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Diena/ laiks Notikums/ aktivitāte 

Pirmdien, 21. novembrī: 

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

Plkst. 17.30–20.45 Strenču pamatskolā un Jērcēnmuižā notiks papildu veselīgas 
vingrošanas nodarbības fizioterapeites Sandas Ķimses vadībā. 
Informācija pa tālruni 22411816. 

Plkst. 19.00 Kinoteātrī “Gaisma” būs tikšanās ar filmas “Janvāris” radošo komandu 
(maksas norise). 

Otrdien, 22. novembrī: 

Plkst. 10.00–18.00 Mazsalacas Kultūras centrā profesionālās pilnveides kursi pašvaldību 
kultūras centru vadītājiem “Aktualitātes kultūras centru darbībā”.  

Plkst. 10.00 Aicinām uz adīšanas meistarklasi Rūjienas Tautskolā, lai apgūtu 
zeķu, apkaklītes un džemperu adīšanu. Nodarbību vadīs Inese 
Ķezbere. Papildu informācija un pieteikšanās pa tālr. 26397236. 

Trešdien, 23. novembrī: 

Plkst. 10.00–18.00 Mazsalacas Kultūras centrā profesionālās pilnveides kursi pašvaldību 
kultūras centru vadītājiem “Aktualitātes kultūras centru darbībā”.  

Plkst. 15.00 Mazsalacas pilsētas bibliotēkā Mazsalacas stāstnieku kopas tikšanās 
pēcpusdiena “Kādas fotogrāfijas stāsts”.  

Plkst. 19.00 Dikļu Kultūras centrā būs skatāma latviešu spēlfilma “Suflieris”. Ieeja: 
3 EUR. 

Ceturtdien, 24. novembrī: 

Plkst. 10.00 Naukšēnu Kultūras namā notiks Valmieras novada pašvaldības 
domes sēde. 

http://www.valmierasnovads.lv/


Plkst. 10.00 Valmieras muzeja Izstāžu namā starptautiskā konference “Jauno 
vēsturnieku zinātniskie lasījumi VIII”. Plašāk šeit. 

Plkst. 10.00–18.00 Mazsalacas Kultūras centrā profesionālās pilnveides kursi pašvaldību 
kultūras centru vadītājiem “Aktualitātes kultūras centru darbībā”.  

Plkst. 18.00 Naukšēnu Kultūras namā notiks iedzīvotāju tikšanās ar Valmieras 
novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku, Naukšēnu 
apvienības pārvaldes vadītāju Jāni Zumentu un Valmieras novada 
pašvaldības domes deputātiem. Tikšanās programmā – aktualitātes 
Naukšēnu apvienībā, atbildes uz iedzīvotājiem interesējošiem 
jautājumiem. 

Plkst. 18.00 Valmiermuižas alus viesistabā būs skatāma Latvijas Leļļu teātra 
viesizrāde “Makss un Morics” (biļetes ir izpārdotas). Plašāk šeit. 

Plkst. 18.00 Grupas “Prāta Vētra” koncerfilmas “Gads bez kalendāra” izrādīšana 
kinoteātrī “Gaisma” (maksas norise). 

Plkst. 18.30 Kocēnu pagasta bibliotēkā Kocēnos Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 
ietvaros pārlapos ievērojamā mūsdienu norvēģu rakstnieka Pēra 
Petersona grāmatu “Prom ārā zirgus zagt” un skatīsies režisora 
Hansa Petersa Molanda filmu, kas uzņemta pēc Pēra Petersona 
romāna motīviem. 

Plkst. 19.00 Vaidavas Kultūras un amatniecības centrā būs skatāma latviešu 
spēlfilma “Suflieris”. Ieeja: 3 EUR. 

Plkst. 20.00 Valmieras Olimpiskajā centrā notiks Latvijas čempionāta florbolā 
vīriešu virslīgas spēle starp komandām FBK “Valmiera” un FBK SĀC. 
Ieeja: 3 EUR, līdz 6 g.v. bez maksas. 

Piektdien, 25. novembrī: 

Plkst. 9.30 Starptautiskā konference “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VIII” 
(zoom platformā). Plašāk šeit. 

Plkst. 19.00 Valmieras Kultūras centrā svētku koncerts “Mans zelts ir mana tauta”. 
Ieejas maksa: 15–25 EUR. Plašāk šeit. 

Plkst. 19.30 Tikšanās ar grupu “Prāta Vētra” un koncerfilmas “Gads bez 
kalendāra” izrādīšana kinoteātrī “Gaisma” (maksas norise). 

Sestdien, 26. novembrī: 

 Aicinām ceļot laikā Sedas pamesteņu ekspedīcijā kopā ar vietējo 
iedzīvotāju, Sedas pilsētas bibliotēkas vadītāju un stāstnieci Viktoriju 
Brjuņinu. Pieteikšanās no 21. novembra, aizpildot pieteikuma anketu 
visit.valmiera.lv.  

Plkst. 10.00 Iedzīvotāji aicināti piedalīties aptuveni 6 km garā veselības 
pārgājienā, kas norisināsies gar Burtnieku ezera krastu (pārgājiena 
sākums asfaltētajā stāvlaukumā (uz Dūres pusi) pie Burtnieku 
baznīcas). Maršruts vedīs pa mežu un lauku takām, ceļiem. Dalība 
bez maksas. Plašāk šeit. 

https://www.valmierasnovads.lv/vesturnieki-valmiera-stastis-par-jaunakajiem-petijumiem/
https://www.valmierasnovads.lv/events/latvijas-lellu-teatra-viesizrade-makss-un-morics/
https://www.valmierasnovads.lv/vesturnieki-valmiera-stastis-par-jaunakajiem-petijumiem/
https://www.valmierasnovads.lv/events/svetku-koncerts-mans-zelts-ir-mana-tauta/
https://visit.valmiera.lv/pasakumi/sedas-pamestenu-ekspedicija/
https://www.valmierasnovads.lv/events/veselibas-pargajiens-gar-burtnieku-ezera-krastu/


Plkst. 12.00 Matīšu Tautas namā būs skatāma koncertkompānijas “Soliaris” 
(Lietuva) cirka izrāde “Pasakainā planēta”. Programmā – suņi, kaķi, 
zaķis, čūskas, papagailis, fotografēšanās ar dzīvniekiem. Ieeja: 6 
EUR, bērniem līdz 3 g.v. bez maksas. 

Plkst. 13.00 Rencēnu pagasta kultūras namā notiks kapelu saiets. Ieeja: 3 EUR. 
Galdiņu rezervācija, zvanot pa tālr. 29183096. 

Plkst. 13.00 Jērcēnu bibliotēka aicina uz adventes vainagu gatavošanas radošo 
darbnīcu. Informācija pa tālr. 28645054. 

Plkst. 15.00  Mazsalcas Kultūras centrā notiks Vecates Kultūras centra vokālā 
ansambļa “Dziedātprieks” un ansambļa draugu sadziedāšanās 
koncerts “Mums ir katram sava dziesma”. Ieeja: 3 EUR. Biļetes 
pieejamas arī iepriekšpārdošanā. 

Plkst. 17.00 Brenguļu Kultūras namā notiks vidējās paaudzes deju kolektīva 
“Dzieti” jubilejas koncerts “Lai zied!”. Plašāk šeit.  

Plkst. 18.00 Rūjienas Kultūras centrā norisināsies vidējās paaudzes deju kolektīva 
“Luste” jubilejas koncerts “25+”. 

Plkst. 18.00 Grupas “Prāta Vētra” koncerfilmas “Gads bez kalendāra” izrādīšana 
kinoteātrī “Gaisma” (maksas norise). 

Plkst. 19.00 Valmieras Olimpiskajā centrā notiks Pafbet Latvijas–Igaunijas 
basketbola līgas spēle starp komandām “Valmiera Glass ViA” un 
“Tartu Ülikool Maks & Moorits”. Ieeja: 3–5 EUR, līdz 6 g.v. bez 
maksas. 

Plkst. 19.00 Mujānu Biedrības nama Mansardā ar īpašu koncertu viesosies 
mūziķis Kārlis Kazāks, kuram pievienosies dziedātāja un pianiste 
Anete Kozlovska (maksas norise). Plašāk šeit. 

Svētdien, 27. novembrī: 

Plkst. 10.00 Rūjienas Sporta hallē notiks kornhola turnīrs dubultspēlēs. Plašāka 
informācija pa tālr. 20212466. 

Plkst. 10.00 Vecates pagasta kultūras centrā notiks Valmieras novada kausa zolītē 
2. posms. Dalības maksa: 10 EUR. Plašāk šeit. 

Plkst. 11.00–17.00 Dikļu pagastā notiks šķūņa durvis vērs LAUX Ziemassvētku pop-up 

veikals. Plašāk šeit. 

Plkst. 14.00  Ēveles Tautas namā, Matīšu Tautas namā un Rencēnu pagasta 
kultūras namā būs skatāma režisora Ivara Selecka dokumentālā filma 
“Zemnieki”. Ieeja: 3 EUR. 

Plkt. 15.30  Mazsalacas Kultūras centrā būs skatāma Aigara Graubas filma 
“Circenīša ziemassvētki”. Ieeja: 3 EUR. Biļetes būs iespējams 
iegādāties pirms seansa.  

plkst. 16.00 Naukšēnu Kultūras namā viesosies Bērzaines Tautas nama 
amatierteātris ar izrādi R.Lukss “Vecie draiskuļi” (režisors Andris 
Liepiņš). Ieeja: 2 EUR. 

https://www.valmierasnovads.lv/events/vpdk-dzieti-jubilejas-koncerts-lai-zied/
https://www.valmierasnovads.lv/events/karla-kazaka-un-anetes-kozlovskas-koncerts/
https://www.valmierasnovads.lv/events/valmieras-novada-kauss-zolite-9-2/
https://fb.me/e/2rhOipK4J


Plkst. 16.00 Kocēnu Sporta namā notiks Latvijas čempionāta florbolā vīriešu 
virslīgas spēle, kurā tiksies “Rubene” un “Irlava”. Ieeja: 2 EUR, līdz 18 
g.v. bez maksas 

Plkst. 17.00 Valmierā Ziemassvētku egles iedegšanas svētki norisināsies 27. 
novembrī plkst. 17.00. Valmieras Kultūras centrā svētku sajūtu 
ziemas noskaņu koncertā uzburs Siguldas jauniešu pūtēju orķestris 
“Sudrabskaņa” (diriģenti Elmārs Rudzītis un Arnis Šmitiņš) un 
Siguldas mākslu skolas “Baltais flīģelis” jauniešu koris (diriģente 
Solveiga Vītoliņa). Plkst. 18.00 laukumā pie Valmieras Kultūras centra 
notiks Ziemassvētku egles iedegšana, aicinot piedzīvot īstu brīnumu 
– kopā ar radošo apvienību “Pasaku nams” koncertuzvedumā 
“Konfektes stāsts” atdzīvosies gan Piparkūku vīriņš un uzpūtenis, gan 
vafelīte un šokolādīte, kuri kopīgiem spēkiem palīdzēs konfektītei 
saprast, kas viņa patiesībā vēlas būt. Plkst. 16.00–20.00 būs 
iespējams iegādāties arī dažādus svētku gardumus. 

Plkst. 17.00 Mazsalacas Saieta laukumā Ziemassvētku egles iedegšanas svētki.  

Plkst. 17.00 Grupas “Prāta Vētra” koncerfilmas “Gads bez kalendāra” izrādīšana 
kinoteātrī “Gaisma” (maksas norise). 

Dažādas aktualitātes: 

 SIA “VTU Valmiera” informē, ka no 21. novembra mainīti autobusu 
kustības saraksti: 

● mainīts atiešanas laiks maršruta Valmiera–Cēsis reisam no 
plkst. 17.15 uz plkst. 17.30 no Valmieras autoostas (izpilda 
katru dienu); 

● mainīts atiešanas laiks maršruta Rūjiena–Ipiķu skola–Rūjiena 
reisam no plkst. 8.10 uz plkst. 8.25 (izpilda sestdienās un 
brīvlaikā trešdienās); 

● mainīts atiešanas laiks maršruta Rūjiena–Ipiķu skola–Rūjiena 
reisam no plkst. 13.00 uz plkst. 13.10 (izpilda sestdienās un 
brīvlaikā trešdienās). 

 Līdz 27. novembrim turpinās Valmieras Restorānu nedēļa. Viesus ar 
īpašu trīs kārtu maltīti un pieskaņotu dzērienu karti lutinās seši 
Valmieras ēdinātāji – viesnīcas “Wolmar” restorāns, restorāns 
“Akustika”, ģimenes restorāns “Delizia”, restorāns “Rātes Vārti”, 
kafejnīca “Tērbata”, kafejnīca “Ahh-meat”. Plašāk šeit. 

 Izdoti Valmieras novada 2023. gada kalendāri, kas veidoti, 
iedvesmojoties no plašā un gleznainā kultūrvēstures mantojuma – 
pilīm, pilsdrupām, muižām un pusmuižām, kas no visām debespusēm 
ieskauj Valmieras novadu. Plašāk šeit. 

 Lai veicinātu Valmieras novada bērnu un jauniešu saturīgu un 
lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, veidotu daudzveidīgu kultūrvidi un 
sporta veidu attīstību, līdz 9. decembrim pašvaldība aicina iesniegt 
pieteikumus 2023. gada kultūras, sporta un nometņu projektu 
konkursos. Plašāk šeit. 

 Valmieras novadā paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 
likmi laikus ekspluatācijā nenodotām ēkām piemēros no 2024. gada 
1. janvāra. Plašāk šeit. 

https://www.valmierasnovads.lv/valmieras-restoranu-nedela-lutinas-gardezus/
https://www.valmierasnovads.lv/izdots-valmieras-novada-2023-gada-kalendars/
https://www.valmierasnovads.lv/izsludinats-valmieras-novada-pasvaldibas-kulturas-sporta-un-nometnu-projektu-konkurss/
https://www.valmierasnovads.lv/paaugstinato-nin-likmi-laikus-ekspluatacija-nenodotam-ekam-valmieras-novada-piemeros-no-2024-gada-1-janvara/


 Valmieras novada pašvaldība aicina fiziskas personas – nekustamā 
īpašuma īpašniekus izvērtēt personu deklarēšanas nepieciešamību 
īpašumos, kuri paredzēti dzīvošanai, un veikt to līdz 2022. gada 
31. decembrim. Plašāk šeit.  

 Valmieras novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 25. novembrim 
piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju vajadzības 
pieaugušo izglītības jomā. Plašāk šeit. 

 Lai analizētu esošo situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā 
Valmieras novadā, ļoti nozīmīga ir iedzīvotāju līdzdalība – situācijas 
novērtējums un viedoklis par nepieciešamo atbalstu, tāpēc iedzīvotāji 
aicināti piedalīties aptaujā. Plašāk šeit. 

 No 1. novembra Valmieras novada pašvaldība pieņem iedzīvotāju 
iesniegumus, lai mājsaimniecības varētu saņemt valsts atbalstu 
izmaksu daļējai kompensēšanai par apkurei patērēto elektroenerģiju. 
Tāpat turpinās iesniegumu pieņemšana par koksnes granulu, brikešu 
vai malkas iegādi. Savukārt līdz 30. novembrim var pieteikties fiksētā 
atbalsta saņemšanai vienam mājoklim 60 eiro apmērā, ja malka 
apkurei iegādāta līdz šā gada 31. augustam un nav iespējams uzrādīt 
maksājumu apliecinošu dokumentu. Plašāk par atbalstu šeit. 

 Rūjienas vidusskolas sporta zālē līdz 6. decembrim katru otrdienu 
plkst. 18.30–19.30 norisinās sporta nodarbības – 8. un 15. novembrī 
notiks aerobika, savukārt 22., 29. novembrī un 6. decembrī – kardio 
treniņi. Dalībai nodarbībās nepieciešams pieteikties pie treneres 
Lienes Nagles pa tālr. 26657099. Plašāk šeit. 

 Novembra pirmdienās: 21. novembrī: plkst. 17.30–18.30 un plkst. 
18.30–19.30 Rūjienas vidusskolas sporta hallē notiek vingrošanas 
nodarbības, ko vada fizioterapeite Diāna Brēža. Plašāk šeit. 

 Katru otrdienu līdz 13. decembrim plkst. 13.00 Trikātas Kultūras 
centrā notiek bezmaksas vingrošanas nodarbības ar zemu slodzes 
intensitāti, kurās piedalīties aicināti seniori. Plašāk šeit. 

 Katru trešdienu līdz 21. decembrim plkst. 18.00 Brenguļu Kultūras 
namā notiek vingrošanas nodarbības pie sertificēta fizioterapeita 
Normunda Bucenieka. Nodarbības būs piemērotas iedzīvotājiem ar 
dažādu fiziskās sagatavotības līmeni. Plašāk šeit. 

 Katru trešdienu plkst. 17.30–18.30 Rūjienas vidusskolas sporta hallē 
notiek jogas nodarbības, kas piemērotas ikvienam, neskatoties uz 
vecumu un fiziskās sagatavotības līmeni. Jogas nodarbības notiek arī 
Vilpulkā, “Pagastmājā” trešdienās plkst. 19.15–20.15. Nodarbību 
apmeklētājiem pieejami vingrošanas paklājiņi. Plašāk šeit. 

 Katru pirmdienu un ceturtdienu plkst. 18.00 Naukšēnu vidusskolas 
sporta zālē notiek vingrošanas nodarbības kopā ar fizioterapeiti Dairu 
Lāci. Savukārt seniori aicināti apmeklēt vingrošanas nodarbības katru 
trešdienu plkst. 17.30 Naukšēnu vidusskolas trenažieru zālē. 

  Aizvadītajā nedēļā, no 14. līdz 20. novembrim, Vidzemes slimnīcā 
piedzimis 21 bērniņš. Divi mazuļi – valmierietis un mazsalaciete 
pasaulē nākuši 18. novembrī, Latvijas 104. dzimšanas dienā, un šo 
bērniņu jubilejās vienmēr plīvos valsts karogi. No visiem 
jaundzimušajiem seši ir valmierieši, viens bērniņš piedzimis ģimenei 
Valmieras novada Jeru pagastā. 

https://www.valmierasnovads.lv/valmieras-novada-fizisko-personu-ipasumiem-kuros-nav-deklareta-neviena-persona-bus-paaugstinata-nin-likme/
http://www.valmierasnovads.lv/valmieras-novada-iedzivotaji-aicinati-piedalities-aptauja-par-pieauguso-izglitibu/
https://www.valmierasnovads.lv/noverte-bernu-tiesibu-aizsardzibu-valmieras-novada/
https://www.valmierasnovads.lv/pieteiksanas-valsts-atbalstam-apkurei-valmieras-novada/
http://www.valmierasnovads.lv/veselibas-projektu-aktivitates-2/
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/events/vingrosanas-nodarbiba-2/
https://www.valmierasnovads.lv/veselibas-projektu-aktivitates/


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

  Valmieras novada pašvaldības mājaslapā vienkopus pieejama 
informācija par 36 aktuālajiem darba piedāvājumiem pašvaldībā, 
valsts pārvaldē un uzņēmumos, kas savu darbību veic Valmieras 
novadā vai tā apkārtnē. Plašāk šeit. 

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. 

 Pašnodarbinātie Ukrainas civiliedzīvotāji var saņemt Nodarbinātības 
valsts aģentūras pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu. Plašāk 
šeit. 

Izstādes: 

 Novembrī Burtnieku Kultūras centrā Guntara Sviķa gleznu izstāde. 

 Novembrī Trikātas Kultūras namā apskatāma mākslinieces Ilzes 
Ērgles-Vanagas gleznu izstāde “Iegrimt peoniju mākoņos”. 

 No 23. novembra līdz 20. janvārim Naukšēnu Cilvēkmuzejā izstāde 
“Svētku laiks”, eņģeļu izstāde no kolekcionāriem. 

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

 Līdz 25. novembrim Naukšēnu pagasta bibliotēkā Jāņa Ozola foto 
izstāde “Mirklis dabā”. 
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 Līdz 25. novembrim Jaunklidža bibliotēkā izstāde “AUTOKROSS. 
Jānis Nikels” pasākumu ciklā “Iepazīsimies! Tagad dzīvoju Plāņu 
pagastā”.  

 Līdz 26. novembrim Mazsalacas Kultūras centra vestibilā 
fotoentuziasta, staicelieša Eināra Bērziņa darbu izstāde “Rudens 
noskaņas fotogrāfijās”. 

 Līdz 30. novembrim Vaidavas Kultūras un amatniecības centrā 
apskatāmi Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 5. un 6. klases 
audzēkņu plenēra laikā tapušie gleznojumi un zīmējumi izstādē 
“Vaidavas apkārtne”. 

 Līdz 30. novembrim Sēļu muižā: Velvju zālē – Ivetas Plauktiņas 
personālizstāde “Pagrieziens” un Mazajā zālē mākslinieces Aijas 
Jansones izstāde “Reiz rudenī”. 

 Līdz 30. novembrim Burtnieku Kultūras centrā Guntara Sviķa gleznu 
izstāde. 

 Līdz 30. novembrim Brenguļu pagasta bibliotēkā fotoizstāde “Tilti 
Brenguļos”. Skatāmi Brenguļu pagasta teritorijā esošie un bijušie tilti 
un tiltiņi. Tiltu rekonstrukcija un pagaidu tilti. 

 Līdz 30. novembrim Ķoņu bibliotēkas darba laikā Kristapa Berga 
gleznu izstāde “Krāsu prieks” Ķoņos, Zirgu pasta stacijā. 

 Līdz 1. decembrim Strenču pilsētas bibliotēkā apskatāma Česlava 
Mazuļa foto izstāde “Tāda ir dzīve”. 

 Līdz 1. decembrim Sedas pilsētas bibliotēkā apskatāma Agņa 
Šmita foto izstāde “Dzīvnieki mājās, pagalmā un pļavā”. 

 Līdz 4. decembrim Valmieras Kultūras centrā apskatāma Valmieras 
Dizaina un mākslas vidusskolas foto izstāde “Skaisti dzīvot Latvijā”. 

 Līdz 9. decembrim Valmieras integrētajā bibliotēkā apskatāma Igora 
Bernāta gleznu izstāde. 

 Līdz 10. decembrim Valmieras muzeja Izstāžu nama foajē 
ekspresizstāde “Zobens”. 

 Līdz 15. decembrim Kocēnu pagasta bibliotēkā Kocēnos ceļojošā 
izstāde no Valmieras muzeja “Lelles, lellītes. Spēles, spēlītes”. 

 Līdz 15. decembrim Zilākalna Kultūras namā apskatāma Ineses 
Bebres foto izstāde “Ar zvaigžņu putekļiem saujā”. 

 Līdz 31. decembrim Mazsalacas bibliotekā Ineses Kalinkas skiču un 
fotogrāfiju izstāde “Viegli”. 

 Līdz 31. decembrim Rencēnu pagasta kultūras namā apskatāma 
Valmieras muzeja ceļojošā izstāde “Lauku muzikanti”. 

 Līdz 31. decembrim Kocēnu pagasta bibliotēkā Kocēnos ceļojošā 
izstāde no Valmieras muzeja “Leļļu namiņš”. 

 Līdz 31. decembrim Valmieras muzeja Izstāžu namā izstāde 
“Latvijas muižu kultūras mantojums” sadarbībā ar Austrumeiropas 



Kultūras Foruma Baltijas reģiona jautājumu koordinatoru Martinu 
Pābstu. 

 Līdz gada nogalei Bērzaines Tautas namā apskatāma Gunta Nagļa 
foto izstāde “Pa ceļam”. 

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

 Līdz 13. janvārim Naukšēnu Cilvēkmuzejā apskatāma eņģeļu 
kolekciju izstāde “Svētku laiks”. 

 Līdz 18. janvārim Burtnieku Kultūras centrā skatāma fotoizstāde “No 
novembra līdz novembrim. Burtniecieši bildēs”. 

 Līdz 31. janvārim Mazsalacas muzejā gleznotājas, skolotājas 
Otomijas Freibergas Andersones (1903–1981) gleznu izstāde. 

 


