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PAŠVALDĪBA

Valmieras novada  
simbolikas lietošana

Valmieras novada pašvaldības domes 31. janvāra sēdē apstip- 
rināti saistošie noteikumi “Par Valmieras novada simboliku”, kas 
paredz kārtību, kādā lietojami un izgatavojami Valmieras novada un 
tajā ietilpstošo teritoriju (pilsētu, pagastu) simboli. 

Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi garantēt skaidru un 
cieņpilnu simbolikas lietošanas kārtību, apstiprinot nosacījumus, 
kas jāņem vērā, izvietojot simboliku uz informācijas nesējiem vidē, 
dažādu produktu vai to noformējumu un komunikācijas materiālu 
izstrādē. Tāpat noteikta kārtība, kādā veicama simbolikas lietošanas 
saskaņošana un apstiprināšana. Valmieras novada simboliku at-
bilstoši saistošajiem noteikumiem var lietot ikviens iedzīvotājs un 
organizācija, lai norādītu uz savu saistību ar Valmieras novadu vai 
konkrētu novada vietu.

Saistošajos noteikumos “Par Valmieras novada simboliku” ietver-
ti tādi apstiprinātie Valmieras novada simboli kā Valmieras novada 
karogs, Valmieras novada ģerbonis, Valmieras novada logo, Val-
mieras novada simbols, Valmieras novada sauklis un saukļa logo, 
Valmieras valstspilsētas ģerbonis, Valmieras valstspilsētas karogs, 
Mazsalacas pilsētas ģerbonis, Rūjienas pilsētas ģerbonis, Sedas 
pilsētas ģerbonis, Strenču pilsētas ģerbonis, Dikļu pagasta ģerbo-
nis, Jeru pagasta ģerbonis, Trikātas pagasta ģerbonis, Valmieras 
logo, Valmieras sauklis un saukļa logo. 

Par Valmieras novada simbolikas lietošanu un saskaņošanas kārtī-
bu iespējams konsultēties Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedī-
bas un sabiedrisko attiecību nodaļā, rakstot uz e-pastu info@val 
mierasnovads.lv. Ar saistošajiem noteikumiem “Par Valmieras novada 
simboliku” iespējams iepazīties tiesību aktu vietnē www.likumi.lv.

Laura Moča, 
Valmieras novada pašvaldība

Reklāmas  
izvietošana  
publiskās vietās 
Valmieras novada pašvaldības domes 31. janvāra sēdē 
apstiprināti saistošie noteikumi “Par reklāmas izvie- 
tošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret pub-
lisku vietu Valmieras novadā”, kā arī saistošie noteiku-
mi “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās 
un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras 
novadā”. 

Saistošie noteikumi nosaka vienotu reklāmu, rek-
lāmas objektu, izkārtņu, priekšvēlēšanas aģitācijas 
materiālu un citu informatīvo materiālu, saskaņošanas, 
lēmuma un atļaujas izsniegšanas, izvietošanas, eks- 
pluatācijas, grafiskā dizaina maiņas un demontāžas 
kārtību reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vie-
tās, kas vērstas pret publisku vietu, Valmieras novada 
administratīvajā teritorijā. Tāpat noteikumi paredz 
kārtību, kādā piemērojama pašvaldības nodeva par 
reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu publiskās 
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un at-
bildību par noteikumu neievērošanu.

Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi veidot vie- 
notu, pārdomātu, nesadrumstalotu vidi kā pilsētās tā, 
visa novada teritorijā, ievērojot valsts valodas, ainav- 
plānošanas, Valmieras novada zīmola identitātes un 
būvniecības principus. Noteikumi paredz aizliegu-
mus reklāmas un vizuālās komunikācijas materiālus 
izvietot vietās, kur tie var aizsegt skatu uz pilsētas 
vai ciema panorāmu, valsts aizsargājamiem kultūras 
pieminekļiem, baznīcām un ielu perspektīvu. Izvieto-
jot reklāmu vai reklāmas objektu, jānodrošina Val-
mieras novada raksturīgās arhitektūras un ainavvides 
saglabāšana, jāsaglabā konkrētās teritorijas apbūves 
raksturs un mērogs, kā arī jāņem vērā citi saistošajos 
noteikumos atrunātie aspekti. 

Tāpat saistošajos noteikumos aprakstīta kārtība, 
kādā tiek aprēķināta un iekasēta nodeva par reklāmas 
vai reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās un 
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novada 
administratīvajā teritorijā. Nodevas apmērs atkarīgs 
no reklāmas izmēra, izvietošanas vietas, temata un 
reklāmas izvietošanas ilguma.

Lai noteikumi būtu saprotami un pieņemami 
kā iedzīvotājiem, tā uzņēmējiem, pirms to apstip- 
rināšanas iesaistītās puses tika aicinātas izvērtēt to 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi Valmieras novadā un 
citus aspektus. 

Lai Valmieras novada teritorijā izvietotu reklāmu un 
vizuālās komunikācijas objektu, jāiesniedz iesniegums, 
sūtot to elektroniski uz e-pasta adresi pasts@valmie 
rasnovads.lv vai nogādājot fiziski pašvaldības Klientu 
apkalpošanas centros, norādot reklāmas vai vizuālās 
komunikācijas objekta adresi, izvietotāja vārdu, uz-
vārdu un pievienojot vizuālās komunikācijas objekta 
projektu.

Ar saistošajiem noteikumiem “Par reklāmas izvie- 
tošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret pub-
lisku vietu Valmieras novadā” un “Nodeva par reklāmas 
izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu Valmieras novadā” iespējams iepazīties 
tiesību aktu vietnē www.likumi.lv.

Laura Moča, 
Valmieras novada pašvaldība

Februārī Valmierā 
mainās siltumenerģijas 
tarifi

Mainoties iepirktās siltumenerģijas izmaksām, SIA “Valmieras 
ūdens” sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) 
iesniedza divus siltumenerģijas tarifu projektus. Uzņēmuma klien-
tiem par patērēto siltumenerģiju februārī rēķinos būs piemēroti divi 
tarifi: no 1. februāra līdz 14. februārim 138,15 EUR/MWh bez PVN 
(ar valsts atbalstu – 103,08 EUR/MWh bez PVN), bet no 15. februāra 
131,25 EUR/MWh bez PVN (ar valsts atbalstu – 99,63 EUR/MWh bez 
PVN). 

SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģiju iepērk no trim ražotājiem: 
AS “Valmieras piens”, AS “Valmieras enerģija”, kā arī SIA "ITA Ltd". 
SPRK uzņēmumam AS “Valmieras enerģija” no 1. februāra apstip- 
rināja par 3,5% augstāku siltumenerģijas ražošanas tarifu, bet no  
15. februāra AS “Valmieras piens” tarifs tika samazināts par 18,6%.

SIA “Valmieras ūdens” valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds: 
“Mūsu klientiem piemērotais tarifs tieši atkarīgs no siltumenerģi-
jas ražotāju noteiktā tarifa. Šobrīd vienam no tiem – AS “Valmieras 
piens” – iepirktās dabasgāzes cena ir mainīga ik mēnesi. Mēs uz to 
reaģējam un cenšamies operatīvi piemērot savu siltumapgādes 
pakalpojuma tarifu esošajai situācijai, un varu apliecināt, ka būs re-
gulāras tarifa korekcijas un pārrēķini arī turpmāk.”

Nākamās tarifa izmaiņas plānotas no 15. marta un paredz siltum- 
enerģijas apgādes gala tarifa samazinājumu par 9,11 %.

Edīte Stērste, 
Valmieras novada pašvaldība
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Valmieras novada pašvaldības budžets
31. janvārī Valmieras novada pašvaldī-

bas domes deputāti vienbalsīgi apstip- 
rināja Valmieras novada pašvaldības bu-
džetu 2023. gadam.

2023. gadā Valmieras novada paš- 
valdības budžeta ieņēmumi, ieskaitot 
naudas līdzekļu atlikumu gada sāku-
mā, plānoti 118,04 miljoni eiro.

Būtiskākās prioritātes 2023. gadā būs 
iedzīvotājiem nozīmīgo pamatpakalpoju-
mu nodrošināšana, izglītības pakalpojuma 
nodrošināšana, esošā sociālā atbalsta no-
drošināšana novada iedzīvotājiem, uzsāk-
to infrastruktūras objektu īstenošana, aug-
stas gatavības projektu sagatavošana ārējā 
finansējuma piesaistei nākotnē. 

Lielākais īpatsvars 2023. gada nodokļu 
ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma no-
doklim (IIN) (90,4 %). IIN procentuālais 
sadalījums starp pašvaldību un valsts 
pamatbudžetu ir 75 % un 25 %. 

Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) 
veido 9,2 % no ieņēmumiem. 2023. gadā 
NĪN nodokļa likmes saglabātas iepriekšē-
jā apmērā, t. sk. nosacījums, ka paaug-
stināta likme – 1,5 % – tiek saglabāta, ja 
uz 01.01.2023. īpašumā nav deklarētu 
personu. 2023. gadā NĪN atvieglojumi 
tiks piemēroti personām, kurām piešķirts 
trūcīgas, maznodrošinātas, politiski re- 
presētas vai daudzbērnu ģimenes statuss 
saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašu-
ma nodokli”. Savukārt atbilstoši pašvaldī-
bas saistošajiem noteikumiem 2023. gadā 
paredzēti arī visā Valmieras novada teri-
torijā vienoti NĪN atvieglojumi atsevišķām 
nodokļu maksātāju kategorijām – gan 
fiziskām personām, gan uzņēmējiem.

Kara darbība Ukrainā izraisījusi globālas 
ekonomiskās pārmaiņas visā pasaulē, to-
starp Latvijā, izvērtējot arī pašvaldības 
veicamās funkcijas un budžetu. 2023. 
gada budžets sagatavots, ievērtējot pa- 
augstinātās pakalpojumu un izejmateriā-
lu, tostarp energoresursu, cenas, tādējādi 
vairāk līdzekļu novirzot iestāžu uzturēša-
nai. Ietekmi budžeta izdevumu sadaļā 
rada arī minimālās algas palielinājums. 
Līdz ar to 2023. gadā finansējums primāri 
tiek novirzīts iesākto objektu un aktivitāšu 
īstenošanai, un apjomīgu jaunu projek-
tu uzsākšana šobrīd netiek plānota. Par 
papildu attīstības projektiem un pasāku-
miem pašvaldība lems pēc valsts budže-
ta apstiprināšanas, veicot grozījumus 
pašvaldības 2023. gada budžetā. 

2023. gada budžeta izdevumu daļa 
plānota 117,97 miljoni eiro. Nemainīgi 
svarīgi pašvaldībai ir nodrošināt iedzīvotā-
jiem sociālo atbalstu – atvieglojumus, 
pabalstus un pakalpojumus. 2023. gadā 
sociālajai aizsardzībai plānots novirzīt fi-
nansējumu 10,7 % jeb 12,63 milj. eiro ap-
mērā. Pašvaldība nodrošina 14 dažādus so-
ciālo pabalstu un palīdzības veidus, kā arī 
18 dažādus sociālo pakalpojumu veidus, 
t.sk. garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai, mājokļa atbalstam, at-

balstam daudzbērnu ģimenēm mācību 
piederumu iegādei, bērna piedzimšanai, 
veselības aprūpei un krīzes situācijām, 
sabiedriskā transporta braukšanas mak-
sas atvieglojumiem skolēniem, senioriem 
u.c. Pašvaldība nodrošinās pansionāta 
“Valmiera” un sociālā aprūpes centra 
“Lode” darbību, kā arī īstenos Eiropas Sa- 
vienības līdzfinansētos projektus sociā-
lo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 
nodrošinās Valmieras novada Bāriņtiesas 
darbību. Turpināsies atbalsts nevalstis-
kajām organizācijām, kas nodrošina tām 
deleģētos sociālās funkcijas uzdevumus. 
Turpināsies sadarbība ar biedrību “Latvijas 
Samariešu apvienība” sociālo pakalpoju-
mu nodrošināšanai, piemēram, aprūpe 
mājās, nakts patversmes pakalpojums bez 
noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā 
nonākušām personām, dienas aprūpes 
centru un grupu dzīvokļu pakalpojumu, 
specializēto darbnīcu nodrošināšanai.

Izglītības pakalpojuma nodrošināša- 
nā pašvaldība nākamajā gadā ieguldīs 
43,9 % jeb 51,8 milj. eiro no kopējiem 
pašvaldības izdevumiem. 2022./2023. mā- 
cību gadā Valmieras novada pirmsskolas 
izglītības iestādes apmeklē 2783 bērni, 
bet vispārējās pamata un vidējās izglītī-
bas iestādēs mācās 6100 skolēni, speciālās 
izglītības iestādēs Valmieras Gaujas 
krasta vidusskolā – attīstības centrā un 
Ziemeļvidzemes pamatskolā mācās 303 
bērni. Interešu, profesionālās vidējās un 
profesionālās ievirzes izglītības iestādes 
apmeklē 2661 audzēknis.

Liela daļa finansējuma paredzēta bēr-
nu no piecu gadu vecuma izglītošanā 
nodarbināto pedagogu, pamatizglītības, 
vispārējās un interešu izglītības darbinieku 
atalgojumam. 2023. gadā tiek saglabāti 
atvieglojumi noteiktām grupām izglītoja-
mo ēdināšanas maksas un interešu izglītī-
bas maksas atvieglojumiem. 2023. gadā 
pašvaldība turpinās iniciatīvu izglītoja-
majiem “Par teicamām sekmēm mācību 
darbā”, peldētapmācību un slidotapmācī-
bu, kā arī brīvpusdienu nodrošināšanu no  
1. līdz 6. klasei. 

2023. gadā turpināsies vairāki investīci-
ju projekti: Valmieras Gaujas krasta vi-
dusskolas – attīstības centra sporta zāles 
būvniecība, noslēgumam tuvojas dienes-
ta viesnīcas Ausekļa ielā 25B pārbūve, 
Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides 
uzlabošana. 2023. gadā vairākās pirms- 
skolas izglītības iestādēs (PII) un vispārējās 
izglītības iestādēs plānoti dažādi remont-
darbi. Tāpat noslēgumam tuvojas Valmie- 
ras 2. vidusskolas PII iestādes “Varavīksne” 
telpu paplašināšanas darbi, lai jau jaunajā 
mācību gadā PII varētu papildus apmek- 
lēt 110 bērni. PII “Burtiņš” (Valmiermuižā) 
teritorijā turpināsies lietus ūdens ietek-
mes novēršanas darbi. Vairāku izglītības 
iestāžu ēkās paredzēts veikt ēku un telpu 
remontdarbus, tāpat paredzēti teritoriju 
labiekārtošanas darbi, plānots izbūvēt 

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sig-
nalizāciju un veikt citus darbus.

Tāpat plānota informācijas un komu-
nikāciju tehnoloģiju un programmatūras 
iegāde, mēbeļu, aprīkojuma sporta 
nodarbībām, mūzikas instrumentu u. tml. 
iegāde. Turpināsies ES līdzfinansēto pro-
jektu īstenošana – atbalsts priekšlaicīgas 
mācības pārtraukšanas samazināšanai un 
izglītojamo individuālo kompetenču at-
tīstībai.

Paredzēts finansējums Valmieras nova-
da izglītības iestāžu skolēnu pārvadāju- 
miem, ko atbilstoši iepirkumam no-
drošinās divi pakalpojuma sniedzēji.

Kultūras jomā 2023. gadā plānota 
daudzveidīga kultūras programma un 
vairāk nekā 100 amatiermākslas kolektīvu 
darbība. Tiks nodrošināta visu pašvaldī-
bas finansēto kultūras iestāžu (kultūras 
centri, tautas nami, muzeji, bibliotēkas) 
darbība, kā arī ieilgušās teātra ēkas pār-
būves apstākļos paredzēts finansējums 
Vidzemē vienīgā profesionālā teātra 
– Valmieras Drāmas teātra, darbības at-
balstam. Nozīmīgs finansējums paredzēts 
Valmieras novada pašdarbnieku kolektīvu 
dalībai XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVII Deju svētku norisēs.

Valmieras novads var lepoties ar 
spēcīgu sporta nozari, ko apliecina at-
kārtoti saņemtā “Trīs zvaigžņu balva 
2022” nominācijā “Gada sporta pašvaldī-
ba”. 2023. gadā nacionālajā sporta bāzē 
plānotas vairākas nacionāla un starptau-
tiska līmeņa sacensības: pasaules čem-
pionāta florbolā sievietēm kvalifikāci-
jas turnīrs; BMX riteņbraukšanas trasē 
plānoti divi posmi “Eiropas kauss BMX” 
sacensībās; Latvian Open starptautiskais 
florbola turnīrs; starptautiskais basket-
bola turnīrs jauniešiem. Jāņa Daliņa sta-
dionā un vieglatlētikas manēžā 2023. 
gadā plānots nodrošināt gan dažādas 
sacensības, gan Latvijas un ārvalstu spor-
tistu treniņnometnes. Turklāt stadions un 
stadiona labiekārtotā teritorija ir brīvi pie- 
ejama ikvienam aktīvās atpūtas cienītājam.

Ekonomiskās attīstības veicināšanai 
turpināsies Valmieras Rūpniecības un eks- 
porta parka un Valmieras Industriālā par-
ka (VIP) attīstības projektu ieviešana. VIP 
uzsākta teritorijas atmežošana, attīrīša-
na no militārā piesārņojuma (teritorijas 
sanācija).

Tāpat paredzēts finansējums ielu un 
ceļu uzturēšanai, tostarp atsevišķu posmu 
pārbūvei. Turpināsies ES līdzfinansētā pro-
jekta “Dienvidu industriālās maģistrāles 
attīstība – Linarda Laicena ielas līdz zemes 
vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/ iz-
būve, Cēsu ielas no zemes vienības “Vecais 
dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” 
pārbūves darbi.

Dažādi remontdarbi plānoti pašvaldī-
bas ēkās visā novada teritorijā, kā arī 
būvprojektu izstrāde. Līdzekļi paredzēti 
novada teritorijas plānojuma un detālplā-
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nojumu izstrādei, kā arī tematiskām iz-
pētēm.

Pašvaldības finansējums paredzēts 
dažādu iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam, 
piemēram, daudzdzīvokļu dzīvojamo mā-
ju energoefektivitātes paaugstināšanai 
un pagalmu labiekārtošanas programmai, 
iedzīvotāju mājsaimniecību pieslēgša-
nai centralizētiem ūdensapgādes tīkliem, 
iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta pasāku-
miem, līdzdalības budžetam iedzīvotā-
ju izvirzītiem dzīvesvides uzlabošanas 
projektiem, nometņu, kultūras un sporta 
projektiem, novada mēroga pasākumiem 

sportā, tūrismā, kultūrā.
Nodarbinātības jautājumu risināšanai 

paredzēts subsidēt darbavietas bezdarb-
niekiem, kā arī veicināt novada skolēnu 
nodarbinātību vasarā. 

Diennakts režīmā turpinās darboties 
Operatīvās informācijas centrs ar iespēju 
iedzīvotājiem izmantot bezmaksas tālruni 
8484 saziņai ar dežurantu, lai informētu 
par neatliekami risināmiem jautājumiem 
(sabiedrisko kārtību, infrastruktūras bojā-
jumiem u. tml.).

Valmieras novada pašvaldības budžets 
veidots, lai īstenotu Valmieras novada 

ilgtspējīgas attīstības plānošanas doku-
mentos (novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2022.–2038. gadam apstiprinā-
ta ar pašvaldības domes 27.10.2022. lē-
mumu) ietvertos rīcības virzienus un ini- 
ciatīvas, mērķus un prioritātes, kā ilgter-
miņa prioritātes nosakot veselu, radošu un 
zinošu sabiedrību, pievilcīgu dzīves vidi un 
rosīgu ekonomiku.

Vairāk informācijas lūdzam skatīt paš- 
valdības tīmekļvietnē valmierasnovads.lv.

Kristīne Melece, 
Valmieras novada pašvaldība

Valmieras novada
pašvaldības budžets 2023

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI IZDEVUMI

EUR 118 039 510 EUR 117 967 618 

Nodokļu ieņēmumi 
(43,9 milj. EUR)
90,4 % Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
9,2 % Nekustamā īpašuma nodoklis
0,4 % Dabas resursu un azartspēļu
nodoklis

37,2%

Transferti (42 milj. EUR)
35,6%

Naudas līdzekļu atlikums uz
gada sākumu (20,6 milj. EUR)

17,5%

Nenodokļu ieņēmumi 
(5,9 milj. EUR)

5,1%

Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi (5,4 milj. EUR)

4,6%

Ārvalstu finanšu palīdzība 
(231 tūkst. EUR)

0,2%

Valsts mērķdotācija konkrētu mērķu
realizācijai (pedagogu atalgojums,
autoceļu uzturēšana, skolēnu ēdināšana, 
mācību līdzekļu iegāde u.c.)

FINANSĒŠANAS
DAĻA

Aizņēmumi Eiropas Savienības
un citu investīcijas projektu

līdzfinansēšanai
(5,06 milj. EUR)

Aizņēmumu atmaksa
(3,98 milj. EUR)

0,3%

Izglītība (51,84 milj. EUR)
43,9%

Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana (20,61 milj. EUR)

17,5%

Sociālā aizsardzība 
(12,63 milj. EUR)

10,7%

Ekonomiskā darbība 
(10,89 milj. EUR)

9,2%

Atpūta, kultūra un reliģija 
(10,81 milj. EUR)

9,1%

Vides aizsardzība 
(2,59 milj. EUR)

2,2%

Sabiedriskā kārtība un drošība (1,2
milj. EUR)

1,1%

Veselība (326 tūkst. EUR)

 Rezerves fonds (50 tūkst. EUR)0,1%

Izpildvaras institūcijas 
(5,54 milj. EUR)

4,7%

Procentu un apkalpošanas
maksājumi (1,47 milj. EUR)

1,2%
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Aktivitātes 
Valmieras  
pensionāriem
Biedrības “Valmieras pilsētas pensionārs” 
aktivitātes martā:

PULCIŅU NODARBĪBAS:

 ♦ Vingrošana: 1. grupai trešdienās plkst. 11.30 
un piektdienās plkst. 10.00; vingrošana 
2. grupai trešdienās plkst. 10.00 un piekt- 
dienās plkst. 11.30; vingrošana 3. grupai 
piektdienās plkst. 13.00;

 ♦ Deju kopas nodarbības otrdienās plkst. 
10.00 un ceturtdienās plkst. 9.30 Valmieras 
Kultūras centrā;

 ♦ Šlāgergrupas mēģinājums otrdienās plkst. 
12.30;

 ♦ Novusa spēle otrdienās plkst. 10.00;
 ♦ Zolītes spēle ceturtdienās plkst. 10.00;
 ♦ Angļu valodas apmācība ceturtdienās 
plkst. 12.00;

 ♦ Rokdarbu pulciņš 8. un 22. martā plkst. 
12.00;

 ♦ Šaha sekcijas turnīrs 12. martā plkst. 10.00 
un 20. martā plkst. 19.00;

 ♦ Dizaina studija 7. un 28. martā plkst. 12.00;
 ♦ Nūjošanas nodarbības pirmdienās un 
ceturtdienās plkst. 10.00.

PASĀKUMI:

 ♦ Politiski represēto biedrības atskaišu un 
pārvēlēšanas sapulce 1. martā plkst. 10.00;

 ♦ Pensionāru biedrības valdes sēde 3. martā 
plkst. 10.00;

 ♦ Tikšanās ar astropsiholoģi O.Meļķi 7. martā 
plkst. 12.00;

 ♦ Groziņu pēcpusdiena 8. martā plkst. 12.30;
 ♦ Senioru pašdarbības kolektīvu svētki Val- 
mieras Kultūras centrā 12. martā plkst. 15.00;

 ♦ Senioru skoliņas nodarbība 17. martā plkst. 
13.00. Ar vērtīgiem padomiem ciemos nāks 
ārsti I.Tonne un G.Ozola.

KOPSAPULCE: 

 ♦ 1. martā plkst. 10.00 Valmieras Kultūras 
centrā notiks biedrības “Valmieras pilsētas 
pensionārs” biedru kopsapulce – pārskats 
par biedrības darbu 2022. gadā un biedrī-
bas 2023. gada budžeta apstiprināšana. 
Kopsapulces dalībniekus priecēs šlāger-
grupa “Džambulai”. Dalībnieku reģistrācija 
no plkst. 9.30.

Diabēta biedrība strādā pirmdienās no 
plkst. 11.00. Par bezmaksas juridiskajām kon-
sultācijām lūgums sazināties pa tālr. 26406045. 
Pensionāru biedrības dežurantes strādās no 
otrdienas līdz piektdienai plkst. 10.00–14.00. 
Tālrunis saziņai 64231032, valdes priekšsēdētā-
jas tālr. 28355209.

Biedrības “Valmieras pilsētas  
pensionārs” valde

Izsūtīti nekustamā īpašuma 
nodokļa paziņojumi

Valmieras novada pašvaldība informē nekustamā īpašuma nodokļa maksātā-
jus, kuriem nekustamais īpašums ir Valmieras novada pašvaldības administratīva-
jā teritorijā, ka 2023. gada 10. februārī tika nosūtīti maksāšanas paziņojumi par 
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli 2023. gadam.

Maksāšanas paziņojumi nodokļa maksātājiem (vai viņu pilnvarniekiem) tika 
nosūtīti uz nodokļa maksātāju deklarēto dzīvesvietas adresi pa pastu kā vien-
kāršs pasta sūtījums, uz e-adresi vai uz elektronisko pastu. Pašvaldība lūdz no-
dokļa maksātājus pārliecināties par maksāšanas paziņojumu saņemšanu.

Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, viņa 
pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību. Attiecīgi, 
ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu Dzīvesvietas deklarēšanas 
likumā noteiktajā kārtībā vai aktivizējis e-adreses kontu, kā arī nav informējis 
pašvaldību par savu pasta adresi vai e-pasta adresi, uz kuru jānosūta maksāšanas 
paziņojumu, maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas 
spēkā 2023. gada 17. martā.

Pašvaldība atgādina, ka nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī un 
ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī, no nodokļa gada 
summas nomaksājot vienu ceturtdaļu, vai arī reizi gadā – avansa veidā. Neno-
maksājot nekustamā īpašuma nodokli noteiktajos termiņos, par katru nokavēto 
dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05 % apmērā no nenomaksātās sum-
mas saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otro daļu.
APMAKSĀT NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI IR IESPĒJAMS:

 ♦valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv e-pakalpojumā “Nekustamā 
īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”, izmantojot Latvijas komercbanku tieš-
saistes pakalpojumus – internetbankas;
 ♦portālā epakalpojumi.lv, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pa-
kalpojumus – internetbankas;
 ♦bankās un internetbankās kādā no Valmieras novada pašvaldības, reģistrāci-
jas Nr. 90000043403, banku kontiem:

 ♦ AS SEB banka, konta Nr. LV94UNLA0018000142255;
 ♦ AS SWEDBANK, konta Nr. LV13HABA0551002360569;
 ♦ AS Luminor Bank, konta Nr. LV83RIKO0002013184723.

 ♦ tirdzniecības vietās: veikalu tīklos “Maxima”, Mego, SIA Firma Madara 89 vei-
kalos top!, Narvesen un Latvijas pasta nodaļās ar bankas maksājumu karti 
vai skaidrā naudā. Veicot nekustamā īpašuma nodokļa samaksu minētajās 
tirdzniecības vietās, kasierim jāuzrāda maksāšanas paziņojums par nekustamā 
īpašuma nodokli, lai no tā ar kases skeneri varētu nolasīt svītrkodā iekļauto in-
formāciju, kā darījumu apliecinošu dokumentu saņemot kases aparāta čeku. 
Veicot nekustamā īpašuma nodokļa samaksu veikalā, komisijas maksa ir 0,50 
EUR/ 0,60 EUR.

Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī precīzi norādīt maksāšanas 
paziņojuma numuru vai nodokļa maksātāja personīgā konta numurus par 
zemi un par ēkām, vai īpašuma adresi un kadastra numuru, par kuru tiek 
veikts maksājums. Gadījumā, ja nodokļa samaksa tiek veikta par citu per-
sonu, obligāti jānorāda personas, par kuru tiek maksāts, vārds, uzvārds un 
personas kods.

Lai saudzētu dabas resursus un ietaupītu līdzekļus, lūgums tiem nodokļa 
maksātājiem, kuri līdz šim saņēmuši maksājuma paziņojumu papīra formātā pa 
pastu, pieteikties paziņojuma saņemšanai elektroniskā formā. To var izdarīt, akti- 
vizējot oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi, lai ērtāk, ātrāk un videi draudzīgāk 
saņemtu gan NĪN dokumentus, gan citu korespondenci no pašvaldības un valsts 
institūcijām.

Kā arī fiziskām personām kā alternatīvu iespējams epakalpojumi.lv pieteikt 
elektronisku NĪN saņemšanu e-pastā.

Vēršam uzmanību, ka juridiskām personām ir pienākums aktivizēt e-adresi no 
2023. gada 1. janvāra.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumos par nekustamā īpašuma nodokļa 
aprēķiniem un maksājumiem lūdzam vērsties Valmieras novada pašvaldībā:

 ♦Pērnavas ielā 4, Mazsalacā (tālr. 64251321),
 ♦ “Pagastmāja”, Mūrmuižā (tālr. 64220889),
 ♦Raiņa ielā 3, Rūjienā (tālr. 64263696),
 ♦Lāčplēša ielā 2, Valmierā (tālr. 64250909, 64207128, 64207856).

Vita Ievīte, 
Valmieras novada pašvaldība
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Paziņojums par 
detālplānojuma 
izstrādes 
uzsākšanu

Valmieras novada pašvaldības dome 
31.01.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 13 
(protokols Nr. 1, 20.§), ar kuru ir uzsākta 
detālplānojuma izstrāde zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0180, 
Valmiermuižā, Valmieras pag., Valmieras 
nov. (turpmāk – zemes vienība).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – 
radīt priekšnoteikumus savrupmāju ap-
būves īstenošanai zemes vienībā, veicot 
tās sadali jaunās savrupmāju apbūves 
zemes vienībās, piekļuves nodrošināšanai 
pie tām veidojot ielu, un paredzot plāno-
tai apbūvei atbilstošu inženiertehniskās 
apgādes nodrošinājumu, kā arī detalizēt 
teritorijas izmantošanas nosacījumus, 
izmantošanas aprobežojumus un apbūves 
parametrus atbilstoši Burtnieku novada 
teritorijas plānojumā 2012.–2024. gadam 
noteiktajam.

Priekšlikumus un ieteikumus  
detālplānojuma izstrādei, adresētus 
Valmieras novada pašvaldībai, līdz 
27.03.2022.var iesniegt:

 ♦elektroniskā viedā, iesniegumu, parak-
stītu ar drošu elektronisko parakstu, 
nosūtot uz e-pastu pasts@valmieras 
novads.lv;

 ♦papīra formātā, ar roku parakstītu ie- 
sniegumu nosūtot pa pastu vai ie- 
sniedzot klātienē Lāčplēša ielā 2, Val-
mierā, Valmieras nov., LV-4201, vai kādā 
no dzīvesvietai tuvākajiem Valmieras 
novada Valsts un pašvaldību vienota-
jiem klientu apkalpošanas centriem.

Informācija par detālplānojuma pub-
liskās apspriešanas pasākumiem un sabie-
drības līdzdalības iespējām tiks publicēta 
Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas 
portālā geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas 
attīstības plānošana”, pašvaldības tīmekļa 
vietnē valmierasnovads.lv, sadaļā “Attīstība 
– Teritorijas plānošanas dokumenti – De-
tālplānojumi” un sadaļā “Sabiedrība – Sa-
biedrības līdzdalība”.

Ieinteresētās personas ar jautājumiem 
par detālplānojumu var vērsties pie de-
tālplānojuma izstrādes vadītājas – Val- 
mieras novada Attīstības pārvaldes 
struktūrvienības “Teritorijas un pilsēt-
plānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas 
Daces Elbretes, pa tālr. 27334425, e-pastu 
dace.elbrete@valmierasnovads.lv.

Dace Elbrete, 
Valmieras novada pašvaldība

Izsoles
Valmieras novada pašvaldība nodod atsavināšanai atklātā izsolē ar augšup- 

ejošu soli nekustamos īpašumus:
 ♦ Zemes vienība 2,6 ha platībā “Birznieku meldri”, Ipiķu pagastā, kadastra Nr. 
9656 003 0321. Izsoles sākumcena 6600 EUR, solis – 100 EUR, izsoles no-
drošinājuma nauda – 660 EUR;*

 ♦ Īpašums “Māras”, Ķoņu pagastā, kadastra Nr. 9666 005 0184, zemes vienība 
1,28 ha un divas būves. Izsoles sākumcena 8400 EUR, solis –100 EUR, izsoles 
nodrošinājuma nauda – 840 EUR;*

 ♦ Dzīvoklis “Birzes” – 4, Ēveles pagastā, 68 m2, kadastra Nr. 9454 900 0051. Izsoles 
sākumcena 1080 EUR, solis – 100 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 108 EUR;*

 ♦ Dzīvoklis “Doktorāts Dauguļi”–5, Dauguļos, Dikļu pagastā, 37,6 m2, kadastra 
Nr. 9652 900 0150. Izsoles sākumcena 300 EUR, solis – 50 EUR, izsoles 
nodrošinājuma nauda – 30 EUR;*

 ♦ Dzīvoklis “Bērzi”–2, Rencēnu pagastā, 47,5 m2, kadastra Nr. 9678 900 0053. Izsoles 
sākumcena 2040 EUR, solis – 100 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 204 EUR;*

 ♦ Dzīvoklis “Promulti 70”–6, Mazsalacas pagastā, 46,0 m2, kadastra Nr. 9631 900 
0101. Izsoles sākumcena 1700 EUR, solis – 100 EUR, izsoles nodrošinājuma 
nauda – 170 EUR;*

 ♦ Neapbūvēta zemes vienība 1775 m2 platībā Sporta ielā 4, Valmierā, kadastra 
Nr. 9601 005 0174. Izsoles sākumcena 15  600 EUR, izsoles nodrošinājuma 
nauda – 1560 EUR, solis – 300 EUR, reģistrācijas maksa – 20 EUR;**

 ♦ Neapbūvēta zemes vienība 625 m2 platībā Bumbieru ielā 10, Rūjienā, kadastra 
Nr. 9615 002 0112. Izsoles sākumcena 900 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda 
– 90 EUR, solis – 50 EUR, reģistrācijas maksa – 20 EUR.**

*Izsoles norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.
**Izsoles norisināsies klātienē Valmieras novada Centrālajā pārvaldē Lāčplēša ielā 

2, Valmierā.
Papildu informācija: Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnē valmieras 

novads.lv, sadaļā “Pašvaldība”–“Izsoles”.

Reģistrācija mācībām 1. klasē
No 1. marta līdz 30. aprīlim norisināsies pieteikumu pieņemšana 

mācībām 1. klasē 2023./2024. mācību gadā Valmieras novada pašvaldības 
dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs.

Pieteikumu iespējams iesniegt vienā no diviem veidiem: klātienē – izglītī-
bas iestādē jāiesniedz tās direktoram adresēts iesniegums un jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments, vai attālināti – uz izglītības iestādes oficiā-
lo e-pasta adresi jānosūta iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektro- 
nisko parakstu. Ja pieteikums iesūtīts elektroniski, izglītības iestāde vienas 
darba dienas laikā vecākam uz norādīto e-pasta adresi nosūtīs paziņojumu 
par tā saņemšanu un reģistrēšanu. Vecākam ir arī tiesības atsaukt pieteikumu, 
izglītības iestādē iesniedzot iesniegumu.

Bērnus uz vietu 1. klasē reģistrēs iesniegumu iesniegšanas secībā vienotā 
pašvaldības reģistrā, kas būs pieejams pašvaldības tīmekļvietnē valmieras 
novads.lv.

Bērnam prioritāri piešķir vietu izglītības iestādē, ja bērna brālis un/vai 
māsa ir konkrētās izglītības iestādes skolēns. Šis fakts vecākiem jānorāda 
iesniegumā.

Iesnieguma veidlapa publicēta valmierasnovads.lv, sadaļā “Pašvaldī- 
ba”–“Dokumenti”.

Izglītības iestāde līdz 10. maijam informēs vecākus par uzņemšanu izglītī-
bas iestādē vai atteikumu, nosūtot informāciju uz iesniegumā norādīto e-pas-
ta adresi. Par atteikumu bērnu uzņemt izglītības iestādē tās direktors raks-
tiski informēs Valmieras novada Izglītības pārvaldi, kas konsultēsies ar bērna 
vecāku un koordinēs vietas piešķiršanu citā izglītības iestādē, kur ir brīva vieta.

Reģistrācija mācībām 1. klasē veicama tajā kalendārajā gadā, kad bērnam 
aprit septiņi gadi. Pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu par bērna veselī-
bas stāvokli un psiholoģisko sagatavotību, bērns var sākt pamatizglītības 
ieguvi vienu gadu vēlāk, bet saskaņā ar vecāku vēlmi – vienu gadu agrāk. 
Bērnu ar speciālām vajadzībām izglītības iestādē uzņem, pamatojoties uz pe- 
dagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītības iestāde realizē šādu 
programmu.

Elīna Upīte, 
Valmieras novada pašvaldība
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Finansiāls  
atbalsts sakrālā 
mantojuma  
saglabāšanai un 
uzturēšanai

2022. gada 26. maijā Valmieras novada 
pašvaldības domes sēdē tika apstiprināti no-
teikumi, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldība 
piešķir līdzfinansējumu valsts, reģiona vai vietē-
jās nozīmes aizsargājamu kultūras pieminekļu 
statusā esošu dievnamu, kapelu, lūgšanu na-
mu, kapliču, reliģisko rituālu priekšmetu un 
tradicionālo konfesiju dievnamu saglabāšanai 
un uzturēšanai Valmieras novadā.

Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties 
reliģiska organizācija, kuras īpašumā vai valdī-
jumā atrodas Valmieras novada teritorijā esošs 
valsts, reģiona vai vietējās nozīmes aizsargā-
jams kultūras piemineklis vai tradicionālo kon-
fesiju dievnams.

UZ PAŠVALDĪBAS FINANSIĀLU ATBALSTU 
NO BUDŽETA LĪDZEKĻIEM VAR PRETENDĒT:

 ♦sakrālais mantojums, kam ir pilsētvidei vai 
novadam raksturīga arhitektoniska vai vēs-
turiska vērtība;
 ♦sakrālais mantojums kā tūrisma objekts 
(t.sk. iekļauts tūrisma maršrutos), pieejams 
tūristiem un apmeklētājiem;
 ♦sakrālais mantojums, kas ir pieejams sabied- 
riskās dzīves un kultūras notikumu orga-
nizēšanai;
 ♦sakrālā mantojuma īpašnieks/valdītājs, kam 
ir sadarbība ar pašvaldību;
 ♦sakrālā mantojuma īpašnieks/valdītājs, kam 
ir nokārtotas visas saistības ar pašvaldību.

Finansiālu atbalstu var saņemt sakrālā man- 
tojuma izpētei, būvprojektu izstrādei, kon-
servācijai, restaurācijai, atjaunošanai vai pār-
būvei, remontu darbu veikšanai, labiekārto- 
šanai un uzturēšanai. Sakrālā mantojuma sa- 
glabāšanai viena pieteikuma līdzfinansējuma 
apmērs nav lielāks par 15 000 EUR gadā.

Pieteikumus var iesniegt līdz 2023. gada  
1. martam (ieskaitot) elektroniski e-pastā  
pasts@valmierasnovads.lv vai pašvaldības Do-
kumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas 
centrā, vai nosūtot pa pastu, adrese: Lāčplēša 
iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

Noteikumi un veidlapas ir pieejamas elek-
troniski tīmekļvietnes valmierasnovads.lv sa-
daļā “Pakalpojumi”, izvēloties “Nekustamais 
īpašums”–“Līdzfinansējums, pašvaldības at-
balsts”. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām 
sazināties ar Valmieras novada Kultūras pārval-
des vadītāju, Valmieras Kultūras centra direkto-
ru Tomu Upneru pa tālr. 26582825 vai e-pastu 
toms.upners@valmierasnovads.lv.

Evija Dzvinko, 
Valmieras novada pašvaldība

Karnevāls bērniem  
“Pasaku valstība”

Pēc divu gadu pārtraukuma, 5. februārī Strenču Kultūras centrā 
norisinājās 26. bērnu karnevāls, kuru no 1995. gada ik gadus rīko  
biedrības “Glābiet bērnus” Strenču nodaļa. Karnevāls bija plaši apmeklēts 
– 140 dalībnieki vecumā no 1 līdz 13 gadiem no Valmieras, Smiltenes, 
Valkas novadiem, no Siguldas un pat no Rīgas!

Karnevālu vadīja Vinnijs Pūks ar kautrīgā zaķa un fejas palīdzību. 
Bērniem bija jāmeklē burvju lādītes atslēgas, tās atrodot, no lādītes 
meklētāji saņēma garšīgas balviņas. Bija arī jautras rotaļas, bet kā 
pārsteigums karnevāla dalībniekiem bija jaunā iluzionista Dantes 
Pecolli priekšnesums. “Esmu gandarīts, ka varēju uzstāties tik brīnišķīgā 
pasākumā. Rīgā ko tādu sastapt nevar, un šādā karnevālā  esmu 
pirmo reizi,” teica iluzionists. Paldies Dantem Pecolli par šo labdarības 
priekšnesumu! Prieks, ka mums apkārt ir tik daudz cilvēku ar atvērtu 
sirdi, kuru galvenais motīvs nav nopelnīt naudu, bet iepriecināt citus. 

Rūķu kafejnīcā bērni varēja cienāties ar cepumiem, konfektēm un sulu. 
Radošajās darbnīcās, kuras organizēja un vadīja māksliniece Kristiāna 
Buliņa, bērni varēja izgatavot tauriņus no mākslinieces sagatavotajām 
detaļām un materiāliem.

Karnevālā ikviens bērns tika pie pārsteiguma balviņām, taču, kā atzīst 
bērnu vecāki, galvenais ir kopā būšanas, labi pavadīta laika, radošas 
darbošanās un satikšanās prieks.

Žūrijai, kurā bija biedrības biedri – Velga Graumane, Daiga Vanaga, 
Ilvija Ķimse un Elza Siliņa, nebija viegli izvēlēties labākās maskas katrā 
vecuma grupā. Paldies vecākiem un vecvecākiem, kuri palīdzēja bērniem 
gatavot maskas, kā arī piedalījās kopā ar bērniem lielajā pasākumā. 
Mīļš paldies visiem tiem biedrības biedriem, kuri darbojās, lai karnevāls 
izdotos. Īpašs paldies Intai Mengišai un Ilvijai Kokinai. Paldies Strenču 
Kultūras centra darbiniekiem. Paldies Liegai Frīdvaldei, ilggadējai mūsu 
rīkoto karnevālu galvenās balvas ieguvējai, kura šī gada labākajai maskai 
Astronautam uzdāvināja pašdarināto rūķu paklāju. 

Paldies finansiālajiem atbalstītājiem – Aleksandram Giņko, Andžam 
Zanderam, Jānim Bikiņam, Valdim Graumanim, profesorei Ilzei Konrādei, 
Romānam Naudiņam, komponistam Arturam Maskatam. Paldies SIA 
“Centrum Europa”, Biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”, labdarības 
organizācijai “Ziedot.lv,” “Mana aptieka’’ Strenču aptiekas vadītājai Agitai 
Boķei. Paldies izdevniecībām “Jumava”, “Zvaigzne ABC”, “Santa”, “Dienas 
mediji”, “Iddea” – par lielisko grāmatu galdu. Paldies Valmieras izklaides 
centram “Brīnumu mežs”, 3D CINEMA, Latvijas Leļļu teātrim, Latvijas 
Nacionālajam teātrim par dāvanu kartēm.

Velga Graumane, 
Biedrības “Glābiet bērnus” Strenču nodaļas vadītāja

Kuplais un krāšņais karnevāla dalībnieku pulks (foto: Vladimirs Brjuņins)
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Radoši pasākumi DARĒ
Valmieras koprades darbnīca DARE Vidzemes Inovāciju nedēļas 

laikā, 24. februārī aicina sanākt kopā uzņēmējus, mājražotājus, radošos 
entuziastus, māksliniekus, izglītības nozares pārstāvjus, skolēnus un 
studentus pasākumā “DARE Ideju Tirdziņš: Koprades attīstība Val-
mieras novadā”. Pasākuma laikā norisināsies divas paneļdiskusijas, kā 
laikā runās par koprades procesu, tā nozīmi Valmieras novadā un kā 
DARE var kļūt par spēcīgāku atbalstu jaunu ideju radīšanas procesā 
un meikeru kopienas veidošanā! Pasākuma noslēgumā tiks ieskan- 
dināta arī DAREs trīs gadu jubileja ar gardu kūkas gabaliņu un iz-
klaidējošām aktivitātēm! Vietu skaits pasākumā ir ierobežots ar reģis-
trāciju DARE mājaslapā darevalmiera.lv/registracija.

DARE komanda ir pārliecināti, ka Valmieras novadā ir ļoti daudz ra-
došu cilvēku ar oriģinālām idejām, un arī 2023. gadā turpina atbalstīt 
jaunos, topošos un pieredzējušos uzņēmējus, mājražotājus un ra-
došos entuziastus ideju realizēšanas procesā ar visu DARĒ pieejamo 
tehnisko aprīkojumu. Pieteikt laiku darbam pie iekārtām interesenti 
joprojām tiek aicināti DARE mājaslapā vai zvanot un rakstot darb-
nīcai. Tāpat gada plānā ir vairākas radošās darbnīcas un tīklošanās 
pasākumi. DARE aicina sekot līdzi aktualitātēm sociālajos medijos un 
cer uz pavisam drīzu tikšanos! 

Dina Linda Mīlberga, 
Valmieras koprades darbnīca DARE

Valmieras novada Bāriņtiesa informē, ka šī gada 1. janvārī 
stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 779 “Kārtība, 
kādā veido sevišķo aizbildņu sarakstu un izmaksā atlīdzību 
sevišķajam aizbildnim” (turpmāk – noteikumi). Saskaņā ar 
Administratīvā procesa likuma 21. panta otro daļu, sevišķā 
aizbildņa pienākums ir uzklausīt nepilngadīgās personas 
viedokli, darīt to zināmu tiesai un aizsargāt nepilngadīgās 
personas tiesības un intereses konkrētajā administratīvajā 
lietā tiesā. 

Par sevišķo aizbildni var būt persona, kas:
 ♦ ieguvusi augstāko izglītību pedagoģijā, psiholoģijā, 
medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un kurai ir ne 
mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgajā iegūtās izglītī-
bas tematiskajā vai bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 ♦ne agrāk kā pirms pieciem gadiem apguvusi speciālās 
zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apgūst speciālās 
zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 ♦spēj pildīt sevišķā aizbildņa pienākumus.
Sevišķajam aizbildnim, kurš pēc tiesas uzaicinājuma pildī-

jis sevišķā aizbildņa pienākumus, ir tiesības saņemt atlīdzību 
par tiesas uzdevumā paveikto darbu vienā tiesas instancē 
300 EUR apmērā. Atlīdzību, pamatojoties uz tiesas uzziņu par 
piedalīšanos tiesā, izmaksā Tiesu administrācija tai piešķirto 
valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Bāriņtiesa izveido un aktualizē sevišķo aizbildņu sarakstu, 
iekļaujot tajā sevišķos aizbildņus, kuru deklarētā dzīvesvie- 
ta ir bāriņtiesas darbības teritorijā. Lēmumu par personas 
iekļaušanu sevišķo aizbildņu sarakstā pieņem bāriņtiesa.

Valmieras novada Bāriņtiesa aicina Valmieras novadā 
deklarējušās personas, kuras atbilst izvirzītajām prasībām, lai 
kļūtu par sevišķo aizbildni, vērsties bāriņtiesā ar rakstveida 
iesniegumu par personas iekļaušanu sevišķo aizbildņu sarak-
stā. Interesentus aicinām rūpīgi iepazīties ar iepriekšminēta-
jiem Ministru kabineta noteikumiem (īpaši 3., 5. un 6. punktā 
noteiktajām prasībām), lai izvērtētu savas iespējas sevišķā aiz-
bildņa pienākumu pildīšanai.

Jautājumu gadījumā ar bāriņtiesu var sazināties pa tālr. 
64207159 vai e-pastā, rakstot uz barintiesa@valmierasnovads.lv.

Digna Avotiņa, 
Valmieras novada pašvaldība

Godinot ģimenes un laulību vērtību, svinīgajai 
ceremonijai “Gada Dimanta pāris” visu 2023. gadu 
sev ērtā laikā aicinām pieteikties pārus, kuri 2023. 
gadā atzīmē Dimanta kāzu jubileju – laulībā no- 
dzīvoti skaisti 60 gadi – un kuri ir Valmieras novada 
iedzīvotāji (deklarēti Valmieras novadā ne mazāk  
kā vienu gadu).

Dimanta pāru sveikšana norisinās pēc pāru vē-
lēšanās katra kalendārā gada ietvaros, saskaņojot 
to ar Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļu. Pāris, 
kurš veselības problēmu dēļ nevar ierasties uz ce- 
remoniju klātienē Dzimtsarakstu nodaļā, tiek go-
dināts dzīvesvietā.

Pieteikties sveikšanai var pats pāris vai tā ģimenes 
locekļi, zvanot pa tālr. 25620055, 64225313, rakstot 
e-pastā dzimtsaraksti@valmierasnovads.lv vai per-
sonīgi ierodoties Dzimtsarakstu nodaļā.

Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa

Dimanta pāru 
sveikšana

Bāriņtiesa aicina pieteikties sevišķos  
aizbildņus

Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas dati

Jaunās ģimenes, jaundzimušie un mūžībā 
aizgājušie Valmieras novadā janvārī

9
laulības

41
jaundzimušais

128
mūžībā aizgājušie
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Sniedz ieguldījumu savas dzīvesvides pilnveidē
Dzīves kvalitātes un dzīvesvides uz-

labošanā būtiska ir gan vietējo iedzīvotā-
ju iesaistīšanās un līdzdarbošanās, gan 
cieša un laba sadarbība ar pašvaldību un 
vietējām sabiedriskajām organizācijām. 
Valmieras novada pašvaldība 2023. gadā 
turpinās pilnveidot līdzdalības iespējas 
un sadarbību ar novada iedzīvotājiem. 
Lai iepazītos un informētu par 2023. gadā 
plānotajām līdzdalības iespējām, Valmieras 
novada pašvaldība sadarbībā ar vietējām 
rīcības grupām, biedrību “No Salacas līdz 
Rūjai” un biedrību “Vidzemes lauku part-
nerība “Brasla” un biedrību “Lauku part-
nerība “ZIEMEĻGAUJA”” aicina uz klātienes 
iedzīvotāju sapulcēm. 

 ♦27. februārī plkst. 18.00 Bērzaines Tautas 
namā;
 ♦1. martā plkst. 18.00 Rubenes pagasta 
bibliotēkā;
 ♦2. martā plkst. 12.00 Lodes Kultūras 
namā;
 ♦2. martā plkst. 14.00 Ipiķu pagasta 
bibliotēkā;
 ♦2. martā plkst. 16.00 Vilpulkas pagasta 
bibliotēkā;
 ♦2. martā plkst. 18.00 Rūjienas Tautskolā;
 ♦3. martā plkst. 14.00 Ēveles Tautas namā;
 ♦3. martā plkst. 16.00 Rencēnu pagasta  
2. bibliotēkā;
 ♦3. martā plkst. 18.00 Valmieras pagasta 
kultūras namā;
 ♦4. martā plkst. 12.00 Ramatas pagasta 
kultūras centrā;
 ♦4. martā plkst. 14.00 Mazsalacas Kultūras 
centrā;
 ♦4. martā plkst. 16.00 Sēļu pagasta tautas 
namā;
 ♦6. martā plkst. 17.30 Ķoņu pagasta 
bibliotēkā;
 ♦6. martā plkst. 19.00 Naukšēnu vīna da-
rītavā;
 ♦7. martā plkst. 16.00 Vecates pagasta 
kultūras centrā;

 ♦7. martā plkst. 18.00 Matīšu Tautas namā;
 ♦9. martā plkst. 16.00 Trikātas Saieta namā 
“Depo”;
 ♦9. martā plkst. 18.00 Brenguļu Kultūras 
un sporta centrā “Kaimiņi”;
 ♦10. martā plkst. 18.00 Burtnieku Kultūras 
centrā;
 ♦13. martā plkst. 17.30 Dikļu Kultūras cen-
trā;
 ♦13. martā plkst. 19.00 Zilākalna Kultūras 
namā;
 ♦14. martā plkst. 18.00 Vaidavas pagasta 
bibliotēkā;
 ♦15. martā plkst. 14.00 Sedas pilsētas 
kultūras namā;
 ♦15. martā plkst. 16.00 Jērcēnu Tautas 
namā;
 ♦15. martā plkst. 18.00 Strenču Kultūras 
centrā;
 ♦20. martā plkst. 18.00 Mūrmuižas “Pa-
gastmājā”;
 ♦22. martā plkst. 16.00 Plāņu pagasta 
Jaunklidža bibliotēkā;
 ♦1. aprīlī plkst. 11.00 Valmieras integrētajā 
bibliotēkā.

Pasākumu laikā Valmieras novada paš- 
valdības pārstāvji informēs par 2023. gadā 
plānotajām līdzdalības iespējām:

 ♦ Iedzīvotāju iniciatīvas projekti: 
• saistošo noteikumu publiskā ap- 

spriešana līdz 16.03. Informācija 
pašvaldības tīmekļvietnes valmieras 
novads.lv sadaļā “Sabiedrība”, “Sa-
biedrības līdzdalība”, “Publiskās ap-
spriešanas”; 

• projektu pieteikšana: aprīlis – maijs 
(konkursa nolikumu un pieteikšanos 
vēl izsludinās); 

• projektu realizēšana: jūlijs – novem-
bris;

• projektu realizē iesniedzējs. 
 ♦Līdzdalības budžets: 

• projektu ideju pieteikšana: aprīlis – 
maijs (konkursa nolikumu un pie- 

teikšanos vēl izsludinās);
• publiskā balsošanas aptauja par pro-

jektiem: jūnijs;
• projektu realizē pašvaldība.

 ♦Akcija “Valmieras novada viedais 
ciems”: ideja, pasākumi, diskusija 
 ♦Valmieras novada iedzīvotāju pa-
domes, līdzdalība pašvaldības darbā, 
pilsoniskā līdzdalība: ideja, pasākumi, 
diskusija.

Vietējās rīcības grupas, biedrības “No 
Salacas līdz Rūjai” pārstāvji piedalīsies 
sanāksmēs Bērzaines, Burtnieku, Ipiķu, 
Kocēnu, Ķoņu, Lodes, Matīšu, Naukšēnu, 
Ramatas, Rencēnu, Sēļu, Valmieras, Ve-
cates un Vilpulkas pagastā, Mazsalacas 
un Rūjienas pilsētā, savukārt biedrības 
“Vidzemes lauku partnerība “Brasla” 
pārstāvji – Dikļu, Vaidavas un Zilākalna 
pagastos, biedrība “Lauku partnerība 
“ZIEMEĻGAUJA” Brenguļu, Ēveles pagastos 
un Sedas pilsētā aicina uz radošu domu 
apmaiņu iedzīvotājus un uzņēmējus. Ga- 
tavojoties jaunā plānošanas perioda sa- 
biedrības virzītas vietējās stratēģijas iz-
strādei, vietējām rīcības grupām ir svarīgi 
uzzināt teritorijas iedzīvotāju viedokli 
par nepieciešamajiem uzlabojumiem un 
pakalpojumiem dažādās jomās, sporta 
un kultūras pasākumu pieejamību, kā 
arī uzņēmējdarbības atbalstam paredza-
majiem finanšu resursiem. Izstrādājot 
un ieviešot projektus atbilstoši stratēģijā 
noteiktajām rīcībām, lauku teritoriju 
attīstībai būs iespējams piesaistīt Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
LEADER projektu finansējumu laika periodā 
no 2023. līdz 2027. gadam.

Plašāka informācija: Valmieras novada 
pašvaldības Attīstības nodaļa, Līga Bieziņa, 
tālr. 26495997, e-pasts liga.biezina@valmie 
rasnovads.lv; Inese Bērziņa, tālr. 26328943, 
e-pasts inese.berzina@valmierasnovads.lv.

Inese Bērziņa, Līga Bieziņa, 
Valmieras novada pašvaldība

Haralds Kuplis savā 100 gadu jubile-
jā moži sagaida viesus savās tēva simt-
gadīgajās mājās – “Jaunaičās” Rencēnu 
pagastā. Dižajā jubilejā viņu sveikt 
ieradušies radi, līdzcilvēki un arī viesi no 
Valmieras novada pašvaldības, kuri svēt-
ku reizē jubilāram vēl daudz laimes, tik 
pat stipru garu un veselību! 

Gaviļnieks joprojām pats rūpējas par 
sevi un veselība arī turas laba. Haralds  
dienas pavada, interesējoties par notie-
košo pasaulē, pats uzzinot jaunumus, 
izmantojot datoru un lasot ziņu portālus. 
Tuvākos viņš vienmēr pozitīvi pārsteidz 
ar savu nerimstošo humora dzirksti. 

Haraldam aiz muguras ir nodzīvots 
vesels gadsimts un piedzīvoti dažādi lai-
ki, arī ģimenes apstākļi un karš viņu nav 
saudzējis. Agri uzsācis darba gaitas, jo, kā 
vecākajam bērnam, pēc tēva nāves bija 
jāuzņemas rūpes par ģimeni. 1943. gada 
pavasarī saņēmis pavēsti par mobilizāci-
ju vācu leģionā. Pēc kara strādājis smagu 
piespiedu darbu Krievijā – pat Magada- 
nas zelta raktuvēs. Latvijā varējis atgriez-
ties vien 1950. gadā, bet dzimtajās mājās 
Rencēnos – vien 1995. gadā. 

Haraldam vienmēr interesējušas teh-

niskas lietas, daudz ko apguvis pašmācī-
bas ceļā, piemēram, izdomājis kā izga- 
tavot TV antenas un remontēt televizorus. 
Par nopelnīto varējis nopirkt auto. Dzīves 
laikā strādājis dažādus darbus, kur teh- 
niskā domāšana un ass prāts noderē-
jis. Var tikai iztēloties, kā ir savā mūžā 
pieredzēt milzīgo tehnoloģisko attīstību 
– no zirgu pajūga līdz elektromašīnām, 
no radio līdz viedtālrunim, kur simtgad-
nieks var uzzināt jaunumus par notiekošo 
pasaulē. 

Valmieras novadā dzīvo 10 iedzīvotā-
ji, kuri ir sasnieguši simto un pat lielāku 
jubileju. Valmieras novadā pašvaldībā 
ir tradīcija apsveikt un godāt simtgad-
niekus, un pasniegt arī  150 EUR lielu pa-
balstu. 

Edīte Stērste, 
Valmieras novada pašvaldība

Novadniekam Haraldam Kuplim – 100. Sveicam!
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Topošā Valmieras Industriālā parka teritorija ir vēsturiski 
piesārņota ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšme-
tiem. Drošai teritorijas sagatavošanai un tālāko labiekār-
tošanas darbu veikšanai vispirms nepieciešams veikt bīstamo 
priekšmetu apzināšanu un neitralizēšanu.

2016. gadā pēc pašvaldības pasūtījuma veiktajā teritorijas 
priekšizpētē eksperti atrada 39 sprādzienbīstamus priekšme-
tus un trīs munīcijas vienības bez sprāgstvielu pildījuma. 
Tiek lēsts, ka teritorijā varētu atrasties vēl vismaz 250–500 
sprādzienbīstami priekšmeti.

Iepirkuma procedūras rezultātā par sanācijas darbu veikša-
nu Valmieras novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “IN-
TELLECTUS”, kas uzsākuši sanācijas darbus – teritorijas attīrīša-
nu no militārā piesārņojuma.

Izmantojot metāla detektorus un ģeozondes, eksperti fiksēs 
metālisku priekšmetu klātbūtni, izraks, uzskaitīs un uzgla-
bās tos atbilstoši prasībām, un tālāk nodos Valsts policijai 
iznīcināšanai. Darbi tiks veikti saskaņā ar sanācijas program-
mu, kas saskaņota Valsts vides dienestā (VVD). 

Pēc teritorijas attīrīšanas no nesprāgušās munīcijas, ievēro-
jot sanācijas darbu veicēju norādījumus, notiks teritorijas tālā-
ka sagatavošana Industriālā parka izveidei – teritorijā notiks 
koku ciršana, apauguma novākšana, celmu raušana un teri-
torijas planēšana.

Aicinām iedzīvotājus nedoties uz teritoriju, kurā tiek veikti 
sanācijas darbi – netraucēt darbu veicējus, neapdraudēt savu 
un citu cilvēku drošību.

Industriālā parka izveides projektu Valmieras pašvaldība 
uzsāka 2015. gadā, meklējot lielu vienlaidu teritoriju tiešā 
satiksmes infrastruktūras tuvumā, kur iespējama inženier-
komunikāciju infrastruktūras pieslēgumu izveide. Valmieras 
Industriālā parka teritorija ir visizdevīgākā inženiertehniskās 
infrastruktūras (ūdensvads, kanalizācija u.c.) izbūvei un integ- 
rēšanai Valmieras pilsētas kopējā tīklā.

Valmieras Industriālā parka teritorija atrodas uz Dienvidiem 
no Valmieras pilsētas apvedceļa posmā starp Cēsu un Cempu 
ielas apļveida krustojumiem, to šķērso dzelzceļa līnija, kā arī 
110 un 330 kilovoltu elektrolīnija, tās tiešā tuvumā atrodas 
vidēja spiediena sadales gāzes vads.

Potenciāliem investoriem Valmieras Industriālajā parkā tiks 
piedāvāta pilnībā sagatavota teritorija ražotnes izvietošanai, 
kur būs nodrošinātas visas nepieciešamās inženierkomu-
nikācijas un enerģijas jaudas.

Pašvaldība Industriālā parka izveidei pretendēs uz At-
veseļošanas un noturības mehānisma investīcijām uzņēmēj- 
darbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teri-
toriju attīstīšanai reģionos.

Lita Dudele-Krastiņa, 
Valmieras novada pašvaldība

Valmieras Industriālā parka teritorijā  
uzsākti sanācijas darbi – attīrīšana no  
militārā piesārņojuma

https://ej.uz/PAM-2023

PĒCPUSDIENA
AR MĒRU
DARBASPĒKA SAGATAVOŠANA UN
SADARBĪBAS IESPĒJAS
10. MARTS | 14.00 | VALMIERAS TEHNIKUMS

Vidzemes Augstskola
Valmieras tehnikums
Valmieras Dizaina un mākslas
vidusskola

Par darbaspēka sagatavošanas iespējām
un sadarbību informēs:

24. februārī tiks
atvērta pieteikšanās

uzņēmējdarbības
atbalsta programmai

ZĪLE 2023

 https://developvalmiera.lv/zile/

UZŅĒMĒJDARBĪBA
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SIA “VALPRO” 
Lielākais un senākais novada metālapstrādes uzņēmums, kam 

šogad apritēs 60 gadu. SIA “VALPRO” produkcija ir atpazīstama 
visā pasaulē, un sadarbībā ar vairāk nekā 200 klientiem degvielas 
kannas, ugunsdzēsības aparātu korpusi un cita produkcija sa-
sniedz savus klientus. Neskatoties uz daudziem apgrūtināju- 
miem un izaicinājumiem, SIA “VALPRO” 2022./2023. finanšu gadu 
noslēdza ar 26,6 miljonu eiro apgrozījumu, kas, salīdzinot ar ie-
priekšējo periodu, ir par 32 % vairāk. Gada laikā gan tehnoloģijās, 
gan darba vides sakārtošanā, gan personāla apmācībā kopumā 
investēts 0,93 miljoni eiro, tai skaitā Baltijā vienīgajā sašķidrinātās 
naftas gāzes balonu apkopes rūpnīcā Valmiermuižas industriālajā 
teritorijā. Arī turpmākajos gados uzņēmums plāno investēt at-
tīstības projektos. SIA “VALPRO” šobrīd nodrošina ar darba vietām 
380 reģiona iedzīvotājus. Valdes priekšsēdētājs Aivars Flemings: 
“Mums ļoti rūp nozares attīstība novadā un mēs esam priecīgi 
par katru jaunu ar nozari saistītu uzņēmumu. Izglītība, ražoša-
na, loģistika un pašvaldība, darbojoties kopā, spēs nodrošināt 
veiksmīgu izaugsmi un palielināt novada ienākumus. Šodien 
padarītais darbs ir rītdienas rezultāts. Nebaidīsimies pieņemt 
drosmīgus lēmumus un darīt. Neapmierinātību rada nesasnieg-
tais, apmierinātību – paveiktais! Mīlēsim rezultātu, nevis procesu. 

Latvijai vajag spēcīgu ražošanu un gudru valsts un pašvaldības 
vadību visos līmeņos!” “Uzņēmums saņēmis Valmieras novada 
gada balvu uzņēmējdarbībā 2022 nominācijā “Gada eksportētājs”.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Apvienotā KaralisteVācija

UZŅĒMUMU SKAITS

52

Igaunija

Rezerves
daļas

Industriālā tehnika

Degvielas
kannas

Kokapstrādes iekārtas
Zviedrija

Šveice Itālija
ASV

Kopējais darbinieku skaits:
641

Apgrozījums, eiro:
33 300 260

Peļņa, eiro:
2 233 503

Nodokļu maksājumi valsts
budžetā, eiro:
4 031 510

SIA CIEDRA PRO
SIA METĀRO

SIA VALPRO

Lielākie uzņēmumi nozarē
pēc apgrozījuma:

MAŠĪNBŪVES UN METĀLAPSTRĀDES NOZARES DINAMIKA
 2019 - 2021 [avots: Lursoft, 2022]

Ugunsdzēsības
aparātu korpusi

Degvielas uzglabāšanas rezervuāri

NOZĪMĪGĀKĀS EKSPORTA VALSTIS:

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā 
2019 - 2021 [avots: Lursoft, 2022]

MAŠĪNBŪVE UN METĀLAPSTRĀDE

PRODUKTI:

*Finanšu dati attēloti par 2019. - 2021. gadu. Datu attēlojumā apkopoti dati par visiem uzņēmumiem, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Valmieras novadā un tie atbilst NACE: 25; 26; 27; 28; 29; 30; 33 kodu klasifikatoram.

SIA VALTANKS
SIA DAUPRO

Somija

Metāla izstrādājumi un konstrukcijas

Mašīnbūves un metālapstrādes nozare  
Valmieras novadā

Viens no Valmieras novada rūpniecības un uzņēmējdarbības stūrakmeņiem ir mašīnbūves un metālapstrādes nozare. Novadā dar-
bojas ap 50 lielāki un mazāki šīs jomas uzņēmumi. Izgatavotās produkcijas klāsts ir plašs – no dažādām slīpētām, virpotām, frēzētām 
un metinātām detaļām līdz ļoti specifiskiem produktiem un sarežģītām, unikālām iekārtām un industriālai tehnikai. Atbilstoša, kvali-
ficēta darbaspēka nepieciešamība ir aktuāls jautājums, tāpēc, ņemot vērā uzņēmumu pieprasījumu, Valmieras tehnikums nodrošina 
nozares speciālistu sagatavošanu ar mašīnbūvi un metālapstrādi saistītās jomās.

Nozares uzņēmumi nodrošina ar darba vietām vairāk nekā 640 Valmieras novada un Vidzemes iedzīvotāju. Pēc Lursoft datiem 2021. 
gadā šo uzņēmumu apgrozījums ir pārsniedzis 33,3 miljonus eiro, kas valsts budžetā ienesis nodokļus 4 miljonu eiro apmērā. 

Produkcija tiek plaši izmantota vietējā tirgū un nozīmīga daļa tiek eksportēta uz Eiropu un citām pasaules valstīm.

SIA “Valpro” valdes priekšsēdētājs Aivars Flemings, saņemot “Valmieras 
novada gada balvu uzņēmējdarbībā 2022” nominācijā “Gada eksportētājs” 

(foto: Klāvs Vasiļevskis)
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SIA “Ciedra Pro”
Uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu klāstā ietilpst daudzveidī-

gi metālapstrādes pakalpojumi, rezerves daļu, kā arī nestandarta 
iekārtu un aprīkojuma projektēšana, izgatavošana un uzstādīša-
na traktoriem, kravas automašīnām un citai industriālai tehnikai. 
Uzņēmums izgatavo un ražo universālu kūdras izstrādes tehniku, 
kā arī īpašs produkts ir traktors jeb forvarders “Deep Forest 612D”, 
kas radīts darbam nelabvēlīgos grunts apstākļos. Izstrādātās tehni-
kas piedāvājumā ir universāla stādu stādāmā mašīna, dēļu trans-
portieris, meža degvielas tvertnes un citas lauksaimniecībā, mež- 
izstrādē, būvniecībā, ceļu būvē un pat militārajā jomā pielietoja-
mas iekārtas. Uzņēmums īpašu vērību pievērš attīstībai un ener-
goefektivitātes paaugstināšanai.

SIA “Metāro” 
SIA “Metāro” piedāvā metālapstrādes pakalpojumus, kā arī 

nestandarta ražošanas iekārtu projektēšanu un izgatavošanu 
un industriālās tehnikas remontu. Uzņēmums fokusējas uz ilgt- 
spējīgu darbību - investē jaunas paaudzes iekārtās, IT, piesaista 
un apmāca jaunos speciālistus, paaugstina esošo darbinieku 
profesionalitāti. Esošās vecās tehnoloģijas tiek aizvietotas un 
papildinātas ar jaunām ciparvadības tehnoloģijām, lai uzņē-
mumam ir iespējas sniegt pilnvērtīgu pakalpojumu klientiem. 
Arturs Ščukins, SIA “Metāro” vadītājs: “Mūsu uzņēmums sniedz 
pakalpojumus daudzām nozarēm, tādēļ esam atkarīgi no 
pasūtītāja nozari ietekmējošiem faktoriem. Šajā gadā plānots 
turpināt uzņēmuma digitalizācijas procesu, kas veiksmīgi 
uzsākts jau pērn.”

SIA “Valtanks” 
Uzņēmums, kas specializējies metāla rezervuāru izgatavošanā. 

Apliecinājis sevi kā kvalitatīvu degvielas uzglabāšanas rezervuā-
ru piegādātāju gan Latvijas, gan Skandināvijas degvielas tirgū, 
piedāvājot viensienas un dubultsienu rezervuārus. Ronalds Rus-
manis, SIA “Valtanks” vadītājs: “Pēdējie divi gadi ir bijuši diezgan 
izaicinoši ražotājiem. Covid-19 nāca ar strauju cenu pieaugumu 
mūsu galvenajam izejmateriālam – metāla loksnēm. Tad sekoja karš 
Ukrainā – tika “sagrauti” materiālu loģistikas ceļi. Aug energoresur-
su cenas, kas ir liela daļa no uzņēmuma izdevumu sadaļas. 2023. 
gads būs izaicinājums, lai saglabātu uzņēmuma konkurētspēju  
esošajos tirgos un nodrošinātu pieņemamu darbinieku atalgoju-
mu sistēmu.”

SIA “Daupro” 
Metālapstrādes uzņēmums, kas specializējas margu, rūpnie-

cisko platformu, kāpņu un citu metālizstrādājumu ražošanā. SIA 
“Daupro” ražotā produkcija ir sastopama Jāņa Daliņa stadionā, Rī-
gas Tehniskajā universitātē, IKEA, tirdzniecības centrā ALFA, LIDL 
veikalos u.c. Igors Zinkevičs, SIA “Daupro” valdes priekšsēdē- 
tājs: “Piekrītu, ka veiksmīga sadarbība starp uzņēmumiem vai-
ro kopējo reģiona, kā arī katra uzņēmuma konkurētspēju. 2022. 
gads ir bijis sarežģīts, tomēr to pabeidzām ar būtisku apgrozīju-
ma pieaugumu, uzturot pozitīvu dinamiku uzņēmuma attīstībā. 
Tāpēc esam atvērti jauniem, izaicinošiem projektiem un jauniem 
darbiniekiem.” Uzņēmums vairākkārtīgi ieguvis programmas 
“ZĪLE” atbalstu un aktīvi piedalās Eiropas projektos.

SIA “Baltma” 
Ģimenes uzņēmums, kas nozarē darbojas jau kopš 2005. gada, 

sniedzot kompleksus pakalpojumus metālapstrādē. Uzņēmums 
nodarbojas ar augstas precizitātes virpotu detaļu ražošanu, sniedz 
detaļu apstrādes, montāžas un prototipēšanas pakalpojumus. 
Kā vienu no uzņēmuma vērtībām uzsver sadarbību ar klientiem, 
par prioritātēm izvirzot atvērtu komunikāciju, precizitāti un ino- 
vācijas. Konstantīns Sokolovs, SIA “Baltma” vadītājs: “Ik gadu 
investējam jaunu ražošanas mašīnu iegādē un energoefektivi-
tātes uzlabošanā. Ražošanas mašīnu parka modernizēšana ļauj 
ražot sarežģītākas detaļas ar daudz augstāku pievienoto vērtību.” 
2018. gadā ar programmas “ZĪLE” atbalstu veikta metālapstrādes 
ražotnes digitalizācija. 

Justīne Skrastiņa, Anete Todu, 
Valmieras Attīstības aģentūra

SIA “Ciedra Pro” forvarders “Deep Forest 612D” (foto no uzņēmuma arhīva)

SIA “Metāro” (foto no uzņēmuma arhīva)

SIA “Valtanks” degvielas uzglabāšanas rezervuārs (foto no uzņēmuma arhīva)

SIA “Daupro” produkcija (foto no uzņēmuma arhīva)

SIA “Baltma” produkcija (foto: Valsts kanceleja)
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LEPOJAMIES

Viņš zina ceļu. Tas sākas ar cilvēku 
iemītu taku – tā vijas un ievij labas do-
mas un darbus, aicina līdzgaitniekus, līdz 
kļūst par ceļu. Kopīgs ceļš līdz kopīgiem 
mērķiem. Viņš zina ceļu.

19. novembrī Valmieras novada paš-
valdības apbalvojumu “Valmieras no-
vada Goda pilsonis” saņēma Valmieras 
novada un Giterslo reģiona sadarbības 
koordinators Vācijā Hanss Joahims Švo-
lovs (Hans-Joachim Schwolow).

2022. gadā apritēja Valmieras un Gi-
terslo reģiona sadarbības 30. gadskārta. 
Tolaik nesen bija atgūta Latvijas ne-
atkarība, tāpēc sākotnēji galvenais 
sadarbības virziens bija dažāda veida 
palīdzības sniegšana. “Ar toreizējo Val-
mieras rajonu sadarbību sākām 1992. 
gada ziemā. Baltijas valstīm atgūstot 
neatkarību, bija pašsaprotami atrast 
sadarbības partneri. Giterslo apriņķis   
par diviem iespējamajiem sadarbības 
partneriem – diviem rajoniem Latvijā – 
uzzināja, pateicoties Austrumeiropas 
institūta Vācijā zinātniekam, kurš bija 
precējies ar latvieti no Vidzemes. Gi-
terslo apriņķis izvēlējās Valmieras ra-
jonu, jo mūsu ekonomiskā struktūra 
tajā laikā bija ļoti līdzīga (kokapstrāde, 
gaļas ražošana, ugunsdzēšamo aparātu 
ražošana, pienotava). Jau 1992. gada ap-
rīlī Giterslo apriņķi   apmeklēja Valmieras 
rajona delegācija toreizējā Valmieras ra-
jona Tautas deputātu padomes un izpild-
komitejas priekšsēdētāja Andra Bērziņa 
vadībā. Jau šīs vizītes laikā tika noteikti 
mērķi turpmākajai sadarbībai. Tā bija 
partnerības dzimšana. Atbildes vizīte, 
Giterslo apriņķa pārstāvjiem viesojoties 
Valmieras rajonā, notika 1992. gada 
jūlija sākumā,” atceras Hanss Joahims 
Švolovs. “Giterslo apriņķis tolaik noteikti 
bija finansiāli spēcīgāks partneris, tāpēc 
kā savu uzdevumu saskatīja sniegt Val-
mieras rajonam palīdzību visur, kur tas 
bija nepieciešams.”

Pirmie lielākie kopīgie projekti bija 
atbalsts Vidzemes slimnīcai, dalība sta-
diona būvniecībā Valmierā, atbalsts 
Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – 
attīstības centram, sadarbības līgums 
starp Valmieras un Giterslo pienotavām 
jogurta ražošanā un humānā palīdzība. 
Hanss Joahims Švolovs uzsver, ka “mūsu 
Latvijas draugi jau no paša sākuma ir 
bagātinājuši sadarbību ar savu raks-
turīgo kultūru, piemēram, mūziku, dzie-
dāšanu, tautas dejām un mākslu”. 

Gadu gaitā sadarbība kļuva līdz-
vērtīgāka, dažādu jomu speciālistiem 
daloties pieredzē, īstenojot kopīgus pro-
jektus. Svarīga ir jauniešu iesaiste un 
sadarbības stiprināšana.

Jautāts, vai ir kāds notikums, kas īpaši 

palicis atmiņā, Hanss Joahims Švolovs 
atceras: “1993. gada vasarā uz Valmieru 
lidojām ar 12 mazām lidmašīnām. Grupā 
bija aptuveni 40 cilvēki. Pēc ilgām un 
grūtām sarunām mums atļāva lidot tieši 
uz Valmieru, lai gan Rīgā bija vienīgā 
starptautiskā lidosta. Nācās pagarināt 
pārāk īso skrejceļu Valmierā. Taču, mums 
esot augstu gaisā, lika nolaisties Cēsīs, 
jo sānvējš bija pārāk stiprs, lai nosēstos 
Valmierā. Dažiem pilotiem bija grūtības 
atrast mazo, zaļo lidlauku Cēsīs. Viss 
gan beidzās labi. Šis notikums palicis 
atmiņā galvenokārt tāpēc, ka lidojumā 
turp un atpakaļ bija arī citas problēmas. 
Viena lidmašīna paceļoties tika tik smagi 
bojāta, ka bija jānosēžas Gotlandē (Zvied- 
rija). Savukārt atgriešanās lidojumā trīs 
lidmašīnas Zviedrijā vētras dēļ nejauši 
pārlidoja militāro teritoriju, tāpēc bija 
jāveic piespiedu nolaišanās un jāatbild 
atbildīgajām iestādēm.” Runājot par 
projektiem, atmiņā palikusi slimnīcas 
Mazsalacā un Dzirdes centra Valmierā 
atvēršana.

Hanss Joahims Švolovs priecājas par 
skaisto, daudzveidīgo ainavu, kas raks-
turo Valmieras novadu. “Neskatoties uz 
neskaitāmajām viesošanās reizēm, man 
vienmēr patīk pastaigāties gar Gau-
ju, apmeklēt Skaņākalna dabas parku 

Mazsalacā, apskatīt Burtnieka ezeru un 
ar kanoe laivām vai plostu izbraukt upes. 
Gribētu teikt, ka ekonomiskās attīstības 
ziņā nevienam citam Latvijas reģionam 
nav bijusi tāda izaugsme kā Valmieras 
reģionam un Valmierai. Tā ir laba vie-
ta biznesam, lieliskas izglītības, sporta 
un kultūras iespējas, droša medicīniskā 
aprūpe, ģimenei draudzīgs reģions. Val-
mieras novada iedzīvotāji ir atvērti un 
ieinteresēti. Vienmēr mūs uzņem silti un 
viesmīlīgi.”

Par savu ieguldījumu Hanss Joahims 
Švolovs stāsta, ka jau no pirmsākumiem 
ar interesi veic koordinatora pienākumus. 
“Vienmēr ir jūtama abpusēja vēlme 
virzīt un veicināt sadarbību. Īpaši jā-
piemin partnerības koordinatori. Sākot-
nēji tā bija Vija Greiškalne un nu jau 
vairāk nekā 20 gadus – Rudīte Markus. 
Sākam ar ideju, kas izaug par jaunu 
sadarbības projektu. Visu iesaistīto 
cilvēku aizrautība motivē un rosina jau-
niem darbiem. Iedvesma ir arī tas, ko 
gadu gaitā esam kopīgi piedzīvojuši un 
sasnieguši. Mūsu partnerība ir cieša un 
abpusēji bagātinoša. Lepojos ar to, ko 
mums kopā izdevies sasniegt. Tas no-
teikti jāturpina.”

Zane Bulmeistare, 
Valmieras novada pašvaldība

Valmieras novada Goda pilsonis – Hanss  
Joahims Švolovs

Hanss Joahims Švolovs (foto: Uģis Brālēns)



Viņa ir cerība. Kā maza sēkliņa, no ku-
ras izaug saules līdziniece, tā viņa audzē 
cerību. Ne mirkli neizlaižot no skata sau-
li, vienā murskulīti satvertas visas jaunās 
cerībiņas, lai izkaisītos, lai augtu, lai rā-
dītu, ka mūsos ir gaisma. Viņa ir saule un 
puķe vienlaikus. Viņa ir cerība.

19. novembrī Valmieras novada paš- 
valdības apbalvojumu “Valmieras nova-
da Gada cilvēks” saņēma Ukrainas 
iedzīvotāja Polina Lipova (Polina Lypo- 
va), kura, dzīvojot Valmierā, sniedza 
atbalstu Valmierā mītošajiem kara 
bēgļiem.

Krievijai sākot karu Ukrainā, Polina 
Lipova devās bēgļu gaitās uz Valmieru, 
jo pilsētu iepazina, studējot Vidzemes 
Augstskolā. “Man Valmierā ir daudz  
draugu. Kad sākās karš, latvieši bija  
pirmie cilvēki, kuri piedāvāja savu pa- 
līdzību, cilvēki, kuriem es patiešām rū- 
pēju un kuri sniedza neizsakāmu atbals-
tu,” stāsta Polina Lipova.

Polina Ukrainā atgriezās pagājuša 
gada vasarā pēc Valmierā pavadītiem 
pieciem mēnešiem. Valmierā pavadīto 
laiku, palīdzot citiem kara bēgļiem, viņa 
atceras kā ļoti intensīvu. “Godīgi sakot, 
savas bailes, uztraukumu, adrenalīnu 
pārvērtu darbā. Jau no pirmā ierašanās 
brīža domāju par darba iespējām, 
lai man būtu ienākumi, lai es varētu 
nodrošināt gan savu uzturēšanos šeit, 
gan palīdzēt. Pirmajā rītā, kad biju 
ievākusies kopmītnē, draudzene, kura 
man palīdzēja to izdarīt, teica, lai eju uz 
kafejnīcu. Viņa bija domājusi, lai eju paēst 
brokastis, bet es jau biju izdomājusi, ka 
varu tur brīvprātīgi strādāt un palīdzēt, 
jo bija ieradušies arī citi bēgļi, kuriem 
tur tika gatavota maltīte. Tā es kļuvu 
par trauku mazgātāju, līdz Valmieras 
novada pašvaldība aicināja kļūt par ko- 
ordinatoru darbā ar citiem kara bēgļiem 
no Ukrainas. Mans galvenais pienākums 
bija palīdzēt bēgļiem saziņā  ar Valmieras 
novada pašvaldību.” 

Polina informēja Ukrainas iedzīvotā-
jus, kuri patvērumu rada Valmieras no-
vadā, par Latvijā kopumā un Valmieras 
novada pašvaldības sniegto atbalstu, 
palīdzēja atrast un iekārtoties mītnes 
vietās, reģistrēt vīzas. “Es biju mazliet 
sociālais darbinieks, mazliet psihologs, 
mazliet informācijas centra darbinieks, 
arī sabiedrisko attiecību speciālists un 
pasākumu vadītājs. Tā bija patiešām 
vērtīga pieredze. Brīvo laiku pavadīju 
kopā ar mammu un mūsu suni, viņi 
ieradās Valmierā drīz pēc manas at-
braukšanas. Ar mammu skatījāmies se- 
riālus, peldējāmies Valmieras peldba-
seinā, pastaigājāmies gar Gauju.”

Savās mājās Ukrainā Polinai postījumu 
dēļ atgriezties vairs nav iespējams.  
 

 
“Tomēr, manuprāt, mājas ir nevis sienas 
un jumts, mājās ir atmosfēra un cilvēki. 
Tagad dzīvoju Čerņivcos. Esmu mediju 
pētnieks nevalstiskajā organizācijā, 
kas rūpējas par vietējo mediju drošību 
un attīstību. Šobrīd mēs palīdzam žur- 
nālistiem pārcelties no bīstamiem re-
ģioniem un turpināt darbu. Uzskatu, ka 
mediji ir valsts demokrātijas garants. 
Tāpēc jūtu sava darba nozīmīgumu.”

Par Valmieru un valmieriešiem Po-
lina saka: “Jūs esat atbalsts, labestība, 
draudzība, empātija, uzticība un mī- 
lestība. Reiz mēs ar mammu pastai-
gājāmies ar suni. Garāmgājēja dzirdēja, 
ka runājam citā valodā, un pajautāja, 
vai esam no Ukrainas. Kad atbildējām 
apstiprinoši, viņa lūdza atļauju mūs 
apskaut, sakot, ka tic, ka viss būs labi.”

Polinai bija iespēja nedaudz apskatīt 
arī citas vietas Latvijā. Īpaši atmiņā ir 
palikusi jūras piekraste, Gaujas krasti un 
meži. “Es ļoti novērtēju latviešu tradīci-
jas. Mani pārsteidza tas, ka jums ir sava 
unikālā kultūra, kas nav pazaudēta Pa-
domju Savienības un Krievijas ietek-
mes dēļ. Jāsaka gan, ka, dzīvojot Latvi-
jā, ukraiņu ēdieni man ļoti pietrūka un 
bija jāpierod pie latviešu virtuves. Taču 
esmu pateicīga par gūto pieredzi un 
neizmērojamo atbalstu, ko jutu.”

Vaicāta, kas viņai ir lepošanās vērts, 
Polina saka: “Esmu lepna, ka esmu daļa 
Valmieras un man bija iespēja sniegt šo 
vienkāršo un mazo palīdzību, ko darīju 
no visas sirds, lai palīdzētu citiem kara 
bēgļiem. Kopš kara sākuma Ukrainā viss 
mainījās. Jā, notiek apšaudes. Jā, mūsu  

 
teritorijas tiek okupētas. Daudziem jā- 
pamet savas mājas. Daudzi devušies 
mūžībā. Bet Ukraina joprojām cīnās. Es 
nekad neesmu bijusi tik lepna par savu 
valsti, cik esmu šobrīd. Esmu lepna par 
mūsu spēcīgo armiju. Esmu lepna, ka 
valdība dara visu iespējamo, lai cilvēki 
šeit dzīvotu un strādātu. Es lepojos ar 
brīvprātīgajiem – tagad gandrīz katrs 
ukrainis ir brīvprātīgais. Cilvēki nopirka 
satelīta pakalpojumus! Vienkārši cilvē-
ki, nevis miljonāri, politiķi vai kādas sa- 
vienības. Vienkārši cilvēki. Un tas, kas 
mani iedvesmo, visi to dara, ticot Ukrai- 
nas uzvarai. Mani nākotnes plāni ir 
izdzīvot un pārdzīvot šo karu, palīdzēt 
atdzimt Ukrainai un palīdzēt to no jauna 
celt.” 

Saņemot apbalvojumu, Polina pa- 
sniedza īpašu dāvanu – Lemūrijas ezera 
fotogrāfiju, turklāt latviešu valodā, ko 
viņa apguva, kamēr uzturējās Valmie- 
rā, pastāstot par dāvanas simbolisko 
nozīmi. “Fotogrāfijā redzams Lemūrijas 
ezers Ukrainā, Hersonas apgabalā. Kad 
atgriezos Ukrainā, apmeklēju labdarības 
izsoli. Tajā varēja iegādāties arī mediju 
platformas “Vgoru“ (“Вгору”) Hersonas 
korespondenta Oleksandra Korņako-
va (Олександр Корняков) fotogrāfijas. 
Tās ir liecības par cilvēkiem, kuri cīnījās 
pēdējiem spēkiem, nāves nebaidoties. 
Izsoles mērķis bija savākt līdzekļus 
Hersonas iedzīvotāju atbalstam. Divas 
nedēļas pēc izsoles Hersona tika at-
brīvota. Tāpēc šī fotogrāfija ir tik simbo-
liska – par Ukrainu un neatkarību.”

Zane Bulmeistare, 
Valmieras novada pašvaldība
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Polina Lipova (foto: Uģis Brālēns)

Valmieras novada Gada cilvēks – Polina Lipova
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SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Seminārs par  
tuvinieku aprūpi mājās

Labdarības fonds “TZMO fonds kopā mainām pasauli” 
projekta “Mēs nākam Tev palīgā” ietvaros piedāvā izglītojošu 
semināru par geriatrisku, hroniski slimu un gulošu piederīgo 
ikdienas aprūpi mājas apstākļos. Bezmaksas seminārs notiks 
7. martā plkst. 10.00–14.00 Valmieras Kultūras centrā.

Semināra mērķis ir iedzīvotāju informēšana un izglītoša-
na situācijā, kad kāds no tuviniekiem ir zaudējis spējas pats 
par sevi parūpēties un ir nepieciešams pastāvīgs ģimenes at-
balsts. Seminārā tiks runāts par situācijām, ar kurām sastopas 
tuvinieki, kuri ilgstoši rūpējas par slimu vai vecu cilvēku, kā arī 
tiks sniegti praktiski padomi aprūpei mājas apstākļos:

 ♦kā rīkoties situācijā, kad piederīgais vairs nespēj pats par 
sevi rūpēties;
 ♦drošas vides radīšana tuviniekam mājas apstākļos;
 ♦cilvēka mazkustība, tās izraisītās komplikācijas un risinā-
jumi;
 ♦demence un ar to saistītās problēmas;
 ♦aprūpējamā fizioloģiskās un higiēnas vajadzības;
 ♦gulošu pacientu aprūpes īpatnības;
 ♦hroniskas brūces, izgulējumu rašanās cēloņi, pazīmes un 
aprūpes iespējas;
 ♦stomas, to veidi un aprūpes principi;
 ♦ inkontinences (nesaturēšanas) problēma un risinājumi;
 ♦higiēnas līdzekļu izvēle un nomaiņa;
 ♦garīgās aprūpes uzdevumi, psiholoģiskā izdegšana.
Dalību seminārā var pieteikt līdz 6. martam, rakstot uz 

Valmieras novada Sociālā dienesta e-pasta adresi slp@val 
mierasnovads.lv vai arī sazinoties ar labdarības fondu “TZMO 
fonds kopā mainām pasauli”, zvanot pa tālr. 29229056.

Vija Mētra, 
“TZMO Fonds Kopā mainām pasauli” valdes locekle

Jauns sociālais  
pakalpojums

Biedrība “Kristīgais žēlsirdības centrs” Valmierā, Stacijas 
ielā 26 ir paplašinājusi sociālo pakalpojumu klāstu ar dienas 
aprūpes centru, kura sastāvā ir bērnu un jauniešu dienas  
centrs, kā arī senioru dienas centrs, kas neliela projekta iet-
varos izveidots pirms gada.

Iedzīvotājiem senioru dienas centrā pieejams jauns pa-
kalpojums – senioru pieskatīšana. Šis pakalpojums paredzēts 
senioriem, kuriem nepieciešama uzraudzība, ļaujot sirmgalv-
ju tuviniekiem doties savās ikdienas gaitās un strādāt, jūtoties 
droši, ka viņa radinieks būs pieskatīts, paēdis un ar iespējām 
darboties pieredzējušu atbalsta personu vadībā.

Aicinām iedzīvotājus, kuriem šāds atbalsts nepieciešams, 
izmantot jauno pakalpojumu – tas dos iespēju senioram so-
cializēties, savukārt viņa tuviniekiem – iespēju doties uz dar-
bu vai gūt atpūtu no ikdienas pienākumiem.

Pakalpojuma maksa par vienu stundu ir 5 EUR, bet par as-
toņām stundām – 30 EUR (iekļauta ēdināšana, tiek izsniegta 
darījumu apliecinoša kvīts). Plašāka informācija par piedāvā-
to pakalpojumu pieejama, zvanot pa tālr. 28365703.

Gaida Pevko, 
Biedrības “Kristīgais žēlsirdības centrs” valdes priekšsēdētāja

Valsts atbalsts apkurei
No 15. februāra valsts atbalstam apkures izmaksu daļējai 

kompensācijai var pieteikties arī mājsaimniecības, kas apkurei 
izmanto sašķidrināto naftas gāzi (propānu-butānu) vai marķē-
to dīzeļdegvielu. Tāpat turpinās iesniegumu pieņemšana par 
apkurei iegādāto malku, koksnes granulām, briketēm un elek-
troenerģiju. Centralizēti piegādātās apkures lietotājiem un 
dabasgāzes patērētājiem valsts atbalsts tiek automātiski 
piemērots rēķinos.

Atbalsta apmērs, periods un iesniegumu termiņi:
Sašķidrinātā naftas gāze – kompensācija 50 % apmērā 

līdz 1000 kg iegādes izmaksām par cenu, kas pārsniedz 0,91 
EUR/kg*, bet ne vairāk kā 1,29 EUR/kg*. Atbalsta periods – no 
2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, iesniegumi 
jāiesniedz līdz šī gada 30. aprīlim.

Marķētā dīzeļdegviela – kompensācija 50 % apmērā līdz 
4000 litru iegādes izmaksām par cenu, kas pārsniedz 0,69 EUR 
par litru*, bet ne vairāk kā 2,01 EUR par litru*. Atbalsta periods 
– no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim,  iesniegu-
mi jāiesniedz līdz šī gada 30. aprīlim.

Granulas vai briketes – 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 – no 2022. gada 1. maija līdz 2023. 
gada 30. aprīlim, iesniegumi jāiesniedz līdz šī gada 30. aprīlim.

Malka (ar maksājumu apliecinošu dokumentu) – 
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 – 
no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, iesniegumi 
jāiesniedz līdz šī gada 30. aprīlim.

Elektroenerģija – 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 pe-
riods – no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim, 
iesniegumi jāiesniedz līdz šī gada 31. maijam. (*Cenas norādī-
tas bez PVN.)

Pieteikties atbalstam ne biežāk kā reizi mēnesī var: 
 ♦elektroniski, izmantojot portālu epakalpojumi.lv;
 ♦klātienē pašvaldībā – klientu apkalpošanas centros un bib-
liotēkās, līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus, tai skaitā 
personu apliecinošu dokumentu.

Iesniegumā norāda iesniedzēja personas datus, kontakt- 
informāciju, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kon-
ta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts, ietver pašapliecinājumu 
(atzīme iesniegumā) par attiecīgās apkures esamību mājoklī 
un pievieno šādus dokumentus:

 ♦mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošus doku-
mentus, ja attiecīgā informācija jau nav citas institūcijas 
rīcībā (ja īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā uz iesniedzē-
ja vārda Valmieras novadā, tad iesniegt īpašuma tiesības 
apliecinošu dokumentu nav nepieciešams);
 ♦mājokļa īpašumu apsaimniekošanas līgumu (ja iesniedz 
pārvaldnieks);
 ♦maksājumu apliecinošus dokumentus par kurināmā ma-
teriāla iegādi vai rēķina apmaksu apliecinošu dokumentu 
par elektroenerģiju.

Pašvaldībai pieņemot labvēlīgu lēmumu, atbalsts mājsaim-
niecībai tiek ieskaitīts kontā 30 darbdienu laikā pēc iesniegu-
ma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Savukārt attei-
kuma gadījumā iedzīvotājs ierakstītā vēstulē uz iesniegumā 
norādīto adresi saņem atteikuma lēmumu. To iespējams 
apstrīdēt, viena mēneša laikā pēc atteikuma saņemšanas 
iesniedzot pašvaldībā iesniegumu.

Aija Kleimane, 
Valmieras novada pašvaldība
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IZGLĪTĪBA

Valmieras novada 
pašvaldība  
palielinājusi  
finansiālo atbalstu 
pirmsskolas 
vecuma bērnu 
pieskatīšanai

Viens no atbalsta veidiem, ko Valmieras nova-
da pašvaldība sniedz ģimenēm, kuru bērni gaida 
rindā uz vietu pašvaldības bērnudārzā, ir ikmēneša 
finansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma snie- 
dzējiem – sertificētām auklēm, kas reģistrētas nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9. februārī Valmieras novada pašvaldības domes 
ārkārtas sēdē apstiprināts finansējuma apmērs  
2023. gadā – 244,15 EUR mēnesī vienam bērnam. 
Pašvaldības šī gada budžetā šim atbalsta veidam ir 
atvēlēti 25 tūkstoši eiro. 

Pašvaldības finansējums ir paredzēts uzraudzī-
bas pakalpojuma nodrošināšanai bērnam no pus-
otra gada vecuma, ja viņš ir reģistrēts uzņemša-
nai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet 
šo vietu pašvaldība viņam nevar nodrošināt. Lai 
saņemtu pašvaldības atbalstu, bērna un vismaz vie-
na no bērna likumisko pārstāvju dzīvesvietai ir jābūt 
deklarētai Valmieras novadā. Kā arī bērna likumiska-
jam pārstāvim ir jābūt noslēgtam līgumam ar aukli 
atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām 
prasībām, un izvēlētais bērnu uzraudzības pakalpo-
juma sniedzējs nav bērna likumiskais pārstāvis.

Atbalsts tiek piešķirts par pilna laika (ne mazāk kā 
40 stundas nedēļā) bērnu uzraudzības pakalpoju-
ma sniegšanu bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā 
vietā Valmieras novadā, taču tas nav paredzēts 
ēdināšanas izdevumu segšanai. Pašvaldības līdz- 
finansējuma izmaksu pārtrauc, kad bērns ir uzņemts 
pašvaldības bērnudārzā, kura rindā reģistrēts. Līdz-
finansējuma izmaksu nepārtrauc, ja, pamatojoties 
uz ārsta atzinumu, bērns nevar apmeklēt izglītības 
iestādi adaptācijas grūtību vai veselības stāvokļa dēļ.

Lai saņemtu atbalstu, auklei jāiesniedz pašvaldībā 
iesniegums, kam pievienota līguma, kas noslēgts ar 
bērna likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumiem, 
kopija.

Valmieras novada pašvaldības dibinātās pirmssko-
las un vispārējās izglītības iestādes, kur īsteno pirms- 
skolas izglītības programmu, apmeklē 2225 bērni. 
Rindā uz vietu pašvaldības bērnudārzā gaida 187 
bērni. Lai risinātu šo problēmu, Valmieras pirmssko-
las izglītības iestādē “Varavīksne” norisinās apjomīgi 
pārbūves darbi, kā rezultātā būs radītas vairāk nekā 
100 jaunas vietas pirmsskolas vecuma bērniem, kā 
arī pašvaldība apsver jauna bērnudārza būvniecības 
ieceri.

Elīna Upīte, 
Valmieras novada pašvaldība 

Palielināts atbalsts 
privātām izglītības 
iestādēm

9. februāra Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 
lemts palielināt atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu, kurš 
mācās privātajā izglītības iestādē. 2023. gadā šim mērķim pašvaldī-
bas budžetā paredzēti 250 000 EUR. 

Pašvaldības atbalstu piešķir, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada 
vecumu, bērna un vismaz viena likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir 
deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
kā arī iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un tā īsteno li-
cencētas un akreditētas izglītības programmu.

Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmērs  
2023. gadā vienam bērnam mēnesī ir:

 ♦bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam – 291,17 EUR;
 ♦bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamat- 
izglītības ieguvei – 184,62 EUR;
 ♦skolēniem, kuri apgūst vispārējās vai speciālās izglītības prog- 
rammu – 85,16 EUR.

Līdzfinansējuma apmērs ir aprēķināts atbilstoši Ministru kabi-
neta noteikumiem, par pamatu ņemot vidējās izmaksas Valmieras 
novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs aizvadītajā 
gadā, un apstiprināts ar pašvaldības domes lēmumu 2023. gada  
9. februārī.

Lai saņemtu atbalstu, bērna likumiskajam pārstāvim ir jā-
iesniedz pašvaldībā iesniegums un tam ir jāpievieno līguma ar 
izglītības iestādi kopija. Pašvaldība atbalstu izmaksā privāta-
jai izglītības iestādei, pamatojoties uz noslēgto trīspusējo līgu-
mu starp pašvaldību, izglītības iestādi un bērna likumisko 
pārstāvi. Iesnieguma veidlapas publicētas elektroniski valmieras 
novads.lv sadaļā “Pakalpojumi” – “Izglītība”. 

Edīte Stērste, 
Valmieras novada pašvaldība

Kursi pieaugušajiem
Aicinām pieteikties pieaugušo izglītības bezmaksas kursiem 

“Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risi- 
nāšanā”, kas notiks sestdienās no 2023. gada 4. marta līdz 22. aprīlim 
plkst. 10.00–13.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā Cēsu ielā 4.

Kursā apgūstamie moduļi:
 ♦Digitālo iekārtu veidi un to izmantošana ikdienas situācijās;
 ♦Digitālo prasmju pielietošana ikdienas dzīves situāciju risi- 
nāšanā;
 ♦Valsts un pašvaldību e-pakalpojumi, interneta bankas un to 
izmantošanas ieguvumi;
 ♦Drošas interneta pārlūkošanas nosacījumi;
 ♦Personas apliecības (eID kartes), e-paraksts izmantošana;
 ♦ Interneta banku izmantošana un ikdienas norēķinu veikšana;
 ♦Latvija.lv portāls un savas pensijas iemaksu uzkrājumu veidošana.
* Izvēlies sev nepieciešamo – visus moduļus vai tikai dažus. 

Pieteikšanās, aizpildot pieteikumu:
 ♦Valmieras integrētajā bibliotēkā pie bibliotekāres;
 ♦Elektroniski - https://ej.uz/kursipieaugusajiem. 
Papildu informācija: tālr. 25742243.
Mācības tiek organizētas  Eiropas Savienības Erasmus+ prog- 

rammas projekta "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ie- 
viešanai Latvijas pieaugušo izglītībā" Nr. 10105130-NCLV-ERASMUS-
EDU-2021-AL-AGENDA-IBA ietvaros.



Treniņu iespējas Valmieras novadā paplašinājusi arī  
biedrība “Bestes tenisa korti”, 12. februārī Kocēnos atklājot 
jau otro Bestes tenisa kortu halli, kas ir vietējās tenisa tre-
neres Ivetas Brūniņas-Builes īstenotais sapnis viņas vairāk 
nekā 20 gadu ilgajā karjerā, trenējot bērnus un jauniešus 
tenisa spēlē. 

Pirmā un līdz šim vienīgā vieglas konstrukcijas tenisa 
halle Latvijā ar mākslīgās zāles segumu Kocēnos uzbūvēta 
2019. gadā. Piesaistot četrus augsti kvalificētus un sertificē-
tus trenerus no Rīgas un Saulkrastiem, halles noslodze aiz-
pildīta īsā laika periodā, kas devusi skaidru signālu, ka ne-
pieciešams būvēt vēl vienu šāda tipa tenisa halli darbības 
paplašināšanai. Tā nodrošinot vairāk treniņu laikus un at- 
vieglojot Latvijas mēroga sacensību organizēšanu, sadalot 
spēles divos laukumus. Otrās tenisa halles būvniecībā ie- 
guldīti 190 000 EUR no kortu īpašnieka Gata Buiļa, attīstības 
finanšu institūcijas Altum, vietējās rīcības grupas – biedrības 
“No Salacas līdz Rūjai” LEADER projektu finansējuma.

Šobrīd pirmā halle spēj nodrošināt treniņus visa gada 
garumā ap 100 spēlētājiem no piecu līdz 70 gadu vecumam. 
Lai arī tenisa klubs vēl ir jauns, tajā ir talantīgi bērni, kuri 
trenējas piecas reizes nedēļā un teicami startē valsts 
līmeņa sacensībās. Bestes tenisa kortu vadītāja un trenere 
Iveta Brūniņa-Buile ir pārliecināta, ka izdosies piesaistīt 
arvien vairāk Valmieras novada bērnus un pusaudžus: 
“Korti ir viņu otrās mājas, kur labi justies, satikt draugus un 
pilnveidot savas prasmes. Protams, to pašu var teikt arī par 
pieaugušajiem, kuri brīvajā laikā labprāt rūpējas par savu 
veselību un vairo dzīvesprieku, spēlējot tenisu.”

Vēl bez treniņiem tiek domāts par dažādiem alternatī-
viem projektiem. Kortu vadītāja kopā ar treneriem veido 

izglītojošus tenisa pasākumus skolām, aicinot klases 
iepazīties ar tenisu. Sadarbība notiek arī ar uzņēmumiem, 
kuri rīko bērnu un jauniešu nometnes. 

Tenisa halles atklāšanā piedalījās arī Jānis Baiks, Val- 
mieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, no-
vērtējot biedrības ieguldījumu tenisa sporta attīstībā Val-
mieras novadā, un Latvijas Tenisa savienības pārstāvji, kuri 
apsveica Bestes tenisa klubu ar straujo attīstību. 

Biedrība “Bestes tenisa korti”
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10. februārī Nākotnes ielā 1, Vaidavā atklāta Vaidavas tenisa 
halle. Ar mērķi attīstīt tenisa sportu Valmieras novadā un no- 
drošināt treniņu nepārtrauktību visa gada garumā bērniem, 
jauniešiem un pieaugušajiem, ieceri īstenojusi biedrība “Val-
mieras tenisa klubs” sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību.

Darbs pie Vaidavas tenisa halles izveidošanas uzsākts 2019. 
gadā, laikā, kad Kocēnu novada pašvaldība pabeidza Vaidavas 
pamatskolas ēkas energoefektivitātes projektu. Pēc “Valmieras 
tenisa kluba” iniciatīvas ar Kocēnu novada pašvaldības un pēc 
administratīvi teritoriālās reformas jau ar Valmieras novada 
pašvaldības atbalstu vecā sporta zāle pārveidota par specia- 
lizētu tenisa halli.

Sporta zālē, vestibilā, garderobēs un treneru telpā veikts 
kosmētiskais remonts, zālē ieklāts starptautiskiem standar- 
tiem atbilstošs segums. Laukums aprīkots ar tenisa tīklu, fona 
aizkariem, logu aptumšošanas žalūzijām, automātisko spēles 
bumbu padevēju un rakešu stīgošanas iekārtu.

Kopš 2022. gada nogales Kocēnu Sporta skolā tiek īste-
nota interešu izglītības programma tenisā, kas ir nozīmīgs 
solis, lai teniss kļūtu pieejamāks ikvienam bērnam un jaunie- 
tim, kurš vēlas apgūt šo spēli. Treniņu darbu nodrošina divi 
sertificēti treneri, kuri apmāca vairāk nekā 40 bērnus jau no 
četru gadu vecuma. Ziemas sezonā sportisti trenējas Vaidavas 
tenisa hallē,   bet vasaras sezonā tenisa treniņi un sacensības 
norisinās tenisa kortos “Avoti” pie Valmieras. 

Tenisa halles atklāšana izvērtās par īstiem tenisa svētkiem 
– tajā piedalījās biedrības “Valmieras tenisa klubs” pārstāvji, 
draugi un atbalstītāji, Valmieras novada pašvaldības un 
Kocēnu Sporta skolas vadība, kā arī  Latvijas Tenisa savienības 
pārstāvji. Tai skaitā Latvijas Tenisa savienības prezidents  

 
 
 
Ernests Gulbis, kurš svinīgajā atklāšanā simboliski pasniedza 
raketi un Latvijas izlases kreklu, ar ko nospēlēta pēdējā cīņa 
izlases sastāvā. Ikvienam mazajam sportistam bija iespēja iziet 
laukumā un kopā uzspēlēt, nofotografēties, kā arī iegūt izcilā 
latviešu tenisista autogrāfu.

Jaunā tenisa halle Vaidavā ir nozīmīgs sporta infrastruktūras 
objekts tenisa kā olimpiskā sporta veida attīstībā Valmieras 
novadā un sniegs iespēju novada iedzīvotājiem apgūt un 
pilnveidot tenisa spēles prasmes visa gada garumā, veicinot 
augstu sportisko mērķu sasniegšanu.

Biedrība “Valmieras tenisa klubs”

Vaidavā atklāta tenisa halle

Kocēnos atklāta Bestes tenisa kortu otrā halle

Latvijas Tenisa savienības prezidents Ernests Gulbis, Valmieras tenisa kluba 
valdes priekšsēdētāja Santa France un Valmieras novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs Jānis Baiks. (foto: Ivita Muska)

Bestes tenisa kortu saimnieki Gatis Builis un Iveta Brūniņa-Buile 
(foto: Klāvs Vasiļevskis)
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Aicina uz 
slēpojumu 
“Mazsalacas 
aplis 2023”

11. martā plkst. 12.00 Mazsalacas 
vidusskolas stadionā, Mazsalacā no-
tiks ikgadējās slēpošanas sacensības 
“Mazsalacas aplis 2023”.

Tautas slēpojums “Mazsalacas aplis” 
ir sporta notikums ar senu vēsturi, kas 
šobrīd kļuvis jau par ikgadēju tradīci-
ju. Sacensību pirmsākumi meklējami 
1994. gadā, kad Skaņākalna dabas 
parkā pirmo reizi pulcējās ap 100 
dalībnieku.

Sacensību dibinātājs ir Ivars Slotiņš, 
kurš, entuziasma vadīts, nolēma uz-
sākt šo slēpojuma tradīciju, sākumā 
vietējo sportistu izklaidēšanai, vēlāk 
kļūstot jau par iecienītu notikumu 
Vidzemē un iemantojot atpazīstamī-
bu visā Latvijā.

Sacensības ir piemērotas ne tikai 
profesionāliem slēpotājiem un spor-
tistiem, bet arī sporta entuziastiem 
un dabas mīļotājiem, kuri tiecas pēc 
jauniem piedzīvojumiem.

Slēpojums tradicionāli notiek 
Skaņākalna dabas parkā un Salacas 
ielejas takās, kur slēpojuma laikā ir 
iespēja apskatīt brīnišķīgās Skaņākalna 
klintis. Starta un finiša vieta nemainīgi 
ir Mazsalacas vidusskolas stadions. Arī 
šogad dalībnieki sacentīsies vairākās 
vecuma grupās, 60 minūtes slēpojot 
brīvajā stilā ar kopīgu startu. Par 
uzvarētāju kļūst tas dalībnieks, kurš 
stundas laikā noslēpojis visvairāk apļu. 
Savukārt, ja apļu skaits ir vienāds, 
uzvar tas, kurš pirmais šķērsojis finiša 
līniju. Katra apļa garums ir aptuveni  
5 km.

Pēc sacensībām dalībniekiem būs 
iespēja mieloties ar zupu, pie kuras 
varēs pārrunāt piedzīvoto un atgūt 
spēkus. 

Sacensības organizē biedrība “Maz-
salacas aplis” sadarbībā ar Valmieras 
novada pašvaldību, SIA “Miks”, SIA 
“Vidovska serviss”, SIA “Ābeles”, SIA 
“Lauksalaca”, SIA “X Centrs”, AAS “BTA 
Vienna Insurance Group”.

Jautājumu gadījumā lūgums sa-
zināties ar biedrības “Mazsalacas aplis” 
pārstāvi Ivaru Slotiņu, zvanot pa tālr. 
29146111.

Ivars Slotiņš,
Biedrība “Mazsalacas aplis”

Diāna Krastiņa,
Valmieras novada pašvaldība

Nodarbība par drošu  
uzvedību pie ūdens

Peldētprasme ir dzīvību glābjošas spējas, tāpēc “Peldēt Droši” sadarbībā ar Val- 
mieras peldbaseinu šī gada 5. martā no plkst. 11.00 līdz 12.30 rīko nodarbību par 
drošu uzvedību pie ūdens – “Kā nenoslīkt”. Nodarbības mērķis ir veicināt izpratni, 
cik viegli vai grūti ir pašam vai kādam palīdzēt izkļūt krastā, un gūt reālu pieredzi 
iespējamā ārkārtas situācijā ūdenī. Lai tuvinātu situācijas realitātei, nodarbībā 
tiek izmantots speciāls inventārs – īpaši manekeni, ūdens zāles, peldvestes u.c. 
Nodarbībā piedzīvosi un iemācīsies:

 ♦nejaušu iekrišanu ūdenī ar visām drēbēm;
 ♦kā atbrīvoties no drēbēm ūdenī;
 ♦kā uzvilkt peldvesti ūdenī;
 ♦kā palīdzēt nelaimē nonākušajam – izglābt/izvilkt krastā pieaugušo vai bērnu;
 ♦atpūsties ūdenī;
 ♦saglabāt mieru un pārvarēt šķēršļus;
 ♦ iekāpt laivā vai uzrāpties uz kādas virsmas;
 ♦kā sniegt pirmo palīdzību.
Lai piedalītos, jāaizpilda elektronisks pieteikums tīmekļvietnē peldet.lv. Nodar-

bība būs piemērota bērniem no desmit gadu vecuma un pieaugušajiem, dalības 
maksa 24 EUR. Rasa Zālīte, 

Valmieras Olimpiskais centrs

Valmieras peldbaseinā notiks 
“Pelddiena”

Jau otro reizi Valmieras peldbaseinā tiks rīkota “Pelddiena”, aicinot ikvienu pār-
baudīt savus spēkus brīvā stila peldējumā. Šogad aktīvās atpūtas pasākums notiks 
4. martā plkst. 12.00–14.00, kur katram būs iespēja izvēlēties sev vēlamo starta lai-
ku un distanci, aizpildot pieteikuma anketu līdz 28. februārim. Pieaugušie varēs veikt  
50 m vai 100 m peldējumu, bērni – 25 m vai 50 m, savukārt iesācēji un paši mazākie 
dalībnieki no plkst. 13.00 līdz 14.00 aicināti savas prasmes pārbaudīt vidējā mācību 
peldbaseinā, nepieciešamības gadījumā izmantojot papildu inventāru – peldbaseina 
nūdeli vai dēlīti. Visi “Pelddienas” dalībnieki Atpūtas zonas sniegto piedāvājumu šajā 
dienā varēs izmantot par īpašu cenu, bet aktīvās dienas noslēgumā tiks noskaidroti 
katras distances trīs ātrākie peldētāji. Ikviens dalībnieks saņems īpašo “Pelddienas” 
piemiņas medaļu un veicināšanas balvas no pasākuma atbalstītājiem. Dalības mak-
sa pasākumā: pieaugušajiem 5 EUR, skolēniem, pensionāriem un cilvēkiem ar invali- 
ditāti 3 EUR, peldētapmācību dalībniekiem – 2 EUR. Bērniem līdz 12 gadu vecumam 
dalība pieaugušā pavadībā. Uz tikšanos Valmieras peldbaseinā!

“Pelddienu” organizē Valmieras Olimpiskais centrs sadarbībā ar Valmieras nova-
da pašvaldību. Atbalsta “The Real Stuff organic skincare”, “Smalkais muslis”, “Eži”, 
“Marence”.

Plašāka informācija un pieteikšanās valmieraspeldbaseins.lv vai valmierasnovads.lv 
tīmekļvietnēs un Valmieras peldbaseina administrācijā.

Rasa Zālīte, 
Valmieras Olimpiskais centrs
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Mazsalacas skaistumu apdziedājuši 
vairāki dzejnieki, dēvēta par Ziemeļvidze-
mes pērli, pilsēta rāmi vada savas dienas lī-
kumotās Salacas gleznainajā krastā. Nupat 
pilsēta nosvinējusi savu deviņdesmit piek-
to dzimšanas dienu, taču stāsta, ka mūsu 
senči te mituši jau vidējā akmens laikmetā. 

Senatnē te dzīvojuši mūsu priekšteči lī-
bieši, izmantojot Salacu kā vērtīgu ūdens-
ceļu, mantojumā palikušas viņu atstātās 
upuralas Salacas krastā un Lībiešu pils-
kalns, kur mazsalacieši svin svētkus. Teika 
stāsta, ka senlaikos zem Salacas tilta dzī- 
vojis vells, tāpēc arī Mazsalacas apkārtnē 
atrodams Velnakmens, Velna ala un Velna 
kancele, velnus savos darbos iemūžinā-
jis arī lieliskais tautas koktēlnieks Valters 
Hirte. Viņa velni tagad aplūkojami Mazsa-
lacas muzejā. 

Apmeklējot Mazsalacu, noteikti jāie-
griežas muzejā, kas atrodas Valtenberģu 
muižā. Pati muiža – varena trīsstāvu ēka, 
būvēta 18.gs. otrajā pusē klasicisma stilā, ir 
valsts aizsargājamais kultūras piemineklis. 
Muzejs 4. maijā svinēs 25 gadu jubileju, un 
tajā pamatekspozīcijās skatāmas unikālas 
izstādes, kas ir Mazsalacas seno dzimtu 
dāvinājumi. Zvanu kolekcija, Valtera Hirtes 
koka skulptūru kolekcija, medību trofejas, 
seno dzimtkoku izstāde, 1300 suvenīr-
pelīšu kolekcija, kā arī “Velo vēsture. Gus-
tavs Ērenpreiss”, “Svešums mūs nesalauza” 
– 1949. gada deportācijas.

Dodoties ārpus pilsētas, noteikti jāiz-

staigā Skaņākalna dabas 
parks, kur var saskaitīt 
pakāpienus Sapņu trepēs, 
vērot gleznainās Neļķu klintis, 
mēģināt izlīst cauri Vilkaču 
priedes saknēm, izstaigāt Kur-
bada un Rūķu taku, veldzēties 
Skābumbaļlas avotiņā. Gleznaino 
Salacas posmu īpaši iecienījuši 
laivotāji. Tieši no upes vislabāk re-
dzamas noslēpumainās Dauģēnu 
klintis un citi Salacas dabas skaistumi.

Ja pēc pastaigas māc izsalkums, tad 
ikvienu vienmēr laipni sagaidīs lieliska 
vieta, kur nobaudīt maltīti – kafejnīca 
“Būda”, kas atrodas pašā Salacas krastā.

Mazsalacas vārds nesaraujami saistīts  
ar latviešu velosipēdu izgatavotāja Gus-
tava Ērenpreisa vārdu, kurš dzimis šeit 
1891. gadā. Viņa vārdu un darbu turpina 
brāļa Arnolda mazmazdēls 
Toms Ērenpreiss, un maz- 
salacieši ik gadu savas 
pilsētas svētkus svin, go-
dinot veiksmīgo amatnie- 
ku Gustavu Ērenpreisu. 
Viņa vārdā nosaukta iela, 
un mākslinieces Sindijas 
Kļaviņas gleznotais por-
trets vienmēr atgādina, ka 
Mazsalacā dzimis ievēro-
jamais velosipēdu ražotājs.

Mazsalacas Sv. Annas evaņģēliski 
luteriskā baznīca ir vecākā no Mazsalacā 

esošajām 
baznīcām, tās 

pirmsākumi meklēja-
mi jau tālajā 14. gs., kad to 

uzcēla katoļu ticības pārstāvjiem. 
Cauri laikiem to skārušas pārmaiņas, 
vācu muižnieki pārgājuši luterticībā un 
piesaistījuši šai ticībai arī latviešus. Līdz 
mūsdienām saglabājies 18. gs. baroka 

altāris – vecās baznīcas biezie mūri 
saglabāti kā jaunās baznīcas altārtelpa un 
romāņu stilā celtās laukakmeņu baznīcas 
daļa labi sakļaujas ar jauncelto.

Kultūras dzīve Mazsalacā mutuļo visa 
gada garumā. Mazsalacas Kultūras centrs 
lepojas ar bagātīgu skaitu tautas mākslas 
kolektīvu un interešu pulciņu. Mazsalacieši 
ir vareni dejotāji, dziedātāji, muzicētāji, 
un to visu ikviens var pilnveidot daudz-
veidīgajos kultūras centra mākslas kolek-
tīvos. 

Vasarā mazsalaciešu gaidītākais no-
tikums ir pilsētas svētki, bet ziemā ar 
košiem pārsteigumiem, muzikālām prog- 
rammām, unikālām izstādēm un izgais-
motām pastaigu takām ciemos aicina 
“Ziemassvētki Mazsalacā”. Atbrauciet uz 
Mazsalacu! Te ir ko redzēt!

Ginta Gailīte, 
Valmieras novada pašvaldība

IEPAZĪSTI NOVADU

“Kur pilsēta izkāpj krastā
Kā sena pasaku sala,
Kur viņas robežu bruģi
Lepnā Salaca skalo…” 
/Tamāra Skrīna/ 
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VESELĪBA

Energoefektivitāte 
Strenču slimnīcas 
Marijas mājā

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ener- 
goefektivitātes paaugstināšanas darbi turpinās jau 
otro gadu. Aizvien aktīvi noris būvdarbi Marijas 
mājas energoefektivitātes paaugstināšanai un pār-
būvei. Kopš 2021. gada slimnīca noslēgusi līgumu 
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas 
Savienības fonda projekta īstenošanu ēku energo- 
efektivitātes uzlabošanai.

Stratēģisko vadības procesu vadītāja A. Kitnere: 
“Vizuāli ēkas fasādei liela daļa darbu jau ir pabeig-
ta. Šobrīd lielākā rosība norit tieši iekštelpās un uz 
jumta – norit starpstāvu pārsedžu nomaiņa un bo-
jāto jumta konstrukciju remonts. Laika apstākļi gan 
nelutina, taču ir veikti visi nepieciešamie priekšdar-
bi, lai tie neietekmētu būvniecības procesu.”

Aprēķināts, ka pēc veiktajiem energoefektivi- 
tātes uzlabošanas pasākumiem Marijas mājā pri-
mārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 
ēkā būs 18,07 MWh/gadā, kā arī aprēķinātais sil-
tumnīcefekta gāzu samazinājums gadā sasniegs 
47,604 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Plānots, ka 
kopējās projekta izmaksas būs 409 331,41 EUR (t.sk. 
ERAF finansējums (85 %) 347 931,55 EUR un valsts 
budžeta finansējums (15 %) 61 399,92 EUR).

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana 
VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” sta-
cionāra 6. nodaļas ēkā” numurs: 4.2.1.2/20/I/006.

Alīna Kitnere, 
VSIA “Strenču PNS”

Uzsākta NMP un pacientu 
uzņemšanas nodaļas  
pārbūves otrā kārta

Kopš janvāra beigām iedzīvotāji medicīnisko palīdzību saņem 
pārbūvētajā Vidzemes slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas (NMP) un pacientu uzņemšanas nodaļā. 

Bet, ejot pa pirmā stāva gaiteni, telpās, kur agrāk atradās Vidze-
mes Rehabilitācijas centrs, dzirdama būvnieku rosīšanās. Tas nozīmē, 
ka uzsākta nodaļas pārbūves projekta otrā kārta. Tās laikā nodaļa 
tiks paplašināta, mainīta telpu konfigurācija un izbūvēti individuālie 
izolācijas boksi hospitālo infekciju ierobežošanai. To nepieciešamību 
īpaši parādīja kovida laiks, kad jau uzņemšanā vajadzēja izolēt iespē-
jami inficētos no pārējiem pacientiem.

Pārbūvēta tiks arī Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļa, to 
paplašinot un iekārtojot individuālos izolatorus atbilstīgi epidemio- 
loģiskajām prasībām, kā arī rūpējoties par ergonomisku un ērtu dar-
ba vidi personālam.

“Projekta mērķis,” komentē Vidzemes slimnīcas valdes 
priekšsēdētājs Uģis Muskovs, “ir paaugstināt kvalitatīvu veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamību mūsu slimnīcā ārkārtējo situāciju 
gadījumos, attīstot NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas un Rea- 
nimācijas nodaļas infrastruktūru. Beidzamo trīs četru gadu pieredze 
pierādīja, ka Pacientu uzņemšanas un arī Reanimācijas nodaļas kļu-
vušas par šaurām augošajai pacientu plūsmai un neatbilst epidemio- 
loģiskajām prasībām. Projektu pabeidzot, būsim veikuši būtisku ie- 
guldījumu slimnīcas stratēģiskajā attīstībā.”

Pārbūves projektu izstrādāja un autoruzraudzību veic SIA “Nams”, 
būvdarbus veic SIA “Aimasa”. 

Abu nodaļu pārbūves darbus plānots pabeigt līdz 2023. gada 
beigām.

Pārbūves darbi un iekārtu iegāde tiek veikta projekta Nr. 
9.3.2.0/17/I/006 “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pie- 
ejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes 
infrastruktūru” ietvaros, 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējuma iet-
varos, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 
66,16 % apmērā, 11,67 % ir valsts budžeta finansējums, bet 22,17 % – 
Vidzemes slimnīcas līdzfinansējums. Projektu līdzfinansē REACT-EU 
finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Benita Brila, 
Vidzemes slimnīca
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TŪRISMS

2022. gads iesākās pandēmijas ēnā 
un ģeopolitisko notikumu ietekmē, kas 
lielā mērā ietekmēja tūrisma nozari. Lai 
veicinātu tūrisma aktivitāti, gads Val-
mieras novadā aizvadīts ar dažādām 
aktivitātēm. Valmieras novada Tūrisma 
pārvalde strādājusi ar uzņēmējiem, 
attīstījusi dabas takas un tūrisma pro-
duktus, rīkojusi atraktīvus pasākumus, 
veicinājusi Valmieras novada atpa- 
zīstamību gan vietējā, gan starptau-
tiskā līmenī. 

Daudzveidīgais un dažādām audito- 
rijām interesantais Valmieras novada 
tūrisma piedāvājums pēc Valmieras ap- 
vienošanās ar septiņiem novadiem 
pirmo reizi tika prezentēts Vidzemes 
Tūrisma asociācijas rīkotajā Tūrisma ga-
datirgū Cēsīs. 

Starptautiskā tūrisma attīstībā tur-
pinās Valmieras novada pašvaldības 
sadarbība ar Gaujas Nacionālā parka 
tūrisma biedrību “Enter Gauja”, lai nova-
da piedāvājumu iekļautu kopējās akti- 
vitātēs. Jau 2023. gadā Valmieras 
novads ir pārstāvēts divās starptau-
tiskās tūrisma izstādēs Nīderlandē un 
Somijā. Tāpat turpinās sadarbība ar 
tīklojumu “ViA Hansaetica”. Aizvadīta-
jā gadā esam stiprinājuši sadarbību ar 
Igaunijas pilsētu Vīlandi, piedaloties 
Vīlandes Hanzas dienās. Izveidotajā Vid-
zemes reģiona kvartālā reprezentējām 
Valmieras, Cēsu un Siguldas novadus ar 
bagātīgu Latvijas kultūras programmu.

2022. gadā aizsākta tradīcija ik mē-
nesi izdot intervijas ar tūrisma uzņēmē-
ju pieredzes stāstiem par tūrisma 
produktu attīstīšanu. Tās tapušas par 
Fantāziju zemi ”Neonija”, lāzerparku 
“Shooter”, “Timemachine”, vīna darītavu 
“Berga vīns”, mini zoo “Mežiņi”, “Sudrab-
kalnu viesistabu”, vienīcu “Wolmar” un 
tās restorānu, Oleru muižu, viesu māju 
“Lantus” un “Jēru kluba” saimniekiem. 

2022. gadā tika atklāts jaunais Val-
mieras novada tūrisma vortāls visit. 
valmiera.lv, kas noteikti bija gada 
lielākais un gaidītākais Valmieras 
novada vienotā tūrisma piedāvājuma 
veicināšanas notikums. Šobrīd vortālā 
ir apkopota informācija par tūrisma 
objektiem, pakalpojumiem, naktsmīt-
nēm, ēdināšanas vietām, norisēm un 
dažādām tūrisma aktualitātēm. Aizva- 
dītajā gadā par Valmieras novada tūris-
ma iespējām un piedāvājumu rakstīts 
trip.ee, delfi.ee, tūrisma gids, travel 
news.lv, Ieva, Mūsmājas, Mājas Viesis, 
Eesti Poostimees drukātajā pielikumā 
Holidays in Latvia, Baltic Outlook,  
Igauņu digitālā satura veidotāja Henry 
Jakobson ģimenes un lietuviešu digi- 
tālā satura veidotāju ģimenes Nėra 
Blogo Oro ceļojumu pieredzi un iespai- 

diem novadā. Aizvadītas profesionālu 
foto uzņemšanas sesijas pie tūrisma 
uzņēmējiem, tādējādi radot saistošu 
vizuālo tēlu gan novada tūrisma mā-
jaslapā, gan pašu tūrisma uzņēmumu 
tēla popularizēšanai. Izstrādāts Valmie- 
ras novada tūrisma video scenārijs, 
kurš jau 2023. gadā pārvērtīsies repre- 
zentatīvā video. Valmieras novada su-
venīru klāsts papildināts ar Valmieras 
un Valmieras novada reprezentējošām 
lietām, kas pieejams viesiem un novada 
iedzīvotājiem Tūrisma informācijas cen-
trā Rīgas ielā 10, Valmierā. 

Pagājušajā gadā turpinājām Svētā 
Jēkaba ceļa attīstību Valmieras novada 
Strenču apvienībā – nomarķēti posmi, 
tīrīta taka no apauguma un atkritu- 
miem, uzbūvēti tiltiņi. Liels darbs ie- 
guldīts, apsekojot visus (107) Valmieras 
novada tūrisma informācijas stendus 
un konstatējot, kādi darbi jāveic to 
uzlabošanā un atjaunošanā, kas tiks 
veikti 2023. gadā. 2022. gadā atjaunots 
lielformāta stends pie krodziņa “Mazais 
Ansis”. Apsekojot Abula dabas taku un 
Jēču taku, sastādīti šo taku sakopšanas 
un pārmarķēšanas darbu saraksti, ko 
jau sākām veikt aizvadītajā gadā un 
turpināsim šogad. Sākts darbs pie 
Zaļo dzelzceļu atzaru izveidošanas, tie 
būs apļveida maršruti, kas ietvers Zaļā 
dzelzceļa posmus un izveidos apli pa 
citiem ceļiem, lai velobraucienu pa 
šķietami taisno dzelzceļa līniju padarītu 
vēl interesantāku.

Gada laikā Tūrisma pārvalde vairāk-
kārtēji un dažādos veidos tikusies ar 
Valmieras tūrisma uzņēmējiem. Orga-
nizētas divas tūrisma uzņēmēju tik-
šanās, kuru laikā uzņēmēji informēti par 
aktualitātēm, norisinājās apmācības par 
aktuālām tēmām tūrisma nozarē, kā arī 
diskusija par turpmāko tūrisma nozares 
attīstību. Aizvadījām vairākas apsekoju-
mu vizītes pie uzņēmējiem Mazsalacas, 
Rūjienas un Naukšēnu apvienībās un 
plānojam vizītes turpināt arī citās Val-
mieras novada apvienībās. Katru mē-
nesi uzņēmēji saņem ikmēneša atskatu 
par pārvaldes paveikto. 

Tūrisma pasākumu ziņā esam aiz-
vadījuši patiešām raibu gadu. Notikuši 
pārgājienu cikla “Muižnieku atslēgu 
glabātājs” četri posmi Veļķu, Rūjie-
nas, Sēļu un Pantenes muižās, kā arī 
pie Mūrmuižas nocietinājuma torņa. 
Sadarbībā ar “Roadgames” izveidota 
autoorientēšanās spēle pa Valmieras 
novadu un aizvadīta viena aktīva diena 
ar vairāk nekā 150 dalībniekiem, kuri 
risināja dažādus atjautības un veiklī-
bas uzdevumus. Piedalījāmies Valmie- 
ras novada pilsētu svētkos ar “Mobilo 
TIC” aktivitātēm, “Gaujas krastu bingo” 

un diviem velobraucieniem. Aizvadī-
jām Valmieras novada tūrisma akciju 
“KonTūre” ar vairāk nekā 300 dalībniek-
iem, kuri bija apmeklējuši gan mazāk 
zināmas vietas, gan pavisam nesen 
jaunā veidolā atdzimušus tūrisma ar 
iespēju iegūt galveno balvu – tūrisma 
klases velosipēdu – un citas Valmieras 
novada uzņēmēju un mājražotāju sa-
rūpētās balvas 

Jau sesto gadu tika organizēta Val-
mieras Restorānu nedēļa, kas, mazi-
noties pandēmijas ierobežojumiem, 
atkal varēja norisināties divreiz gadā 
– pavasarī un rudenī. Pasākuma laikā 
astoņi restorāni pulcināja vairāk nekā 
3000 garšu baudītāju no Latvijas un 
Igaunijas. Īpaši gards piedāvājums bija 
Mājas kafejnīcu dienās, kurās 24 ka-
fejnīcas pulcēja aptuveni 3500 viesu. 
Aizvadīti vairāki aktīvās atpūtas pasāku-
mi – pārgājiens ar purva kurpēm Oleru 
purvā un ekskursijā Oleru muižā, tēvu 
un bērnu pārgājiens Strenčos, rudens 
ražas pārgājiens Rencēnu un Ēveles 
pusē, Jāņa Daliņa piemiņas pārgājiens 
Valmiera–Brenguļi, Sedas pamesteņu 
ekspedīcija, laivu brauciens pa Abulu 
“Bebru regejs”. Aktīvās atpūtas pasāku-
mus plānojam turpināt arī 2023. gadā, 
izrādot Valmieras novada krāšņo dabu, 
kultūrvēsturiskos objektus un uzņēmē-
ju piedāvājumu. 

Valmieras novadā Zilākalna kultūr- 
vēstures un apmeklētāju centrā iz- 
spēlētas spēles “ZBingo”, “Zilākalna 
rēbuss”, aizvadīta Muzeju nakts, Dzejas 
dienas, arī sliežu velosipēdu sezona ir 
bijusi ļoti aktīva. 

Gada laikā atjaunoti un izstrādāti 
dažādi jauni drukātie materiāli – Val-
mieras Sv. Sīmaņa baznīcas buklets, 
Valmieras ielu stāsti, ceļvedis “Ceļo 
un atpūties Valmieras novadā”, Ek-
skursiju maršruti Valmieras novadā, kā 
arī atjaunotas pilsētu kartes – Rūjiena, 
Mazsalaca, Seda un Strenči, Valmiera. 

Jau šobrīd apzināmies, ka šis gads 
būs tikpat dinamisks, jo plānotas 
vairākas jaunas aktivitātes. Tiks izstrādā-
ta Valmieras novada tūrisma attīstības 
stratēģija, Lietuvas ceļotāju piesaistei 
organizēsim laivu braucienu pa Rūjas 
upi, jau drīzumā norisināsies Valmieras 
novada pilsētspēļu “Divi zaķi ar vienu 
braucienu” aktivitāte, īstenosim pārgā-
jienu ciklu “Ziemeļu stiga”, aicināsim 
braukt ar pasažieru vilcienu uz Valmie-
ru, lai izbaudītu zelta rudeni un tūrisma 
uzņēmēju piedāvājumu Valmieras no-
vadā. Par visām mūsu plānotajām akti- 
vitātēm un jaunumiem meklē infor- 
māciju vortālā visit.valmiera.lv. 

Toms Treimanis, 
Valmieras novada pašvaldība

Aizvadīts dinamisks gads tūrisma jomā



Gada ieskaņā dodamies ciemos uz 
vīna darītavu “Matilde” Kocēnu pagasta 
“Bilderos”, lai uzzinātu, kā paralēli dzē-
rienu ražošanas uzņēmējdarbībai izdo-
das būt gana atpazīstamiem arī tūrisma 
jomā.

Saimnieks Edmunds draudzīgi pa-
joko, ka janvāris viņiem ir atvaļinājuma 
mēnesis – lai arī nenotiek aktīvā darbī-
ba ražošanā, pats vīna tapšanas process 
neapstājas ne uz brīdi. Saimnieks vīnu 
dara vismaz 30 gadus, bet sākotnē-
ji tas bijis kā hobijs. Kādā brīdī nācies 
izlemt, vai pārvērst hobiju jau nākamajā 
– uzņēmējdarbības – līmenī. Toreiz arī 
draugi un radi pamudinājuši – Tev sanāk! 
Šobrīd tiek darītas vairāk nekā 20 vīna 
garšas. Saimnieks atzīst, ka, ja darītu 
tikai kādas 5–6 garšas, tas kļūtu par 
rutīnas darbu. Līdz šim tikai no trīs ogām 
nav izmēģināts darīt vīnu – viss pārējais 
ir izmēģināts, pat tādas interesantas 
garšas kā pieneņu vai liepziedu vīns. 
Ogas vīna darīšanai tiek iegūtas, iegul-
dot milzu pacietību, tās ievācot pašu 
dārzā, vietējos mežos, laukos un purvos.  

Sākotnēji tūrisma virziens nebija 
plānots. Mērķis bija darīt vīnu un ar 
savu piedāvājumu doties uz tirdziņiem. 
Nedaudz vēlāk toreizējā Kocēnu novada 
pašvaldība sāka vest ciemiņus uz “Matil-
di” uz vīna degustācijām, kas notika pa-
galmā esošajā lapenē. Augot interesei 
un pieprasījumam, saimnieki nonāca 
pie lēmuma uzbūvēt nelielu degustāciju 
telpu, bet vēlāk, palielinoties tūristu gru-
pu lielumam, esošā telpa tika pārbūvēta 
vēl ietilpīgāka. Ēku būvniecību Edmunds 
Bilders veica pats savām rokām. 

Jautāti, ar kādām grūtībām nācies 
saskarties uzņēmējdarbības laikā, saim-
nieki atzīst, ka nepieciešama ļoti liela pa-
cietība – ir likumi, noteikumi, prasības, 
un tās visas ir jāizpilda, lai uzņēmums 
varētu strādāt. Tas nav grūti, bet brīžiem 
tas var būt kaitinoši. Tomēr šaubas, vai 
mest mieru iesāktajam, prātā nekad nav 
ienākušas. Savukārt, ja sāktu visu vēlreiz, 
saimnieks saka: “Ja varētu, būtu sācis 
ātrāk ar šo nodarboties!”

Edmunds ir vīndaris-mākslinieks. 
Jaunās garšas un to unikālie salikumi 
visnegaidītākajos brīžos uzrodas prātā, 
un tad uzreiz ir jāķeras pie idejas rea- 
lizēšanas. Melleni vajag salikt kopā ar 
ozollapu – būs labi! Un tā arī bija – per-
fekti! Taču ne vienmēr ģimenē ir vie- 
nots viedoklis par garšām, kuras labi 
sader. Tajā pašā laikā vīna baudītāja 
garastāvoklis var noteikt, vai konkrēta-
jā brīdī šis vīns viņam garšos. Vīndaris 
atzīst, ka izglītošanās notiek nepārtrauk-
ti, tomēr garšas rodas procesā. Jaunā 
aizraušanās ir nesteidzīgi radīt arī kādu  

 

stiprāku dzērienu. Jautāts par to, kurš ir 
vīna darītavas “Matilde” cimperlīgākais 
vīns, saimnieks nedaudz samulst, tomēr 
atbildi rod ātri – rabarbers. Iemesls – 
paiet ļoti ilgs laiks, līdz rabarberu vīns 
pats nodzidrinās. Tā kā vīna darītavā 
tiek darīti tikai dabīgie vīni, tad netiek 
lietotas kādas papildu vielas, lai mākslīgi 
dzidrinātu vīnus. Vidēji paiet gads, līdz 
vīns ir gatavs doties pie saviem pircē-
jiem. Savukārt pacietību māca darbs pie 
pieneņu vīna, jo ir jāvelta ilgs laiks, lai 
sagatavotu izejmateriālu vīna darīšanai.

Saimnieki savus viesus var iedalīt 
vairākās kategorijās – lielās grupas, ko 
atved tūrisma firmas,  ģimenes, dažādas 
tematisko pasākumu nelielās grupas, 
piemēram, vecmeitu ballītes un kāzi- 
nieki, un tad nereti gadās arī tādi, kas ne-
jauši iebrauc ciemos. Saimnieki vēlētos, 
ka šādi “nejaušie viesi” daudz biežāk ne-
jauši iemaldītos viņu sētā. Nereti viesi ir 
arī senioru grupas, un ar īpaši siltām at-
miņām saimnieki atceras viesu grupiņu 
ar nosaukumu “Trešā jaunība”. Ik pa 
laikam gadās arī ārvalstu viesi gan no tu-
vākajām kaimiņvalstīm, gan no tālākām 
– Francijas, Itālijas, arī Austrālijas. Igau- 
ņu viesi īpaši uzteic Latvijas tūrisma 
uzņēmēju viesmīlību. Informāciju par 
“Matildi” cilvēki bieži uzzina cits no cita 
– viesi ļoti bieži iesaka saviem draugiem 
un radiem atbraukt ciemos uz Kocēnu 
pusi pie “Matildes” saimniekiem. Saim-
nieki ļoti slavē savu viesi – tie vienmēr 
ir pozitīvi noskaņoti cilvēki, un, kā paši 
jautri pasmejas, saņemtā pozitīvā at-
tieksme ir šī biznesa bonuss. 

“Vīna laboratorija” ir īpašs piedāvā-
jums, ko izmanto vecmeitu ballīšu 
dalībnieces, draugu kompānijas un kā- 
zinieki – iespēja pašiem jaukt savu vīnu. Kā- 
ziniekiem tiek piedāvā arī “Boles ballīte” 
un šokolādes garšu saderības meklēša-
na.

Saimnieki atzīst, ka sezonalitāte ie- 
tekmē viņu uzņēmējdarbību, tomēr 
tas nākot par labu – klusajos ziemas 
mēnešos var atgūt spēkus pēc spraigās 
vasaras. Viesi ir jālutina, un ar viņiem 
nereti ir jāaprunājas nedaudz vairāk, 
nekā tikai par vīnu, kas sezonas beigās 
var paņemt ļoti daudz spēka. Ziemā, 
uzņemot viesus, iespējams kārtīgi iz-
kustēties, attīrot piebraucamo ceļu no 
sniega, lai viesi varētu tikt pie kārotā 
dzēriena baudīšanas. Sadarbību ar ap-
kārtējiem tūrisma uzņēmējiem saimnie-
ki vērtē kā diezgan labu – viesiem vien-
mēr tiek ieteikts aizbraukt arī uz citiem 
tuvumā esošajiem tūrisma objektiem. 
Savukārt darītavā radītos vīnus piedāvā 
arī tuvējie uzņēmēji – kafejnīcā “Mazais 
Ansis”, restorānā “Delizia”, Fantāziju ze-
mes “Neonija” veikaliņā un citviet.

Sarunas noslēgumā aicinām saim-
niekus dot ceļavārdus tiem, kuri vēl tikai 
prāto, vai sākt darboties tūrismā, un viņi 
novēl: “Pacietību, izturību un jaunas ide-
jas! Aicinām turēties pie saviem mērķiem 
un neatkāpties!” 

Nākammēnes ciemosimies Mazsa-
lacā pie kafejnīcas “Būda” saimniekiem.

Vineta Pūce, 
Valmieras novada pašvaldība

23

TŪRISMS

Valmieras novada tūrisma uzņēmējdarbības 
pieredzes stāsts – vīna darītava “Matilde” 

Omulīgais namiņš viesu uzņemšanai, ko uzbūvējis saimnieks Edmunds Bilders
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Tūrisms skaitļos un  
faktos 2022. gadā

Ik gadu atskatāmies uz iepriekš paveikto, analizējam datus, lai nākamās 
plānotās aktivitātes būtu faktos balstītas. Valmieras novada Tūrisma pār-
valde ir apkopojusi 2022. gada tūrisma datus par Valmieras novada tūris-
ma piesaistes objektiem, Valmieras Tūrisma informācijas centra apmeklē-
jumu, novada tūrisma mājaslapu visit.valmiera.lv un sociālajiem medijiem. 

2022. gads iesākās ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, taču at-
griešanās ir notikusi ļoti strauji. Tas atspoguļojas apkopotajos datos - dažās 
jomās sasniegti tādi paši rezultāti, kā pirms pandēmijas laika. Tajā pašā 
laikā palielinājies pieprasījums pēc tūrisma informācijas digitālā veidā.

Attiecībā pret iepriekšējiem gadiem, kad Valmieras Tūrisma informāci-
jas centrs (Valmieras TIC) bija atvērts visu gadu, pavasarī pandēmijas ier-
obežojumi liedza telpās atrasties neierobežotam cilvēku skaitam. Tāpat 
attiecībā pret citiem gadiem 2021. gadā tika mainīts Valmieras TIC darba 
laiks, kas atstāja ietekmi uz tūrisma apmeklētāju plūsmu. Val-mieras TIC 
klātienē apkalpoti 3500 viesi, sarakstēs konsultēts 291 un sazvanoties 
informēti 630 interesenti. Covid-19 un digitalizācijas laikmeta ietekmē 
tas rezultējies ar 5,89 % samazinājumu apmeklētāju skaita ziņā. Likumsa-
karīgi, ka ārvalstu apmeklētāju skaits turpinājis samazināties. Pēc Covid-19 
ierobežojumu atcelšanas ir atsākusies starptautiskā tūrisma plūsma. Ne-
mainīgi līderi ārvalstu ceļotāju vidū ir viesi no Igaunijas, kas sastāda gan-
drīz pusi (42,73 %) no kopējā ārvalstu ceļotāju skaita. Arī Vācija (114,29 % 
pieaugums pret 2021. gadu), Lietuva un Somija (200 % pieaugums pret 
2021. gadu) ir to valstu vidū, no kuras ceļotāji ir aktīvāk pieprasījuši tūrisma 
informāciju par Valmieras novadu. Liels pieaugums informācijas pieprasī-
jumu skaita ziņā ir no Anglijas un no Ukrainas rezidentiem, kas ir saistāms 
ar to, ka aizvien vairāk Ukrainas pilsoņu uzturas Valmieras novadā.

Valmieras novada Tūrisma pārvaldes struktūrvienība Zilākalna kultūr- 
vēstures un apmeklētāju centrs (turpmāk ZKAC) ir salīdzinoši jauns tūris-
ma piedāvājums Valmieras novadā. Objekts ietver industriālo mantojumu 
– ūdenstorni un tā piebūvi ar sezonālo piedāvājumu – sliežu velosipēdiem, 
kas pieejams no maija līdz oktobra beigām. 2022. gadā ZKAC apmeklēja 
2580 apmeklētāji (20,4 % vairāk nekā 2021. gadā). 2022. gada maijā Da-
bas aizsardzības pārvalde uzstādīja apmeklētāju plūsmas skaitītāju dabas 
objektā Zilaiskalns. No jūnija līdz novembrim dabas objektu apmeklējuši 
3012 apmeklētāju. 

Arvien vairāk pieaug digitalizācijas loma. Tūrisma pārvalde ir ak-
tīvi strādājusi, radot saistošu saturu gan sociālajos medijos Facebook  
(14,4 % jaunu sekotāju) un Instagram (8,2 % jaunu sekotāju), gan nodrošinot 
cilvēkiem aktuālas un saistošas informācijas pieejamību vortālā visit.val 
miera.lv. Svarīgs aspekts, ka visit.valmiera.lv mājaslapa no 2022. gada  
4. jūlija sāka darboties jaunā veidolā, tā ir daudz ērtāk lietojama mobilajās 
ierīcēs un iekļauj informāciju par visu plašo Valmieras novadu, kas nebija 
iepriekšējā lapas versijā. Kā ik gadu, statistikas datu atspoguļojums uzrāda 
lapas apmeklētāju skaita palielinājumu (3,41 %). Aktīvākie interesenti, kuri 
apmeklē un seko līdzi Visit Valmiera, ir no Latvijas, Igaunijas un ASV. 

Apkopojot tūrisma objektu apmeklētāju statistiku, kopā 2022. gadā tie 
apmeklēti par 3,6 reizēm vairāk, nekā gadu iepriekš. Jāmin tas, ka šie 
dati noteikti neatspoguļo tikai viesu skaitu, bet arī apmeklējuma rei-zes, 
jo pastāv varbūtība, ka viens ceļotājs viesojies vairākās vietās, kā arī, iespē-
jams, gada ietvaros attiecīgo objektu apmeklējis vairākas reizes. Tāpat 
jāņem vērā, ka liela daļa apmeklētāju ir bijuši vietējie iedzīvotāji. Valmieras 
novada tūrisma uzņēmumos visvairāk viesojušies Latvijas iedzīvotāji 
un viesi no Igaunijas, kam seko Vācijas, Lietuvas, Francijas un Somijas 
ceļotāji. 2022. gadā lielāko apmeklētāju skaita īpatsvaru joprojām sastāda 
individuālie ceļotāji, tomēr ir tūrisma objekti, kuriem apmeklētāji grupās 
ir vienādā proporcijā vai pat nedaudz vairāk nekā individuālie ceļotāji.

Tūrisma pārvalde vēl turpina iegūt datus par Valmieras novada nakts- 
mītnēm, un drīzumā tie tiks atspoguļoti atsevišķā publikācijā.

Toms Treimanis, 
Valmieras novada pašvaldība

Piedalies  
aizraujošās  
Valmieras novada 
pilsētspēlēs!

Valmieras novadā varam lepoties ar to, ka mums 
ir piecas pilsētas un katra no tām ir bagāta ar vēs-
tures vērtībām, kultūras tradīcijām, ēdienu un dzē- 
rienu receptēm, cilvēkiem un stāstiem. No 20. 
februāra, kad pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā 
gidu diena, līdz 11. aprīlim ikvienam – indivi- 
duāli, ģimenes vai draugu lokā ir iespēja izspēlēt 
pilsētspēles Valmieras, Mazsalacas, Rūjienas, 
Sedas un Strenču pilsētās, krāt punktus un 
saņemt balvas.

Pilsētspēļu sauklis ir “Divi zaķi ar vienu brau-
cienu”, jo spēles laikā ir iespēja iepazīt pilsētu, ak-
tīvi pastaigājoties, un krāt punktus, pildot uzdevu-
mus. Kopumā būs pieejamas piecas spēles, tas būs 
lielisks piedzīvojums piecām nedēļas nogalēm, 
skolēnu pavasara brīvlaikam vai Lieldienu brīv- 
dienām. Jāņem vērā, ka vienas spēles izspēlēšana 
var aizņemt aptuveni 3 h un būs jāveic vismaz 2–5 
km, pārvietojoties ar kājām. 

Katrā pilsētspēlē ir orientēšanās uzdevums, 
kura laikā jāmeklē punkti pilsētvidē un jāatbild 
uz jautājumiem, foto uzdevums, kurā dalībniek-
iem jāuzņem dažādi fotoattēli pilsētvidē, video 
uzdevums, kura laikā, skatoties video, ir jārod vār-
du skaidrojumi vai jānosaka video temats, jāmek- 
lē trūkstošās sastāvdaļas vietējo ēdienu receptēs, 
kā arī jāatrod un jānofotografē vēsturiskas pilsētu 
vietas mūsdienās. 

Spēles mērķis ir savākt pēc iespējas vairāk punk-
tu – jo vairāk pilsētspēles tiks izspēlētas un pareizi 
izpildīti uzdevumi, jo vairāk tiks saņemti punkti. 
Kopsummā, piedaloties visās pilsētspēlēs un izpil-
dot visus uzdevumus pareizi, būs iespēja saņemt 
372 punktus. 10 dalībnieki, kuri būs saņēmuši 
visvairāk punktu, tiks apbalvoti ar Valmieras novadā 
darinātiem amatnieku un mājražotāju labumiem. 
Pēc rezultātu apkopošanas 12. aprīļa pēcpusdienā 
tiks paziņoti TOP10 dalībnieki ar visvairāk saņem-
tajiem punktiem, kuri saņems galvenās balvas, bet 
starp pārējiem atbilžu iesniedzējiem tiks noteikti 
vēl pieci pārsteiguma balvu saņēmēji.

Pilsētspēļu uzdevumu lapas vari saņemt Val-
mieras Tūrisma informācijas centrā un Valmieras 
Kultūras centra biļešu kasē (Rīgas ielā 10), Mazsa-
lacas muzejā (Parka iela 31), Rūjienas Izstāžu namā 
(Upes iela 7), Sedas bibliotēkā (Skolas laukums 2), 
Strenču bibliotēkā (Pulkveža Zemitāna iela 5) vai 
lejupielādēt elektroniskā formātā visit.valmiera.lv. 
Aizpildītās uzdevumu lapas un uzņemtās fotogrāfi-
jas līdz 11. aprīlim (ieskaitot) sūti uz e-pastu tic@
valmierasnovads.lv vai lietotnes WhatsApp telefona 
numuru +371 26332213.

Informējam, ka uzņemtie fotoattēli var tikt 
izmantoti, lai atspoguļotu Valmieras novada 
pilsētspēļu norisi un lai popularizētu Valmieras 
novada pilsētas. Informācija par personas datu 
aizsardzības principiem atrodama pilsētspēļu no-
likumā.

Toms Treimanis, 
Valmieras novada pašvaldība
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Vairāk nekā 13 tūkstoši stikla 
plāksnītes apmēram plaukstas lielumā. 
Paceļot pret gaismu, tās atklāj aptuveni 
pusgadsimta laikā iemūžināto Stren-
čos, Vijciemā, Trikātā, Ēvelē un citās tu-
vākajās vietās, sākot no 20. gadsimta 
sākuma. Vīri platmalēs vēro koku plu-
dināšanu Gaujā, trīs jaunieši ar sunīti 
klēpī, aptieka, kur plauktos rindojas 
iespaidīgs skaits tinktūru pudelīšu, 
bet uz letes – kases aparāts ar greznu 
metāla apdari, ieskats karnevālā, kas 
notika pirms apmēram 90 gadiem, 
divi priecīga paskata jauni vīrieši ar 
iespaidīgu lomu – zivi gandrīz pašu 
augumā, aita un suns, satikušies kādas 
mājas pagalmā, melnā stārķa ligzda, 
Strenču galvenās ielas bruģēšana, 
slimnīcas un tilta būvniecība, pat 
Saules aptumsums. Fotogrāfs Dāvis 
Spunde (1878–1960) atstājis unikālu 
mantojumu un vēstures liecības ne 
tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā, 
fotogrāfijās, iesaistoties iedzīvotājiem, 
dokumentējot mazpilsētas dzīvi un 
iemūžinot neskaitāmus stāstus. Šī ga- 
da 8. martā apritēs fotogrāfa 145. gads-
kārta.

“Dāvis Spunde mēdza teikt, ka 
fotografē Strenčus, lai saglabātu liecības 
vēsturei. Mana ģimene Strenčos dzīvo 
jau trešajā paaudzē, kopš bērnības 
atceros skaistās bildes. Viņš fotografēja 
ne tikai portretus, bet arī saviesīgo dzīvi, 
dabu, cilvēkus darbos, dažāda veida 
būvniecību, ir pat skati no augšas. Lai 
tie taptu, Dāvis Spunde diezgan bieži 
bija redzams, kāpelējam pa jumtiem, jo 
tolaik jau droni fotografēšanai nebija. 
Un arī fotoaparāts nemaz nebija tik 
viegli pārvietojams izmēra dēļ,” stāsta 
Strenču pamatskolas vēstures skolotāja 
Sarmīte Krūze. Viņas klases telpā ir 
divi balti koka krēsli. Tie apskatāmi 
arī senajās fotogrāfijās – šajos krēslos 
sēdējuši daudzi cilvēki, pozēdami 
Dāvim Spundem. “Bērniem saku, ka 
drīkst pasēdēt krēslos, tad būs sazobīte 
ar Dāvi Spundi. Viņa bildes runāja 
pašas par sevi. Tāds pieprasījums bija, 
ka cilvēki pat pasūtīja lielformāta 
fotogrāfijas rāmī un lika mājās pie 
sienas kā skaistu gleznojumu. Viņš 
gatavoja arī fotokartītes ar brīnišķīgiem 
skatiem, ko cilvēki sūtīja pa pastu kā 
sveicienu. Dāvja Spundes fotogrāfijas 
ir ar odziņu, viņam bija svarīgi ne tikai 
dokumentēt, bet fotogrāfijām bija 
jābūt skaistām, interesantām, tāpēc 
viņš tam veltīja daudz laika. Piemēram, 
lai nofotografētu melnā stārķa ligzdu, 
Dāvis Spunde esot sēdējis kokā vai-
rākas dienas.”

Dāvis Spunde dzimis Vijciema pa-
gastā. Kā liecina atmiņu stāsti, tēvs 
mazo Dāvi paņēmis līdzi uz tirgu 
Smiltenē, kur viņš redzējis, kā strādā 
fotogrāfs. Interese bijusi tik liela, ka 
jaunekļa gados Dāvis Spunde devies 

mācīties uz Rīgu pie kāda baltvācu 
fotogrāfa, kurš ieteicis jauneklim atvērt 
savu darbnīcu. “Viņam bija jau 30 gadi, 
kad pārcēlās uz Strenčiem un atvēra 
savu darbnīcu. Ar milzīgu azartu metās 
visos notikumos. Ne tikai fotografēja, 
bet arī iesaistījās sabiedriskajā dzīvē. 
Mēdza teikt, ka Dāvja Spundes 
darbnīcai darbalaika neesot. Un cil-
vēki labprāt viņu aicināja gan savos 
īpašajos, gan ikdienas notikumos. 
Piemēram, kad meitenes sadomāja iet 
uz Gaujmalu fotografēties, teica, ka 
saukšot Spundīti līdzi. Nevis Dāvi vai 
Spundi, bet Spundīti.”

Sarmīte Krūze stāsta, ka viņai arī 
profesionālajā ziņā, esot vēstures sko-
lotājai, ir ļoti interesanti pētīt fotogrāfi-
jas. “Var redzēt modi, infrastruktūru, 
varu, svētkus, ikdienu. Uzskaitot fo-
togrāfijas tematiski, varam redzēt, 
ka tur atainoti cilvēki formastērpos, 
armija, daba, pilsētvide, fiziskais 
darbs, Gauja, ģimenes foto, iekštelpas, 
kopbildes, svētki, pašdarbība, portreti, 
Saules aptumsums. Šķiet neticami tā 
laika tehniskajām iespējām, bet te ir 
šī fotogrāfija. Viņš fotografējis aptum-
sumu posmos, norādot konkrētu laiku. 
Interesanti, ka daudzās fotogrāfijās ir 
arī dzīvnieki – suņi, govis, zirgi, aitas 
u.c., tas nemaz nebija tik viegli nobildēt 
kustīgu dzīvnieku, lai fotogrāfija nebūtu 
miglaina, jo fotografēšanas brīdis ilga 
vairākas sekundes. Fotokameras bija 
gan pārnēsājamas, gan uz statīva, tajās 
varēja ievietot 6–12 stikla plates.”

Fotogrāfijas un ievērojamais skaits 
stikla plāksnītēs iemūžinātie negatīvi 
fotodarbnīcas, ko Dāvis Spunde Stren-
čos sāka būvēt ap 1910. gadu un kurai 
bija stikla jumts, bēniņos glabājās 
līdz 2004. gadam, līdz unikālā laika 
liecība nonāca Latvijas Fotogrāfiju 
muzejā. Muzejam sadarbojoties ar 
grāmatu izdevēju “Orbīta”, daļa 
arhīva apskatāma fotogrāmatā “Stikla 
Strenči”. Tā nominēta konkursā Paris 
Photo–Aperture Foundation PhotoBook 
Awards 2020, kā arī fotofestivālā 
Rencontres d’Arles, abos konkursos 
grāmatai iekļūstot finālistu sarakstā 
starp pasaules desmit labākajām 
fotogrāmatām. Fotogrāmatā ”Stikla 
Strenči” iekļautas fotogrāfijas, kas 
tapušas no Strenču fotodarbnīcas ar-
hīva stikla fotoplatēm. Tie ir starpkaru 
perioda attēli, atainojot Strenču ie-
dzīvotāju ikdienas un svētku mirkļus. 

Fotogrāfs atdusas Strenču kapsētā, 
kur uzstādīts īpašs piemineklis, at-
ainojot fotoaparātu, un iemūžināts 
viņa teiktais: “Es fotografēju Strenčus 
un saglabāju liecības vēsturei.”

Fotogrāfijas apkopotas, rakstot projek-
tu “Starp diviem kariem” (pieejams Strenču 
bibliotēkā), kā arī no personīgā arhīva.

Zane Bulmeistare, 
Valmieras novada pašvaldība

Stiklā apturētais laiks
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No 27. februāra līdz 5. martam Val-
mierā norisināsies pirmais Valmieras 
Starptautiskais multimediju festivāls.

Valmierai kandidējot Eiropas kultūras 
galvaspilsētas titulam, tika iezīmēti 
Valmieras kultūras dzīves attīstības vir-
zieni. Šogad savu ceļu pie auditorijas 
uzsāk pirmā no Dinamiskās pilsētas 
programmas ilgtermiņa iniciatīvām – 
Valmieras Starptautiskais multimediju 
festivāls. No 27. februāra līdz 5. martam 
festivāls aicina iepazīt mākslas satura 
un formu daudzveidību mijiedarbībā ar 
tehnoloģijām gan Valmieras pilsētvidē 
un labi pazīstamās kultūrvietās, gan vie-
tās, kurās līdz šim kultūras pasākumi nav 
notikuši.

Pirmajā festivāla gadā interesentiem 
tiks piedāvāta bagātīga un daudzveidī-
ga multimediju mākslas programma, ko 
veidos gan jaundarbi, gan jau izrādīti 
multimediāli mākslas darbi, kas festivā-
la nedēļas laikā būs apskatāmi Valmierā. 
Pieci jauni mākslas objekti, ko veidojuši 
Latvijā zināmi jauno mediju mākslinie-
ki – Sabīne Šnē, Eltons Kūns, Miķelis 
Mūrnieks, Santa France un Ieva Vīksne 
sadarbībā ar arhitekti Dinu Suhanovu, – 
būs apskatāmi ar paplašinātās realitātes 
tehnoloģijas piedāvātajām iespējām. 
Sadarbībā ar Valmieras Dizaina un 
mākslas vidusskolas audzēkņiem būs 
skatāma mākslinieces Karīnas Vītiņas 
vadībā tapusi multimediāla instalāci-

ja “Noturēties virs 
ūdens”. Ar viesizrādi 
“Labra nams” un tel-
pas, skaņas, kustības 
un tehnoloģiju izpētes 
darbnīcu Valmierā vie-
sosies apvienība “Ie-
vaKrish”, bet virtuālās 
realitātes brillēs būs 
iespējams pieredzēt 
Valtera Sīļa izrādi “Atver 
acis”. Dinamiskās pilsē-
tas tvērumu telpiskā 
skaņā un fotogrāfijā va-
rēs ieraudzīt un saklausīt mākslas pro-
jektā “Pilsētas vibrācijas” Valmieras Valsts 
ģimnāzijas Ledus pagrabā, savukārt 
jauno mediju mākslinieks Jurģis Peters 
prezentēs video instalāciju, kas veidota 
ar mākslīgā intelekta palīdzību. Nedēļas 
nogalē pilsētvidē tiks veidota gaismas 
spēle sadarbībā ar gaismu mākslinie- 
kiem “Those Guys Lighting”.

Festivāla mākslas programmu papil- 
dinās gan sarunas ar festivāla māk-
sliniekiem, gan izglītojošs forums – 
mācības par digitālās transformācijas 
ietekmi, kā arī par mākslas un kultūras 
produktu veidošanu jauniešu auditori-
jai, kas norisināsies ar Eiropas Ekonomi-
kas zonas (EEZ) grantu atbalstu. Jau šo-
brīd zināms, ka Valmieras Starptautiskais 
multimediju festivāls jauniešu prog- 
rammas izstrādei 2024. gadā saņēmis 

dotāciju 250 000 EUR apmērā no Islan- 
des, Lihtenšteinas un Norvēģijas, izman-
tojot EEZ grantus. Šis finansējums dos 
iespēju mērķtiecīgi attīstīt festivāla 
starptautisko dimensiju un nodrošinās 
piecu multimediālu jaundarbu veidoša-
nu, kā arī mūsdienīgas digitālās platfor-
mas un pavadošās izglītības program-
mas izstrādi 2024. gadā. 

Festivāla idejas pamatā ir starpdis-
ciplināra pieeja mākslas darbu izveidē 
un norises vietas izvēlē, kopradē un 
pieredzes dizaina veidošanā iesaistot 
māksliniekus un dažādu citu nozaru eks- 
pertus gan no Latvijas, gan ārzemēm. 
Festivāls tiek veidots kā vieta, kur iepazīt 
modernās tehnoloģijas un redzēt šo teh-
noloģiju izmantošanas iespējas mākslas 
satura un formu jaunradē, kā arī tā ir plat-
forma dialogam un zināšanu apmaiņai 
starp dažādu mākslas formu praktiķiem, 

zinātniekiem, tehnoloģiju 
ekspertiem un sabiedrī-
bu, kas piesaista ne tikai 
vietējos iedzīvotājus un 
jauniešus, kuri zinības ap-
gūst novada kultūrizglī- 
tības iestādēs un Vidze-
mes Augstskolā, bet arī 
plašu auditoriju nacionālā 
un starptautiskā mērogā.

Festivālu organizē Story 
Hub un Valmieras novada 
pašvaldība. Plašāka infor- 
mācija par festivāla prog- 
rammu pieejama gan Val- 
mieras novada pašvaldī-
bas tīmekļvietnē valmie 
rasnovads.lv, gan sociā- 
lajos medijos – Valmie- 
ras Starptautiskā multi- 
mediju festivāla Facebook 
un Instagram kontos, kā  
arī Dynamic.Valmiera Fa- 
cebook un Instagram kon-
tos. 

Elizabete Palasiosa, 
Marta Kontiņa, 

Valmieras Starptautiskā  
multimediju festivāla  

kuratores un producentes  
Story Hub

Valmierā norisināsies Starptautiskais  
multimediju festivāls
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Kristīna Osvalda savas dzīves pēdējos gadus vadīja Rūjienā, Ķieģeļu ielā 1, 
mazā plīts istabiņā un mūžībā devās 1978. gada 10. jūlijā. Kurš gan toreiz 
zināja, ka pēdējā gaitā pavada dzejnieci, rakstnieci un Latvijas laika populārā 
žurnāla “Zeltene” galveno redaktori (no 1927. līdz 1937. gadam). Viņa par to 
nestāstīja, viņa klusēja.

2022. gadā Normunda Treija sakārtojumā tika izdota grāmata “Izirušās 
pērles”. Tajā ir stāsts par Kristīni, viņas dzeju un prozu.

“Pats pirmais impulss, lai uzsāktu darbu pie Kristīnas Osvaldas dzejas un 
prozas krājuma, bija - ļoti, ļoti aizgrābjoši skaista, pievilcīga, arī, šķiet, ļoti 
pašapzinīga sieviete. Tikai vēlāk, jau uzzinot daudz vairāk, protams, atklājās 
nianses – arī ļoti jūtīga, smalka, tātad ievainojama dvēsele, kas dziļi spēj just. 
Tādiem cilvēkiem dzīves gaita nemēdz būt viegla. Iespējams, tieši tāpēc šajā 
dzīvē, šķiet, palikusi viena, varbūt arī savos centienos līdz galam nesaprasta,” tā 
par Kristīni grāmatas autors Normunds Treijs.

Līga Siliņa, 
Valmieras novada pašvaldība Kristīna Osvalda, žurnāls “Zeltene”, 01.01.1927.

Mums pašiem sava Preses  
karaliene

Ielūgums uz  
740. dzimšanas dienu

Ielūdzu Tevi uz savu 740. dzimšanas dienu 21., 22. un 23. jūlijā! 
Galda galā vietu ieņems lielākie stāstnieki, viņi gan vienmēr 

saka, ka darbi runā. Kad vārdu dod darbiem, viņiem atbilde 
viena – panākumus svinot ar jauniem izaicinājumiem. Bet 
skaidrs, ka sakāmais 740 gados sakrājies daudz, pirmais stāsts 
jau gatavs iznākt no pils mūriem – par to, kā es sākos. 

Svētku sajūtai vieglāk – te vienmēr modē zaļais. Tiesa gan, 
šajā kolekcijā industriālais roku rokā ar mežaini zaļo. 

Bet dzīvesprieks jau vairs necenšas prieku savaldīt, viņš 
uzaicinājis tos, kuri mūzikas viļņos kā zivs ūdenī. Uz galvenās 
skatuves piektdienas vakarā sagaidīsim grupu “Citi zēni”, 
Intaru Busuli un “Abonementa orķestri”, savukārt balle būs 
kopā ar Valmieras puikām – grupu “Džentlmeņu špagats”. Uz 
“Harmonija brīvdabā” skatuves Dīvaliņa pļavā mani un mūs 
visus apaļajā jubilejā sveiks grupas “Pienvedēja Piedzīvojumi” 
un “Audiokvartāls”, kā arī Keitija Bārbale un PRUSAX. Savukārt 
vakara turpinājums kopā ar dīdžeju Annu Briedi. Sestdien 
galvenā skatuve dimdēs grupas “Auļi” vadībā, sagaidīsim 
piedzīvojumu dvēseli NOËP no Igaunijas, par spēcīgu vakara 
turpinājumu parūpēsies grupa “Līvi”, savukārt vēlāk dzimšanas 
diena kopā ar dīdžeju All-viss. Savukārt Vecpuišu parkā valdīs 
īsta zaļumballes noskaņa kopā ar grupām “Sestā jūdze”, “Ziņģes 
brāļi” un “Zeļļi”.

Jāpiemin, ka gaidāmi labi pārsteigumi. Uz sazināšanos jau 
drīz, kad atklāšu, ko darīsim, redzēsim, dzirdēsim, uzzināsim, 
izgaršosim un piedzīvosim svētkos! Medaļa Tev par to, ka 
Valmiera sirdī!

Skaties arī lapā valmierasvin.lv.
Manu dzimšanas dienu ieskandināsim ar vērienīgāko 

etnomūzikas notikumu Latvijā – Valmiermuižas etnomūzikas 
festivāls norisināsies 15. jūlijā Valmiermuižas parkā. Vietējo 
skanējumu pārstāvēs Jauno Jāņu Orķestris, ziemeļu arhaisko 
sajūtu veidos norvēģu tumšais folks, Austrumeiropas jaudīgo 
skanējumu piedāvās ukraiņi, bet karstasinīgus ritmus un sauli 
atvedīs mūziķi no Itālijas.

Tava Valmiera

Aicinām uz atbalsta 
norisi Ukrainai

24. februārī apritēs gads kopš Krievijas sāktā kara 
Ukrainā. Aicinām domās un darbos būt kopā ar Ukrainas 
tautu, piedaloties atbalsta norisē “Sirdsgaisma Ukrainai” 
24. februārī no plkst. 16.00 līdz 20.00 pie Valmieras 
Kultūras centra. 

“Kara gads ir neuzvaramības, drosmes, uzticības, ticī-
bas un sāpju gads. Mūsu draudzīgo Eiropas un pasaules 
valstu savlaicīgi sniegtā palīdzības roka dod spēku un 
pārliecību virzīties uz priekšu, uz uzvaru. Atcerēsimies šo 
gadu!” aicina Oksana Kiriļuka (Oksana Kyryliuk), Ukrainas 
Mazo pilsētu asociācijas izpilddirektore, kura šobrīd strādā 
Valmieras novada pašvaldībā.

Aicinām iesaistīties ierakumu sveču izgatavošanā 
darbnīcā Valmieras Kultūras centrā kopā ar Valmieras 
Jaunatnes centru “Vinda”. Lūdzam, ja iespējams, ņemt līdzi 
sveces, sveču galus un tīras metāla kārbas, kas noderēs 
sveču izgatavošanā.

Lūdzam bērnus jau iepriekš sagatavot nelielu dāvaniņu 
ar īpašu sveicienu, ko saņems bērni Ukrainā, kuri cietuši 
militāro darbību rezultātā. Pašu zīmēts veltījums, atbals-
ta vārdi (iesakām tos rakstīt ukraiņu valodā, izmantojot, 
piemēram, Google Translate programmu), atstarotājs, luk-
turītis – šāds īpašs Valmieras novada bērnu veltījums ie-
priecinās un stiprinās bērnus Ukrainā. Lūdzam veltījumu 
un dāvaniņu ievietot kastītē, lai tas, iesaiņots tieši tā, kā to 
vēlējies dāvinātājs, nonāktu Ukrainā.

Būs iespēja arī atstāt lietas, kas pašlaik ļoti nepieciešamas 
nosūtīšanai uz Ukrainu: ilgtermiņa uzglabāšanas produkti 
(piemēram, konservi, makaroni, tēja); higiēnas preces 
(piemēram, šampūni, autiņi, higiēniskās paketes); 
enerģijas uzkrāšanas ierīces (piemēram, lādētāji – 
akumulatori (Power Banks)); gultasveļa, dvieļi, segas.

Būs iespēja nogaršot boršču un citus Ukrainas tra-
dicionālos ēdienus. Priecāsimies, ja par maltīti varēsiet 
ziedot paša izvēlētu summu, ziedojumam nonākot 
Ukrainas kara bēgļu atbalstam.

Zane Bulmeistare, 
Valmieras novada pašvaldība



Janvāra vidū Valmieras kultūras dzīvi bagātinājusi jaunā 
kultūrtelpa “Akustika”, kas tapusi romantiskā vietā senajā pas-
ta ēkā – Diakonāta ielā 6.

“Akustika” mājvietu radusi kādreizējā pasta un 
telegrāfa ēkā, vienā no neparastākajām vēs-
turiskajām celtnēm Valmierā. 2021. 
gadā pirmais etaps “Akusti-
kas” attīstībā bija mā-
jīgā restorāna 
izveide, 

tagad pievienojas arī telpas koncertiem, teātra 
izrādēm, mākslas izstādēm un semināriem.

Jaunās kultūrtelpas vadītājs Uģis Bormanis 
ir gandarīts: ”Esam priecīgi pārsteigti par cil-
vēku lielo ieinteresētību, mūsu apmeklētāji 

nav tikai valmierieši. Līdz šim organizējām 
kamerkoncertus restorāna “Akustika” tel-

pās un vasarā arī plašajā pagalmā. Jūtot 
pieprasījumu pēc neordināriem kultū-

ras notikumiem, izbūvējām speciāli 
piemērotas un ērtas telpas. Turpmāk 

varēsim uzņemt pat līdz 90 kultūras 
baudītāju vienlaikus.”

“Arī turpmāk plānojam ik se-
zonu izstrādāt jaunu ēdienkarti, 
kā arī īpašu notikumu vai kon- 

certu laikā apmeklētājus ie- 
priecināt ar tematisko ēdien- 

karti,” tā nākotni ieskicē 
“Akustikas” šefpavārs Artūrs 
Taškāns, kurš pāvarmākslas 

meistarību slīpējis Ei-
ropas labākajos restorānos, arī  

Michelin zvaigznēs.

Uģis Bormanis, 
Akustika
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Pasākumi martā
VALMIERĀ

No 27. februāra līdz 5. martam pirmais 
Valmieras Starptautiskais multimediju fes-
tivāls. Plašāk: 26. lpp.
Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda” tehnis- 
kās jaunrades konkursa 4. klašu skolēniem 
“Superziķeris 2023”: I kārta – 1. martā plkst. 
10.00 Valmieras pilsētas skolām, 2. martā 
plkst. 10.00 – novada skolām; II kārta – 29. 
martā plkst. 10.00 Valmieras pilsētas skolām, 
30. martā plkst. 10.00 – novada skolām.
2., 9., 16., 23. un 30. martā plkst. 17.30–
18.30 Valmieras tirgū REKO Valmieras 
tirdziņi.
2. martā plkst. 11.00 Valmieras invalīdu  
biedrības “Atspēriens” telpās (Garā ielā 9) 
ziepju liešanas meistarklase. Dalības maksa: 
pirmās ziepes 6 EUR, otrās – 4 EUR. Samaksu 
veikt līdz 28. februārim biedrības telpās no 
pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 10.00–
14.00. Tālr. 64225497, 29339017.
2. martā plkst. 17.30 Valmieras integrēta-
jā bibliotēkā sadarbībā ar Rakstniecības un 
mūzikas muzeju diskusija ar performanci “Ko 
tu dari, kad nedari?”. Piedalīsies: Valmieras 
jaunieši, dzejnieks Māris Salējs, dzejniece 
Daina Sirmā, komponists Jēkabs Nīmanis, 
rakstniece Agnese Rutkēviča. Diskusiju vadīs 
Liega Piešiņa.
No 3. marta līdz 30. aprīlim Valmieras 
Kultūras centrā Tautas glezniecības studijas 
“Varavīksne” darbu izstāde.
3. martā plkst. 11.00 Valmieras Kultūras 
centrā Liepājas Leļļu teātra izrāde “Ucipuci 
meklē mājas”. Izpārdots.

3. martā plkst. 17.30 Valmieras Kultūras 
centrā skanēs Valmieras un Strenču Mūzikas 
skolu pūtēju orķestru koncerts "Atkal taures 
sauc...".
4. martā plkst. 10.00 Jāņa Daliņa stadionā 
LSVS vieglatlētikas sacensības veterāniem.
4. martā plkst. 18.00 Valmieras Kultūras 
centrā Igo 60 gadu jubilejas koncerts. Ieeja: 
15–25 EUR.
4. martā plkst. 18.00 restorāna “Akustika” 
kultūrtelpā aktrise, dziedātāja Karīna Ta-
tarinova un ģitārists Miks Akots muzikālā 
piedzīvojumā spāņu valodā. Ieeja: 25 EUR. 
Biļetes: bilesuparadize.lv, restorānā “Akusti-
ka”.
Līdz 4. martam Valmieras integrētajā bib-
liotēkā izstāde “Valodniekam Jānim Endzelī-
nam – 150. Dzimta un mantojums”.
5. martā plkst. 18.00 restorāna “Akustika” 
kultūrtelpā akordeoniste Inita Āboliņa kopā 
ar domubiedriem – aranžētāju un taustiņ- 
instrumentālistu Kristapu Krievkalnu, ģitāris-
tu Ēriku Upenieku un sitaminstrumentālis-
tu Miķeli Viti ievedīs latviešu komponistu 
mūzikas pasaulē. Ieeja: 20 EUR. Biļetes: bile 
suparadize.lv, restorānā “Akustika”.
No 5. marta līdz 30. martam Valmieras in-
tegrētajā bibliotēkā izstāde “Krasta banga – 
25/03/1949”.
9. martā plkst. 17.00 Valmieras integrētās 
bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā In-
dijas stāstu un sarunu vakars jauniešiem ar 
Montu Upīti. 
9. martā plkst. 19.00 restorānā “Akustika” 
teātra gardēžu vakariņas. Vakara vadītājs: 

Valters Krauze. Īpašais viesis: Elīna Vāne. Ie-
eja: 50 EUR. Tālr. rezervācijām: 26660202.
10. martā plkst. 19.00 Valmieras Kultūras 
centrā mūzikls “Agrā rūsa”. Ieeja: 25–32 EUR.
Līdz 11. martam Valmieras muzeja Izstāžu 
nama foajē ekspresizstāde “Aptiekas vitrīna”.
11. martā plkst. 13.00 Valmieras integrēta-
jā bibliotēkā sarīkojums “Sievietes spēks jeb 
Rozes diena Valmierā.” Tikšanās ar Dzintru 
Geku, grāmatas “Mātes Sibīrijā” autori. Pasā-
kums tapis sadarbībā ar Valmieras Zonta 
klubu.
11. martā plkst. 18.00 restorāna “Akustika” 
kultūrtelpā dziedātājs Normunds Rutulis un 
pianists Māris Ozols romantiskā džeza va-
karā. Ieeja: 25 EUR. Biļetes: bilesuparadize.lv, 
restorānā “Akustika”.
11. un 12. martā Valmieras Olimpiskajā cen-
trā Neona slidojums. Publiskā slidošana: 4 
EUR*–5 EUR. Slidu noma: 3 EUR. *Skolēniem, 
studentiem, senioriem, uzrādot apliecību. 
Bērniem līdz 3 g.v. bez maksas. Plašāk: valm-
ierasoc.lv.
12. martā plkst. 16.00 Valmieras Kultūras 
centrā Valmieras novada senioru kolektīvu 
koncerts. Ieeja: bez maksas, iepriekš saņemot 
ieejas karti Valmieras Kultūras centra kasē.
No 13. marta līdz 6. maijam Valmieras 
muzeja Izstāžu nama foajē ekspresizstāde 
“Juris Ore – 85”.
16. martā plkst. 12.00 Valmieras integrētās 
bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā sā-
kumskolas vecuma bērniem meistardarbnī-
ca ar ilustratori Marinu Heniņu.

Valmieras centrā atklāta romantiskā,  
paplašinātā kultūrtelpa “Akustika”

KULTŪRA
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17. martā plkst. 16.00 Valmieras integrētajā 
bibliotēkā viktorīna jauniešu komandām ar 
VIBJO Sudraba ZIRG’s.

17. martā plkst. 19.00 Valmieras Kultūras 
centrā Alex piemiņas koncerts “Zvaigznes 
ceļš”. Ieeja: 15–30 EUR.

18. martā plkst. 17.00 Valmieras Kultūras 
centrā JDK “Sadancis” koncerts “Pavasara 
elpa”. Ieeja: 5–7 EUR.

18. martā plkst. 18.00 restorāna “Akustika” 
kultūrtelpā Kaspara Zemīša solo program-
ma. Ieeja: 25 EUR. Biļetes: bilesuparadize.lv, 
restorānā “Akustika”.

19. martā plkst. 18.00 Valmieras Kultūras 
centrā rokopera “Mauglis”. Ieeja: 15–25 EUR.

No 20. marta līdz 31. martam Valmieras 
Jaunatnes centrā “Vinda” bērnu un jauniešu 
mākslas darbu konkursa “Latvijas Dziesmu 
svētku 150 toņi un pustoņi” I kārtas izstāde.

23. martā plkst. 16.00 Valmieras muzeja 
Izstāžu namā tikšanās ar mākslinieci Birutu 
Jansoni.

23. martā plkst. 19.00 restorānā “Akustika” 
teātra gardēžu vakariņas. Vakara vadītājs: 
Valters Krauze. Īpašais viesis: Mārtiņš Meiers. 
Ieeja: 50 EUR. Tālr. rezervācijām: 26660202.

23. martā plkst. 19.00 Valmieras Kultūras 
centrā Ivara Kalniņa radošais vakars “Arle-
Quin”. Ieeja: 15–25 EUR.

24. martā plkst. 19.00 Valmieras Kultūras 
centrā koncertprogramma “Džezā tikai mei-
tenes”. Piedalīsies: Rūta Dūduma, Beāte  
Zviedre un Sintija Ģēģere, saksofonu ansam-
blis “Valmieras meitenes”. Ieeja: 15 EUR.

24. martā plkst. 19.00 restorāna “Akusti-
ka” kultūrtelpā operdziedātāja Sonora Vaice 
koncertā “Opermūzikas koncerts pavasara 
noskaņās”. Ieeja: 25 EUR. Biļetes: bilesupara-
dize.lv, restorānā “Akustika”.

Līdz 25. martam Valmieras muzeja Izstāžu 
nama 1. stāvā Ilzes Laizānes gleznu izstāde 
“Portāls”, 2. stāvā Birutas Jansones zīmējumu 
izstāde “Birutas stāstiņi”.

25. martā plkst. 11.00 Valmierā, pie dzelz- 
ceļa stacijas komunistiskā genocīda upuru 
piemiņai veltīts atceres brīdis. Klātesošos 
uzrunās Valmieras politiski represēto biedrī-
bas priekšsēdētāja Ārija Kārkliņa, Valmieras 
novada pašvaldības, kā arī Zemessardzes 22. 
kaujas nodrošinājuma bataljona pārstāvji. 
Atceres brīdi vadīs un muzikāli papildinās 
Agrita Gruzdiņa.

25. martā plkst. 18. 00 restorāna “Akusti-
ka” kultūrtelpā mūziķi Kārlis Kazāks un Kas-
pars Tobis akustiskā un sapņainā muzikālā 
piedzīvojumā. Ieeja: 25 EUR. Biļetes: bile-
suparadize.lv, restorānā “Akustika”.

31. martā plkst. 19.00 Valmieras Kultūras 
centrā koncerts “Dieva dēli. Saules meitas”.  
Piedalīsies: Kristīne Kārkle-Kalniņa, Andris Ēr-
glis, Anmary, Dainis Skutelis, Antra Stafecka 
un Marts Kristians Kalniņš. Ieeja: 15–25 EUR.

No 31. marta līdz 31. maijam Valmieras 
muzeja Izstāžu namā Imanta Lancmaņa per-
sonālizstāde. Izstādes atklāšana 31. martā 
plkst. 16.00.

No 31. marta līdz 2. aprīlim Tautas Lietišķās 
mākslas studijas “Valmiera” telpās Rūpniecī-
bas ielā 25C akcija “Satiec savu meistaru!”.

Līdz 15. aprīlim Valmieras integrētajā bib-
liotēkā gleznotāju grupas izstāde “Veltījums 
Japānai!”.

VALMIERAS DRĀMAS 
TEĀTRĪ

1. martā plkst. 18.30 “Es neesmu klavier-
nieks”* (rež. V. Brasla). Ieeja: 22 EUR.
2. martā plkst. 18.30 “Kam bail no Virdžīni-
jas Vulfas?”* (rež. I. Mičule). Ieeja: 24 EUR.
3. martā plkst. 18.30 “SIA Ģimenes ro-
māns”* (rež. T. Treinis). Ieeja: 22 EUR.
3. martā plkst. 18.30 “Nelabie. Pēc Dostoje-
vska” (rež. E. Seņkovs). Ieeja: 24 EUR.
9. martā plkst. 18.30 “Mēs, roks, sekss un 
PSRS”* (rež. A. J. Znotiņš). Ieeja: 24 EUR.
10. martā plkst. 12.00 “Mēs, roks, sekss un 
PSRS”* (rež. A. J. Znotiņš). Ieeja: 24 EUR.
10. martā plkst. 18.30 “Mēs, roks, sekss un 
PSRS”* (rež. A. J. Znotiņš). Ieeja: 24 EUR.
12. martā plkst. 13.00 “Vārds”* (rež. R. Suha-
novs). Ieeja: 22 EUR.
12. martā plkst. 18.30 “Vārds”* (rež. R. Suha-
novs). Ieeja: 22 EUR.
14. martā plkst. 18.30 “Sēras piestāv Elekt-
rai”* (rež.I. Mičule). Ieeja: 22 EUR.
15. martā plkst. 18.30 “Sēras piestāv Elekt-
rai”* (rež.I. Mičule). Ieeja: 22 EUR.
16. martā plkst. 18.30 “Nelabie. Pēc Dosto-
jevska” (rež. E. Seņkovs). Ieeja: 24 EUR.
18. martā plkst. 18.30 “Amerikāņu bizons”* 
(rež.I. Mičule). Ieeja: 20 EUR. Pēdējo reizi se-
zonā!
19. martā plkst. 13.00 “Amerikāņu bizons”* 
(rež.I. Mičule). Ieeja: 20 EUR. Pēdējo reizi se-
zonā!
21. martā plkst. 18.30 “Kā sagaidīt cit-
planētieti”* (rež. I. Bloka). Ieeja: 14 EUR; 
bērniem, skolēniem 8 EUR.
22. martā plkst. 11.00 “Kā sagaidīt cit-
planētieti”* (rež. I. Bloka). Ieeja: 14 EUR; 
bērniem, skolēniem 8 EUR.
22. martā plkst. 13.00 “Kā sagaidīt cit-
planētieti”* (rež. I. Bloka). Ieeja: 14 EUR; 
bērniem, skolēniem 8 EUR.
25. martā plkst. 13.00 “Koens. Atāls. Kur-
tuve”* (rež. M. Meiers). Ieeja: 20 EUR.
25. martā plkst. 18.30 “Koens. Atāls. Kur-
tuve”* (rež. M. Meiers). Ieeja: 20 EUR.
26. martā plkst. 13.00 “Koens. Atāls. Kur-
tuve”* (rež. M. Meiers). Ieeja: 20 EUR.
26. martā plkst. 18.30 “Koens. Atāls. Kur-
tuve”* (rež. M. Meiers). Ieeja: 20 EUR.
*Izrādes notiek laikmetīgās mākslas telpā 
“Kurtuve” (Rīgas ielā 25A, Valmierā).
Biļetes VDT kasē tālr. 64207335, vdt.lv un bile-
suparadize.lv.

PIRMIZRĀDES 
KINOTEĀTRĪ “GAISMA”

No 1. marta “Saule spīd 24 stundas” (LV).
No 3. marta “Kāds mīlai ar to sakars” (12+), 
“Brāļi lāči. Atgriešanās uz zemes” (LV) (7+).
No 10. marta “Asteriks un Obeliks: Video 
karaliste” (LV) (7+), “Kliedziens” (16+).
No 17. marta “Šezam! Dievu dusmas” (12+).
18. martā plkst. 17.00 Londonas karaliskā 
opera “Seviljas bārddzinis”.
No 24. marta “Rokzvaigzne 3: Atrodi savu 
ritmu” (LV) (U), “Džons Viks 4” (16+), “65” 
(12+), “Dungeons&Dragons: Gods zagļu 
vidū” (12+).

Drīzumā: “Super mario brāļi: Filma” (LV) (U), 
“Ātrs un bez žēlastības 10 (19.05.).

BRENGUĻU, KAUGURU un 
TRIKĀTAS APVIENĪBĀ

4. martā plkst. 14.00 Mūrmuižas 
“Pagastmājā” Mūrmuižas Tautas universitātes 
nodarbība.

4. martā plkst. 18.00 Kauguru Kultūras 
namā Jaunlutriņu amatierteātra viesizrāde 
Mārtiņš Zīverts “Zelta zeme”.

11. martā plkst. 10.00 Brenguļu Sporta cen-
trā “Kaimiņi” 10. Brenguļu OPEN krosmintonā.

11. martā plkst. 11.00 Brenguļu Kultūras 
namā kosmētikas radošā darbnīca (gatavo-
sim lūpu balzamu un sirsniņziepes). Darb-
nīcu vadīs Sanita Albertiņa. Dalības maksa: 
15 EUR. Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās: 
tālr. 20001571.

11. martā plkst. 20.00 Trikātas Kultūras 
namā Ainara Bumbiera koncerts “Tavu skais- 
tumu man neatņems neviens”. Ieeja: 5 EUR. 
Pēc koncerta balle ar Rikardionu. Ieeja: 5 EUR.

20. martā plkst. 6.00 Brenguļu alus sētā 
pavasara saulgriežu ieskandināšana kopā ar 
folkloras kopu “Stutes”.

25. martā plkst. 10.00 Trikātas kapos pie  
kapličas piemiņas brīdis komunistiskā ge- 
nocīda upuriem.

25. martā plkst. 16.00 Kauguru Kultūras 
namā bērnu popgrupa “Domino” un draugi 
koncertā “Viss ir labs, kam labas domas. Viss 
ir labs, kas labi sanāk”. 

BURTNIEKU APVIENĪBĀ
No 1. marta līdz 2023. gada beigām Val-
mieras pagasta bibliotēkā sadarbībā ar “Lat-
viešu brīvprātīgo atbalsta grupu Ukrainai” 
Ukrainas atbalsta akcija “Miera dzērvītes 
Ukrainai”. 

2. martā plkst. 13.00 Rencēnu pagasta 1. 
bibliotēkā digitālā stunda. Tēma: praktiska 
darbošanās ar Valmieras bibliotēkas kopka- 
talogu un tajā pieejamo bibliotēkas lietotā-
ja profilu. Autorizācijas rīku izveidošana un 
piešķiršana bibliotēkas lietotājam.

No 2. marta līdz 31. martam Valmieras pa-
gasta bibliotēkā Valmieras Jaunatnes centra 
“Vinda” interešu izglītības programmas “Teh-
niskais radošums” audzēkņu darbu izstāde.

3. martā plkst. 19.00 Matīšu Tautas namā 
noskaņu koncerts “Kopā būt. Kopā just”. 
Piedalīsies: Valmieras Kultūras centra etno 
kokļu kopa  “Ilgō”, Matīšu Tautas nama un 
Vilzēnu Tautas nama dāmu deju kolektīvi.  
Pēc koncerta plkst. 21.00 balle kopā ar grupu 
“Kalvadoss” pie galdiņiem ar groziņiem. 
Ieeja: 5 EUR. Pieteikšanās līdz 1. martam 
Matīšu Tautas namā.

4. martā plkst. 22.00 Ēveles Tautas namā 
balle “Mēs tikāmies martā” kopā ar grupu 
“Zeļļi”. Ieeja: 5 EUR. Galdiņu rezervācija: tālr. 
26191238.

No 6. marta līdz 6. aprīlim Ēveles Tautas 
namā Valmieras Dizaina un mākslas 
vidusskolas 4. klašu audzēkņu darbu izstāde 
“Daba Ziemeļvalstīs”. 

7. martā plkst. 13.00 Burtnieku Ausekļa 
pamatskolā pasākums “Vārdu un uzvārdu 
stāsti”.
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9. martā plkst. 13.00 Rencēnu pagasta 1. 
bibliotēkā digitālā stunda. Tēma: praktiska 
darbošanās e-pasta inbox.lv vidē. 
11. martā plkst. 11.00 Rencēnu pamatskolas 
sporta zālē Valmieras novada tautas bumbas 
čempionāta 3. posms.
11. martā plkst. 13.00 Rencēnu pagasta 
1. bibliotēkā stāstu pēcpusdiena “Ko stāsta 
Zirgu pasta stacija un vecais krogs Rencēnos”.
11. martā plkst. 15.00 pavasari gaidot, 
Vecates pagasta kultūras centrā izzinoša 
un radoša meistarklase “Augu terārija izga- 
tavošana” kopā ar pilsētvides dārzkopības 
entuziasti Maritu Mastiņu. Obligāta ie-
priekšēja pieteikšanās pa tālr. 29473383 līdz 
5. martam.
11. martā plkst. 19.00 Valmieras pagasta 
kultūras namā XXI Vislatvijas sarīkojumu 
vadītāju festivāls “Olimpiāde”. Balle ar grupu 
“Ballīšu orķestris”. Ieeja: 20 EUR.
12. martā plkst. 10.00 Vecates pagasta 
kultūras centrā Valmieras novada kausa 
zolītē 6. posms un fināls.
12. martā plkst. 16.00 Burtnieku Kultūras 
centrā Ināras Kolmanes spēlfilma “Mātes  
piens”. Ieeja: 3 EUR.
14. martā, 15. martā, 16. martā plkst. 
14.00 Valmieras pagasta bibliotēkā radošā 
meistarklase “Grāmata iedvesmo!”. Tēma: 
Ineses Paklones grāmata “Zvēru barošana”. 
Bērnu dzejas saspēle ar otu! 3D dzīvnieku 
glezniņu veidošana no otrreizējās pārstrādes 
materiāliem. Vietu skaits ierobežots. Pie-
teikšanās pa tālr. 28624381.
15. martā plkst. 16.00–18.00 Vecates pa-
gasta bibliotēkā “Kustību prakse labsajūtai”, 
nodarbību vadīs Agnese Bordjukova. Aicināti 
visi iekustēties gribētāji!
16. martā plkst. 13.00 Rencēnu pagasta 1. 
bibliotēkā digitālā stunda. Tēma: maksājumi 
internetbankā. Līdzi ņemiet internetbankas 
autorizācijas rīkus – kodu karti vai kodu 
kalkulatoru, kā arī rēķinu apmaksas veikša-
nai.
18. martā plkst. 11.00–15.00 Valmier-
muižas parkā pavasara saulgriežu svinības 
un tirdziņš “Gardu muti”. 
18. martā plkst. 13.00. Vecates pa-
gasta kultūras centrā bērnu un jauniešu 
sadziedāšanās un sadejošanās koncerts  
“Dziedādams dejot gāju”.
19. martā plkst. 10.00–16.00 Valmier-
muižas alus virtuvē Latvijas garšu vēlās bro-
kastis. Cena: 15 EUR, bērniem (6–12 gadi) 7 
EUR. Rezervācijas: tālr. 28664424.
19. martā plkst. 14.00 Ēveles Tautas namā 
un Matīšu Tautas namā Ināras Kolmanes 
spēlfilma “Mātes piens”. Ieeja: 3 EUR.
21. martā plkst. 17.00 Lielās dienas svinēša-
na Rencēnu Kultūras namā.
No 21. februāra līdz 21. martam Ēveles pa-
gasta bibliotēkā Mudītes Grundzemnieces 
foto izstāde “Mirklis’’.
No 21. februāra līdz 21. martam Rencēnu 
pagasta 2. bibliotēkā (Lizdēnos) Artas Mēne-
ses gleznu izstāde “Sākums”.
23. martā plkst. 13.00 Rencēnu pagasta 1. 
bibliotēkā digitālā stunda. Tēma: e-paraksts 
un e-adrese. E-adreses izveide fiziskām per-
sonām.
24. martā plkst. 19.00 Valmieras pagasta 
kultūras namā Rikardiona 36. dzimšanas die-

nas koncerts un balle. Ieeja: 15–25 EUR.
25. martā plkst. 11.00 piemiņas brīdis un 
ziedu nolikšana pie piemiņas akmens politis-
ki represētajiem Matīšu centrā. Pēc tam te- 
matiska pēcpusdiena tautas namā.
Līdz 31. martam Matīšu pagasta bibliotēkā 
Kristapa Berga gleznu izstāde “Krāsu prieks”.
Līdz 31. martam Burtnieku Kultūras cen-
trā tekstilmākslinieces, rakstnieces, mākslas 
skolotājas Anneles Slišānes izstāde “100 deči 
Latvijai”.

KOCĒNU APVIENĪBĀ 
Martā Bērzaines Tautas namā Jāņa Galzona 
(seniora) gleznu izstāde.
Martā Bērzaines pagasta bibliotēkā skatāma 
Imanta Lancmaņa foto izstāde “Pilis Eiropā”.
3. martā plkst. 11.00 Dikļu Kultūras centrā 
koncertkompānijas “Soliaris’”(Lietuva-Somi-
ja) cirka izrāde “Pasakainā planēta”. Ieeja: 5 
EUR.
3. martā plkst. 18.00 Vaidavas pagasta bib-
liotēkā biblioterapija ar psihoterapeitu Ivaru 
Baulu. 
4. martā plkst. 12.00 Vaidavas kerami-
kas ražotnē meistarklase – trauka dīgstu 
audzēšanai izgatavošana, vadīs Ineta Bu-
reņa. Dalības maksa: 25 EUR. Pieteikšanās: 
tālr. 25208464.
4. martā plkst. 12.00 Vaidavas Kultūras un 
amatniecības centrā latviešu tradicionālo 
pastalu darināšanas meistarklase, vadīs Ilze 
Gulbe. Vietu skaits ierobežots. Maksas nori- 
ses. Pieteikšanās un sīkāka informācija līdz 2. 
martam, tālr. 27871714.
4. martā plkst. 18.00 Vaidavas Kultūras un 
amatniecības centrā koru koncerts “Ceļā uz 
dziesmu svētkiem”.
5. martā plkst. 14.00 Bērzaines Tautas nama 
Mazajā zālē izstāde “Darītprieks” – biedrības 
“Sonore” dalībnieču praktiskie darbi.
No 6. marta līdz 31. martam Dikļu Kultūras 
centrā Inas Vasiļjevas gleznu izstāde “No 
manas sirds”. 
8. martā plkst. 15.00 Rubenes bibliotēkā 
tikšanās ar aktrisi Regīnu Devīti un rakstnieci 
Ingu Jērumu. 
8. martā plkst. 18.00 Vaidavas pagasta 
bibliotēkā pielietojamās improvizācijas 1. 
nodarbība ar grāmatas “Improvizē savai iz- 
augsmei” autori Aiju Iesalnieci.
10. martā plkst. 19.00 Zilākalna Kultūras 
namā Zilākalna amatierteātris teatrāli muzi-
kālā pasākumā “Sievietes, kas smej, valdzina 
un mīl”. Ieeja: 3 EUR.
11. martā plkst. 10.00–14.00 Z/S “Jaun-
brēmeles”, Kocēnu pagastā mājražotāju 
tirdziņš.
14. martā plkst. 18.00 Vaidavas pagasta 
bibliotēkā pielietojamās improvizācijas 2. 
nodarbība ar grāmatas “Improvizē savai iz- 
augsmei” autori Aiju Iesalnieci.
15. martā plkst. 18.30 Kocēnu Kultūras 
namā erudīcijas spēle “Zini! Mini! Uzzini!”. 
18. martā plkst. 11.00 Kocēnu Kultūras 
namā Kocēnu apvienības pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu mazo vokālistu sadziedāšanās 
pasākums “Lai balstiņa tālu skan”.
18. martā plkst. 12.00 Vaidavas kerami-
kas ražotnē meistarklase – māla darbnī-
ca bērniem (no 7 g.v.), vadīs Ineta Bureņa. 
Dalības maksa: 15 EUR. Pieteikšanās: tālr. 

25208464.
19. martā plkst. 15.00 Bērzaines Tautas 
namā Cēsu teātra izrāde “Kompanjoni”. Ieeja: 
5 EUR.

22. martā plkst. 10.00 Kocēnu Kultūras 
namā skolēnu skatuves runas konkursa I kār-
ta.

22. martā plkst. 18.00 Vaidavas pagasta 
bibliotēkā pielietojamās improvizācijas 3. 
nodarbība ar grāmatas “Improvizē savai iz- 
augsmei” autori Aiju Iesalnieci.

23. martā plkst. 18.30 Kocēnu Kultūras 
namā Ināras Kolmanes spēlfilma “Mātes  
piens”. Ieeja: 3 EUR.

24. martā plkst. 19.00 Dikļu Kultūras centrā 
Starptautiskajai teātra dienai veltīts pasā-
kums ar aktieri Juri Hiršu. Ieeja: 5 EUR.

25. martā plkst. 12.00 Vaidavas keramikas 
ražotnē meistarklase – bļodas izgatavošana 
no baltā māla, vadīs Ineta Bureņa. Dalības 
maksa: 25 EUR. Pieteikšanās: tālr. 25208464.

25. martā plkst. 12.00 Vaidavā, pie piemiņas 
plāksnes pie Ziemeļvidzemes pamatskolas 
komunistiskā genocīda upuru atceres brīdis.

25. martā plkst. 12.00 Mujānos, pie pie-
miņas akmens komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas pasākums.

25. martā plkst. 12.30 Kocēnu Kultūras 
namā komunistiskā genocīda upuru pie-
miņas pasākums “Marta cīruļputenis”. At-
miņu stāsti, sarunas kopā ar stāstnieci, 
vēsturnieci Inetu Amoliņu.

25. martā plkst. 16.00 Dikļu Kultūras centrā 
koru koncerts “Mēs un dziesmu svētki”. Pie-
dalīsies: Dikļu Kultūras centra sieviešu koris 
“Lira”, Valmieras Kultūras centra un Vidzemes 
Augstskolas jauniešu koris “Skan”, Ogres jau-
niešu koris “Impulss”. Ieeja: 3 EUR.

25. martā plkst. 19.00 Mujānu biedrī-
bas namā Lindas Leen un Riharda Lībieša 
koncerts. Ieeja: 27 EUR, 10 % atlaide pen-
sionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti. Biļetes: 
bilesuparadize.lv.

No 28. marta līdz 15. aprīlim Vaidavas 
Kultūras un amatniecības centrā izstāde 
“Laikmetīgā teātra “Volatus” krāšņākie izrāžu 
tērpi un..”.

31. martā plkst. 19.00 Mujānu biedrības 
namā Jaunā Rīgas teātra viesizrāde “Jaunie 
latviešu stāsti. 1. vakars”. Ieeja: 27 EUR, 10 % 
atlaide pensionāriem un cilvēkiem ar invali- 
ditāti. Biļetes: bilesuparadize.lv.

31. martā plkst. 20.00 Vaidavas Kultūras 
un amatniecības centrā laikmetīgā teātra 
“Volatus” pirmizrāde – Lara Merca “Mīlestības 
cena”. Ieeja: 5 EUR.

MAZSALACAS APVIENĪBĀ
Līdz 1. martam Mazsalacas Kultūras centra 
skatlogos Mazsalacas 95. dzimšanas dienai 
veltīta izstāde “Mana, Tava, mūsu Mazsalaca”.

4. martā plkst. 22.00–2.00 Ramatas pa-
gasta Kultūras centrā pavasara balle ar Rikar-
dionu. Ieeja: 5 EUR.

5. martā plkst. 11.00 Mazsalacas vidussko-
las sporta zālē Ziemas sporta spēles – galda 
teniss, novuss, dambrete, kornhols, lekšana 
ar lecamauklu, tāllēkšana no vietas, puzles 
likšana bērniem līdz 12 gadiem, veiklības 
skrējiens, stiprinieks un stipriniece.
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No 6. marta līdz 10. aprīlim Mazsalacas 
Kultūras centrā izstāde “Papīrs un pavasaris”. 
Darbu autores: Ilze Dilāne, Kristīne Japiņa, 
Ērika Zutere.
No 6. marta līdz 29. aprīlim Mazsalacas 
pilsētas bibliotēkā apskatāma Valmieras 
muzeja ceļojošā izstāde “Latviskais pasaules 
skats. Patība. Raksts. Zīmes”. Izstādes autors: 
Valdis Celms. 
8. martā plkst. 19.00 Mazsalacas Kultūras 
centrā Andris Baltacis monoizrādē “Muzi-
kants ir cilvēks”. Ieeja: 8 EUR. Biļetes: bile-
suparadize.lv, Mazsalacas Kultūras centrā. 
10. martā plkst. 20.00 Mazsalacas vidus- 
skolas sporta zālē OCL Čempionāts volej-
bolā: “Mazsalaca/ Ramata”–“Valmieras SS”.
11. martā plkst. 12.00 Mazsalacas vidussko-
las stadionā slēpošanas sacensības “Mazsa-
lacas aplis 2023”. Plašāk: 19. lpp.
15. martā plkst. 15.00 Masalacas pilsētas 
bibliotēkā stāstu pasākums “Vārdu un uz-
vārdu stāsti”, kas notiek Latvijas stāstnieku 
asociācijas un Valmieras bibliotēkas realizētā 
LIVIND projekta “Identitātes ainava: vārdu un 
uzvārdu stāsti” ietvaros.
15. martā plkst. 19.00 Mazsalacas Kultūras 
centrā Ainārs Ančevskis stand-up komēdijā 
“Mačo”. Biļetes cena: 15 EUR. Biļetes: bile-
suparadize.lv, Mazsalacas Kultūras centrā.
16. martā plkst. 15.00 Mazsalacas pilsētas 
bibliotēkas Bērnu nodaļā radošā darbnī-
ca “Gaidot pavasari”. Darbnīca piemērota 
bērniem no 7 g.v. Līdzi jāņem dārza šķēres. 
Materiāli būs pieejami uz vietas. Iepriekšē-
ja pieteikšanās un sīkāka informācija: tālr. 
27883490 (bibliotēkas darba laikā).
19. martā plkst. 13.00 Mazsalacas Kultūras 
centrā Valmieras novada vokālo ansambļu 
koncerts – skate.
25. martā plkst. 13.00 komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienas pasākums 
Sniedzēnu kalnā, Mazsalacā.
26. martā plkst. 13.00 Mazsalacas Kultūras 
centrā “Mazsalacas Cālis 2023”.
30. martā plkst. 16.00 Mazsalacas pilsētas 
bibliotēkā Mazsalacas Mūzikas un mākslas 
skolas izstādes “Siltums zem ziemas segas” 
noslēguma pasākums ar audzēkņu pie-
dalīšanos un muzikāliem pārsteigumiem.
31. martā plkst. 15.00 Ramatas pagasta 
radošajā namā “Vērši” (Vērsī) stāstu pēcpus-
diena “Tas notika Vērsī”. Tikšanās ar Mazsa-
lacas stāstnieku kopu un Agitu Lapsu. Dalīb-
nieki aicināti ņemt līdzi senās Vērša ciema 
fotogrāfijas, lai bibliotēkā veidotu digitā-
lo novadpētniecības kolekciju. Pasākums 
notiek Valmieras novada pašvaldības at-
balstītā iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Vērsis 
var” projekta “1,2,3 – tie citi būs drīz” ietvaros.
Līdz 31. martam Mazsalacas pilsētas bib-
liotēkā ekspresizstāde par Rīgas un Baznīcas 
ielas vēsturi. Autori: Ingrīda Zīriņa, Valmieras 
muzejs, un Mazsalacas muzejs.
Līdz 31. martam Mazsalacas muzejā Valmie- 
ras muzeja ceļojošā izstāde “Poga” un ekspre-
sizstāde “Ieskats Mazsalacas grāmatniecības 
vēsturē”.
Līdz 1. aprīlim Mazsalacas pilsētas bib-
liotēkas Bērnu nodaļā Mazsalacas Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde 
“Siltums zem ziemas segas”.

NAUKŠĒNU APVIENĪBĀ
Martā Ķoņu pagasta bibliotēkā izstāde  

“Gaismas piesārņojums” – Naukšēnu vidus- 
skolas skolnieces Loretas Builes projekta darbs.
No 1. līdz 13. martam Ķoņu pagasta bib-
liotēkā iespieddarbu izstāde “Pavasaris dārzā 
klāt!”.
2. martā plkst. 17.30 Ķoņu pagasta 
bibliotēkā pasākums “No sēkliņas līdz 
tomātam”. Pieredzes sarunas un ilggadējas 
tomātu audzētājas Natālijas Zeltiņas 
praktiski padomi. 
Līdz 3. martam Naukšēnu pagasta 
bibliotēkā Naukšēnu vidusskolas skolēnu 
zīmējumu izstāde – konkursa Lidice 2023 
(Čehija) darbi “Deja” un “Industriālā ainava”.
Līdz 3. martam Ķoņu pagasta bibliotēkā 
Valmieras muzeja ceļojošā izstāde “Draule. 
Velniņi. Blaumanis”.
3. martā plkst. 18.30 Naukšēnu Sporta 
hallē Valmieras novada tautas bumbas 
čempionāta 2. posms.
5. martā plkst. 9.00 Naukšēnu pagasta 
kultūras namā Rūjienas un Naukšēnu novusa 
čempionāta dubultspēlēs 6. posms. 
6. martā plkst. 16.00 Naukšēnu Cilvēk-
muzejā sarunu vakars ar Jāni Kauliņu par 
foto izstādi, kas apskatāma muzejā, par savu 
hobiju, kāpēc vajag ceļot.
No 6. marta līdz 14. aprīlim Naukšēnu 
pagasta bibliotēkā Mazsalacas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde.
11. martā plkst. 21.00 Naukšēnu pagasta 
kultūras namā tulpīšu balle ar Vilmāru Mig-
lavu. Galdiņu rezervācija līdz 9. martam. Ie-
eja: 5 EUR.
No 13. līdz 24. martam Ķoņu pagasta bib-
liotēkā iespieddarbu izstāde “Veselība = 80% 
uzturs + 20% fiziskās aktivitātes”.
15. martā plkst. 18.00 Ķoņu pagasta bib-
liotēkā “Gatavo garšīgi un veselīgi“ kopā ar 
uzturzinātnes speciālisti Daci Meiju. Ieskats 
sabalansēta uztura pamatos, ieteikumi 
produktu grozam, produktu sabalansētai 
kombinēšanai, praktiska gatavošana, degus-
tēšana, diskusijas. Pasākums notiek projekta 
“Veselības veicināšanas un slimību profilak-
ses pakalpojumu pieejamības uzlabošana 
Naukšēnu un Ķoņu pagastu iedzīvotājiem” 
(Nr. 9.2.4.2/16/I/098) ietvaros. Vēlams pie- 
teikties, zvanot pa tālr. 29343960.
22. martā plkst. 17.30 Naukšēnu pagasta 
bibliotēkā pasākums “Aktieris Jēkabs Reinis 
dzīvē un stāstos”.
25. martā plkst. 12.00 Naukšēnos, pie 
politiski represēto piemiņas akmens komu-
nistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums 
“Tajā krastā”. 
Līdz 31. martam Naukšēnu Cilvēkmuzejā 
Jāņa Kauliņa fotoizstāde “Ceļo, kamēr vien 
vari”.

RŪJIENAS APVIENĪBĀ
Martā Lodes pagasta bibliotēkā fotogrāfiju 
izstāde “Pavasari sagaidot”.
Martā Rūjienas pilsētas bibliotēkā Marikas 
Grūsles gleznu izstāde “Gaidot pavasari”.
Martā Rūjienas pilsētas bibliotēkā komunis-
tiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīta 
literatūras izstāde “Smeldze un rūgtums”.
3. martā plkst. 19.00 Rūjienas Kultūras cen-
trā erudīcijas spēle “Zini! Mini! Uzzini!”. Pie-
teikšanās: vijacreative.lv/zini.
4. martā plkst. 18.00 Rūjienas Kultūras cen-
trā sadancošanās koncerts “Deju virpulī”. Ie-

eja: 3 EUR.
11. martā plkst. 19.00 Rūjienas Kultūras 
centrā Maksima Trivaškeviča stand-up 
komēdija. Ieeja: 3 EUR.
14. martā plkst. 19.00 Rūjienas Kultūras 
centrā cirka izrāde visai ģimenei “Apkārt ze-
meslodei”. Ieeja: 9 EUR bilesuparadize.lv; 8 
EUR pasākuma norises dienā un vietā; 5 EUR/
pers. ar 3+ karti, ja apmeklē vismaz četras 
personas; bērniem līdz 3 g.v. – bez maksas.
16. martā plkst. 19.00 Rūjienas Kultūras 
centra kino zālē piedzīvojumu komēdija – 
animācijas filma “Marmadjūks”. Ieeja: 3 EUR.
25. martā plkst. 11.00 Rūjienas Sporta 
hallē Valmieras novada tautas bumbas 
čempionāta noslēdzošais 4. posms.
25. martā plkst. 13.00 Rūjienā, Ternejas 
parkā komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienas pasākums.
25. martā plkst. 13.00 Vilpulkas pagasta 
bibliotēkā tikšanās ar rakstnieci Moniku Zīli. 
25. martā plkst. 17.00 Rūjienas Sporta hallē 
kornhola turnīrs dubultspēlēs. 
Līdz 15. aprīlim Rūjienas Izstāžu zālē Anitas 
Rumbiņas grafikas izstāde “Profili”.

STRENČU APVIENĪBĀ
9. martā plkst. 19.00 Strenču Kultūras cen-
trā aktrise Zane Daudziņa brieduma komēdi-
jā stand-up stilā “Sieviete kā konfekte”. Ieeja: 
15 EUR. Biļetes: bilesuparadize.lv, Strenču 
Kultūras centrā darba laikā.

18. martā plkst. 9.00–13.00 Strenču tirgus 
laukumā Adelīnas tirdziņš. Pieteikšanās līdz 
15. martam, zvanot pa tālr. 26576932 vai 
66954852.

18. martā plkst. 15.00 Sedas Kultūras namā 
dziesmu draugu kopa “Nāburgi” ar muzikāli 
literāru programmu “Dzirdēt ar sirdi” – 
veltījums dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai.

19. martā plkst. 6.00 Lielās dienas saullēkta 
sagaidīšana pie Jērcēnu Tautas nama. 

25. martā plkst. 10.00 Strenčos, pie 
dzelzceļa stacijas komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienas pasākums.

Līdz 31. martam Plāņu pagasta Jaunklidža 
bibliotēkā Mazsalacas Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņu darbu izstāde “Visādas 
lelles”.

Līdz 31. martam Sedas pilsētas bibliotēkā 
biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” 
Vidzemes komitejas dienas aprūpes centra 
“Valka” klientu radošo darbu izstāde “Mans 
pavasaris”.

Līdz 31. martam Jērcēnmuižas kamīnzālē 
bumbuļpaklāju izstāde – Liegas Frīdvaldes 
autortehnika. Izstādi var apskatīt Jērcēnu 
pagasta bibliotēkas darba laikā vai iepriekš 
piesakoties, zvanot pa tālr. 28025847.

VALMIERAS NOVADĀ
No 20. februāra līdz 11. aprīlim “Divi zaķi 
ar vienu braucienu” pilsētspēles Mazsalacā, 
Rūjienā, Strenčos, Sedā, Valmierā. Dalība bez 
maksas. Plašāk: 24. lpp.
Pasākumu plāns var tikt mainīts/papildi- 
nāts. Lūdzam pirms došanās uz pasākumu, 
pārliecināties par pasākumu tīmekļvietnē val 
mierasnovads.lv, pie ziņojumu stendiem vai 
pie kultūras darbiniekiem. Pasākumu, kuriem 
nav norādīta ieejas maksa, apmeklējums ir bez 
maksas.



Finanšu analītiķis

Speciālists sociālās palīdzības jomā

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām

Sociālo lietu pārvaldes sociālais rehabilitētājs

Apkopējs dienesta viesnīcā

Skatuves tehniķis Valmieras Kultūras centrā

Galvenais projektu vadītājs Valmieras pārstāvniecībā Rīgā

Vakances pašvaldībā

Vakances izglītības iestādēs
Trikātas pamatskolā - speciālais pedagogs, sākumskolas

skolotājs, datorikas skolotājs, pavārs, apkopējs

Mazsalacas PII "Dārziņš" - sociālais pedagogs, sporta

skolotājs, mūzikas skolotājs

Valmieras PII "Sprīdītis" - skolotājs/logopēds

Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā - lietvedis

PIEVIENOJIES MŪSU KOMANDAI!

Seko līdzi aktuālajām vakancēm

pašvaldībā un reģiona uzņēmumos

tīmekļvietnes www.valmierasnovads.lv

sadaļā "Darba piedāvājumi"!


