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Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta programma

Skolēnu brīvlaikā atceries par drošību!

“MŪDA” saulrieta un saullēkta koncerti

Lasiet 2. lpp.

Lasiet 3. lpp.

Lasiet 4. lpp.

Valmierā noslēdzas brīvpusdienu
piegāde skolēniem

Pateicamies visiem skolēnu brīvpusdienu gatavošanas un piegādes procesa
organizēšanā un īstenošanā iesaistītajiem!

Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Līdz ar 2019./2020. mācību gada
beigām 29. maijā noslēdzās ārkārtē
jās situācijas laikā uzsāktā silto brīv
pusdienu piegāde Valmieras pilsētas
pašvaldības izglītības iestāžu skolē
niem.
Brīvpusdienu piegādes laikā pie
skolēniem nonākušas 42 529 siltas
pusdienu maltītes. Skolēnu brīvpus
dienu piegādes pirmajā dienā sko
lēni, kuru vecāki sākotnēji atsaucās
Valmieras pilsētas pašvaldības aicinā
jumam par pusdienu piegādi ārkārtē
jās situācijas laikā, kad notika attāli
nātas mācības, saņēma 745 porcijas.
Augot pieprasījumam, palielinājās arī
pusdienu porciju skaits – piegādes
periodā vienas dienas laikā sasnieg

tais lielākais piegādāto porciju skaits
bija 1100, savukārt noslēdzošajā die
nā pie skolēniem nonāca 1022 porci
jas.
Skolēnu brīvpusdienu piegādi
un izdali no 30. marta 12 piegādes
maršrutos 313 piegādes punktos ar
mikroautobusiem veica Valmieras
Bērnu sporta skolas, Valmieras Gaujas
krasta vidusskolas – attīstības centra,
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzi
jas, Valmieras Valsts ģimnāzijas un
Valmieras 5. vidusskolas skolu noteik
tie darbinieki, kopā mērojot aptuveni
5740 kilometru.
“Brīvpusdienu piegāde skolēniem
tika organizēta, lai atbalstītu ģimenes
un kaut nedaudz atvieglotu viņu ik
dienu ārkārtējās situācijas laikā, kad
mācību process notika attālināti un
vecākiem bija vairāk jāiesaistās mā

cību vielas skaidrošanā, jānodrošina
bērnu uzraudzība un vienlaikus jātur
pina darba gaitas. Skolēnu brīvpus
dienu piegādes veikšana un plānoša
na ir unikāls atbalsta projekts un līdz
šim apjomīgākā piegāde, ko pašvaldī
ba ir izpildījusi, kas nebūtu iespējama
bez saliedēta komandas darba. Patei
cos SIA “Kantīne B” kolektīvam, kas
nodrošināja skolēniem gardas pus
dienas, skolu personālam, kas veica
porciju piegādes un izdali, Valmieras
pilsētas pašvaldības Attīstības pār
valdes Pilsētplānošanas nodaļai par
maršrutu un piegādes punktu plāno
šanu un izveidi, Valmieras Izglītības
pārvaldei par saziņu ar skolēniem un
vecākiem porciju piegādes kārtības
skaidrošanā un piegādes adrešu ap
zināšanā un aktualizēšanā, protams,
arī skolēniem un vecākiem paldies
par precizitāti un sadarbību, saņe
mot pusdienas,” lielo ieguldīto darbu
novērtējot, pateicību pauž Valmieras
pilsētas pašvaldības domes priekšsē
dētājs Jānis Baiks.
Skolēnu brīvpusdienu piegāde
tika veikta Valmieras pilsētas pašval
dības izglītības iestāžu 1.–6. klašu
skolēniem, 7.–9. klašu skolēniem no
trūcīgu vai maznodrošinātu daudz
bērnu ģimenēm, kā arī projektā
“PuMPuRS” iesaistītajiem skolēniem.
Ir noslēdzies neparasts mācību
gads, kas prasījis izturību un spēju
pielāgoties. Lai skaists un saulains va
saras brīvlaiks!

Būt dabā, būt ar savējiem
un būt veseliem!
Šis maģiskais vasaras laiks ir iespēja
katram no mums izvērtēt būtiskāko
un godināt senču sniegtos
dzīves padomus
un vērtības, atjaunot saikni
ar dabu, no tās smeļoties
enerģiju, mundrumu
un veselību!
Aicinu Līgo svētkus un Jāņus
sagaidīt tuvāko lokā!

Lai priecīga
un droša līgošana!
Valmieras pilsētas
pašvaldības
domes priekšsēdētājs
Jānis Baiks

Valmierai piešķir
valstspilsētas statusu
Kristīne Melece,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Saeima 29. maijā galīgajā lasīju
mā atbalstīja valstspilsētas statusa
piešķiršanu Valmierai un vēl deviņām
pilsētām.
Saskaņā ar Administratīvo teritori
ju un apdzīvoto vietu likumprojektu,
pie kura Saeima vēl turpina darbu,
Latvijas teritorija iedalāma valstspil
sētu pašvaldību teritorijās un novadu
pašvaldībās. Administratīvās terito
rijas un to administratīvos centrus

Saeima noteiks likuma pielikumā.
Deputāti atbalstīja priekšlikumu,
kas paredz, ka Latvijas pilsētas ieda
la valstspilsētās un novadu pilsētās.
Valstspilsētas statusu lemts piešķirt
Daugavpilij, Jelgavai, Jēkabpilij, Jūr
malai, Liepājai, Ogrei, Rēzeknei, Rīgai,
Valmierai un Ventspilij.
Parlamentam vēl būs jāatbalsta
Administratīvo teritoriju un apdzīvo
to vietu likumprojekts kopumā.
Reģionālā reforma paredz 42 paš
valdību izveidošanu pašreizējo 119
pašvaldību vietā.

Aicinām skolēnus pieteikties darbam vasarā
Laura Moča,
Valmieras pilsētas pašvaldība
No 8. jūnija Valmieras pilsētas paš
valdība aicina skolēnus pieteikties va
saras nodarbinātības programmai, ko
īstenos 2020. gada jūlijā un augustā.
Ar Valmieras uzņēmumu, nevalstisko
organizāciju un pašvaldības iestāžu
piedāvātajām darbavietām iespējams
iepazīties mājaslapas www.valmiera.lv
sadaļā “Izglītība” – “Nodarbinātība va
sarā”.
Skolēnu vasaras nodarbinātības
programmā aicināti pieteikties jau
nieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem.
Šīs programmas mērķis ir radīt iespē
ju apgūt nepieciešamās darba pa
matprasmes un iemaņas, iegūt darba
pieredzi, lietderīgi pavadot vasaras
brīvlaiku.
Lai paplašinātu skolēnu darba

iespējas, šogad vasaras nodarbinā
tības programma tiek īstenota divās
apakšprogrammās. Pirmajā darbu
13–19 gadus veciem jauniešiem, ku
ru dzīvesvieta deklarēta Valmieras
pilsētas pašvaldības administratīvajā
teritorijā ne vēlāk kā no 2020. gada
1. janvāra, piedāvā Valmieras pilsētas
pašvaldības iestādes. Savukārt otrajā
programmā darbavietas nodrošina
dažādi Valmieras uzņēmumi un ne
valstiskās organizācijas. Uzņēmumi
jauniešiem dod iespēju ne vien ie
pazīt darba vidi, bet arī gūt pieredzi
viņiem interesējošā sfērā, kas vairāk
saistīta ar tādām jomām kā zinātne,
tehnoloģijas, inženierzinātnes un ma
temātika (STEM mācību priekšmeti).
Otrajā apakšprogrammā aicināti pie
dalīties jaunieši vecumā no 15 līdz 19
gadiem, kuri mācās Valmieras vispā
rējās vai profesionālās ievirzes izglītī

bas iestādēs.
Pieteikties darbam iespējams,
elektroniski aizpildot pieteikuma
anketu, kā arī pievienojot nepiecie
šamos dokumentus – ārsta izziņu
(forma 027/U) un vecāka vai aizbild
ņa saskaņojumu (nepilngadīgajiem
jauniešiem). Ir darba devēji, kuriem
iepriekš ir izveidojusies pozitīva pie
redze sadarbībā ar kādu no jaunie
šiem. Ja ir vēlme sadarboties ar kon
krētiem jauniešiem šī gada vasaras
nodarbinātības programmas laikā,
tad darba devējam ir iespējams aiz
pildīt apliecinājumu, ko skolēns, pie
sakoties nodarbinātības programmai,
iesniedz kopā ar pārējiem dokumen
tiem. Pieteikuma anketa pieejama
www.valmiera.lv, sadaļā “Izglītība” –
“Nodarbinātība vasarā”.
Pieteikties skolēnu vasaras no
darbinātības programmai iespējams

no 8. līdz 11. jūnijam jauniešiem,
kuriem jau ir darba devēja apliecinā
jums, un no 12. līdz 17. jūnijam –
jauniešiem, kuriem nav šāda aplieci
nājuma.
Vasaras nodarbinātība tiks orga
nizēta trīs periodos, un skolēnam ir
iespēja izvēlēties sev vēlamāko darba
laiku:
no 29. jūnija līdz 17. jūlijam;
no 20. jūlija līdz 7. augustam;
no 10. līdz 28. augustam.
Katram skolēnam būs iespējams
strādāt piecpadsmit darba dienas,
saņemot atlīdzību par nostrādāto
laiku. Būtiski, lai skolēnam ir bankā
atvērts norēķinu konts, jo ar skolēnu
tiks slēgts darba līgums. Pēc līguma
noslēgšanas konkrētajā darba vietā,
jaunietis tiks instruēts par darba dro
šību un pienākumiem.
Papildu informācija par nodar

binātības programmu pieejama,
zvanot pa tālruņiem 64207154 vai
29272170, kā arī rakstot e-pastu Val
mieras Izglītības pārvaldes speciālis
tei karjeras izglītības jautājumos Ingai
Savickai inga.savicka@valmiera.lv.
Vasaras nodarbinātības program
mu skolēniem Valmieras pilsētas paš
valdība organizē jau septīto gadu pēc
kārtas. To līdzfinansē Eiropas Reģio
nālās attīstības fonds iniciatīvā “Pilsē
tu inovatīvās darbības”.
Šī informācija atspoguļo vienīgi
autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu
inovatīvās darbības” iestādes neatbild
par šīs informācijas potenciālajiem iz
mantošanas veidiem.
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Uzsāk industriālo teritoriju attīstīšanu
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Lai nodrošinātu investīcijām un
komercdarbības veidošanai pievilcī
gas vides pieejamību un sekmētu jau
nu darbavietu radīšanu, jūnijā Valmie
ras pilsētas pašvaldība uzsāk projektu
“Industriālo teritoriju attīstība”. To pa
redzēts īstenot divās kārtās, no kurām
šobrīd tiek uzsākta pirmā kārta.
Valmieras pilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētājs Jānis Baiks:
“Valmieras kā Vidzemes reģiona lielā
kās pilsētas pienākums ir nodrošināt
uzņēmējdarbībai atbilstošu augstas
kvalitātes infrastruktūru. Rūpniecības
un Eksporta ielu industriālo teritoriju
attīstīšanas projekts aptvers ilgstoši
neizmantotu, degradētu rūpniecis
ko teritoriju sakārtošanu saskaņā ar
prasībām, kādas ir investīciju piesaisti
un ekonomisko izaugsmi veicinošai
videi. Atbilstoši izveidota publiskā
infrastruktūra privāto investīciju pie
saistei veicinās pilsētas un reģiona
konkurētspēju, atpazīstamību, kā arī
nodrošinās jaunas darbavietas.”
Kopējā 13,839 ha platība, ko plā
nots sakārtot industriālās teritorijas
izveides pirmajā kārtā, aptver daļu
bijušā gaļas kombināta teritoriju

Rūpniecības ielā 1, zemes vienību
Eksporta ielā 8 un bijušo mazuta
saimniecību Dzelzceļa ielā 9. Projekta
pirmajā kārtā paredzēta arī Dzelzceļa
ielas pārbūve, kā arī tiks izbūvēta jau
na iela – Eksporta, iela, kas savienos
Kauguru ielu ar Dzelzceļa ielu. Ielu
pārbūves un izbūves rajonā atrodas
vidēja spiediena gāzes vads un lietus
ūdens kanalizācijas posms. Tie tiks sa
glabāti, un ielas būvniecības procesā
tiem veiks papildu aizsardzības pasā
kumus. Tiks nojaukti arī Eksporta ielas
tuvumā esošie iepriekš demontētās
siltumtrases elementi.
Kā pirmie tiks uzsākti būvdarbi
Eksporta ielas 8 teritorijā, Eksporta ie
las izbūve un maģistrālā lietus ūdens
kolektora pārbūve, kas novadīs lie
tus ūdeņus no visa šī pilsētas rajona.
Zemes vienībai Eksporta ielā 8, kam
šobrīd ir apgrūtināta piekļuve un nav
izbūvēta nepieciešamā infrastruktū
ra, tiks veikta inženierkomunikāciju
pievadu izbūve un transporta infra
struktūras – pievedceļu, cietā seguma
laukumu un publisku stāvlaukumu –
izbūve.
Zemes vienībā Rūpniecības ielā 1
atrodas 26 ēkas un būves, no kurām
tikai sešām atjaunošana un pārbūve
ir ekonomiski pamatojama. Tādēļ te

ritorijas sakārtošanas pirmajā kārtā
plānota deviņu būvju nojaukšana.
Bijušajā mazuta saimniecībā
Dzelzceļa ielā 9, ko vēsturiski izman
toja naftas produktu pārkraušanai,
tiks nojauktas un demontētas visas
teritorijā esošās ēkas, rezervuāri,
cisternas un konstrukcijas. Tiks veikta
teritorijas piesārņojuma sanācija.
Rūpniecības un Eksporta ielu in
dustriālās teritorijas izveides pirmajā
kārtā plānotās aktivitātes paredzēts
pabeigt līdz 2022. gada nogalei. To
kopējās izmaksas ir 5 014 346,82 EUR.
Darbu veikšana, īstenojot projektu
“Industriālo teritoriju attīstība Valmie
rā – 1. kārta”, plānota ar Eiropas Reģio
nālās attīstības fonda (ERAF) finansiālu
atbalstu. Projekta kopējie attiecinā
mie izdevumi 4 001 227,54 EUR, no
kuriem ERAF finansējums plānots līdz
3 142 525,17 EUR, valsts budžeta do
tācija līdz 138 640,82 EUR un pašvaldī
bas finansējums līdz 498 856,99 EUR.
Projekta neattiecināmās izmaksas ir
1 013 119,28 EUR, ko plānots finansēt
no Valmieras pilsētas pašvaldības bu
džeta.
EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

Par kapavietas piešķiršanu un atļauju
veikt apbedīšanu
Aiga Kontere,
Valmieras pilsētas pašvaldība
Atbilstoši Valmieras pilsētas paš
valdības 2019. gada 25. jūlija saistoša
jiem noteikumiem Nr. 323 “Valmieras
pilsētas pašvaldības kapsētas darbī
bas un uzturēšanas saistošie notei
kumi” ir noteikta kārtība kapavietu
piešķiršanā un apbedīšanas atļaujas
saņemšanā Valmieras pilsētā.
Lai saņemtu kapavietu un/vai at
ļauju apbedīt mirušo jaunā vai esošā
kapavietā Pilsētas (Centra), Kocēnu,
Dīvala vai Brēžas kapos, iedzīvotā
jiem sākotnēji jāvēršas pie attiecīgās
kapsētas pārziņa, kur tiek aizpildīts ie
sniegums par kapavietas piešķiršanu
un/vai atļauju apbedīt, norādot pre
cīzu kapavietas atrašanās vietu (sek
tors, rinda, laukums, vieta). Kapavie
tas izmantošanas tiesības (kapavietas
piešķiršana un/vai atļauja apbedīt)
piešķir pašvaldība lēmuma veidā.
Kapsētas pārzinim šādu tiesību nav,
tādēļ iedzīvotājiem pēc saskaņojuma
ar kapsētas pārzini un iesnieguma
aizpildīšanas jāvēršas Valmieras pilsē
tas pašvaldības Apmeklētāju pieņem
šanas centrā, ņemot līdzi šo iesniegu
mu, Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu
miršanas apliecību (vai kremēta
mirušā urnas pavadvēstuli), kā arī ie
sniedzēja personu apliecinošu doku
mentu. Pamatojoties uz iesniegtajiem
dokumentiem un salīdzinot datus ar
digitalizēto kapsētu datu pārvaldības
sistēmu, pašvaldības amatpersona
vienas darba dienas laikā, bet parasti
uzreiz, pieņem lēmumu par kapavie
tas piešķiršanu un/vai atļauju veikt
apbedīšanu jaunā vai esošā kapavie
tā. Lēmuma oriģināls tiek izsniegts
iesniedzējam.
Lai saņemtu jaunu kapavietu, mi
rušā pēdējai deklarētajai dzīvesvietai

vai mirušā radinieka vai laulātā, kurš
iesniedz iesniegumu un būs kapavie
tas uzturētājs, deklarētās dzīvesvietas
adresei jābūt Valmierā. Jaunas kapa
vietas tiek piešķirtas tikai Kocēnu
kapsētā. Savukārt iepriekš piešķirtā
un izveidotā ģimenes kapavietā, ja
tajā ir brīva vieta vai iespējams veikt
virsapbedījumu, atļauts apbedīt mi
rušo neatkarīgi no personu deklarē
tās dzīvesvietas.
Lai sakārtotu apbedījumu uzskai
tes sistēmu un veiktu apglabāto per
sonu uzskaiti, vienlaikus padarot šo
informāciju viegli pieejamu iedzīvo
tājiem, Valmierā ir veikta kapsētu di
gitalizācija. Uzņēmums SIA “CEMETY”
sadarbībā ar kapsētu apsaimniekoša
nas speciālistiem un pašvaldību veica
uzmērījumus, kapu kopu uzskaiti, re
ģistrēšanu un kapavietu fotofiksāciju.
Rezultātā ir izveidota publiski pieeja
ma datubāze ar pārskatāmu kapsētu

karti un fotoattēliem interneta vietnē
www.cemety.lv, kur ērti iegūt infor
māciju par apbedītajām personām,
apbedījumu atrašanās vietu un brīva
jām apbedījuma vietām. Informācija
joprojām tiek precizēta un papildinā
ta, tādēļ aicinām iedzīvotājus iepazī
ties ar www.cemety.lv digitālajā kartē
redzamajiem datiem un pamanītu
neprecizitāšu gadījumā informēt kar
tes veidotājus par nepieciešamajiem
papildinājumiem vai labojumiem
saistībā ar savu piederīgo atdusas vie
tām un datiem. To ērti iespējams iz
darīt šajā sistēmā elektroniski. Ja nav
iespējas pārbaudīt datus elektroniski
vai radušās neskaidrības, aicinām ie
dzīvotājus klātienē vērsties Valmieras
pilsētas pašvaldībā, kur Apmeklētāju
pieņemšanas centrā datus būs iespē
jams apskatīt un nepieciešamības ga
dījumā papildināt vai precizēt.

NĪN atvieglojumi atsevišķu
kategoriju nodokļu
maksātājiem
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
28. maijā Valmieras pilsētas paš
valdības domes sēdē deputāti lēma
par grozījumu veikšanu saistošajos
noteikumos Nr. 314 “Nekustamā īpa
šuma nodokļa atvieglojumu piešķir
šanas kārtība Valmierā”, lai sniegtu
atbalstu nodokļu maksātājiem ārkār
tējā situācijā.
Saistošie noteikumi papildināti ar
jaunu kārtību, kādā atsevišķām no
dokļu maksātāju kategorijām saistī
bā ar ārkārtējo situāciju piešķirami
nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
atvieglojumi. 2020. gadā paredzēts
atsevišķām nodokļu maksātāju
kategorijām piešķirt šādus NĪN atvieglojumus:
• par ēku ar nosaukumu “Tirdzniecības centrs” ar platību lielāku
par 10 000 m2 un vismaz 10 tirdzniecības vietām – 50%;
• par saimnieciskās darbības
veikšanu pašvaldības telpās, no
drošinot sabiedriskās ēdināšanas
vai sporta nodarbību pakalpojumus,
par ēku un zemi – 70%;
• ja īpašumā ir viesnīcas ēka –
90%;
• ja īpašumā ir sabiedriskās ēdināšanas ēkas vai vasaras kafejnīcas, kā arī īpašumā esošās ēkas tiek
iznomātas sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai, – 70%;
• par ēku, kas paredzēta dažā
diem izklaides pasākumiem, izņe
mot spēļu zāles,– 50%.
Tāpat ir atviegloti nosacījumi no
dokļa maksātājiem, kuriem paredzēts
atvieglojums par ražošanas ēkām.
Nodokļa maksātājam, kura īpašumā
ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, tiek
piemērots NĪN atvieglojums 25% pie
nosacījuma:
• ja taksācijas gada 30. jūnijā ir
saglabāta ražošana;
• ja nodokļa maksātājam ir aktu
āls tiesiskās aizsardzības process un tā
ieņēmumi no saimnieciskās darbības
no 2020. gada marta līdz maijam
(ieskaitot), salīdzinot ar 2019. gada
attiecīgo laika posmu, ir samazināju-

šies vismaz par 30%.
Nodokļu atvieglojumu saņemša
nai par ražošanas ēkām 2020. gadā
nepiemēro šādus nosacījumus:
• investēti līdzekļi ražošanā laikā
no iepriekšējā taksācijas gada 1. jūlija
līdz ārkārtējā taksācijas gada 30. jūni
jam;
• saglabātas darbavietas virs 80%
attiecībā pret vidējo darbavietu skai
tu iepriekšējā taksācijas periodā.
Lai saņemtu iepriekš minētos NĪN
atvieglojumus, nodokļa maksātājam
līdz 2020. gada 30. septembrim
jāiesniedz motivēts iesniegums un
nodokļa maksātājam – juridiskai per
sonai – uzskaites veidlapa par saņem
to de minimis atbalstu. Iesnieguma
veidlapa pieejama mājaslapā www.
valmiera.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Do
kumenti” – “Iesniegumu veidlapas”.
Iesniegumu jāiesniedz Valmieras pil
sētas pašvaldībā Apmeklētāju pie
ņemšanas centrā 1. stāvā vai jāieliek
kastītē, kas izvietota pie Valmieras
pilsētas pašvaldības ēkas.
Jāpiemin, ka jauns nodokļa mak
sātāja iesniegums nav nepieciešams,
ja NĪN atvieglojums šajā taksācijas
gadā jau piešķirts. Šādā gadījumā no
dokļa pārrēķins saistībā ar palielināto
atvieglojuma procentu tiks veikts au
tomātiski.
Atvieglojumu nepiešķir, ja nodok
ļa maksātājam iesnieguma izskatīša
nas brīdī ir Valsts ieņēmumu dienesta
administrēto nodokļu parādi, kas lie
lāki par 1000 EUR.
Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr. 314 “Nekustamā īpašuma nodok
ļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība
Valmierā” 2020. gada 5. jūnijā pub
licēti Latvijas Republikas oficiālajā
izdevējā “Latvijas Vēstnesis”. Lēmums
stājās spēkā 2020. gada 29. maijā. Ar
saistošajiem noteikumiem pilnā ap
jomā iespējams iepazīties mājaslapā
www.valmiera.lv, sadaļā “Pašvaldī
ba” – “Dokumenti” – “Saistošie notei
kumi” un likumi.lv.
Plašāka informācija pieejama, zva
not pa tālruni 64207128 vai rakstot
e-pastu ilze.kirse@ valmiera.lv.

Pieteikšanās Valmieras MVU atbalsta programmā
Baiba Zvejniece,
Valmieras Attīstības aģentūra
Izsludināta pieteikšanās atbalsta
programmā, kas paredzēta Valmieras
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU),
kuru darbību ietekmējusi Covid-19,
stiprināšanai. Programmas konkursu
organizē Valmieras pilsētas pašval
dība sadarbībā ar biedrību “Valmie
ras Attīstības aģentūra”. Programmā
uzņēmējiem būs iespēja saņemt
finansējumu, lai īstenotu aktivitā
tes un ieviestu risinājumus, kas ļaus
stiprināt uzņēmuma konkurētspēju
un nodrošināt ilgtspējīgu tā darbību.
Atbalsta programmas mērķis ir

mazināt Covid-19 krīzes izraisīto ne
gatīvo ietekmi uz MVU, veicināt no
darbinātību, kā arī atveseļot un spē
cināt vietējo ekonomiku. Programma
paredz atbalstīt aktivitātes un risinā
jumus, kas skar uzņēmuma produktu
grozu, dažādus uzņēmuma iekšējos
un ārējos procesus un darba meto
des, mārketingu, tai skaitā izplatīša
nas kanālus, tīklus un tirgus, dažādu
jaunievedumu ieviešanu uzņēmumā,
kā arī dažādus risinājumus, kas saistīti
gan ar attālināto darbu un pakalpo
jumu sniegšanu, gan mobilajiem un
tiešsaistes risinājumiem, digitalizāciju
un citus.
Konkursa kopējais finansējums ir

30 000 EUR. Viena projekta minimā
lais atbalsta apjoms konkursā netiek
noteikts, bet maksimālais atbalsta
apjoms ir 2000 EUR. Atbalsta intensi
tāte ir 100%, un to piešķir de minimis
ietvaros.
9. jūnijā plkst. 14.00 tiks organi
zēts tiešsaistes informatīvais seminārs
par MVU stiprināšanas atbalsta prog
rammu, kurā varēs saņemt informāci
ju, kā pieteikties konkursam, un iegūt
atbildes interesējošiem jautājumiem.
Semināra norisei varēs sekot līdzi tieš
raidē Valmieras Attīstības aģentūras
un Valmieras pilsētas Facebook lapās –
@VAA.Valmiera un @valmiera, šajos
kanālos vēlāk būs arī pieejams infor

matīvā semināra ieraksts.
Līdz 2020. gada 30. jūnija
plkst. 23.59 aicinām uzņēmējus pie
teikt projektus atbalsta programmai,
iesniedzot savus pieteikumus Valmie
ras Attīstības aģentūrai elektroniski,
nosūtot e-pastā agentura@valmiera.lv
ar norādi “Pieteikums MVU stiprināša
nas atbalsta programmā”.
Ar projekta dokumentāciju, kā arī
informāciju par informatīvā semināra
norisi iespējams iepazīties Valmieras
Attīstības aģentūras mājaslapā http://
ej.uz/AtbalstsValmiera.
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Skolēnu brīvlaikā atceries par drošību!
Līga Bieziņa,
Valmieras pilsētas pašvaldība

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" ietvaros. Šī informācija
atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" iestādes neatbild par šīs informācijas
potenciālajiem izmantošanas veidiem.

Valmierā notiks vasaras
nometnes bērniem
Lelde Bukovska,
Vidzemes Olimpiskais centrs
Šajā vasarā Valmierā notiks vairā
kas aktīvās atpūtas nometnes bēr
niem “Piedzīvojumu virpulī”. Papildu
iecienītajām dienas nometnēm no
tiks arī viena nometne ar nakšņošanu.
Nometņu satura pamatā ir ieskats
tradicionālos un netradicionālos spor
ta veidos, ar mērķi parādīt sporta vidi
bērniem saprotamā, atraktīvā un inte
resantā formā, tādējādi rosinot lielāku
interesi par aktīvu un veselīgu dzīves
veidu.
Radošās un izzinošās aktivitātes,
kurās integrēta vides izglītība un ve
selīga uztura pamatprincipi, tikšanās
ar dažādām personībām un aktīvās
atpūtas elementi šajās nometnēs ir
atzītas vērtības dalībnieku vidū, tās ik
vasaru nodrošina lielu atsaucību un
interesi.
Nometnes vadīs Jolanta Dukure
(SP.000567), norises vieta – Vidzemes
Olimpiskais centrs.
Dienas aktīvās atpūtas un piedzīvojumu nometne bērniem no 7

līdz 13 gadu vecumam:
• no 8. līdz 12. jūnijam;
• no 15. līdz 19. jūnijam.
Nometnes cena: 125 EUR (nomet
nes programmā nav iekļautas aktivi
tātes ūdenī).
Dienas aktīvās atpūtas un piedzīvojumu nometne bērniem no 7
līdz 13 gadu vecumam:
• no 6. līdz 10. jūlijam;
• no 13. līdz 17. jūlijam;
• no 20. līdz 24. jūlijam;
• no 10. līdz 14. augustam.
Nometnes cena: 145 EUR (nomet
nes programmā ir iekļautas aktivitā
tes ūdenī).
Diennakts aktīvās atpūtas un
piedzīvojumu nometne bērniem
no 9 līdz 14 gadu vecumam:
• no 2. līdz 9. augustam.
Nometnes cena: 390 EUR (nakšņo
šana viesnīcā “Naktsmājas”, ēdināšana
četras reizes dienā).
Pieteikšanās nometnēm Vidzemes
Olimpiskā centra mājaslapā www.
voc.lv.
Plašāka informācija, zvanot pa tāl
runi 29110057.

Paziņojums
Informējam, ka saistībā ar AS “Luminor Bank” datu pārcelšanu
līdz
šinējais Valmieras pilsētas pašvaldības norēķinu konta numurs
LV70NDEA0000082312910 ar SWIFT/BIC kodu NDEALV2X ir aktīvs līdz
2020. gada 20. jūnijam.
No 2020. gada 20. jūnija izmanto
jams jauns norēķinu konta
numurs LV29RIKO0000082312910 un SWIFT/BIC kods RIKOLV2X.
Lūgums ņemt vērā šīs izmaiņas, plānojot un veicot turpmākos
norēķinus ar Valmieras pilsētas pašvaldību!
Pateicamies par sapratni!
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Vasaras brīvlaikā īpaši aktuāli kļūst
bērnu drošības un uzvedības jautāju
mi. Ir vairāki temati, ko svarīgi pārru
nāt un atgādināt.
Atpūta pie ūdens:
• Gauja ir peldēšanai bīstama
upe, kas ik gadu maina gultni. Vieta,
kas iepriekšējā gadā bijusi sekla, šo
gad var būt dziļa vai ar jaunām bed
rēm tās gultnē;
• lai izvairītos no mugurkaula
traumām, svarīgi atcerēties, ka jeb
kurā peldvietā Gaujā ūdens ir pārāk
sekls, lai veiktu tajā jebkādus lēcienus
ar galvu pa priekšu. Tas attiecināms
arī uz situācijām, kad lēciens tiek iz
darīts no ūdens līmenī sakrustotām
draugu rokām;
• bērni vecumā līdz 14 gadiem
drīkst doties peldēties tikai vecāku vai
pilngadīgu personu uzraudzībā.
Ugunsdrošības prasības:
• ugunskuru kurināšana Valmie
ras mežos ir atļauta vienīgi labiekār
totajās ugunskura vietās Gaujas la
bajā krastā aiz Vanšu tilta. Dodoties
prom, ugunskurs ir jānodzēš;
• tā kā šobrīd ir ugunsnedrošais
periods, pastaigājoties mežā aizliegts
nomest gruzdošus sērkociņus, izsmē
ķus vai citus priekšmetus, kas var iz
raisīt ugunsnelaimi;

• jaunākiem bērniem jebkādas
darbības ar uguni un sērkociņiem nav
ieteicamas ne mājās, ne ārpus tās.
Pārvietošanās ar velosipēdu,
skrejriteni, skrituļslidām, skūteri:
• velosipēdisti, kuri jaunāki par
12 gadiem, drīkst pārvietoties pa
brauktuvi, nomali vai ietvi tikai piln
gadīgo uzraudzībā. Šiem bērniem,
braucot ar velosipēdu, jālieto ķivere;
• šķērsojot brauktuvi, jāpārlieci
nās, ka ceļš ir brīvs un pārējie satik
smes dalībnieki velobraucēju, skri
tuļslidotāju, skrejriteņa vai skūtera
lietotāju ir pamanījuši;
• atbilstoši Ceļu satiksmes no
teikumiem pa gājēju pāreju velo
braucējs drīkst šķērsot brauktuvi,
nenokāpjot no velosipēda, taču gā
jēja iešanas ātrumā. Drošāk bērnus,
protams, ir mācīt vienmēr apstāties,
paskatīties un brauktuvi šķērsot, no
braucamrīka nokāpjot;
• lai izvairītos no negadījumiem
un lai velobraucējs, skūtera, skrejri
teņa vai skrituļslidu lietotājs būtu
gājējam paredzamāks, braucējam
ieteicams neveikt straujus manevrus
un asu virziena maiņu. Braucot garām
gājējam, vienmēr ieteicams ievēroja
mi samazināt braukšanas ātrumu, do
dot tiem ceļu;
• atstājot velosipēdu stāvēt pub
liski brīvi pieejamā vietā, lai pasargātu
to no zādzības, drošāk ir to pieslēgt.

Sabiedriskā kārtība:
• pilsētā aizliegta sēdēšana uz
soliņu atzveltnēm, piegružošana, at
kritumu izmešana tam neparedzētās
vietās, apstādījumu bojāšana, alko
hola lietošana no atvērtām pudelēm.
Informāciju par Valmierā notiekošo
pašvaldības policija turpina saņemt,
policijas patruļām veicot apsekošanu,
Operatīvās informācijas centrā vēro
jot pilsētā izvietoto videokameru fik
sēto informāciju, kā arī saņemot zva
nus pa vienoto bezmaksas atbalsta
tālruni 8484;
• nepilngadīgām personām nav
atļauta arī tabakas izstrādājumu un
alkohola lietošana;
• ņemot vērā ārkārtējo situāciju,
vismaz līdz 9. jūnijam joprojām jāie
vēro arī divu metru distance, pulcējo
ties, tiekoties ar draugiem.
Ja nepieciešama operatīvo dienes
tu palīdzība, zvani 8484 – pašvaldī
bas policijas Operatīvās informācijas
centram, 112 – Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienestam, 110 – Valsts
policijai, 113 – Neatliekamās medi
cīniskās palīdzības dienestam, 114 –
Gāzes avārijas dienestam.
Plašāka informācija un padomi
par dažādiem drošības jautājumiem
pieejami Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta mājaslapas www.
vugd.gov.lv sadaļā “Drošības pado
mi“.

Pieejami medicīniskās rehabilitācijas
ambulatorie pakalpojumi
Benita Brila,
SIA “Vidzemes slimnīca”
Vidzemes Rehabilitācijas centrs
(VRC) ir atsācis darbu. Ambulatori at
kal pieejamas fizikālās terapijas un fi
zioterapijas nodarbības, ūdensdzied
niecības procedūras, ergoterapeita
un audiologopēda pakalpojumi, ma
sāžas, fizikālās un rehabilitācijas me
dicīnas ārsta konsultācijas gan pieau

gušajiem, gan bērniem.
Medicīniskās rehabilitācijas pakal
pojumi tiek sniegti, ievērojot nepie
ciešamos epidemioloģiskās drošības
pasākumus. Pacienti tiek lūgti precīzi
ievērot noteikto vizītes laiku, lai lieki
neuzkavētos VRC koplietošanas tel
pās.
Pacienti, kuriem karantīnas dēļ tika
pārtrauktas rehabilitācijas procedū
ras un nodarbības, laipni aicināti ie

rasties, lai turpinātu uzsākto terapiju,
jauns nosūtījums no ārsta nav nepie
ciešams.
Pieteikšanās un plašāka informā
cija, zvanot pa tālruni 64202584,
26310234. Savukārt pieteikšanās
konsultācijai pie fizikālās un rehabili
tācijas medicīnas ārsta, zvanot pa tāl
runi 64202601, 64202603.

Izmaiņas autobusu kustībā
Zane Bulmeistare,
SIA “VTU Valmiera”
SIA “VTU Valmiera” informē, ka no
10. jūnija tiks slēgts maršruta Rīga–
Valmiera reiss plkst. 06.20 no Rīgas
starptautiskās autoostas, tā vietā
atverot jaunu reisu plkst. 05.40. Sa
raksts skatāms uzņēmuma mājaslapā
vtu-valmiera.lv. Tāpat gaidāmas iz
maiņas Līgo svētku laikā.
Pārceltās darba dienas dēļ Val
mieras pilsētas maršrutu autobusi
13. jūnijā un 22. jūnijā kursēs kā
darba dienā. Svētku laikā, 23. jūnijā,
Valmieras pilsētas maršrutu autobusi
kursēs kā sestdienā, bet 24. jūnijā –
kā svētdienā. Mainīts tiks arī reģionā
lās nozīmes maršrutu autobusu kustī
bas saraksts. Tas skatāms uzņēmuma
mājaslapā vtu-valmiera.lv.
Lai Līgo svētki aizvadīti bez starp
gadījumiem, SIA “VTU Valmiera” ai
cina būt atbildīgiem satiksmes da
lībniekiem un nesēsties pie stūres
alkohola reibumā. Uzņēmums atgā

dina par iespēju veikt alkohola kon
centrācijas izelpā mērījumus SIA “VTU
Valmiera” caurlaides punktā (Kocēnu
pagasta “Brandeļos”) no plkst. 05.00
līdz 24.00, kā arī Valmieras autoostā
(Stacijas ielā 1), Valkas autoostā (Rīgas
iela 7, Valka), Rūjienas autoostā (Brī
vības iela 12, Rūjiena) un Smiltenes

autoostā (Pils iela 1, Smiltene) iestāžu
darba laikā. Arī svētku dienās darba
laiks minētajās vietās nemainīsies un
pārbaudes ar alkometru būs pieeja
mas (maksas pakalpojums).
SIA “VTU Valmiera” vēl lustīgu
vasaras saulgriežu sagaidīšanu un
drošu mājupceļu!

Paziņojums
par braukšanas maksas
atvieglojumiem
Ja 9. jūnijā Ministru kabinets lems par ārkārtējās situācijas atcelšanu,
no 10. jūnija tiks atjaunoti braukšanas maksas atvieglojumi Valmieras
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos Valmieras pilsētas vispārizglī
tojošo iestāžu un profesionālās vidējās izglītības iestāžu skolēniem. Sko
lēniem ir jāuzrāda derīga attiecīgās izglītības iestādes izsniegta skolēnu
apliecība.

Komunistiskā genocīda upuru
piemiņai veltīts atceres brīdis
pie Valmieras dzelzceļa stacijas
14. jūnijā plkst. 14.00
Plkst. 13.30 no stāvlaukuma pie Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas uz
Valmieras dzelzceļa staciju kursēs bezmaksas autobuss.

Koncertciklā “MŪDA” notiks saulrieta un
saullēkta koncerti
Līga Tarbuna,
Valmieras Kultūras centrs
Vasaras saulgriežos, 20. jūnijā saul
rietā un 21. jūnijā saullēktā, Valmierā
notiks koncertcikla “MŪDA” koncerti
stihijas Uguns zīmē kopā ar mūziķiem
Kristīni Kārkli-Kalniņu un Martu
Kristiānu Kalniņu.
Koncertu cikls “MŪDA” – mūzika
dabā – aizsākās 30. maijā, kad stihijas
Zeme zīmē mežā pie Daliņu pludma
les aizritēja pirmais koncerts kopā ar
dziedātāju un komponisti Lindu Leen
un ģitāras virtuozu Rihardu Lībieti.
Koncertciklā “MŪDA” plānoti četri
koncerti, katrs veltīts kādai no čet
rām stihijām. Zeme, uguns, gaiss un
ūdens – katram no šiem spēkiem ir
sava skaņa un klātesamība ikdienas
dzīvē.
Koncerti Vasaras saulgriežos –
20. jūnijā plkst. 21.30 un 21. jūnijā
plkst. 04.00 – notiks atpūtas bāzē
“Baiļi”. Koncerti būs veltīti dabas stihi
jai Uguns – stihijai, kas savieno Zemi
un Debesis. Uguns ir dzīvības sim
bols, kas izstaro gaismu pasaulei. Šī
stihija latviešu kultūrā vienmēr bijusi
klātesoša gan gadskārtu, gan ģime
nes godos – ugunij mēs pateicamies,
ugunij mēs lūdzam, pie uguns mums
ir silti. Vasaras saulgrieži ir laiks, kad
saule debesu jumā ir visaugstāk, daba
ir pilnbriedā un cilvēks saplūst ar to
vienā veselumā. Smelsim spēku un
enerģiju, aizdegsim savu iekšējo ugu
ni saulrieta un saullēkta koncertos
kopā ar mūziķiem Kristīni Kārkli-Kal
niņu un Martu Kristiānu Kalniņu, lai
varam starot, sildīt, mīlēt un dalīties
sirds siltumā!

Nākamie koncertu cikla “MŪDA”
koncerti notiks: 18. jūlijā (stihija
Gaiss); 29. augustā (stihija Ūdens).
Koncerti būs muzikāls baudījums kul
tūras gardēžiem, kura laikā izvēlētā
zaļā zona pati kļūs par jaunu, vēl ne
apgūtu skatuvi un vienlaikus skaistu
ainavisko scenogrāfiju. Pasākuma
ap
meklētāju sagaida gan muzikāls
piedzīvojums, gan arī dabas radītu

smaržu un sajūtu piepildīts notikums.
Pasākuma biļetes iespējams iegā
dāties “Biļešu paradīzē” elektroniski
www.bilesuparadize.lv un “Biļešu pa
radīze” kasēs. Biļešu skaits ierobežots.
Koncerti notiks, ievērojot pasākumu
apmeklētāju drošībai noteikto sanitā
ro protokolu. Koncertu ciklu “MŪDA”
organizē Valmieras Kultūras centrs.

Valmieras integrētās
bibliotēkas paziņojums
No 2020. gada 1. jūnija Valmieras integrētā bibliotēka apmeklētā
jiem atvērta pēc vasaras darba laika:
• pirmdiena no plkst. 12.00 līdz 19.00;
• otrdiena no plkst.10.00 līdz 17.00;
• trešdiena no plkst.10.00. līdz 17.00;
• ceturtdiena no plkst. 12.00 līdz 19.00;
• piektdiena no plkst.10.00. līdz 17.00;
• sestdiena, svētdiena – slēgts.

Gaujas tramvajs uzsācis sezonu
Liene Pinne,
Valmieras pilsētas pašvaldība
No 5. jūnija Gaujas tramvajs ir no
enkurojies piestātnē un uzsācis jauno
sezonu, atsākot kuģot Gaujas ūdeņos.
Valmieriešiem un pilsētas viesiem
Gaujas tramvajs piedāvā iepazīt Val
mieru no cita skatpunkta un klausī
ties tramvaja kapteiņa stāstos.
Gaujas tramvajs, tāpat kā iepriek

Laipni lūgti uz Gaujas tramvaja klāja!

šējā gadā, rotāts ar Valmieras jaunās
vizuālās identitātes elementiem –
logo, simbolu un zīmogu.
Gaujas tramvaja piestātne nemai
nīgi atrodas Valmieras vecpilsētā
pie Valmieras Mūzikas skolas. Jūnijā
tramvaja publiskie braucieni kursēs:
• piektdienā plkst. 16.00, 17.00,
18.00, 19.00;
• sestdienā plkst. 12.00, 13.00,

17.00, 18.00, 19.00;
• svētdienā plkst. 12.00, 13.00,
14.00, 15.00.
Savukārt no pirmdienas līdz ce
turtdienai, kad nenotiek publiskie
braucieni, ir iespējams pieteikt grupu
un individuālos braucienus. Nāka
majos vasaras mēnešos, palielinoties
pieprasījumam, ir iespējamas arī iz
maiņas publisko braucienu laikos un
Gaujas tramvajs varētu atsākt kursēt
kā ierasts – arī otrdienu un ceturtdie
nu vakaros. Viena brauciena ilgums
aptuveni 45 minūtes.
Saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatī
bas ierobežošanas ieviestajiem pie
sar
dzības pasākumiem uz Gaujas
tramvaja klāja līdzšinējo 25 pasažieru
vietā līdz jaunu ierobežojumu mazi
nāšanai būs iespējams uzņemt 15 pa
sažierus.
Jūnijā braucieniem īpaša biļetes
cena – 3 EUR (iepriekš 4 EUR) pieau
gušajiem, 2 EUR skolēniem, studen
tiem un pensionāriem (uzrādot aplie
cību). Savukārt pirmsskolas vecuma
bērniem brauciens ir bez maksas.
Aktuālā informācija par publisko
braucienu laikiem un individuāliem
vai grupu braucieniem mājaslapā
www.gaujastramvajs.lv, kā arī zva
not pa tālruni 27828221 vai rakstot
e-pastu gaujastramvajs@ezi.lv.

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums
Tirāža: 12 150. Bezmaksas. Iespiests: SIA “Valmieras tipogrāfija Lapa”.
Izplata: SIA “RELLER”. Izdod: Valmieras pilsētas pašvaldība (Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201).
Kontaktinformācija: Valmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa,
tālrunis: 64207150, e-pasts: info@valmiera.lv.
Izdevumu var lasīt arī: www.valmiera.lv
Nākamais informatīvais izdevums iznāks no 26. līdz 29. jūnijam.
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