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Inesis Boķis: Valmiera uzņēmusi pareizo attīstības kursu
2016. gadā, pēc 12 gadu darba Valmieras pašvaldības domes priekšsēdētāja amatā, Inesis Boķis 
pieņēma lēmumu turpināt strādāt savas pilsētas labā, pārstāvot Valmieras un Vidzemes reģiona 
intereses Saeimā. Sarunas laikā bijušais Valmieras mērs stāsta par pārmaiņām pilsētā kopš 
iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, par paveikto un par sadarbību ar „Valmierai un Vidzemei”. 

Kopš pašvaldību vēlēšanām pagājuši četri gadi. Kādi tie bijuši Valmierai?
 Tas bijis ar intensīvu darbu piepildīts, ekonomiskās izaugsmes laiks. Pilsētas attīstība notikusi 

pilnīgi visās jomās. Iedzīvotāju aptauju rezultāti apliecina, ka valmierieši ir apmierināti ar dzīvi 
pilsētā un viņu vēlmes un vajadzības saskan ar jau pirms vairāk nekā 15 gadiem izvēlēto pilsētas 
attīstības kursu – Valmiera kā Vidzemes reģiona centrs ražošanā, uzņēmējdarbībā, izglītībā, 
kultūrā un sportā. Valmierā ir konstruktīvs deputātu sastāvs, kas spēj vienoties un risināt 
jautājumus pilsētas interesēs. Turklāt iespēja nodrošināt lēmējvaras darba nepārtrauktību ir 
ļāvusi mums īstenot izvirzīto plānu - sasniegt to, ka Valmiera ir kļuvusi par pilsētu, kur vēlas 
strādāt daudz vairāk cilvēku par piedāvāto darbavietu skaitu. Tā ir kļuvusi par vietu, ko par 
savām mājām vēlētos saukt daudz vairāk cilvēku, nekā dzīvojamā fonda iespējas to ļauj. 

Nenoliedzami, pirms katrām vēlēšanām 
uzrodas tukšu salmu kūlēji, kuri ne vien 
kritizē jau izdarīto, bet sola to, ko vienkārši 
nav iespējams paveikt. Taču tikai pasakās 
pastāv zelta zivtiņa, kas uzreiz piepilda 
jebkuras trīs vēlēšanās. Diemžēl dzīvē tā 
nenotiek.  Jāsaprot, ka Valmieras izaugsme 
un attīstība ir daudzu gadu darbs, mērķtiecīgi 
plānojot to vismaz desmitgadi uz priekšu, 
lai savlaicīgi spētu piesaistīt finansējumu 
iecerētā īstenošanai. Mani uzskati par 
sekmīgu Valmieras attīstību sakrīt ar partijas 
„Valmierai un Vidzemei” vadības prioritātēm 
un redzējumu.
Par ko no šajā laikā paveiktā ir personīgs 
gandarījums?

 Strādājot Rīgā, izjūtu, ka ar valmieriešu 
viedokli un ierosinājumiem rēķinās. 
Mūs uzklausa, un esam līdzvērtīgi part-
neri pie sarunu galda. Ja pirms gadiem 
desmit pilsētas attīstības un valmieriešu 
interešu pārstāvniecība vēl nebija tik augstā 
līmenī, pēdējos gados apzināti ieguldīts 
darbs šīs saiknes uzlabošanā. To apliecina 
arī pašvaldības lēmums veidot Valmieras 
pārstāvniecību Rīgā – būt klāt tur, kur tiek 
pieņemti lēmumi par mums būtiskiem 
jautājumiem. Mēs jau labu laiku neesam 
lūdzēju lomā, bet partneri. Esam vienlīdzīgās 
pozīcijās ar Latvijas lielākajām pilsētām, 
daudzās jomās izvirzoties pat līderpozīcijā. 
Strādājot kopā ar pārējiem Saeimas 
deputātiem no Valmieras, mēs vienmēr 
vispirms iestājamies par jautājumiem, kas ir 
svarīgi Vidzemes reģionam.

Personīgs gandarījums ir par to, ka esam 
spējuši piesaistīt 11 miljonu eiro Valmierai un 
visam reģionam svarīgas sporta infrastruktūras 
izbūvei un attīstībai – jaunam peldbaseinam, 
J. Daliņa stadiona pārbūvei, vieglatlētikas 
manēžas un BMX trases būvniecībai. 
Tas būs ieguvums ne vien profesionāliem 
augstas klases sportistiem, bet arī ģimenēm, 
bērniem un jauniešiem, pilsētas viesiem, kā 
arī ikvienam valmierietim, kuram rūp sava 
veselība un aktīvs dzīvesveids.
Ar ko Valmiera var lepoties Latvijas 
kontekstā?

 Valmieras bagātība ir tās uzņēmīgie cilvēki. 
Valmierieši ir savas pilsētas patrioti, viņi ir 
apveltīti ar lielām darbaspējām, pragmatisku 
pieeju un ir gatavi nenogurstoši strādāt. 
Nevaru nepieminēt Valmieras uzņēmējus, 
kuriem varētu atkal un atkal pateikties par 
pienesumu pilsētas ekonomikai. Pateicoties 
viņiem, viss pilsētas organisms var elpot – cik 
dzīvīgi ir uzņēmēji, tik liela dzīvotspēja ir visai 
pilsētai. 

Mums ir daudz izcilu personību, kuras 
nesušas Valmieras vārdu pasaulē gan kultūrā, 
mūzikā, uzņēmējdarbībā, gan sportā un 
izglītībā. Personīgi īpaši sekoju līdzi sporta 
jomai – jūtu līdzi mūsu sportistiem sacensībās, 
pārdzīvoju par neveiksmēm un priecājos 
par uzvarām un sasniegumiem. Viņi kārtējo 
reizi apliecina, ka Valmiera ir ideāla vieta, 
kur dzīvot. Nav daudz tādu pilsētu pasaulē, 
kas var lepoties ar savu divkārtējo olimpisko 
čempionu! Lai arī kādus labumus un iespējas 
piedāvā Rīga, Valmiera ir manas mājas un 
mana mīlestība. Tā ir kā magnēts, kas pievelk. 
Un ir tik laba sajūta, kad vakaros, pēc aizvadītās 
darbadienas, atgriežos Valmierā – savās mājās.

Valmiera – pilsēta, kur domas pārtop labos darbos!
„Mēs esam enerģiski, uzņēmīgi un 
mērķtiecīgi. Tā es raksturoju Valmieru 
un mūsu visu kopīgo darbu kopš 
iepriekšējām pašvaldības vēlēšanām. 
Esam pieņēmuši drosmīgus lēmumus 
un bijuši arī „celmlauži” Latvijas 
mērogā, uzņēmušies atbildību 
un meklējuši jaunus risinājumus 
Valmieras attīstības labā. Tas ir bijis 
komandas darbs valmieriešu labā, lai 
vairotu iedzīvotāju labklājības līmeni, 
nodrošinātu izglītotu, veselu un aktīvu 
sabiedrību, sakārtotu uzņēmējdarbības 
vidi, kā arī veidotu pilsētu drošu 
un zaļu,” saka Jānis Baiks, 
Valmieras pilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētājs un partijas „Valmierai 
un Vidzemei" valdes priekšsēdētājs.
Domes priekšsēdētāja pienākumus 
sākāt pildīt 2014. gada novembrī. 
Kāds ir bijis šis laiks?

 Darbu pašvaldībā esmu iepazinis 
jau sen – 11 gadu biju izpilddirektors. 
Uzskatu, ka tā ir neatsverama pieredze, 
kas man tagad palīdz veidot skatījumu 
par Valmieras attīstību, redzēt 
kopsakarības daudz plašāk un precīzāk. 

Šis ir strauju pārmaiņu laiks, kad 
iepriekšējās desmitgades zināšanas var 
nederēt nākotnē, kad visiem ir jābūt daudz 
elastīgākiem un ātri spējīgiem piemēroties 
izaicinājumiem. Mainās darba attiecību 
modeļi, palielinās pieprasījums pēc 
zināšanām un speciālistiem, ienāk 
modernas tehnoloģijas ražošanā, pieaug 
robotu loma industrijā, un ir izteikta 
nepieciešamība sadarboties vienam ar 
otru. Vienlaikus mainās arī cilvēku vērtību 
skala. Mums ir dots izaicinājumiem pilns 
periods – spēt īstenot Valmieras pilsētas 
izvirzītos mērķus un piemēroties gan valsts 
likumdošanas, gan finanšu institūciju, 
gan citu apstākļu radītām izmaiņām. 
Vai arī tieši pretēji – iet, argumentēt 
un panākt, ka reģionu pilsētu viedoklis 
tiek respektēts, cīnīties pret „samocīto” 
reģionālo politiku, kad šodien nav zināms, 
kas būs rīt. Mums jābūt pārliecinātiem 
par Valmieras komandas spēku un jāspēj 
analītiski izvērtēt notikumus Latvijā, to 
ietekmi tuvāko gadu laikā uz reģioniem, 
izsvērt katras rīcības nākotnes potenciālu 
un izdarīt pareizo izvēli Valmierai, lai mēs 
virzītos augšup.

Kā izmaiņas valdības lēmumos 
ietekmējušas pašvaldību?

 Valmieras pilsētas pašvaldības 2017. gada 
budžeta veidošanā bija jāņem vērā vairāki 
izaicinājumi, kas prasīja papildu līdzekļu 
novirzīšanu. Ietekmi 581,6 tūkstošu eiro 
apmērā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, atstāja 
nepieciešamība ieviest jauno pedagogu darba 
samaksas modeli, kā arī valstī noteiktās 
minimālās algas paaugstināšana atbilstoši 
likumdošanai. Šādas valsts likumdošanas 
izmaiņas prasa pārskatīt pilsētas plānus, 
atteikties no daudzām iecerēm, lai varētu 
sabalansēt budžetu, neatstājot novārtā 
nevienu. Iespēju robežās atbalstījām gan 
sociālo jomu, gan uzņēmējdarbību, kultūru, 
sportu, gan jauniešu iniciatīvas, pašdarbības 
kolektīvus, gan izglītības iestādes un pilsētas 
īpašumu, zaļo teritoriju apsaimniekošanu. 
To mēs paveicām, tomēr atklāts paliek 
jautājums, kā tiek sagatavotas un īstenotas 
reformas valstī? Vai amatpersonas skatās 
tikai uz cipariem Excel tabulā, vai ir gatavas 
iedziļināties lietas būtībā, runāt ar nozares 
ekspertiem, saprast, kādus blakusefektus rada 
lēmumi? Ir iesākta neviennozīmīgi vērtēta 
reforma izglītības jomā, tagad dienaskārtībā 
ir nodokļu reforma, kas ietekmēs gan 
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Ričards Gailums: Valmieras bagātība ir tās iedzīvotāji
„Tikai kopā ar valmieriešiem varam veidot 

mūsu pilsētu labāku! Par to esmu pārliecinājies, 
pildot Valmieras pilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieka amata un domes 
deputāta pienākumus. Mana ilggadējā darba 
pieredze finanšu un jurisprudences jomā 
ļauj man ne tikai sniegt savu pienesumu 
Valmieras attīstībā, bet arī saskatīt, kas 
„slēpjas” aiz cipariem un lēmumiem un cik 
nozīmīgs pilsētai ir tās iedzīvotāju devums,” 
saka Ričards Gailums, Valmieras pilsētas 
pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks.
Kādu devumu, Jūsuprāt, Valmieras 
attīstībā sniedz iedzīvotāji?

Tas ir daudzveidīgs. Pie sarunu galda 
regulāri tiekos ar aktīviem iedzīvotājiem, kuri 

dalās novērojumos par to, ko nepieciešams 
sakārtot vai mainīt, kā arī piedāvā savus 
risinājumus. Manuprāt, valmierieši ir sa-
vas pilsētas patrioti. Tas izpaužas ne 
tikai, piemēram, basketbola mačos, kopā 
priecājoties par uzvarām, bet arī situācijās, 
kad norādām uz trūkumiem un piedalāmies 
problēmu risināšanā. 

Valmierā ir izveidojies spēcīgs nevalstisko 
organizāciju sektors, kas pārstāv dažādu 
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daudzdzīvokļu namu pagalmi un īstenoti 
energoefektivitāti veicinoši remontdarbi.
Savukārt energoefektīvs ielu apgaismojums 
ieviests 43% ielu infrastruktūras.

Valmierā ir nodrošinātas izglītības iespējas no 
pirmsskolas līdz sirmam vecumam, kā arī sniegta 
iespēja pārkvalificēties, apgūt jaunas prasmes, 
līdz ar to - piemēroties mainīgā darba tirgus 
vajadzībām. Uzskatu, ka izglītībā visiem jābūt 
vienādām iespējām – neatkarīgi no materiālā 
stāvokļa vai labklājības. Pats svarīgākais, lai 
spējam nodrošināt Valmieras izglītības iestādēs 
iegūtās izglītības konkurētspēju, kvalitāti. 

Pozitīvi vērtēju, ka Valmierā iedzīvotāji 
rūpīgi seko līdzi pašvaldības darbam, sniedz 
komentārus, ierosinājumus, kā arī iesaistās 
pilsētas attīstības veicināšanā. Tas nozīmē, ka 
mums ir izdevies izveidot dialogu un strādājam 
vienotam mērķim. 
Kā raugāties uz deputātu paveikto un 
nākotnē plānoto?

Valmierai ir vienota deputātu komanda - 
lietpratēji, kuri teicami pārzina savu jomu, 
spēj sniegt konstruktīvus priekšlikumus 
un ir gatavi iedziļināties jautājumu būtībā, 
tādējādi attaisnojot vēlētāju sniegto uzticības 
mandātu. Katram deputātam neatkarīgi no 
partejiskās piederības ir jānoliek malā savas 
personīgās ambīcijas, „patīk” vai „nepatīk”, 
un septiņreiz jāizsver pirms balsojuma, 
kā labāk pilsētai un tās iedzīvotājiem. Ja, 
pieņemot katru lēmumu, to atcerēsimies, tad 
rezultāti neizpaliks. Pēc šādiem kritērijiem 
veidojam arī jauno deputātu kandidātu 
sarakstu, aicinot komandā profesionāļus, 
kuriem ir motivācija strādāt savu iedzīvotāju 
labā un godprātīgi pārstāvēt viņu intereses.

Augstskolas devumu, kā arī profesionālās 
izglītības un uzņēmējdarbības sadarbību. Ar 
katru gadu pieaug kultūrai un atpūtai, aktīvam 
dzīvesveidam virzītais finansējums, turklāt 
Valmierā darbojas ļoti spēcīgas šīs jomas 
organizācijas, kuru vārds izskan tālu ārpus 
mūsu pilsētas un valsts robežām. Valmieras 
sniegtos pakalpojumus izmanto gan vietējie, 
gan apkārtējo novadu iedzīvotāji. Tas ļoti lielā 
mērā ir uzņēmēju nopelns: ja labi biznesam, 
tad labi klājas ikvienam iedzīvotājam, tāpēc 
ar pilsētai pieejamiem resursiem atbalstīsim 
uzņēmējdarbību un jaunu investīciju piesaisti 
arī nākotnē. Jāatzīmē, ka arī uzņēmējdarbības 
jomā arvien biežāk redzam, ka ir nepieciešams 
apvienot resursus, zināšanas, jaudu un 
radīt jaunas struktūras, kooperēties, ieviest 
inovācijas, lai kopā radītu augstākas pievienotās 
vērtības produktus un attīstītu eksportspēju.
Ko no paveiktā jau šobrīd var redzēt 
pilsētā?

Krietns darbs paveikts pilsētas infrastruktūras 
pilnveidošanā – atjaunotas vairākas ielas un 
gājēju ietves, pārbūvēti auto stāvlaukumi, 
rekonstruēti gājēju tilti, izbūvēti veloceliņi. 
Turpinās darbi Vecpuišu parkā, savukārt 
Vienības laukums jaunā veidolā tiks atklāts 
Latvijas simtgades svinību posmā. Vēl pie lieliem 
projektiem minama Valmieras Kultūras centra 
pārbūve un Valmieras pils kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana, izveidojot Valmieras 
kultūrvides centru. Iedzīvotājiem ērtāka 
kļuvusi Vidzemes slimnīca, kur norisinājās 
rekonstrukcijas darbi. Turpināsim iesākto 
rekonstrukciju vairāku miljonu eiro apmērā. 
Ar pašvaldības līdzfinansējumu sakārtoti vairāki 

Kādēļ nolēmāt startēt arī Burtnieku 
novadā?

Valmieras pilsētas ekonomiskā izaugsme 
ir cieši saistīta ar apkārtējo novadu izaugsmi 
un to iedzīvotāju labklājību, sadarbību starp 
pilsētu un novadiem. Aptuveni 10% Valmierā 
strādājošo ir deklarējuši savu dzīvesvietu tieši 
Burtnieku novadā. Lai novads spētu sekmīgi 
attīstīties, pašvaldības interešu pārstāvēšanai 
jābūt pārdomātai un prognozējamai. 
Burtnieku novada mainīgā politiskā vide kavē 
novada attīstību, tādēļ esam gatavi ieguldīt savu 
pieredzi un zināšanas, lai veicinātu Burtnieku 
novada ekonomisko izaugsmi. Esam izvirzījuši 
Guntaru Štrombergu, zinošu uzņēmēju, būt 
par saraksta līderi Burtnieku novadā.
Par kuriem darbiem personīgi ir lielākais 
gandarījums?

Prieks ir par katru paveikto darbu, nevērtējot 
pēc apjoma, bet gan satura un pievienotās 
vērtības. Vēsturisks solis bija Valmieras 
teritorijas palielināšana par 118 hektāriem, 
pārdalot robežas ar Beverīnas novada 
pašvaldību industriālā parka veidošanai. 
Tāpat svarīgs solis bija Valmieras pilsētas 
pārstāvniecības Rīgā atvēršana. 

Vienlaikus neesam ieslīguši 
pašapmierinātībā, bet spējam atzīt, ka ne 
vienmēr viss izdevies tā, kā sākotnēji plānots. 
Ir bijuši dažādi izaicinājumi, ieceres un idejas 
attīstībai, ko apstādinājis finansiālo iespēju 
trūkums. Ir jautājumi, ko vajadzēja risināt 
citādāk un ātrāk. Valmiera ir manas mājas un 
spēka avots, tāpēc kopā ar komandu es esmu 
gatavs arī turpmāk strādāt, lai šī pilsēta zeltu 
un plauktu.

līdzcilvēku atbalsta un iesaistes tradīcijas 
ne tikai Valmierā, bet visā Vidzemē. Esmu 
darbojies fondā un redzējis, cik vienreizējas 
mēdz būt iedzīvotāju idejas. Roku rokā 
darbojoties ar uzņēmējiem, īstenotas 
aktivitātes, kas pārvēršas par pamatu citām 
radošām idejām.
Vai arī uzņēmējus varam dēvēt par 
Valmieras bagātību?

Noteikti! Šķiet, ka jau vēsturiskās Hanzas 
savienības laikā esam ieguvuši un līdz 
mūsdienām saglabājuši tirgotāju, darījumu 
cilvēku „gēnu”. Valmiera tolaik bija politisku 
un ekonomisku notikumu, tirdzniecības 
ceļu krustpunktā, un uzņēmējdarbība bija 
attīstības pamatā. Mūsdienās Valmieras 
uzņēmējiem piemīt degsme un neatlaidība, 
neskatoties uz to, vai tās ir organizācijas ar 
daudzmiljonu apgrozījumu un tāda mēroga 
klientiem kā NATO armija vai, piemēram, 
individuāls komersants, kurš piedāvā tūrisma 
pakalpojumus - īpašu izbēgšanas spēli, 
amatniecības izstrādājumus, pārgājienus vai 
laivošanas tūres. 

Nozīmīgu pienesumu devusi Uzņēmēju 
konsultatīvā padome, sniedzot priekšlikumus 
pilsētas attīstībai un iesaistoties to īstenošanā. 
Viens no jaunākajiem ierosinājumiem, pie 
kura īstenošanas norit darbs, ir transporta 
infrastruktūras attīstības koncepcijas izstrāde 
un priekšlikumu iesniegšana autotransporta 
novietošanai pilsētas teritorijā.

Veiksmīga sadarbība ir arī ar Valmieras 
pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām. SIA 
„Valmieras ūdens” sakārto ūdenssaimniecības 
un kanalizācijas sistēmu pilsētā. Šo gadu 
laikā panākts, ka jau 99% mājsaimniecību 
iespējams pieslēgties rekonstruētajam 
centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijai. 
Nenovērtējamas ir SIA „ZAAO” aktivitātes 
vides sakopšanā: Valmierā uzstādīti deviņi 
pazemes atkritumu konteineru laukumi, 
ir Eko laukumi un šķirošanas punkti, 
regulāras akcijas ar iespēju bez maksas nodot 
atkritumus, kurās iesaistās arvien vairāk 
iedzīvotāju, vides izglītības aktivitātes, turklāt 
šogad ieviesta atkritumu apsaimniekošanas 
tiešsaistes sistēma LAIPA, kas palīdzēs novērst 
nelegālu atkritumu nokļūšanu Valmieras 
pilsētas mežos un apkārtējā vidē. 

2013. gadā SIA „VTU Valmiera” 

pašvaldības, gan uzņēmējus, gan katra 
indivīda maciņu. „Plosāmies” pa veselības 
nozari, kas savukārt ietekmē finansējumu 
mūsu reģionālajai slimnīcai. Viens nepareizs 
lēmums noved pie daudz tālejošākām 
sekām, nekā mēs domājam. Ja pašvaldības 
tiek rosinātas savstarpēji sadarboties, tad arī 
es rosinu ministrijas savstarpēji sadarboties 
un problēmas risināt kopā, konsolidējot 
resursus un zināšanas. Tas attiecas arī uz 
Eiropas Savienības fondu finansējuma 
piesaistes procesu, kas ir padarīts maksimāli 
birokrātisks, garš un necaurskatāms.  Ja skolā 
mēs mācām bērniem kompetencēs balstītu 
pieeju un komandu veidošanu no dažādu 
jomu speciālistiem, tad aicinu to piemērot arī 
valsts pārvaldē.
Atgriežoties pie Valmieras, kādas ir 
"Valmierai un Vidzemei" prioritātes 
un galvenais paveiktais četrgadē?

Mūsu prioritāte ir nemainīga - Valmiera 
kā Vidzemes reģiona attīstības centrs un 
valmieriešu labklājība. Tādā virzienā soli pa 
solim ejam, turpinot Ineša Boķa, iepriekšējā 
mēra, izvirzīto politiku, ar darbiem apliecinot 
to, ko esam definējuši „Valmierai un Vidzemei” 
priekšvēlēšanu programmā.

Jau vairākus gadus Valmiera ir līderos Latvijas 
lielo pilsētu vidū pēc teritorijas attīstības līmeņa 
indeksa. Latvijas mērogā esam otrajā vietā 
saražotās un pārdotās rūpnieciskās produkcijas 
apjoma ziņā. Ieguldām izglītībā un izmantojam 
mums pieejamos resursus – Vidzemes 

rekonstruēja Valmieras autoostu, gandrīz 
pilnībā demontējot 1957. gadā atklāto ēku, 
turklāt uzņēmumā mērķtiecīgi norit darbs 
pie autobusu parka atjaunošanas, iegādājoties 
pēc iespējas videi draudzīgākus modeļus. 
AS „Valmieras Enerģija” ir mūsu sadarbības 
partneris „zaļās” siltumenerģijas ieviešanā, kas 
ietekmē arī to, ka Valmierā varam nodrošināt 
zemāku siltumenerģijas tarifu un esam 
elastīgāki, reaģējot uz izmaiņām tirgū. 

Jāpiemin, ka Valmiera ir viena no līderēm 
valstī, kas, daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 
apsaimniekotājiem sadarbojoties ar SIA 
„Valmieras namsaimnieks”, izmanto Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 
un īsteno namu renovācijas projektus 
energoefektivitātes paaugstināšanai. No 167 
pilsētas daudzdzīvokļu namiem to realizējuši 
67. Turpinot darbu pie Vidzemes slimnīcas 
infrastruktūras sakārtošanas, tuvāko piecu 
gadu laikā notiks iekštelpu remonts un telpu 
pārbūve, tiks izremontētas visas slimnīcas līdz 
šim neremontētās telpas. Atbalstot Vidzemes 
Olimpisko centru, ne tikai īstenojam 
sporta infrastruktūras attīstības projektus, 
nodrošinām sportistiem treniņu un sacensību 
apstākļus, iespējas aktīvai atpūtai, tautas 
sportam, bet arī piedāvājam valmieriešiem 
un pilsētas viesiem iespēju apmeklēt 
Atpūtas parku, kurā ir izveidots komplekss 
piedāvājums dažādām vecuma grupām – 
Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks ar baskāju 
takām, taku kokos, nūjošanas, skriešanas un 
citām aktivitātēm.
Tuvojas Latvijas simtgade. 
Ko dāvināsim Valmierai?

Lielākā dāvana ir tāda, kam ir paliekoša 
vērtība. Tādas valmierieši jau pasnieguši 
vairākkārt – pērn notika pirmais Valmieras 
vasaras teātra festivāls, mūsu Valmieras 
Mūzikas skolas skolotājai Gaidai Ungurei – 
Latvijā vecākajam strādājošajam pedagogam 
– tika pasniegts Triju Zvaigžņu ordenis, 
valmieriete Liene Laviņa-Kalnaella par 
dokumentālo filmu „Tev, Rūķi!” nacionālajā 
filmu festivālā „Lielais Kristaps” saņēma 
galveno balvu nominācijā „Labākā debija”. Tie 
ir spilgti nenogurstoša darba apbalvojumi, un 
vēl ir daudz cilvēku, kuri nesavtīgi diendienā 
darbojas savas pilsētas, valsts labā, piemēram, 
jaunsardze un zemessardze. Vēsturiski 
Valmiera valstij ir pasniegusi nozīmīgu 
dāvanu, jo pirmais nacionālais latviešu karogs 
ir šūts Valmierā.

iedzīvotāju grupu intereses. 2016. gadā, lai 
veicinātu sadarbības partneru informētību, 
līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos 
un kopīgu projektu īstenošanu, parakstījām 
līgumu ar 19 sociālās jomas nevalstiskajām 
organizācijām. Tādējādi arī apliecinām 
rūpes par līdzcilvēkiem. Varu minēt vairākus 
piemērus: pērn nolēmām uzticēt nakts 
patversmes pakalpojuma nodrošināšanu 
biedrībai „Latvijas Samariešu apvienība”, 
finansiāli ik gadu atbalstām biedrību 
„Kristīgais žēlsirdības centrs”, tai skaitā 
biedrības uzturēto un sadarbības partneru 
atbalstīto bērnu labdarības zupas virtuvi. 
2015. gadā ar nodibinājumu „Fonds „Iespēju 
tilts”” un Labklājības ministriju atvērām 
Dienas aprūpes centru „Stropiņš” personām 

ar garīga rakstura traucējumiem. Jau 
desmito reizi šogad kopā ar Ziemeļvidzemes 
internātpamatskolu un Kocēnu novada domi 
organizēsim starptautiskās sporta spēles 
bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām 
„Mēs varam!” – tā ir sportiska gara un 
sadraudzības paraugstunda.

Valmiera vairs nav iedomājama bez 
Valmieras novada fonda – organizācijas, kas 
izveidojusi un uztur sabiedrības tolerances, 



– starptautiski mūzikas, mākslas festivāli, kas ir aktuāli un svarīgi jauniešiem. Būtu vairāk jāmēģina 
panākt „decentralizācija” – ļaut, lai pasākumi iziet ārpus pilsētas centra, piemēram, uz stacijas pusi vai 
Jāņparku. Tāpēc ļoti ceru, ka blakus Valmieras Mākslas vidusskolai, jaunajai daudzdzīvokļu īres nama 
mājai radīsies tāds nosacīts radošo industriju koncentrāts, lai vērstu visu pilsētu modernu un pievilcīgu. 
Patiesībā Valmierai ir viss, lai tā tieši šobrīd atrastu un īstenotu virzienu, kādā attīstīties, un kļūtu par 
nozīmīgu – modernās arhitektūras, mākslas, kāda izglītības virziena vai sporta centru. To es arī gribu 
panākt – iedrošināt uzņemties un realizēt lielas, nozīmīgas idejas, neizšķīst, klīstot visos virzienos. 

investīciju piesaistē, tādējādi radot arī jaunas 
darbavietas. Mums ir jāatbalsta ikviens spējīgs, 
enerģisks jaunais uzņēmējs, kas ir gatavs 
radīt darba vietas, veidot savu uzņēmumu, 
tāpēc priecājos, ka ar Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras atbalstu darbu ir atsācis 
Valmieras Biznesa inkubators, kurā ir uzņemti 
25 jaunie uzņēmumi. Startējot pašvaldību 
vēlēšanās, apsolīju, ka viens no svarīgākajiem 
manas darbības virzieniem būs komunikācijas 
uzlabošana starp pašvaldību un uzņēmējiem. 
Šobrīd abu pušu sadarbība rit veiksmīgi – 
kopīgi tiekamies Uzņēmēju konsultatīvajā 
padomē, Tūrisma konsultatīvajā padomē, 
uzņēmējdarbības forumos un individuāli. Ik 
gadu atbalstām Vidzemes uzņēmēju dienu 
norisi Valmierā, un, lai pateiktos par uzņēmēju 
ieguldījumu, ir izveidots apbalvojums „Balva 
uzņēmējdarbībā”.

Tāpat, lai stiprinātu saikni starp pašvaldību, 
uzņēmējiem un izglītības iestādēm, pagājušajā 
gadā tika izveidota „Valmieras Attīstības 
aģentūra”. Tā veidota kā reģionāla inovāciju 
sistēma, kas nodrošinās uzņēmējdarbībai 
un industrijai nepieciešamo cilvēkresursu 
prasmju apgūšanu, kā arī veicinās zināšanu 
un tehnoloģiju pārnesi. Īpaši vēlos uzsvērt 
aģentūras sadarbību ar profesionālās un 
augstākās izglītības iestādēm. Šāds dialogs 
starp uzņēmējiem, izglītības iestādēm, pilsētas 
vadību ir vitāli nepieciešams, lai mēs varētu 
nodrošināt augstskolas konkurētspēju, ietu 
līdzi laikam un sagatavotu jaunos speciālistus, 
kuri domātu kategorijās nevis kā darba 

3

GUNTARS  ŠTROMBERGS - uzņēmējs,  SIA „ITA” valdes priekšsēdētājs. 
Darba gaitas Valmierā sācis 1987.  gadā, te attīstot arī savu uzņēmējdarbību.

Valmiera ir Vidzemes reģiona centrs – dzinējspēks ražošanas un uzņēmējdarbības jomā. Pilsēta 
par tādu ir kļuvusi daudzu gadu garumā, pateicoties mērķtiecīgiem, uzņēmīgiem un drosmīgiem 
cilvēkiem, sava ceļa gājējiem.  

Šobrīd aktuāls un sarežģīts jautājums, pie kura strādājam, ir par Vidzemes industriālā parka 

izveidi, industriālās zonas sakārtošanu pilsētas dienvidu daļā, Eiropas Savienības finanšu līdzekļu 
piesaisti ieceru īstenošanai un iespējām rast papildu investīcijas. Tie ir būtiski jautājumi pilsētas 
tālākai attīstībai, jo tieši infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības atbalstam ilgtermiņā dos 
jūtamu rezultātu valmieriešu un apkārtējo novadu iedzīvotāju labklājībai, jaunu uzņēmumu un 

ARTŪRS SKRASTIŅŠ - Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors. 
Strādājis Izglītības valsts inspekcijā un LR Izglītības un zinātnes 
ministrijā, bijis J. Endzelīna Kauguru pamatskolas direktors un Valmieras 
sākumskolas direktors.

Vērtējot šajā laikā paveikto, esmu gandarīts, ka visi dotie solījumi ir izpildīti: nodrošinām 
vietu pirmsskolas izglītības iestādē bērniem no pusotra gada vecuma, iespēju bērniem un 

EVITA AŠERADENA -
VSIA „Valmieras Drāmas teātris” 
valdes locekle. Dramaturģe, grāmatu 
un stāstu ciklu autore.

Mana motivācija, startējot pašvaldības 
vēlēšanās, ir veltīt savu darbu, laiku un 
uzmanību tam, lai cilvēki vēlētos dzīvot 
Valmierā ne vien sakārtotās infrastruktūras un 
darba iespēju dēļ, bet arī tādēļ, ka te viņi jūtas 
harmoniski, jo pilsētā vienlaikus ir arī kultūras 
un sporta iespējas. Lai Valmierā gribētos uzaugt 
un arī novecot. Šajos gados ir realizētas vairākas 
jaunas un valmieriešiem nozīmīgas iniciatīvas, 
kas pēc dažiem gadiem ļaus saukt Valmieru par 
vietu, kur arvien vairāk cilvēku vēlēsies strādāt, 
atpūsties, dibināt ģimeni un dēvēt šo pilsētu par 
savējo. Tai pašā laikā ir ļoti daudz darāmā, lai 
Valmieras pilsēta saprastu, kas patiešām ir tās 
ceļš, lai iezīmētos pasaules kartē. Pilsētai jāatrod 
savs stils, tas šobrīd ir galvenais, tas ir mans 
mērķis, tāpēc es piedalos. Viens no Valmieras 
lepnumiem, protams, ir Valmieras teātris. Pilnīgi 
noteikti Latvijā vārdi „Valmiera” un „teātris” ir 
sinonīmi – kaut kas ļoti pašsaprotams. Jo, vērtējot 
pasaules kontekstā, tas ir unikāli, ka pilsētai ar 
25 000 iedzīvotāju ir profesionālais teātris, kurā 

DOMES DEPUTĀTI PAR PAVEIKTO VALMIERĀ
ņēmēji, bet kā potenciālie darba devēji. Viena 
no lielākajām problēmām Valmierā šobrīd ir 
dzīvojamā fonda trūkums, kas būtiski kavē 
jaunu, izglītotu cilvēku piesaisti jebkurā jomā. 
Ar gandarījumu varu teikt, ka jau tuvākā gada 
laikā, uzbūvējot daudzdzīvokļu īres namu, šī 
problēma, lai arī daļēji, tomēr tiks atrisināta.
Man, līdzīgi kā tiem vairāk nekā 30% cilvēku, 
kuri par savu darbavietu izvēlējušies Valmieru, 
bet dzīvo citviet, rūp ne vien pilsētas, bet arī 
sava, Burtnieku novada attīstība. Burtnieku 
novada Valmieras pagastā dzīvoju kopš 
studiju beigšanas – te esmu pavadījis visu 
līdzšinējo dzīvi. Pildot Valmieras pašvaldības 
domes deputāta pienākumus, esmu guvis 
lielu pieredzi dažādu jautājumu risināšanā. 
Izjūtot gandarījumu par paveikto un sasniegto 
Valmierā, vienlaikus vienmēr bijusi vēlēšanās 
dot ieguldījumu Burtnieku novada izaugsmei. 
Pazīstot cilvēkus, kuri dzīvo un strādā 
Burtnieku novadā, un pārzinot jautājumus, 
kas prasa nekavējošu iesaisti un risinājumu, 
esmu pārliecināts, ka mēs savā novadā 
varam izdarīt vairāk un dzīvot labāk. Jā, arī 
Burtnieku novadā notiek attīstība, taču to kavē 
lēmējvaras – ievēlēto deputātu savstarpējās 
nesaskaņas, konflikti, nespēja vienoties par 
būtisko – kopīgu darbu iedzīvotāju labā. 
Tādēļ esmu pieņēmis lēmumu uzņemties 
saraksta līdera pienākumus un veidot partijas 
„Valmierai un Vidzemei” deputātu kandidātu 
sarakstu dalībai pašvaldību vēlēšanās 
Burtnieku novadā.

tiek iestudēti pasaules klasikas darbi, katru dienu 
notiek izrādes un strādā labākie Latvijas režisori.

Pagājušajā gadā Valmieras teātris sadarbībā ar 
Valmieras pilsētas pašvaldību iedibināja jaunu 
tradīciju teātra mākslā – Valmieras vasaras teātra 
festivālu, kas norisinājās pilsētvidē un trīs dienu 
laikā spēja pulcēt vairāk nekā 5000 skatītāju 
teātra izrādēs, kino un koncertos. Skatītāji un 
teātra jomas profesionāļi to novērtēja, atzīstot par 
jaunu „nišu” Latvijas mākslas jomā. To apliecina 
arī piešķirtā Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio 
gada balva „Kilograms kultūras 2016” kategorijā 
„Gada pārsteigums”. Šogad notiks bērniem 
veltīts mazais festivāls „Valmieras vasaras teātra 
festivāls. Bērni”. Teātrim un arī pilsētai ir 
vajadzīga jauna radošā enerģija. Šovasar, pēc 
14 gadu ilga pārtraukuma, Latvijas Kultūras 
akadēmija uzņems jaunu teātra aktieru kursu, kas 
tiks veidots sadarbībā ar Valmieras teātri. Man 
ir gandarījums, ka pilsētai tas ir svarīgi un tiks 
domāts par jaunu cilvēku iedzīvošanos Valmierā. 
Valmierieši prot novērtēt un mīl kultūru – viņi 
ir ne vien prasīgi pasākumu apmeklētāji, bet ir 
gatavi arī paši aktīvi līdzdarboties. Valmierā ir 
spēcīgas deju, koru un amatierteātra tradīcijas.  
Arvien vairāk blakus profesionālajai un 
amatiermākslai parādās alternatīvie pasākumi 

jauniešiem bez maksas piedalīties tehniskās 
jaunrades pulciņos Valmieras Jaunatnes 
centrā „Vinda”, esam atbalstījuši Valmieras 
tehnikuma modernizāciju un Vidzemes 
Augstskolas Inženierzinātņu kompleksa 
izveidi.  Par nozīmīgu veikumu uzskatu gan 
Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanu 
skolu mācību kabinetu labiekārtošanai un 
mācību aprīkojuma uzlabošanai, gan regulāru 
pašvaldības līdzfinansējumu pedagogu un 
tehnisko darbinieku darba samaksai, gan 
arī pirmsskolas izglītības iestādes „Kārliena” 
rekonstrukciju. Esmu atbalstījis finansējuma 
piešķiršanu interešu izglītības programmām un 
materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai Valmieras 
Jaunatnes centrā „Vinda” un izglītības iestādēs, 
jo tas ir ilgtermiņa ieguldījums bērnos un 
jauniešos.

Runājot par paveikto, nevar nepieminēt 
2016. gadā apstiprināto Valmieras pilsētas 
Izglītības nozares attīstības stratēģiju 2016.-
2020. gadam, kas ir ieguldījums ilgtspējīgu, 
kvalitatīvu un pieejamu izglītības pakalpojumu 
attīstībā Valmierā. Lai Valmieras Valsts 
ģimnāzija veiksmīgi realizētu valsts ģimnāzijām 
izvirzītos mērķus un uzdevumus un panāktu 
līdzīgi motivētu klases sastāvu, pagājušajā gadā 

izmainījām skolēnu uzņemšanas nosacījumus, 
ieviešot stingrākus iestājpārbaudījumus. 
Ģimnāzijā ir vieta spēcīgi motivētiem un 
ambicioziem jauniešiem, kuriem ir augsti 
mērķi un pārliecība, ka pamatīgas zināšanas 
un iegūtās kompetences ir viņu izaugsmes 
pamats. Uzskatu, ka mūsdienīgam, inteliģentam 
cilvēkam ir vienlaikus un vienlīdz spēcīgi 
jāpilnveido abas smadzeņu puslodes, tādēļ īpašu 
uzmanību kopā ar kolēģiem pievēršam eksakto 
zinātņu mācību programmām. Valmieras 
Valsts ģimnāzija ir iesaistījusies ES līdzfinansētā 
projektā, no kura tiks piesaistīts finansējums šo 
mācību priekšmetu kvalitatīvai un mūsdienīgai 
apmācībai nepieciešamās materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošanai. Paveiktais izglītības jomā 
un plašās iespējas interešu, profesionālajā, 
augstākajā izglītībā un mūžizglītībā novērtētas 
ne vien reģiona, bet arī Latvijas un starptautiskā 
līmenī. Valmiera ir pirmā pilsēta no Latvijas, kas 
uzņemta starptautiskajā „UNESCO Izglītības 
pilsētu sadarbības tīklā”. Tāpat Valmiera katru 
gadu ir Latvijas izglītības līderu foruma „Iespēju 
tilts” norises vieta. Esmu pārliecināts, ka, 
pateicoties profesionālas un zinošas komandas 
darbam, Valmiera ir kļuvusi par Vidzemes 
izglītības centru.
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politikas īstenošanas pēctecīgumu. Protam 
izvirzīt kopējus mērķus, apzināt dažādu 
sabiedrības grupu vajadzības un raudzīties 
uz pilsētu kā vienotu veselumu, ar īpašo 
katrā tās apkaimē, savienotu ar apkārtējiem 
novadiem un reģionu. Vienlaikus esam 
atvērti jauniem risinājumiem un partnerībām, 
starptautiskumam, vēl vairāk jāskatās uz 
lietderīgām inovācijām pilsētas attīstībai.

Mūsu panākums ir tas, ka ir pieaudzis 
tūrisma pieprasījums vietējā un ārvalstu tirgū, 
pilsēta ir ieguvusi daudz lielāku atpazīstamību 
gan kā vēsturiskā Hanzas savienības pilsēta, 
Gaujas Nacionālā parka Ziemeļu vārti, 
gan Igaunijas robežai tuvu esoša pilsēta 
ar plašu pakalpojumu klāstu kaimiņvalsts 
iedzīvotājiem. Šāda atpazīstamība ir svarīga, 
lai cilvēki izvēlētos apmeklēt Valmieru  
un tādējādi radītu ekonomisko aktivitāti 
pilsētā. Mūsu ilgtermiņā izraudzītā stratēģija 
izrādījusies precīza, pozicionējot Valmieru kā 
pasākumu galamērķi visdažādākajās jomās. 
Turpmāk vēl vairāk jānostiprina uzsāktā 
pilsētas zīmolvedības stratēģija.

Šis ir gads, kad kopā ar partneriem Rīgas – 
Gaujas reģionā nesam Eiropas gastronomijas 
reģiona titulu, iesaistoties daudz plašākā un 
vērienīgākā Eiropas pilsētu tīklojumā. Mēs 
pamatoti izceļam Latvijas dabas un Valmieras 

ANDRIS KLEPERS - Vidzemes Augstskolas docents un pētnieks, 
Sabiedrības zinātņu fakultātes Tūrisma un atpūtas studiju virziena di-
rektora vietnieks, SIA Nocticus valdes loceklis.

Strādājot kā domes deputāts, varu būt lepns par paveikto daudzās jomās – kultūrā, sportā, 

izglītībā, tūrismā, uzņēmējdarbības veicināšanā, sociālās jomas pārvaldībā un sadarbībā ar 
nevalstiskajām organizācijām. Tas liecina, ka mūsu komanda ir rīcībspējīga un prot nodrošināt 

DOMES DEPUTĀTI PAR PAVEIKTO VALMIERĀ

ANDREJS GLUHOVS - Valmieras 2. vidusskolas direktors, sporta skolotājs. 
Bijis interešu izglītības skolotājs, volejbola treneris.

Valmierieši ir atklāti, strādīgi un prasīgi – mums raksturīgi, ka neapstājamies pie iesāktā, 

bet tiecamies uz jauniem mērķiem. Plašas izglītības iespējas, sakārtota izglītības iestāžu 
infrastruktūra, daudzveidīgs sporta un interešu izglītības piedāvājums bērniem un jauniešiem, 
kā arī augstvērtīgās zināšanas, ko iegūst mūsu skolu un augstskolas absolventi, liecina par 

ANTRA KUPRIŠA -
SIA „Vidzemes   slimnīca” galvenā  
māsa, Dzemdību un ginekoloģijas 
nodaļas sertificēta vecmāte un 
pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātes 
Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. 
Darbojas „Latvijas Vecmāšu asociācijā”.

Deputāta pienākumus pildu kopš 2014. 
gada novembra. Šajā laikā savu darbu un 
enerģiju esmu veltījusi tam, lai Valmiera 
kļūtu par vēl draudzīgāku pilsētu jaunajām 
ģimenēm, kur ikviens jūtas labi gan darbā, 
gan atpūtā. Mans mērķis – bērna izaugsmei 
un attīstībai jau no pirmās dzīves dienas jābūt 
prioritātei pilsētas ilgtermiņa attīstībā. 

Strādājot Vidzemes slimnīcā, ikdienā 
satieku daudzas jaunās ģimenes un dzirdu viņu 
vēlmes un vajadzības, kā arī to, ka pašvaldības 
sniegto atbalstu viņi patiešām novērtē.  
Pēdējos gados daudz un mērķtiecīgi darīts, lai 
Valmieru par savām mājām izvēlētos jaunās 
ģimenes – nodrošinām iespēju bez maksas 
reģistrēt laulību, esam būtiski palielinājuši 
bērna piedzimšanas pabalstu, ir plaša sociālā 
atbalsta sistēma ģimenēm ar bērniem. Ļoti 
īpašs pasākums katra gada sākumā ir pirmā 
jaundzimušā valmierieša sveikšana, kurā 
bērniņam tiek dāvināta sudraba karotīte 

un cepurīte Valmieras karoga krāsās. Šādu 
cepurīti kā dāvanu saņem ikviens mazais 
valmierietis.

Novērtēju iniciatīvu Valmierā izveidot 
Jauno mediķu akadēmijas filiāli, kas 
tapusi Vidzemes slimnīcas, Rīgas 
Stradiņa universitātes un Valmieras Valsts 
ģimnāzijas sadarbības rezultātā. Tā ir iespēja 
vidusskolēniem Valmierā apmeklēt Rīgas 
Stradiņa universitātes profesoru lekcijas un 
iepazīt mediķa profesiju, pārliecinoties, vai 
šis ir īstais karjeras aicinājums. Vidzemes 
slimnīca ir drošākais atbalsts Valmierā un visā 
Vidzemē. Latvijas kontekstā izceļamies ar to, 
ka mums ir īpaša Insulta vienība, kādas nav 
visās slimnīcās. Mums ir lielisks Rehabilitācijas 
centrs, kā arī Hemodialīzes nodaļa, kur palīdz 
cilvēkiem ar nieru problēmām. Esam Mazulim 
draudzīga slimnīca, mums ir Perinatālās 
aprūpes centrs priekšlaicīgi dzimušiem 
mazuļiem. Slimnīcā ir atbilstoši Eiropas 
vadlīnijām akreditēta laboratorija, kur strādā 
augsti kvalificēti speciālisti. Runājot par 
pilsētu kopumā, atzinīgi vērtēju strukturālās 
izmaiņas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē, 
izveidojot Ģimenes atbalsta nodaļu, kur 
Valmieras ģimenēm tiek piedāvāta palīdzība 
bērnu audzināšanas un aprūpes jautājumos. 
Te ir pieejama visplašākā speciālistu palīdzība 
- psihologs, sociālais darbinieks, sociālais 

rehabilitētājs, „pep” mammas un citi. Būtiski, ka pašvaldība rūpējas ne vien par ilglaicīgo 
sociālo aprūpi – pansionāta pieejamības nodrošināšanu, bet arvien uzlabo arī īslaicīgās aprūpes 
pakalpojumu. Esam pilnveidojuši arī mājas aprūpes pakalpojumu. Vēlos pateikties organizācijai 
„Latvijas Samariešu apvienība” par sadarbību šajos jautājumos. Viens no pareiziem lēmumiem ir 
arī iesaistīšanās Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Darbošanās šajā jomā ir vērsta uz veselības 
veicināšanu un profilakses pasākumiem. Esot šajā apvienībā, mums ir iespēja piesaistīt Eiropas 
Savienības finansējumu pilsētai būtisku veselības jomas jautājumu risināšanai. 

gardēdības bagātības, apvienojot senās 
zināšanas, šodienas iespējas un radošumu. 
Gardēdības tūrisms kļūst arvien pieprasītāks 
pasaulē. Vienlaikus tūrisma izaugsme 
Valmierā kopumā rada pieprasījumu pēc 
pakalpojumiem un ieņēmumus, attīsta citas 
saistītās jomas, uzlabo uzņēmējdarbības vidi 
un dzīves kvalitāti vietējiem. 

Uzskatu, ka panākumu atslēga daudzās jomās 
ir sadarbība – resursu un zināšanu apvienošana 
kopīgam mērķim. To apliecina veiksmīgi 
īstenotā sadarbība ar apkārtējiem novadiem 
tūrisma jomā, darbs Gaujas Nacionālā parka 
klasterī, iesaistīšanās Vidzemes Tūrisma 
asociācijas īstenotajos projektos, kur izceļam, 
piemēram, tādu unikālu Valmieras industriālā 
mantojuma vērtību kā šaursliežu dzelzceļa tilts, 
un popularizējam aktīvo tūrismu. 

Esmu gatavs ieguldīt mērķtiecīgu darbu, 
zināšanas, analītisku pieeju un radošumu, 
plašu pasaules skatījumu, lai Valmiera kļūtu 
par iespējami efektīvu, ar apkārtni savienotu 
reģionālo centru ar augstu dzīves kvalitāti 
un plašām personības izaugsmes iespējām. 
Valmiera kā līderpilsēta ar nozīmīgu devumu 
vietējā un nacionālā mērogā, attīstībā 
saglabājot un cienot mūsu dabas un kultūras 
vērtības, rūpējoties par valmieriešiem, darbam, 
viesiem vai atpūtai pievilcīgu pilsētvidi.

mērķtiecīgu un sekmīgu darbu izglītības 
jomā. 

Mana darba mērķis sakrīt ar pilsētas 
izvirzīto stratēģisko prioritāti - katra 
valmierieša personības izaugsme. Atvērta 
sabiedrība, savstarpēja cieņa un tolerance pret 
līdzcilvēkiem, tai skaitā dažādu tautību un 
kultūru pārstāvjiem, bagātina mūs kā cilvēkus 
un ir svarīga arī pilsētas attīstībai. Ikdienā 
strādājot ar mazākumtautību pārstāvjiem, 
uzskatu, ka sabiedrības integrācijas jautājumus 
nevar risināt mākslīgi vai piespiedu veidā - tie 
jārisina, vispirms veicinot lokālpatriotismu. 
Veicot lielākus vai mazākus darbus savas 
pilsētas labā, mēs ne vien rūpējamies viens par 
otru un par vidi, kurā dzīvojam, bet kļūstam 
par patiesiem savas Valmieras patriotiem. Līdz 
ar piederības apzināšanos pilsētai nāks arī 
piederības apziņa Latvijas valstij. Apzinoties 
savas dzimtas saknes, izprotot savas pilsētas 
vēsturi un izjūtot piederību Latvijai, mēs 
varēsim droši raudzīties nākotnē. Viens 
no veiksmīgākajiem mazākumtautību 
iekļaušanas veidiem ir izglītības un kultūras 
pakalpojumu nodrošināšana. Valmieras 
izglītības iestādes bija vienas no pirmajām, 
kas uzsāka bilingvālo izglītības programmu 
īstenošanu, tai skaitā arī pirmsskolas izglītības 
iestādes. Novērtējot paveikto, Valmieras 2. 
vidusskola sadarbībā ar Latviešu valodas 

aģentūru kļuvusi par bilingvālās izglītības 
metodisko centru Vidzemē, palīgu Valmieras 
un apkārtējo novadu skolotājiem mācību sa-
tura un valodas integrētās apguves metodikā.

Pildot deputāta pienākumus un strādājot 
savas pilsētas labā, esmu piedalījies vairāku 
valmieriešiem svarīgu lēmumu izstrādāšanā 
un pieņemšanā. Viens no tiem ir par 
brīvpusdienu piešķiršanu visiem 1.-5. klašu 
skolēniem. Vadot izglītības iestādi un regulāri 
tiekoties ar bērnu vecākiem, zinu, cik būtisks 
ir šis lēmums un tā radītais finansiālais atbalsts 
daudzām ģimenēm. 

Darbā vados pēc principa – dot iespēju 
ikvienam! Viena no Valmieras 2. vidusskolas 
struktūrvienībām ir vakarskola. Tā ir īpaša un 
citāda skola, kur jauniešiem un pieaugušajiem, 
kuri dažādu sociālo apstākļu dēļ nav varējuši 
iegūt izglītību atbilstoši vecumposmam, tiek 
dota otra iespēja. Esmu personīgi gandarīts 
par katru individuālo veiksmes stāstu, kad 
pēc vakarskolas absolvēšanas mūsu audzēknis 
augstskolas eksāmenos ir konkurētspējīgs 
ar pārējiem. Tieši tādēļ būtisks jautājums ir 
pieaugušo izglītība un mūžizglītība. Darbs 
izglītības iestādē ir komandas darbs. Es 
novērtēju to, ka Valmieras izglītības jomas 
darbinieki, neskatoties uz valsts izglītības 
sistēmas peripetijām, ir vērsti uz attīstību, 
inovācijām un izaugsmi.
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SOLĪJĀM UN PAVEICĀM!
Pilsētā tiek izstrādāts jauns karjeras 
izglītības koordinācijas modelis.

IZGLĪTĪBA
Solījām 
Uzlabosim vispārizglītojošo un 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi.
Paveicām
Atbalstām, ka katru gadu izglītības 
jomai, tai skaitā izglītības iestāžu 
infrastruktūras un materiāltehniskās 
bāzes uzlabošanai, tiek piešķirts 
ievērojams līdzekļu apjoms. Valmieras 
pilsētas pašvaldības 2017. gada budžetā 
izglītības funkcijas nodrošināšanai 
atvēlēti 16,12 miljoni eiro jeb 44,35%. 
Kapitālajiem izdevumiem izglītības 
iestādēs šogad paredzēti vairāk nekā 
945 tūkstoši eiro, savukārt inventāra, 
mācību grāmatu un materiālu iegādei - 
229,7 tūkstoši eiro. 
Uzskatām, ka visās Valmieras pilsētas 
izglītības iestādēs jābūt mūsdienīgai un 
estētiskai videi, tāpēc vienmēr atbalstām 
finanšu ieguldījumus to sakārtošanā. 
Esam piesaistījuši Eiropas Savienības 
finansējumu pirmsskolas izglītības 
iestādes (PII) „Kārliena” pārbūvei, tagad 
plānveidīgi turpinām uzlabojumus arī 
pārējās izglītības iestādēs.
Piesaistot Eiropas Savienības fondu 
finansējumu, paredzēta izglītības iestāžu 
infrastruktūras uzlabošana Valmieras 
Valsts ģimnāzijā, Valmieras Pārgaujas 
ģimnāzijā un Valmieras Viestura 

vidusskolā, nodrošinot gan ergonomisku 
mācību vidi, gan nepieciešamos 
informācijas komunikāciju tehnoloģiju 
risinājumus. Līdz ar šī projekta 
īstenošanu plānota arī dienesta viesnīcas 
ēkas izglītības iestāžu audzēkņiem izbūve 
Ausekļa ielā 25C.
Lai nodrošinātu izglītības jomas 
ilgtspējīgu attīstību un pārvaldību, 2016. 
gadā tika izstrādāta un apstiprināta 
Valmieras pilsētas Izglītības nozares 
attīstības stratēģija 2016.-2020. gadam.
Solījām
Popularizēsim profesionālās ievirzes 
izglītību, interešu izglītību pirmsskolas 

un vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs. Finansēsim interešu izglītības 
programmas.
Paveicām
Atbalstām bērnu un jauniešu iesaisti 
interešu izglītības, profesionālās ievirzes 
programmās. 2017. gadā Valmieras 
Mākslas vidusskolā, Valmieras Mūzikas 

skolā, Valmieras Bērnu sporta skolā un 
Valmieras Jaunatnes centrā „Vinda” 
kopumā darbojas vairāk nekā 2400 
audzēkņu. Šo programmu finansēšanai 
šogad paredzēti 2,6 miljoni eiro jeb 
16,44% no kopējiem izdevumiem 
izglītības jomā. 
Mūsu mērķis - nodrošināt, ka Valmierā 
ikviens bērns atbilstoši savām spējām ir 
iesaistīts kādā izglītojošā, erudīciju un 
personības izaugsmi veicinošā aktivitātē 
paralēli obligātajai mācību programmai 
izglītības iestādēs. Pagājušajā gadā visas 
Valmieras pilsētas izglītības iestādēs 
esošajās interešu izglītības programmās 
kopumā bija iesaistīti vairāk nekā 3780 
bērni un jaunieši.
Nodrošinām pašvaldības līdzfinansē-
jumu interešu izglītības programmām, 
atbalstām arī Valmieras Mākslas 
vidusskolas aktivitātes, lai izglītības 
iestāde piesaistītu audzēkņus no 
Vidzemes, kļūtu vēl  konkurētspējīgāka 
un ilgtermiņā iegūtu profesionālās 
izglītības kompetences centra statusu.
Solījām
Turpināsim finansiāli atbalstīt pedagogu 
darbu pilsētas izglītības iestādēs un 
veicināsim zinātnes un pētniecības 
attīstību Vidzemes Augstskolā.
Paveicām
Ieviesām pedagogu atbalsta modeli, 
nodrošinot lielāku atalgojumu 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogiem, sociālajiem pedagogiem, 
interešu izglītības pedagogiem, 
metodiķiem un izglītības iestāžu 
vadītājiem nekā valstī noteiktais 
minimums. Kopumā pedagogu 
atalgojuma pieaugumam pašvaldības 
2017. gada budžetā papildus paredzēti 
581,6 tūkstoši eiro.
Katru gadu atbalstām Vidzemes 
Augstskolas darbību, piešķirot 
finansējumu zinātnes attīstībai un 
projektiem, kā arī starptautiskajām 
aktivitātēm, skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu un karjeras jautājumu 
koordinēšanai. Arī turpmāk atbalstīsim 
Vidzemes Augstskolas zinātniski 
pētniecisko darbību un meklēsim 
risinājumus tās konkurētspējas celšanai.

Solījām
Uzturēsim pastāvīgu dialogu ar 
Valmieras uzņēmēju organizācijām.
Paveicām
Īstenojam sadarbību ar uzņēmējiem, 
strādājot kopā gan konsultatīvajās 
padomēs tūrismā, uzņēmējdarbībā, 
gan rīkojot dažādus pasākumus, 
piemēram, Vidzemes uzņēmēju dienas, 
uzņēmējdarbības forumus, gan tiekoties 
individuāli. Lai novērtētu uzņēmēju 
sasniegumus, esam iedibinājuši 
apbalvojumu „Balva uzņēmējdarbībā”.
Solījām
Atbalstīsim profesionālo un augstāko 
izglītību, radot pieeju kvalificētam 
darbaspēkam.

Paveicām
Ar pašvaldības atbalstu sadarbībā 
ar Vidzemes Augstskolu veikti 
vairāki pētījumi par nodarbinātības 
jautājumiem Valmierā un Vidzemes 
reģionā. 
Pašvaldības pārstāvji darbojas Valmieras 
tehnikuma konventā un Vidzemes 
Augstskolas padomnieku konventā, 
sniedz priekšlikumus izglītības iestāžu 
investīciju un attīstības stratēģijām, 
atbalsta sadarbības veidošanu starp 
uzņēmējiem un izglītības iestādēm, lai 
nodrošinātu, ka programmas un jauno 
speciālistu kvalitāte atbilst darba tirgus 
prasībām. 

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Solījām 
Atbalstīsim esošo darbavietu saglabāšanu 
un jaunu veidošanu.
Paveicām
Valmierā ir 996 darbavietas uz 1000 
darbspējīgiem iedzīvotājiem, bezdarba 
līmenis aptuveni 5,7%, sekmīgi 
darbojas visi lielākie pilsētas uzņēmumi, 
tiek veidoti arī jauni uzņēmumi un 
attīstīta infrastruktūra. Pilsēta kļūst 
arvien pievilcīgāka ārvalstu un vietējiem 
investoriem. Valmieras IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir 13 246 EUR, kas ir otrs 
labākais rādītājs valstī. Valmierā darba 
vietas rod aptuveni 34% apkārtējo 
novadu un pilsētu iedzīvotāji. Īstenojot 
vairākus nozīmīgus attīstības projektus, 
pašvaldība sekmēs komersantus radīt 
jaunas darbavietas arī nākamajos gados.
Solījām
Piesaistīsim ES fondu finansējumu 
uzņēmējdarbības attīstībai pilsētas 
industriālajās zonās. 
Paveicām
Sekmīgi risinām jautājumu par 
Vidzemes industriālā parka izveidi, 
mērķtiecīgi plānojot attīstīt jaunu 
teritoriju ražošanai. Industriālā parka 
izveide vērsta uz jaunu uzņēmumu 
un ražotņu dibināšanu Valmierā, 
pilsētas, apkārtējo novadu un reģiona 
ekonomisko izaugsmi.
Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas 
satiksmes infrastruktūras attīstībai 
Cempu un Paula Valdena ielas 
industriālajā teritorijā ir piesaistīts 
Eiropas Savienības fondu finansējums 
3,06 miljonu eiro apmērā, kas 
sniegs atbalstu šajā rūpnieciskajā 
zonā strādājošiem uzņēmumiem un 
ilgtermiņā sekmēs vismaz 60 jaunu 
darba vietu izveidi.
Solījām
Nodrošināsim nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus ražošanas 
uzņēmumiem.
Paveicām
Esam izveidojuši plašu nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu sistēmu 
juridiskām personām un uzņēmējiem. 

MĒS PAVEICĀM: 2013.-2017.
Piesaistījām valsts finansējumu Jāņa Daliņa stadiona pārbūvei, 
vieglatlētikas manēžas izbūvei
Turpinām Vidzemes slimnīcas modernizāciju, piesaistot Eiropas 
Savienības finansējumu
Turpinām pilsētas ielu infrastruktūras izbūvi un inženiertīklu 
atjaunošanu
Uzsākām daudzdzīvokļu īres nama būvniecību
Uzcēlām Valmieras Mūzikas skolu
Nodrošinājām augstu drošības līmeni pilsētā un izveidojām 
Operatīvās rīcības centru 
Uzsākām peldbaseina būvniecību
Atbalstījām Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parka attīstību un tūrisma 
infrastruktūras paplašināšanu pilsētā
Uzsākām Valmieras Kultūras centra pārbūves tehniskā projekta izstrādi
Iedibinājām jaunu tradīciju - Valmieras Vasaras teātra festivālu
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iniciatīvas kultūras jomā, kā arī 
starpkultūru dialogu un starptautisko 
sadarbību.
Paveicām
Atbalstot nevalstisko organizāciju 
darbību un iniciatīvas, katru gadu 
tiek organizēti kultūras, sporta un 
bērnu un jauniešu nometņu projektu 
līdzfinansēšanas konkursi, šogad 
palielinot pašvaldības piešķirtā 
līdzfinansējuma apjomu kultūras 
jomā līdz 7000 EUR. Pagājušajā gadā 
finansiāli atbalstītas vairāk nekā 20 
projektu konkursos iesniegtas ieceres, 
šogad - 17.
Turpinājām atbalstīt uz starptautisko 
sadarbību vērstus kultūras pasākumus, 
piešķirot finansējumu tādiem 
pasākumiem kā Starptautiskais Ziemas 
mūzikas festivāls, Starptautiskais jauno 
pianistu konkurss, Valmieras vasaras 
teātra festivāls, Mākslas mēnesis, 
mākslas izstādes un plenēri, kuros 
piedalās ārvalstu mākslinieki, un 

citiem. Valmieras integrētajā bibliotēkā 
jau vairāk nekā 10 gadu ir Europe 
Direct informācijas punkts, nodrošinot 
informācijas pieejamību par ES 
jautājumiem.
Solījām
Veicināsim pilsētā dzīvojošo tautību 
kultūras tradīciju kopšanu.
Paveicām
Esam atbalstījuši dažādu etnisko grupu 
un tautību organizētos pasākumus 
Valmieras pilsētā. Tomēr, ņemot vērā 
etnisko sastāvu Valmieras pilsētā, 
vislielākā vērība tiek veltīta latviešu 
kultūras tradīciju kopšanai, saglabāšanai 
un nodošanai nākamajām paaudzēm.

SPORTS
Solījām
Strādāsim pie finansējuma piesaistes 
jauna peldbaseina un BMX trases izbūvei, 
J. Daliņa stadiona rekonstrukcijai un 
vieglatlētikas manēžas būvniecībai.
Paveicām
Peldbaseina izbūvei, J. Daliņa stadiona 

rekonstrukcijai, vieglatlētikas manēžas 
būvniecībai un BMX trases izbūvei 

esam piesaistījuši valsts budžeta 
līdzfinansējumu 11 miljonu eiro apmērā. 
Šogad noslēgsies jaunā peldbaseina 
būvniecība pie Vidzemes Olimpiskā 
centra. Tas būs peldbaseina komplekss, 
kurā paredzēti baseini gan pašiem 
mazākajiem, gan ģimenēm ar bērniem, 
gan arī profesionāliem sportistiem, kā 
arī SPA un rehabilitācijas iespējas.
Šogad plānots uzsākt J. Daliņa stadiona 
pārbūvi un vieglatlētikas manēžas 
būvniecību.
2015. gadā piesaistījām 200  000 eiro 
finansējumu nacionālās sporta bāzes – 
Vidzemes Olimpiskais centrs – sporta 
inventāra un aprīkojuma atjaunošanai 
un papildināšanai.
Solījām
Atbalstīsim „Valmieras sporta vienību” 
un jauniešu dalību starptautiskās 
sacensībās.
Paveicām
Turpinām finansiāli atbalstīt „Valmieras 
sporta vienību”, piešķirot finansējumu 
labākajiem sportistiem, lai sekmētu viņu 
piedalīšanos valsts nozīmes sacensībās, 
pasaules un Eiropas čempionātos 
un Olimpiskajās spēlēs, kā arī citās 
starptautiskās sacensībās. 
Lepojamies, ka Valmiera ir viena no 
divām pilsētām Latvijā, kas piedalās 
pilotprojektā „Augstas klases sportistu 
sagatavošanas centra sistēmas izveide”, 
kura ietvaros Valmieras Bērnu sporta 
skolā tiek sagatavoti konkurētspējīgi 
augstas klases sportisti trīs olimpiskajos 
sporta veidos - BMX, peldēšana un 
vieglatlētika, lai nodrošinātu izcilus 
sasniegumus sportā ilgtermiņā. 
Piešķirts finansējums starptautisku 
sacensību rīkošanai Valmierā, piemēram, 
Eiropas Jaunatnes Basketbola līgas 
posmi un starptautiskās vieglatlētikas 
sacensības „Valmieras spēles”, Valsts 
Prezidenta balva vieglatlētikā, kā arī 
sporta organizācijām un biedrībām, 
nodrošinot jauniešiem iespēju startēt un 
pārstāvēt pilsētu starptautiskā līmenī.
Solījām
Finansēsim sporta attīstības projektu 
konkursus un atbalstīsim sporta klubus.
Paveicām
Ik gadu esam atbalstījuši finansējuma 

Paveicām
Esam atbalstījuši Valmieras Kultūras 
centra ēkas pārbūves procesa uzsākšanu. 
2017. gadā plānots sagatavot pārbūves 
būvprojektu, lai jau tuvāko gadu laikā 
veiktu ēkas rekonstrukciju, iegūstot 
plašākas, mūsdienīgi iekārtotas un 
aprīkotas telpas.
Ik gadu finansiāli atbalstīta Valmieras 
pilsētas amatiermākslas kolektīvu 
darbība Valmieras Kultūras centrā un 
pilsētas izglītības iestādēs. Nodrošināts 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu 
vadītāju atalgojums un profesionālā 
pilnveide, kolektīvu dalība koncertos, 
festivālos un konkursos, kolektīvu 
tradicionālo sadraudzības koncertu 
rīkošana un materiāli tehniskās bāzes 
papildināšana. 
Nodrošināta sekmīga mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvu dalība XI Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 
2015. gadā. Valmieru krāšņajos svētkos 
pārstāvēja viena no skaitliski lielākajām 

delegācijām Latvijā - 42 kolektīvi ar 985 
dalībniekiem no tautas deju kolektīviem, 
pūtēju un stīgu orķestra, folkloras 
kopas, zēnu, meiteņu un jauktajiem 
koriem, teātra sporta kolektīviem, 
mūsdienu dejas grupām, vokālās grupas 
un mazajiem mūzikas kolektīviem. 
Lepojamies, ka spējām vienoties 
kopīgam lēmumam un brīvprātīgi 
piedalījāmies oficiāli atceltajā Dziesmu 
un deju svētku gājienā, sagādājot svētku 
izjūtu mūsu dalībniekiem.  
Atbalstīti vietējas un nacionālas 
nozīmes pasākumi Dziesmu un deju 
svētku tradīcijas saglabāšanai un 
popularizēšanai, piemēram, Tautas deju 
festivāls „Latvju bērni danci veda” un III 
Latvijas skolu jaukto koru salidojums 
„Kalniem pāri”. 2017. gadā piešķirts 
finansējums kolektīvu darbībai un 
gatavošanās procesam Latvijas simtgades 
Dziesmu un deju svētkiem - tautastērpu 
iegādei, transporta izdevumiem, dalībai 
skatēs un kopmēģinājumos.
Solījām
Finansēsim kultūras projektu konkursus 
un atbalstīsim nevalstisko organizāciju 

SOLĪJĀM UN PAVEICĀM!
Solījām
Atbalstīsim dažādas jauniešu iniciatīvas.
Paveicām
Izveidota Jaunatnes lietu konsultatīvā 
komisija. Tās mērķis - veicināt 
pašvaldības sadarbību ar jaunatni, 
atbalstu jauniešu iniciatīvām, viņu 
līdzdalībai sabiedriskās dzīves norisēs un 
lēmumu pieņemšanas procesos. 
Uzsākts darbs pie Valmieras pilsētas 
jaunatnes politikas dokumenta izstrādes 
nākamajam periodam.
Esam atbalstījuši sadarbības līguma 
slēgšanu ar Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūru, lai īstenotu 
nacionāla līmeņa projektu „Jaunatnes 
darba kvalitātes celšana savā pašvaldībā”.
Katru gadu tiek pasniegta „Valmieras 
Jauniešu gada balva”, suminot Valmieras 
pilsētas aktīvākos jauniešus, kā arī 
uzņēmējus, iestādes, kuras atbalstījušas 
jauniešu iniciatīvas un piedāvājušas 
dažādas aktivitātes.

KULTŪRA
Solījām
Sadarbosimies un finansiāli atbalstīsim 
Valmieras Drāmas teātra darbību.
Paveicām
Lepojamies, ka Valmierā darbojas 
vienīgais profesionālā repertuāra 
teātris Vidzemē – Valmieras Drāmas 
teātris. Novērtējot teātra nozīmi 
pilsētas un reģiona attīstībā un 
kultūrvides veidošanā, katru gadu 
atbalstām finansējuma piešķiršanu 
jauniestudējumiem, uzturēšanas 
izdevumiem un labāko teātra darbinieku 
atbalstam. 
Finansiāli atbalstījām jaunas teātra 
mākslas tradīcijas iedibināšanu Valmierā. 
2016. gadā Valmieras Drāmas teātris 
sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību 
pirmo reizi organizēja Valmieras vasaras 
teātra festivālu, ko trīs dienās apmeklēja 
vairāk nekā 5000 skatītāju. Festivāls 
saņēma balvu „Kilograms kultūras 
2016” kategorijā “Gada pārsteigums”. 
Sadarbībai turpinoties, šogad Valmierā 
tiks organizēts “Valmieras vasaras teātra 
festivāls. Bērni”. 
Kopīgi risinām jautājumu, lai piesaistītu 

līdzekļus teātra ēkas siltināšanai un 
citiem nepieciešamajiem uzlabojumiem. 
Solījām
Atbalstīsim pašdarbības kolektīvu 
darbību un veicināsim Valmieras 
Kultūras centra izaugsmi.
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piešķiršanu sporta klubiem un sporta 
pasākumu norisei, kā arī projektu 
konkursā iesniegtajiem projektiem 
sporta jomā. Šogad šim mērķim 
paredzēti 518 600 eiro. 
Esam atbalstījuši finansējuma 
piešķiršanu un Valmierā organizējuši 
Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādi 
2015. gadā un Latvijas IV olimpiādi 
2016. gadā, tādējādi apliecinot, ka 
Valmiera ir Latvijas sporta galvaspilsēta.

VESELĪBA

Solījām
Nodrošināsim pieejamu veselības 
aprūpes sistēmu, sākot ar ģimenes 
ārstiem, ambulatorajiem dienestiem un 
Vidzemes slimnīcu.
Paveicām
Vidzemes slimnīca darbojas pēc 
starptautiski atzītiem labākajiem 
standartiem – 2016. gadā saņemta 
akreditācija atbilstoši Eiropas klīniski 
diagnostisko laboratoriju standarta 
prasībām.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu grūtnieču, 
dzemdētāju un jaundzimušo veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu, 
izveidots Perinatālās aprūpes centrs.
Ieviests pakalpojums – analīžu rezultātu 
nosūtīšana elektroniski gan pacientiem, 
gan viņu ģimenes ārstiem.
2015. gadā Vidzemes slimnīcā 
sāka darboties jaunākās paaudzes 
kardiotokogrāfs STAN – ierīce, kas 
palīdz izmeklēt vēl nedzimušā mazuļa 
sirdsdarbību un sekot tai līdzi dzemdību 
laikā.
Ieviesti vairāki jauni medicīniskie 
pakalpojumi, kā arī dažādi dienas 
stacionārā veicamo operāciju veidi – 
oftamoloģijā, otolaringoloģijā, ķirurģijā 
un ginekoloģijā.
Solījām
Rūpēsimies par Vidzemes slimnīcas 
sekmīgu darbību augstā profesionālā 
līmenī ar plašu pakalpojumu pieejamību 
ikvienam sabiedrības loceklim.
Paveicām
Esam piesaistījuši Eiropas Savienības 
finansējumu 6  331  512 eiro apmērā, 
kas tiks investēts veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošanai Vidzemes 
slimnīcā.  
Uzlabota Vidzemes slimnīcas pieejamība, 
projekta ietvaros rekonstruējot slimnīcas 
B korpusa pagrabstāvu 695 m2 platībā, 
kur ierīkota jaunā Centrālās sterilizācijas 
nodaļa, uzstādot modernas tehnoloģijas, 
rekonstruējot telpas, lai izveidotu 24 
stundu pacientu novērošanas nodaļu.
Ieviestas pacientu identifikācijas aproces 
ar mērķi paaugstināt drošību, kā arī 
ārstēšanas un aprūpes kvalitāti.
Pie Vidzemes slimnīcas izbūvētas 
autostāvvietas 60 klientu automašīnām 

un labiekārtota slimnīcas teritorija – 
atjaunots atpūtas laukums, uzstādīti 
papildu soliņi, velosipēdu novietne u. c.
Solījām
Motivēsim iedzīvotājus izvēlēties 
veselīgu dzīvesveidu.
Paveicām
Valmiera ir Nacionālā veselīgo 
pašvaldību tīkla dalībniece. 
Valmieras izglītības iestādēs katru gadu 

tiek iegādāts kvalitatīvs sporta inventārs.
Valmiera vairākkārt saņēmusi balvu par 
ieguldījumu velokultūras veicināšanā.
Pilsētā ir izbūvēti un labiekārtoti 
veloceliņi, kuru kopējais garums ir 
ap 13 kilometriem, uzstādītas jaunas 
velonovietnes. 
Esam piesaistījuši valsts finansējumu 
Jāņa Daliņa stadiona un vieglatlētikas 
manēžas rekonstrukcijai. 
Šogad sportistus un aktīvās atpūtas 
entuziastus sagaidīs jaunais Valmieras 
peldbaseins.
Valmierā aktīvi darbojas ekoskolas 
– Valmieras Viestura vidusskola, 
bērnudārzs „Vālodzīte”, Valmieras 
sākumskola, Valmieras 2. vidusskola, 
Lazdiņas privātās pamatskolas 
„Punktiņš” struktūrvienība „Zaļā skola”, 
kā arī Vidzemes Augstskola, kas īsteno 
aktivitātes veselīgas ēšanas rosināšanai, 
aicina vingrot, otrreiz pārstrādāt 
materiālu u. tml.
Jāņa Daliņa stadiona tuvumā ierīkots 
Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks, 
kurā ir dažādas trases, tostarp trase 
kokos, Baskāju taka, skriešanas un 
nūjošanas trases, kā arī Latvijā vienīgais 
nobrauciens trosē pār Gauju.
Regulāri tiek organizētas velo 
ekskursijas, norisinās profesionālās un 
amatieru sacensības basketbolā, futbolā, 
telpu futbolā, hokejā, volejbolā un citos 
sporta veidos.
Ikviens Daliņu pludmalē var izmantot 
kādu no pieciem bezmaksas pludmales 
volejbola laukumiem. Jāņa Daliņa 

stadionā (atbilstošos laikapstākļos) 
darbojas distanču slēpošanas trase.

TŪRISMS

Solījām
Stiprināsim mūsdienīgu un mērķtiecīgu 
pilsētas mārketinga zīmolu.
Paveicām
Norisinās mērķtiecīgs darbs pie pilsētas 

zīmola stiprināšanas izstrādātā projekta 
„Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 
pašvaldību veiktspējas uzlabošana” 
ietvaros. 2015. gadā tika uzsākts darbs 
pie pilsētas mārketinga stratēģijas 
izstrādes.
Atbalstām vienota tūrisma galamērķa 
stratēģijas īstenošanu Valmieras pilsētai 
ar apkārtējiem novadiem, kā arī 
sadarbības tīklojumu veidošanu gan 
Gaujas Nacionālā parka klastera ietvaros, 
gan tematiskajās sadarbības grupās 
ar uzņēmējiem. Valmieras primārais 
ārvalstu mērķtirgus tūrismā ir Igaunija. 
Nodrošinām mārketinga aktivitātes 
pilsētas piedāvājuma popularizēšanai 
Igaunijā un tūrisma informāciju igauņu 
valodā.
Solījām
Sadarbībā ar partneriem Vidzemes 
reģionā attīstīsim tūrisma piedāvājumu, 
atbalstīsim pasākumu tūrismu kā 
prioritāti sporta, izklaides, kultūras, 
gardēžu un citu tūrisma veidu 
vienošanai.
Paveicām
Valmieras pilsēta kopā ar Rīgas Tūrisma 
attīstības biroju, Siguldas, Cēsu novada 
pašvaldībām un Gaujas Nacionālā parka 
tūrisma biedrību ir ieguvušas Eiropas 
Gastronomijas reģiona titulu 2017. 
gadā un kā Rīgas-Gaujas reģions īsteno 
daudzas galamērķa popularizēšanas 
aktivitātes Latvijā un ārvalstīs - pasākumi 
ārvalstu vēstniecībās, tūrisma izstādēs, 
publikācijas starptautiskos izdevumos, 
restorānu nedēļas, meistarklases, 
vortāls www.rigagauja.lv, žurnālistu, 

SOLĪJĀM UN PAVEICĀM!
tūroperatoru vizītes u. c. Aktivitātēs 
tiek iesaistīti arī Valmieras un apkārtējo 
novadu uzņēmēji. 
Valmiera ir norises vieta vērienīgiem 
kultūras un sporta pasākumiem: 
Valmieras vasaras teātra festivālam, 
velo un kino festivālam „Kino pedālis”, 
Maģisko sajūtu naktij, Latvijas IV 
olimpiādei, Sportlat maratonam, SEB 
MTB velomaratonam, Valsts Prezidenta 
balvas izcīņai vieglatlētikā un citiem.
Sadarbībā ar Vidzemes Olimpisko centru 
ir attīstīts brīvdabas aktīvās atpūtas 
un tūrisma objekts – Gaujas Stāvo 
krastu Sajūtu parks, kas valmieriešiem 
un pilsētas viesiem piedāvā izbaudīt 
pastaigas Baskāju takā, piedzīvojumu 
taku kokos ar troses pārbraucienu pār 
Gauju un dažādu grūtību skriešanas un 
nūjošanas trases.
Solījām
Piesaistīsim finansējumu vecpilsētas 
teritorijas uzlabošanai.
Paveicām
Esam piesaistījuši Eiropas Savienības 
finansējumu vecpilsētas modernizācijai 
vairāk nekā viena miljona eiro apmērā. 
Finansējuma ietvaros tiks izbūvēts 
Valmieras pils kultūrvides centrs, kā arī 
izstrādāts risinājums vēsturisko Rīgas 
vārtu eksponēšanai un akcentēšanai 
pilsētvidē.
Solījām
Piedalīsimies tūrisma izstādēs, popula-
rizējot Valmieru un Vidzemi kā 
konkurētspējīgu tūrisma galamērķi.
Paveicām
Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji 
kopā ar deviņiem sadarbības partneriem 
un uzņēmējiem katru gadu piedalās 
starptautiskās tūrisma izstādēs-
gadatirgos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, 
Somijā, Vācijā, Nīderlandē un citviet, 
lai veicinātu galamērķa atpazīstamību 
un starptautisko konkurētspēju Gaujas 
Nacionālā parka teritorijā. 

Valmieras pilsēta tiek popularizēta gan 
Hanzas pilsētu savienības ietvaros un 
Starptautiskajās Hanzas dienās, gan 
Igaunijā, piedaloties Mazajās Hanzas dienās 
Vīlandē, gan arī pārrobežu sadarbības 
projektu laikā. Valmierā kopumā pieaudzis 
ārvalstu apmeklētāju skaits.

Par paveikto pārvaldes, drošības un vides 
jomā - nākamajā avīzē.



PĀRVALDE
Pašvaldības budžetu plānosim 
saskaņā ar pilsētas Attīstības 
stratēģijas, Attīstības programmas un 
Investīciju plāna prioritātēm, ES 
fondu iespējām
Īstenosim efektīvas un caurspīdīgas 
pārvaldības principu sadarbībā 
ar iedzīvotājiem, sabiedriskajām 
organizācijām
Veicināsim kvalitatīvus, pieejamus 
komunālos pakalpojumus
Ar mūsdienīgiem tehnoloģiskiem 
risinājumiem nodrošināsim 
iedzīvotājus ar aktuālo informāciju, 
veicināsim iedzīvotāju iesaisti darbam 
Valmieras labā

J. Daliņa stadions, vieglatlētikas 
manēža, BMX trase 
Turpināsim uzlabot sporta 
infrastruktūru, t. sk. izglītības iestādēs
Finansēsim sporta projektu konkursus, 
atbalstīsim sporta klubus, augstas 
klases sportistus
Atbalstīsim tautas sporta aktivitātes, 
peldētapmācību bērniem

VESELĪBA
Nodrošināsim kvalitatīvus 
pakalpojumus visos veselības aprūpes 
posmos 
Pilnveidosim Vidzemes slimnīcas 
infrastruktūru; atbalstīsim augsti 
kvalificētu ārstniecības speciālistu 
piesaisti
Veicināsim iedzīvotāju veselības 
uzlabošanu; informēsim par veselīgu 
dzīvesveidu

SOCIĀLĀ UN FIZISKĀ 
DROŠĪBA 

Pilnveidosim sociālās palīdzības 
un pakalpojumu sistēmu visām 
iedzīvotāju grupām. Palielināsim 
bērna piedzimšanas pabalstu, 
nodrošināsim brīvpusdienas 1.-6.
klašu skolēniem
Veicināsim bezdarba mazināšanas 
pasākumus un skolēnu nodarbinātību 
vasarā
Rūpēsimies par atbalstu senioriem, 
politiski represētajiem
Finansiāli atbalstīsim sociālās jomas 
nevalstiskās organizācijas
Paplašināsim pilsētas dzīvojamo 
fondu; turpināsim īres dzīvokļu namu 
būvniecību
Nodrošināsim optimālu sabiedriskā 
transporta maršrutu tīklu, elastīgu 
atlaižu sistēmu, t. sk. skolēniem, 
senioriem
Nodrošināsim efektīvu pašvaldības 
policijas un Operatīvā informācijas 
centra darbu

VIDE
Labiekārtosim pilsētvidi, uzlabosim 
pilsētas vizuālo tēlu; rūpēsimies par 
vides pieejamību cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām
Izveidosim jaunus veloceliņus
Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju un 
pagalmu sakārtošanu
Uzturēsim un atjaunosim bērnu rotaļu  
laukumus
Plānveidīgi rekonstruēsim asfaltētās 
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un grantētās ielas
Veicināsim atkritumu šķirošanu, 
atkritumu savākšanas akcijas
Nodrošināsim videi draudzīgākus 
autobusus

TŪRISMS
Veidosim mērķtiecīgu pilsētas zīmolu 
un tā atpazīstamību 
Popularizēsim Valmieru un reģionu 
kā konkurētspējīgu un vienotu 
tūrisma galamērķi
Sadarbībā ar partneriem attīstīsim 
tūrisma piedāvājumu, atbalstot 
pasākumu tūrismu kā prioritāti
Attīstīsim tūrisma infrastruktūru un 
tūrisma piedāvājumu

Valmiera – Vidzemes reģiona ražošanas, uzņēmējdarbības, 
izglītības, kultūras, sporta un administratīvais centrs.

Iedzīvotāju labklājība – partijas prioritāte Valmierā un Vidzemē!

PRIORITĀTES
Attīstīta uzņēmējdarbības vide
Izglītota, radoša, aktīva un vesela
sabiedrība
Inovatīva un vieda pilsētas attīstība
Droša un sakārtota vide
Ģimenēm draudzīga pilsēta

TO PAVEIKSIM
ar komandas darbu, ko raksturo:

Pieredze, zināšanas un sadarbība
Godīgums un atbildība
Efektīva un atklāta pārvalde

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Veicināsim investīciju piesaisti
Uzlabosim esošās industriālās zonas, 
izveidosim jaunas 
Nodrošināsim nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus ražošanas 
uzņēmumiem
Sadarbībā ar „Valmieras Attīstības 
aģentūru” izveidosim atbalsta sistēmu 
uzņēmumiem; sadarbosimies ar 
uzņēmēju organizācijām
Rūpēsimies par kvalificēta darbaspēka 
piesaisti, jaunu darba vietu radīšanu

IZGLĪTĪBA
Uzlabosim izglītības iestāžu, dienesta 
viesnīcu infrastruktūru
Attīstīsim un popularizēsim 
profesionālās, interešu, karjeras 
izglītības, mūžizglītības programmas
Turpināsim finansiāli atbalstīt 
pedagogu darbu; motivēsim skolēnus 
rezultātiem mācībās
Veicināsim zinātnes un pētniecības 
attīstību Vidzemes Augstskolā; 
pārstāvēsim pilsētas intereses 
Vidzemes Augstskolas, Valmieras 
tehnikuma konventā
Sekmēsim inovāciju ieviešanu izglītībā
Veicināsim izglītības iestāžu sadarbību 
ar darba devējiem
Atbalstīsim piederību Valmierai 
veicinošus pasākumus

KULTŪRA
Finansiāli atbalstīsim Valmieras 
Drāmas teātra darbību un Valmieras 
vasaras teātra festivālu
Veiksim Valmieras Kultūras centra 
pārbūvi; izveidosim Kultūrvides 
centru
Atbalstīsim amatieru mākslas 
kolektīvu darbību, iesaisti valsts 
simtgades aktivitātēs
Finansēsim kultūras projektu 
konkursus, atbalstīsim nevalstisko 
organizāciju un jauniešu iniciatīvas, 
starptautisko sadarbību

SPORTS
Izveidosim jaunus sporta 
infrastruktūras objektus: peldbaseins, 

Mūsu prioritāte - inovatīva un vieda pilsētas attīstība.

Turpināsim rūpēties par pilsētvides labiekārtošanu un zaļo zonu

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA


