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Valmieras novads

1. Bērzaines pagasts, 

2. Brenguļu pagasts, 

3. Burtnieku pagasts, 

4. Dikļu pagasts, 

5. Ēveles pagasts, 

6. Ipiķu pagasts, 

7. Jeru pagasts, 

8. Jērcēnu pagasts, 

9. Kauguru pagasts, 

10.Kocēnu pagasts, 

11.Ķoņu pagasts, 

12.Lodes pagasts, 

13.Matīšu pagasts, 

14.Mazsalacas pagasts, 

15.Naukšēnu pagasts, 

16.Plāņu pagasts, 

17.Ramatas pagasts, 

26 pagasti

1. Mazsalacas pilsēta,

2. Rūjienas pilsēta, 

3. Sedas pilsēta, 

4. Strenču pilsēta,

5. Valmieras valstspilsēta

5 pilsētas

18. Rencēnu pagasts, 

19. Sēļu pagasts, 

20. Skaņkalnes pagasts, 

21. Trikātas novads, 

22. Vaidavas pagasts, 

23. Valmieras pagasts, 

24. Vecates pagasts, 

25. Vilpulkas pagasts, 

26. Zilākalna pagasts.



24 868
iedzīvotāju skaits (01.01.2021. dati)

16 917
IKP 2. augstākais Latvijā aiz 

Rīgas

EUR

Valmiera Valmieras novads

54 642

19,35 km2 2947,55 km2

iedzīvotāju skaits (01.01.2021. dati)



Iedzīvotāju skaits Valmieras novada teritorijā 2009.-2021.



Darbavietas Valmieras novadā

Valmiera Novadi

15430 9591



Skolēnu skaits Valmieras novadā

Pašvaldība

Bērni un jaunieši 

no 7 līdz 18 gadiem
( uz 01.01.2020.) Mācās Valmierā

% no kopējā  

bērnu skaita

Valmiera 2 818 2 538 90,1%

Burtnieku novads 914 559 61,2%

Kocēnu novads 649 204 31,4%

Beverīnas novads 381 172 45,1%

Strenču novads 323 85 26,3%

Rūjienas novads 509 41 8,1%

Mazsalacas novads 311 23 7,4%

Naukšēnu novads 199 15 7,5%



Modernas skolas un dienesta viesnīcas 



SPORTS!



Attīstīta sporta infrastruktūra un tradīcijas  – Valmieras 

olimpiskais centrs, kas ietver: Jāņa Daliņa stadionu un 

manēžu, Ledus halli, basketbola halli, peldbaseinu, 

atlētikas zāli, rehabilitācijas centru, BMX trasi un 

futbola stadionu



Tikpat strauja un enerģijas pilna kā Gauja ir arī valmierieši. Pilsētas svaigais

gaiss, dabas teritorijas, piemērotie treniņu apstākļi, mērķtiecīgie un talantīgie

sportisti, kā arī treneru pacietība ir veiksmes atslēgas, kas valmieriešu

sportiskos sasniegumus paceļ arvien augstākā līmenī. Sporta tradīcijas,

sportistu neatlaidība un treneru profesionalitāte liek Valmieras vārdam izskanēt

Latvijā un tālu ārpus tās robežām.

Lai veicinātu sportiskos sasniegumus, Valmierā ir radīti izcili apstākļi. Mūsdienās

par sportistu kalvi kļuvusi nacionālās nozīmes sporta bāze – Valmieras

Olimpiskais centrs. Valmieras Olimpiskais centrs pārvalda kompleksu Čempionu

ielā 3, kā arī Jāņa Daliņa stadionu un Daliņu pludmali. Sporta būvē pieejama

ledus halle, 3 multi-spēļu laukumi, kur iespējams nodarboties ar florbolu,

volejbolu, basketbolu, telpu futbolu un handbolu.



• 2018.gada septembrī ekspluatācijā tika nodots Valmieras peldbaseins – Latvijā

pirmais, šobrīd vienīgais 25m jaunuzceltais peldbaseins kopš Latvijas

neatkarības atjaunošanas, kas atbilst Starptautiskās Peldēšanas federācijas

(FINA) augstajiem standartiem.

• Lai Valmiera nostiprinātu BMX galvaspilsētas statusu, 2019.gadā atklātā Māra

Štromberga BMX trase “Valmiera” ir pirmā BMX riteņbraukšanas trase, kas atbilst

augstākajiem UCI (Starptautiskā Riteņbraukšanas savienība) standartiem un tā

nodrošina labākos treniņu apstākļus mūsu sportistiem. Konkursā “Latvijas

Būvniecības gada balva 2019” nominācijā “Jauna inženierbūve” 1. vietu ieguvusi

Māra Štromberga BMX trase “Valmiera”.

• 2021.gada augustā ekspluatācijā pēc trīs gadu rekonstrukcijas darbiem, nodota

nu jau saukta par Sporta pērli – Jāņa Daliņa stadions ar Baltijā šobrīd labāko

slēgto vieglatlētikas manēžu. Stadions ir saņēmis World athletics sertifikātu un

sportistus priecē ar pasaules līmeņa skrejceļu segumu un modernu pārējo

infrastruktūru. Stadiona kompleksā pieejama arī viesnīca ar 100 vietām un

Bertāna basketbola laukumi.



• Jau vēsturiski Valmiera var lepoties ar sasniegumiem bagātiem sportistiem.

Visskaļāk Valmieras vārdu 20.gadsimta sākumā nesis soļotājs Jānis Daliņš. Jānis

Daliņš ir pirmais zem Latvijas karoga startējošais sportists, kurš ieguvis olimpisko

medaļu. 1932.gada Vasaras olimpiskajās spēlēs Losandželosā Jānis Daliņš

ieguva sudraba medaļu. Par godu sportista sasniegumiem, 1938.gadā atklātajam

Valmieras stadionam tika dots Jāņa Daliņa vārds.

• Valmieras vārdu Olimpiskajās spēlēs nesis Ivo Lakučs – 2000.gada Sidnejas

olimpiskajās spēlēs startējis Latvijas treka riteņbraukšanas komandas sastāvā

(8.vieta komandu sprintā) un 2008.gadā piedalījies pirmajās BMX

riteņbraukšanas sacensībās olimpisko spēļu vēsturē (dalīta 17.-32.vieta). Ivo

Lakučs ir vairākkārtējs Eiropas un Pasaules čempionātu medaļnieks.

• Valmieras vārdu 2000.gada Sidnejas olimpiskajās spēlēs un 2008.gada Pekinas

olimpiskajās spēlēs nesusi soļotāja Jolanta Dukure. No 2006. līdz 2013.gadam

viņas Eiropas čempionātā sasniegtais rezultāts (1:31:02) bija Latvijas rekords 20

km soļojumā sievietēm.



• Valmiera lepojas arī ar Valkā dzimušo soļotāju Aigaru Fadejevu. No 1998. līdz 2003.gadam

Valmierā norisinājās sportista rīkotie soļošanas festivāli. Aigars skolojies un trenējies

Valmierā, un viņu pamatoti uzskata par Jāņa Daliņa sekotāju. Festivāli tika rīkoti ar mērķi

popularizēt soļošanu, populārākajā festivāla gadā (2000.gadā) sacensībās piedalījās vairāk

nekā 800 bērnu.

• 2008.gadā (Pekinā, Ķīnā) par pirmo olimpisko čempionu BMX riteņbraukšanā kļuva

valmierietis Māris Štrombergs. Uzkāpis uz Pasaules čempionāta (divas reizes) un Eiropas

čempionāta (trīs reizes) goda pjedestālu augstākajiem pakāpieniem, 2012.gadā (Londonā)

Māris Štrombergs kļuva par divkārtēju un līdz šim vienīgo olimpisko čempionu BMX

riteņbraukšanā. BMX sportā Valmieras vārds nav svešs, Valmiera uzskatāma par Latvijas

BMX galvaspilsētu, pateicoties arī Edžus Treimaņa, Riharda Veides, Sandras Aleksejevas un

citu BMX sportistu vārdiem. 2016.gada lielākajā sporta notikumā – XXXI Olimpiādes spēlēs

Rio – Valmiera bija plaši pārstāvēta. Valmieras vārdu Riodežaneiro BMX riteņbraukšanas

trasē nesa valmierieši Māris Štrombergs un Edžus Treimanis, olimpiskajā peldbaseinā ar

pasaules spēcīgākajiem sportistiem sacentās peldētājs Uvis Kalniņš, bet olimpiskajā

soļošanā sviedrus lēja Valmierā dzimušais sportists Arnis Rumbenieks.



• Valmieras Bērnu sporta skolas bijušie audzēkņi Oskars Ķibermanis un Oskars

Melbārdis ir pazīstami kā labākie Latvijas bobsleja piloti. 2014.gada ziemas

Olimpiskajās spēlēs Oskara Melbārža pilotētais četrinieks ieguva Olimpisko zelta

medaķu, bet 2016.gadā Īglsas trasē Austrijā bija ātrākais četru braucienu summā,

kļūstot par 2016.gada pasaules čempioniem. 2018.-2019.gada Pasaules kausa sezonu

Ķibermanis noslēdza ar otro vietu gan divnieku gan četrinieku ekipāžāmm.

• No lielākajiem sporta pasākumiem – tradīcijām bagātākais ir Valsts prezidenta balva

vieglatlētikā, kur dalību ņem triju Baltijas valstu vieglatlētikas izlases un kuras Valmiera

organizē no 1995.gada.

Ņemot vērā lielisko infrastruktūru, Valmierā notiek arī Eiropas un Pasaules līmeņa

komandu sacensības gan basketbolā, gan florbolā un handbolā.2019. gada vasarā

Valmierā jaunatklātajā BMX trasē norisinājās BMX Eiropas čempionāta posms.

Arī nākamajos gados Valmiera pulcēs augsta līmeņa dažādu sporta veidu

sportistus un sacensības, kur ļoti tiks novērtēts brīvprātīgo pienesums!



Sporta 

un 

aktīvās 

atpūtas 

parks 

“Mežs” 
Rīgas iela 43A



KULTŪRA



Valmiera – Eiropas Kultūras 

galvaspilsēta 2027

• Valmieras vēlme kļūt par Eiropas 

kultūras galvaspilsētu (EKG) ir 

saistīta ar vajadzību 

transformēties, lai kļūtu arī par 

augstas kultūras mikro–

lielpilsētu, kur kultūra 

mijiedarbojas ar pragmatisku 

saimniekošanas tradīciju. 

• Valmiera ir izvirzīta 2.kārtai 

starptauskā konkursā par 

kandidēšanu uz 2027.gada EKG 

titulu



Valmieras pilsēta rūpējas par augstvērtīga kultūras
piedāvājuma pieejamību ikvienam interesentam un
kultūras mīļotājam. Pilsētā norisinās dažādi kultūras
pasākumi, izrādes, koncerti, festivāli, izstādes un citi
kultūras procesi. Tieši kultūras virzienu mijiedarbībā
dzimst jaunas iniciatīvas un sadarbības modeļi.
Iedzīvotāji līdzrada kultūras procesus un ir ikviena
kultūras notikuma centrs.

Šobrīd Valmiera ir pilna apņēmības un pārliecinoši
dodas ceļā uz Eiropas Kultūras galvaspilsētas titulu
2027.gadā.



Lielākie kultūras pasākumi:

Valmieras vasaras teātra festivāls ir Valmieras teātra
projekts un tiek veidots kā unikāls teātra mākslas
notikums. Tā programmas pamatā – tikai īpaši festivālam
radīti darbi, ko veido nacionālā un starptautiskā mērogā
zināmi profesionāļi. Neierastās vietās un oriģinālās
formās Valmieras pilsētvidē tiek izrādīti iestudējumi visai
ģimenei, kas izklaidē, bagātina, provocē, un noteikti
neatstāj vienaldzīgus festivāla apmeklētājus. Papildus
teātra izrādēm tiek izvērsta paralēlā programma –
brīvdabas kino vakari, muzikāli un gastronomiski
piedzīvojumi, radot bagātīgus mākslas svētkus pilsētvidē.



Ar dejām lietū, mīšanos pa sauli un dokumentālo, mākslas un
animācijas filmu skatīšanos neparastos pop – up kinoteātros,
ik gadu maijā interesentiem iespējas doties īpašā nedēļas
nogales piedzīvojumā, piedalīties velo un kino festivālā
“Kino Pedālis”. Festivāls Valmierā pulcē velo un kino mīļus
no visas Latvijas. Gan mazi, gan lieli var izvēlēties sev
atbilstošāko maršrutu, doties velo braucienā ar spēli, izbaudīt
kino programmu, kā arī baudīt festivāla brīvo atmosfēru tā
centrā – Vecpuišu parkā. Festivālu organizē Valmieras
pilsētas pašvaldība sadarbībā ar aktīvā tūrisma centru “Eži”
un Burtnieku, Kocēnu un Beverīnas novadu pašvaldībām.



Katru gadu aprīlī Valmierā norisinās Mākslas dienas. Visu
mēnesi mākslas baudītājiem tiek piedāvāta profesionāla
mākslas programma – Latvijas un ārvalstu mākslinieku
izstādes, unikāli kustību un vizuālās mākslas sadarbības
projekti, forums “Māksla būt uzņēmējam”, koncerti, radošās
tikšanās, meistarklases un citi kultūras notikumi. Mākslas
dienu koncepts katru gadu ir atšķirīgs, taču virsuzdevums
nemainās – iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi iesaistīties kultūras
un mākslas procesos, kļūstot par skatītājiem un
dalībniekiem vienlaikus. Māksla ir unikāls saziņas veids,
kas cilvēkus iesaista emocionāli un intelektuāli, mainot
katra cilvēka un sabiedrības dzīvi kopumā.



Jūlija pēdējā nedēļas nogalē Valmiera svin pilsētas
svētkus. Trīs dienu laikā tiek piedāvāta krāšņa
svētku programma – amatnieku un mājražotāju
gadatirgus, garšu festivāls, koncerti, izstādes,
dažādas radošās un tehniskās darbnīcās, aktivitātes
bērniem, jauniešiem un ģimenēm. Svētku gājiens,
kas vieno valmieriešus un ļauj lepoties ar savu
pilsētu! Brīvdabas kino vakari, alternatīvās mūzikas
skatuve – Valmieras pilsētas svētkos ikviens gūs
prieku un lielisku atpūtu!



Maģisks, vizuāli skaists un ļoti apmeklēts pasākums ir Gaujas
stāvo krastu Sajūtu parka sezonas atklāšanas pasākums
“Maģisko sajūtu nakts”, kad iestājoties tumsai mežā
iemirdzas tūkstošiem sveču liesmiņu, dažādas gaismas
instalācijas, skan mūzika, priecē deju un kustību māksla.
Pasākumu rīko Valmieras Olimpiskais centrs.

Valmiermuižā jau vairākus gadus norit etnofestivāls
“SVIESTS”. Dienas laikā iespējams apmeklēt un izzināt gan
gadskārtu svinības, radošās darbnīcas un mājražotāju tirdziņu
“Gardu muti”, gan arī baudīt tautas deju kolektīvu
priekšnesumus. Vakara cēlienā ikviens aicināts baudīt
daudzveidīgu Latvijas un ārzemju viesmākslinieku mūsdienu
etnofolka koncertu. Pēc koncerta – dejas līdz rītam!



Janvārī – laikā, kad ārā snieg, puteņo un atkūst, Valmierā norisinās
Starptautiskais Ziemas mūzikas festivāls, kura aizsācēja ir
leģendārā pianiste Jautrīte Putniņa. Jau tradicionāli festivālu
organizē Valmieras mūzikas skola, bagātīgā festivāla programma
ir labs iemesls nedēļas nogalē apciemot Vidzemes pērli.

Simjūda gadatirgus Valmierā ir Ziemeļvidzemē plašākais
gadatirgus, ik gadu pulcējot vairāk nekā 300 tirgotāju ne tikai no
Latvijas, bet arī ārvalstīm. Leģendas vēsta, ka Simjūda tirgus
pirmsākumi meklējami kopš Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas
uzcelšanas. Tas parasti norisinājās 28.oktobrī, Sīmaņa dienā.
Vēlākos gadsimtos tirgus diena kā notikums tika atzīmēta arī
kalendārā, kur vietas ierobežojuma dēļ Sīmaņa un Jūdas dienā
bija ieraksts “Sim., Jūda”. Tā arī pamazām tirgus ieguva vārdu,
ko pazīst ne tikai Latvijā. Pāvils Rozītis romānā “Valmieras
puikas” raksta: “Kas nav redzējis Simjūda tirgu, tam nav bijis
jaunības.” baudīt gan latviešu, gan ārzemju mūziķu uzstāšanos
neskaitāmos koncertos.



Jaunais projekts -

Laikmetīgās 

mākslas centrs 

“KURTUVE” 

bijušās katlu 

mājas kurtuves 

telpās! 



Valmiera lepojas- radīts 

Valmierā un novadā!



WUNDER VALTANKS

Wunder ir starptautiska digitāla aģentūra, kas 

darbojas Latvijā, Igaunijā un Somijā.

Wunder izstrādātais digitālais risinājums Somijas 

lidostu operatoram Finavia 2018.gadā saņēma 

Eiropas un Vācijas Splash Awards augstāko 

apbalvojumu e-komercijas kategorijā

Augstas kvalitātes degvielas uzglabāšanas cisternas

Maksimālā ietilpība pazemes cisternām ir 100m2 ar 

diametru 2500mm



VALPRO

VALPRO ir viens no lielākajiem metāla 

degvielas kannu ražotājiem, tai skaitā 

lielākais benzīna kannu piegādātājs 

NATO armijai

Kannu dizains 2015. gadā izmantots 

CHANEL modes skatē

Uzņēmums degvielas kannas 

piegādājis arī vācu mūzikas grupai 

RAMMSTEIN ceļojumu čemodānu 

izgatavošanai 

VALPRO LĪGUMS AR NATO

Parakstīts līgums par iespēju 3 līdz 5 

gadu periodā apgādāt NATO 

dalībvalstu un partnervalstu militāros 

spēkus ar militārās specifikācijas 

degvielas kannām



METARO

Iesaiste bruņumašīnu “Patria” detaļu ražošanā



PADTEX INSULATION

Ražo siltuma, gāzes un skaņas mīkstās izolācijas. 

Padtex Insulation ir sadarbojies ar svarīgākajiem 

gāzes un tvaika turbīnu ražotājiem, radot augsto 

tehnoloģiju risinājumus siltuma un akustikas nozarē

VALMIERA GLASS

Mežaparka Lielās estrādes jumta kupols veidots no

5324 m2 Atex® 4000 TRL tekstilmembrānas, kas ir īpaši 

sagatavots, ar silikonu pārklāts stikla šķiedras audums. 

Audumam piemīt augsta izturība pret ārējas vides 

iedarbību, tas ir nedegošs un akustisks materiāls, kas 

nodrošina tā plašu pielietojamību lielās mūzikas un sporta 

būvēs



SIA AIMASA VALMIERA-ANDREN

Papildus būvdarbiem SIA “Aimasa” veic liela 

apjoma un sarežģītības būvdarbus, kā arī pilsētā 

attīsta dzīvojamo fondu. Piedāvā izgatavot un 

uzstādīt Lego® betona bloku sistēmas, kas ir 

jaunas, unikālas iespējas būvniecībā

Lielākais īpašnieks ir uzņēmums ar Zviedrijas 

kapitālu. Uzņēmums jau gandrīz 30 gadus ražo 

stiklaplasta (GPR) izstrādājumus – rezervuārus, 

cauruļvadus, skruberus un citas konstrukcijas 

augsti agresīvām ķimikālijām, palīdzot uzlabot un 

aizsargāt mūsu apkārtējo vidi



VALMIERMUIŽA VALMIERAS PIENS

2019.gads iezīmējis eksporta izaugsmi par 18 %: 

Valmiermuižas alus darītava eksportējusi 149 900 

litru alus jeb 6,5 % no izbrūvētā alus. Lielākais 

eksporta tirgus ir Igaunija,tai seko Īrija, kur 

Valmiermuižas alu iecienījuši tur dzīvojošie latvieši. 

Alus regulāri tiek eksportēts arī uz Lietuvu, Somiju, 

Zviedriju un Dāniju

Vidzemes novadu, kur atrodas Valmiera, mēdz dēvēt 

par “piena šūpuli”, un tam ir sena piena produktu 

ražošanas vēsture. 1923. gadā Valmierā tika izveidota 

piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība – pirmsākums 

piena produktiem, kuri nu jau gandrīz 100 gadu garumā 

nesuši Valmieras vārdu. Jaunajos produktu dizainos 

integrēts Valmieras zīmols



RŪJIENAS SALDĒJUMS

"Rūjienas saldējums" vienīgais Eiropā ražo 

saldējuma bumbiņas (Minimelts) pēc patentētas 

ražošanas metodes. Tas ļāvis uzņēmumam būtiski 

kāpināt apgrozījumu, vienlaikus turpinot ambiciozu 

ekspansiju eksporta tirgos (eksportē uz ~30 

pasaules valstīm)

BYKO-LAT

Viens no vadošajiem koksnes produkcijas 

eksportētājiem Latvijā. Uzņēmuma ražotnē 

Valmierā tiek ražoti žāvēti, ēvelēti kokmateriāli, 

apdares un terases materiāli, koka logi un durvis, 

kā arī koka karkasa paneļu un moduļu mājas



BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS 

Brīvprātīgā ZELTA fonds

©Biedrība “Jaunatnes līderu koalīcija”,
2021.GADĀ IR IZSTRĀDĀJUSI 4 SOĻU
VADLĪNIJAS



1.SOLIS Give&Get

□ Vai es vēlos darboties kā 

brīvprātīgais?

□ Cik bieži/daudz es vēlos veltīt laiku 

brīvprātībai?

□ Kāpēc es vēlos iesaistīties 

brīvprātībā?



2.SOLIS Lēmuma pieņemšana

□ Kas organizē brīvprātīgo darbu? (misija, vērtības)

□ Kad ir jāpiedalās brīvprātībā?

□ Kur ir jāpiedalās brīvprātībā?

□ Kas ir pasākuma mērķis, mērķauditorija?

□ Kas atbalsta pasākumu?

□ Kādi cilvēki/organizācijas piedalās pasākumā?

□ Kādi pienākumi ir jāveic brīvprātīgajiem kopumā?



3.SOLIS Praktiska sagatavošanās

□ Vai man ir brīvprātīgo koordinatora/kontaktpersonas kontakti (telefona numurs, e-

pasts)?

□ Kā tiks organizēta komunikācija pirms pasākuma / pasākuma laikā / pēc pasākuma?

□ Kā tiks organizētas brīvprātīgo apmācības (formāts, ilgums, saturs)?

□ Kāda ir rīcība, ja netieku uz apmācībām?

□ Kad un kur ir jāierodas uz brīvprātīgā darba veikšanu?

□ Vai tiek nodrošināts transports nokļūšanai uz/no pasākuma norises vietu?

□ Vai tiek nodrošināta naktsmītne pasākuma norises laikā?

□ Vai un kāda tiek nodrošināta ēdināšana pasākuma norises laikā?

□ Vai pasākuma organizatori nodrošina apdrošināšanas polisi?

□ Kādas citas izmaksas tiek kompensētas/nodrošinātas brīvprātīgajiem (īpaša stāvvieta 

automašīnām, ieeja uz saistītiem

maksas pasākumiem, pieejams ūdens un/vai uzkodas, u.c.)?

□ Kuros laikos, kur, cik ilgi un kādi pienākumi ir jāveic pasākuma laikā?



□ Vai es drīkstu atteikties no kādu pienākumu veikšanas / patvaļīgi pamest savus darba pienākumus?

□ Kāda ir brīvprātīgo programma pasākuma laikā? (īpašās sapulces, izvērtēšana, pateicības pasākums, 

u.c.)

□ Kādas ir brīvprātīgo pilnvaras pasākuma norises laikā (piekļuve, saziņa ar apmeklētājiem, iekšējā 

komunikācija,

negadījumi, strīdīgas situācijas)?

□ Kur atradīsies brīvprātīgo telpa/zona (atpūtai, mantu glabāšanai, apģērbu maiņai, u.c. personiskām 

vajadzībām)?

□ Kāda ir organizatoru politika attiecībā uz atkarības vielu lietošanu pasākuma laikā (smēķēšana, 

alkohols, narkotikas)?

□ Kādi dokumenti ir jānoformē no brīvprātīgā puses, uzsākot brīvprātību (COVID sertifikāts, līgums, 

atļauja,

apdrošināšanas polise, sanitārā grāmatiņa/izziņa par veselības stāvokli, izziņa no soda reģistra, u.c.)?

□ Kāda ir foto/video publicēšanas politika pasākuma laikā (noteikumi, hashtag)?

□ Kāds ir dress-code, kas jāievēro pasākuma laikā?

□ Vai pasākumā būs pieejams profesionāls mediķis (ja jā, kur)?

□ Kā tiek organizēta saziņa starp brīvprātīgajiem/starp brīvprātīgajiem un koordinatoriem (mobilais 

telefons, rācijas) un

kādi ir komunikācijas noteikumi?

□ Kas noteikti jāņem līdzi (ēšanas trauki, kāda specifiska elektronika / materiāli)?



□ Kādi ir sejas un deguna masku lietošanas noteikumi pasākuma laikā 

iekštelpās/ārtelpās?

□ Vai un kā man ir jāveic sava brīvprātīgā darba uzskaite / jāieplāno 

laiks cita veida atskaišu sagatavošanai?

□ Vai es drīkstu atteikties no parādīšanās pasākuma foto/video 

materiālos?

□ Vai nekur lieki neesmu izpaudis savus personas datus?

□ Kad man jāinformē brīvprātīgā darba organizatori par savu plānu / 

iespēju maiņu?

□ Vai man ir jāinformē brīvprātīgā darba organizatori par kādām 

īpašām prasībām no manas puses (invaliditāte, alerģijas,

diēta, pieejamība, ekonomiskā situācija, u.c.)?



4.SOLIS Izvērtēšana

□ Vai es saņemšu apliecinājumu par dalību 

brīvprātīgajā darbā?

□ Vai man obligāti jāpiedalās brīvprātīgā darba 

izvērtēšanas pasākumos?

□ Kādi ir mani ieguvumi no dalības brīvprātībā?

□ Kādas ir manas perspektīvas pēc konkrētā 

brīvprātīgā darba pabeigšanas?



Materiāls veidots sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību un Valmieras 
Attīstības aģentūru. 

Materiāls sagatavots nodibinājuma “Valmieras atbalsta fonds” projekta «Brīvs 
prāts / gudrs prāts»(2021.LV/NVOF/MIC/048) ietvaros 2021.gadā. 

Materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par tā saturu atbild Valmieras atbalsta 
fonds. 




