcija “konTŪRE”, kuras 
noslēgumā būs iespēja tikt pie vērtīgām balvām. Plašāk šeit. 

  

Aizvadītajā nedēļā (no 26. septembra līdz 2. oktobrim) Vidzemes 
slimnīcā piedzimuši 19 bērni, 11 meitenes un astoņi puiši. No visiem 
jaundzimušajiem četri ir valmierieši, trīs bērniņi no Valmieras novada 
Valmieras pagasta, to skaitā dvīņu māsiņas, viens rūjienietis un viens 
bērniņš no Kauguru pagasta. 

  
Valmieras novada pašvaldības mājaslapā publicēta informācija par 
aktuālajām pašvaldības nekustamo un kustamo īpašumu izsolēm. 
Plašāk šeit. 

  

Valmieras novada pašvaldības mājaslapā vienkopus pieejama 
informācija par 30 aktuālajiem darba piedāvājumiem pašvaldībā, 
valsts pārvaldē un uzņēmumos, kas savu darbību veic Valmieras 
novadā vai tā apkārtnē. Plašāk šeit. 

 

Valmieras novada pašvaldība aicina reģistrēties nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniski, tā palīdzot 
ietaupīt gan pašvaldības budžeta līdzekļus, gan dzīvojot videi 
draudzīgāk. Plašāk šeit. 

  No 1. oktobra izmaiņas sezonas maršrutos. Plašāk šeit. 

  
No 1. oktobra būs atvērts jauns Valmieras pilsētas autobusa maršruts. 
Plašāk šeit. 

https://www.valmierasnovads.lv/veselibas-projektu-aktivitates/
https://www.valmierasnovads.lv/veselibas-projektu-aktivitates/
https://www.valmierasnovads.lv/veselibas-projektu-aktivitates/
https://www.valmierasnovads.lv/veselibas-projektu-aktivitates/
https://drive.google.com/file/d/1lnYticNY33fRI6mOl_mS7r5yqQPqBsiu/view
http://www.valmierasnovads.lv/svecisu-vakari-kapsetas-valmieras-novada-2/
http://www.valmierasnovads.lv/svecisu-vakari-kapsetas-valmieras-novada-2/
http://www.valmierasnovads.lv/piedalies-valmieras-novada-celosanas-akcija-konture/
http://www.valmierasnovads.lv/piedalies-valmieras-novada-celosanas-akcija-konture/
https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/informacija/izsoles/
https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/informacija/izsoles/
https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/informacija/darba-piedavajumi/
https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/informacija/darba-piedavajumi/
http://www.valmierasnovads.lv/sanem-nekustama-ipasuma-nodokla-maksasanas-pazinojumu-elektroniski/
https://www.valmierasnovads.lv/izmainas-sezonas-marsrutos-2/
https://www.valmierasnovads.lv/izmainas-sezonas-marsrutos-2/
https://vtu-valmiera.lv/valmiera-atklas-jaunus-autobusu-reisus/


  

Kamēr top jaunās skolēnu apliecības, Valmieras pilsētas maršrutu 
autobusos būs derīgas līdzšinējās skolēnu apliecības. Savukārt 
atlaides saņemšanai reģionālās nozīmes autobusos skolēniem, 
kamēr izgatavo jaunās skolēnu apliecības, jāiegādājas autobusa 
biļete. Tā jāsaglabā un pēc tam jāiesniedz skolā, lai varētu kompensēt 
šos izdevumus. Plašāk šeit. 

  
SIA “VTU Valmiera” aicina iesūtīt attēlus 2023. gada kalendāram. 
Plašāk šeit. 

 

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. 

Atbalsts Ukrainai: 

  
Valmieras Attīstības aģentūra ir atvērusi ziedojumu kontu: 
LV37RIKO0002930340339. Ziedojot lūdzam norādīt mērķi “Atbalsts 
Ukrainas bēgļiem”. Plašāk šeit. 

  
Valmieras novada iedzīvotājus aicina sniegt palīdzību Ukrainas 
iedzīvotājiem! Plašāk šeit. 

  
Biežāk uzdotie jautājumi par personu no Ukrainas ieceļošanu Latvijā 
no Iekšlietu ministrijas šeit. 

  

Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un 
saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, darbu 
uzsācis Sabiedrības integrācijas fonda izveidotais vienotais 
informatīvais tālrunis – “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” – 27380380. 
Plašāk šeit. 

  

Lai vienkopus apvienotu privātpersonu sniegtās izmitināšanas 
iespējas patvēruma meklētājiem no Ukrainas, aicinām Valmieras 
novada iedzīvotājus informācijas reģistrā pieteikt savu īpašumu 
ukraiņu bēgļu izmitināšanai. Plašāk šeit. 

  

Lai palīdzētu Ukrainas bēgļiem vieglāk atrast mājokli Latvijā, portālā 
majasbegliem.lv aicina pieteikt mājokļus, kuri pieejami Ukrainas 
cilvēkiem īrei vai bez maksas. Tāpat portālā pieejama praktiska 
informācija par mājokļa īres jautājumiem. Plašāk šeit. 

  
Stiprinot Ukrainas ekonomiku, aicina izvēlēties Ukrainā ražotas 
preces. Plašāk šeit. 

  
Ukrainas civiliedzīvotājiem pieejamas bezmaksas latviešu valodas 
apmācības. Plašāk šeit. 

Izstādes: 

  
Oktobrī Mazsalacas Kultūras centrā apskatāma Mazsalacas Mūzikas 
un mākslas skolas pedagogu un bijušo audzēkņu 30 gadu jubilejas 
izstāde “Vibrācijas”. 
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Oktobrī Bērzaines Tautas namā Lienes Siliņas personālizstāde “Tik 
daudz”. 

  
Oktobrī Mazsalacas muzejā ekspresizstāde “Gaļas skārņi un 
maiznīcas (1920–1940) Mazsalacā”. 

  
Oktobrī Sēļu muižas Velvju zālē Ivetas Plauktiņas personālizstāde 
“Pagrieziens” un Mazajā zālē mākslinieces Aijas Jansones izstāde 
“Reiz rudenī”. 

  
No 23. septembra Strenču pilsētas bibliotēkā skatāma mākslinieces 
Solveigas Kļaviņas gleznu izstāde “Radīts priekam”. 

  
No 26. septembra Sedas pilsētas bibliotēkā Agņa Šmita foto izstāde 
“Dzīvnieki mājās, pagalmā un pļavā”. 

 
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”. 

  
Līdz 7. oktobrim Valmieras integrētajā bibliotēkā mākslinieces Gitas 
Šmites gleznu izstāde. 

  
Līdz 14. oktobrim Naukšēnu pagasta bibliotēkā mākslinieces Signes 
Ērmanes bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde. 

  
Līdz 15. oktobrim Valmieras muzeja Izstāžu nama foajē 
ekspresizstāde “Skaistuma pavēlnieki”. 

  
Līdz 23. oktobrim Mazsalacas muzejā Gunas Mednes gleznu 
izstāde. 

  
Līdz 25. oktobrim Kocēnu bibliotēkā Ivetas Kreišmanes gleznu 
izstāde “Mazās laimītes”. 

  
Līdz 25. oktobrim Kocēnu bibliotēkas Velvju zālē mākslinieces 
Kristīnes Nuķes-Panteļejevas porcelāna darbu izstāde “Kosmiskā 
Odiseja”. 

  
Līdz 28. oktobrim Vaidavas Kultūras un amatniecības centrā Ilzes 
Ērgles-Vanagas gleznu izstāde “Iegrimt peoniju mākoņos”. 

 
Līdz 28. oktobrim Rencēnu pagasta kultūras namā apskatāma 
Valmieras muzeja ceļojošā izstāde “Poga”. 

  
Līdz 29. oktobrim Valmieras muzeja Izstāžu namā apskatāma 
Latvijas Mākslas akadēmijas izstāde “Pa ceļam”. 

  
Līdz 30. oktobrim Valmieras Kultūras centrā foto biedrības 
“Valmieras atspulgs” fotoizstāde “Mēs šeit dzīvojam”. 

  
Līdz 1. novembrim Burtnieku baznīcā Leldes Kalcenavas afišu 
izstāde un ekspozīcija par baznīcas 14 solu restaurāciju. Apskates 
pieteikšana pa tālruni tālr. 26479451. 

  
Līdz 25. novembrim Mazsalacas pilsētas bibliotēkas Bērnu nodaļā 
Artūra Jeskes darbu izstāde “Romantiski dabas skati”. 



  
Līdz gada nogalei Rūjienas Izstāžu zālē, Upes ielā 7 apskatāma 
mākslinieces Dainas Dagnijas tekstila kolāžu izstāde “Valdniece”. 

 


