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Jānis Baiks: Valmiera augs un attīstīsies gudri
“Valmiera kļūs par spēcīgu reģionālo centru un partneri, 

kas spēj piesaistīt zināšanu, finanšu un cilvēkresursus un kas 
veido sadarbības tīklu Vidzemes, nacionālā un starptautiskā 
līmenī. Pilsētu, kura ir droša un dinamiska,” ar tādu 
pārliecību pilsētu vada partijas “Valmierai un Vidzemei” 
valdes priekšsēdētājs un pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Jānis Baiks. Tieši ar šādiem nākotnes uzstādījumiem ir 
veidota arī partijas programma, par tās centrālo vērtību 
izvirzot valmieriešus un viņu labklājību. Programmas 
prioritātes ir attīstīta uzņēmējdarbības vide, izglītota, radoša, 
aktīva un vesela sabiedrība, inovatīva un vieda attīstība, droša 
un ģimenēm draudzīga pilsēta. Var teikt, ka katrs izvirzītais 
mērķis ir virsraksts darbu plāniem nākamajiem gadiem un 
apliecinājums tam, ka partijai rūp Valmieras pilsētas nākotne 
daudzās desmitgadēs uz priekšu.
Kādu Jūs redzat Valmieru pēc 5 -7 gadiem?

Pilsētas uzņemtais kurss jau ir ierakstīts Attīstības stratēģijā. 
Valmiera būs dinamiska, „zaļa” pilsēta, kurā ģimenes visās 
paaudzēs jūtas harmoniski un droši, var sasniegt savus 
mērķus un sevi pilnveidot. Vēlamies, lai ikviens valmierietis 
jūtas piederīgs savai pilsētai un ar to lepojas.

 Jaunajām ģimenēm, augstskolu absolventiem, uzņēmējiem 
un strādājošajiem droši varu teikt, ka pēc četriem gadiem 
pilsētā būs vairāki daudzdzīvokļu īres nami, kas dos iespēju 
Valmieru izvēlēties kā labāko dzīves un darba vietu. Pilsētā 
pakāpeniski pieaugs iedzīvotāju skaits, saglabāsies tā pozitīvā 
dunoņa, kas ļauj teikt: “Valmierā viss notiek!” Šeit tiks 
stiprinātas sporta un kultūras tradīcijas, kaldināti jauni 
talanti. Valmieriešiem un pilsētas viesiem būs pieejams jaunais 
peldbaseins, pārbūvētais Jāņa Daliņa stadions, pilsētā tiks 

nodrošinātas pilnvērtīgas treniņu iespējas gan esošajiem un 
topošajiem sportistiem, gan amatieriem, tādējādi stiprinot arī 
tautas sporta kustību. Savukārt kultūras un mākslas cienītāji 
dažādus koncertus un uzvedumus varēs vērot atjaunotajā 
Kultūras centrā, kas būs ne tikai papildinājums pilsētas 
arhitektūrā, bet arī iedvesmas vieta radošām personībām. 
Cienot vēsturisko mantojumu, būs veikti darbi Valmieras 
pils restaurēšanā un saglabāšanā nākamajām paaudzēm, 
izveidojot mūsdienīgu Valmieras kultūrvides centru. Tajā 
ikviens interesents varēs izzināt pilsētas vēsturi, pils un 
Hanzas laiku stāstu interaktīvā veidā. 

Lai stiprinātu mūsu „dzinējspēku” – uzņēmējdarbību, 
tiks ieguldīti miljoni uzņēmējiem tik nepieciešamās 
infrastruktūras attīstībā. Būs pilnveidotas industriālās 
teritorijas, kas veicinās investoru piesaisti, ražošanas attīstību 
un jaunu darbavietu rašanos. Līdz 2020.gadam pilsētā 
tiks īstenoti projekti vairāk nekā 27 miljonu eiro apmērā, 
ieguldot Eiropas Savienības fondu un pašvaldības līdzekļus. 
Tās būs investīcijas uzņēmējdarbības infrastruktūrai, 
satiksmes infrastruktūrai, piemēram, Cempu ielai, 
L.Paegles ielas turpinājumam, savienojumam ar apvedceļu, 
energoefektivitātes pasākumiem, izglītības iestādēm, kultūras 
mantojuma saglabāšanai, videi draudzīga sabiedriskā 
transporta iegādei, sociālajai jomai, veselībai, kā arī citiem 
projektiem, kas kopumā sniegs pozitīvu pilsētas „izrāvienu”. 
Jau tagad esam daudz ieguldījuši infrastruktūras sakārtošanā, 
piemēram, komunikāciju izbūvē, ēku siltināšanā, ielu un 
ietvju rekonstrukcijā, energoefektīvā apgaismojumā. Šie darbi 
turpināsies. Tāpat domāsim par autotransporta novietošanas 
organizāciju un satiksmes kustības regulēšanu nedēļas nogalēs,
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citi, kuru vārdos nosauktās ielas tagad mums 
nepārtraukti atgādina, ka pilsētas sirdspuksti 
ir tās aktīvie, zinošie un uzņēmīgie iedzīvotāji.

Domājot par pilsētas attīstību nākotnē, 
manuprāt, izaugsmes iespējas ir galvenais 
atslēgvārds. Ir būtiski, lai katram Valmieras 
iedzīvotājam te ir iespējas apliecināt un pielietot 
savu radošo un intelektuālo potenciālu, 
attīstīt prasmes, iemaņas un talantus. Mūsu 
uzdevums ir nodrošināt visu nepieciešamo 
sporta, kultūras, izglītības, veselības, tūrisma 
infrastruktūru un pakalpojumu klāstu, lai 
Valmierā arvien vairāk cilvēku vēlētos mācīties, 
strādāt, varētu veidot ģimeni, audzināt bērnus 
un cieņpilni pavadīt vecumdienas. 
Viens no stūrakmeņiem ir izglītība?

Jā, partijas „Valmierai un Vidzemei” programmā 
skaidri definētas mūsu prioritātes nākamajai 
četrgadei izglītības jomā. Īpašu uzmanību 
pievērsīsim izglītības iestāžu konkurētspējai, 
kompetencēs balstītas apmācības sistēmas 
ieviešanai, izglītības saturam, pedagogu 

motivācijai un atbalstam un izglītības 
iestāžu un dienesta viesnīcu infrastruktūras 
uzlabošanai. Mēs turpināsim finansiāli atbalstīt 
pedagogus un ar naudas balvu novērtēt skolēnu 
sasniegumus mācībās. Akcentēsim inovāciju 
nozīmi un nepieciešamību izglītības sistēmā. 
Tas attiecas uz visu līmeņu izglītību, tai skaitā 

jāpieņem kāds ne tik populārs lēmums, bet arī 
tas ir nepieciešams attīstībai. 
Kādi ir lielākie izaicinājumi, kas 
sagaida pilsētu?

Valstī plānotās reformas vairākās jomās 
nenoliedzami ietekmēs pašvaldības darbību, 
pieejamos finanšu resursus un tālāk jau pilsētas 
attīstības jautājumus. Šobrīd procesā ir nodokļu 
reforma, kurā paredzēts samazināt iedzīvotāju 
ienākuma nodokli algota darba ienākumam, kas 

savukārt samazinās valsts un pašvaldības budžetā 
pieejamos līdzekļus, jo iedzīvotāju ienākumu 
nodoklis ir galvenais pašvaldības nodokļu 
ieņēmumu avots. Jautājums, kā ieņēmumu 
kritums tiks kompensēts pašvaldībām? Protams, 
pozitīvi vērtēju, ka samazinās nodokļi darba 
ņēmējiem, bet vai citu nodokļu palielinājums 
“nenoēdīs” prognozētos ieguvumus 
iedzīvotājiem? Tāpat reformas sociālajā jomā, 
veselības aprūpē un izglītībā, kā arī plāni 
reģionālajā reformā – tās visas ir jomas, kur jārod 
līdzsvars starp pašvaldībai uzliktajiem jaunajiem 
pienākumiem, funkcijām un pieejamajiem 
finanšu resursiem. Valsts nedrīkst skatīties šauri, 
pa vienas ministrijas “lodziņu”, bet ir jāraugās 
kompleksi - kā viens lēmums ietekmē nākamo, 
kā tas tālāk atsaucas uz reģioniem, kādus 
signālus pieņemtie lēmumi dod mūsu lielajiem 
un mazajiem uzņēmumiem, potenciālajiem 
investoriem, iedzīvotājiem. Izaicinājums būs 
katru centu ieguldīt ar maksimālu atdevi, 
gudri saplānot darāmos darbus, veidot stipru 
izpildvaras komandu un nepieļaut, ka jāatliek 
pilsētas attīstības plāni. Tāpēc ir svarīgi, lai 
pilsētā būtu spēcīga, vienota un zinoša deputātu 
komanda. Šis ir laiks, lai ieguldītu gadiem 
krāto pieredzi un kompetences, nevis ietu 
ābečniekos. Ja salīdzina pašvaldību ar kuģi, tad 
uzņemtais kurss ir stingri jātur, pārlaižot vētras 
un bezvēju.
Kāpēc valmieriešiem būtu jāpiedalās 
pašvaldību vēlēšanās?

Tā ir atbildība par savu dzīvi, pilsētu, kurā 
dzīvojam, pilsoniskā aktivitāte un Satversmē 
doto tiesību izmantošana. Otrkārt, tā ir 
līdzdalība lēmumu pieņemšanā par Valmieras 
rītdienu, vērtējums paveiktajam un jauns 
uzticības mandāts vadīt pilsētu. Man Valmiera 
ir īpaša vērtība. Tāpēc leposimies ar to, gudri 
pārvaldīsim un iesim ceļu, kas nes labāku 
dzīvošanu un pārticību valmieriešiem!

balstītās apmācību programmas, veidojot ciešu 
saikni starp skolās sniegtajām zināšanām un 
uzņēmējiem nepieciešamajām kompetencēm un 
prasmēm. Es patiesi ticu, ka, strādājot saliedētā 
komandā, daloties zināšanās, mēs spējam to 
paveikt!

Ceru, ka jau tuvākajos gados Valmieru varēs 
dēvēt par „viedo pilsētu”. Lai to sasniegtu, 
apņemamies veidot daudz intensīvāku un ciešāku 
komunikāciju ar pilsētas iedzīvotājiem, gan 
klātienē, gan arī, izmantojot tehnoloģiju sniegtās 
iespējas. Plānojam iesaistīt ikvienu pilsētas 
ikdienā un nākotnes plānošanā, lai visi 
mēs zinātu, ko un kāpēc darām, kādas ir 
pilsētas prioritātes un kādi vēlamies būt. 
Viens no mehānismiem, kā to paveikt, 
būs mobilā lietotne “Mana Valmiera”. 
Uzskatu, ka mēs esam pakalpojumu 
sniedzēji saviem iedzīvotājiem un mums 
ir jānodrošina vislabākais iespējamais 
serviss valmieriešiem. 
Vai izdodas veidot dialogu ar 
iedzīvotājiem?

Pilsēta nevarēs attīstīties, ja iedzīvotāji 
un pašvaldība neskatīsies vienā virzienā, 
ja deputāti neuzticēsies viens otram, 
ķīvēsies vai liks sprunguļus riteņos. 
Mērķim ir jābūt vienam - stiprināt pilsētu 
un veidot labākus apstākļus, pārticību 
tās iedzīvotājiem. Mums ir paveicies, ka 
valmierieši ir savas pilsētas patrioti, līdz ar 
to arī stingrākie „darba devēji” pašvaldībai. 
Ikdienas sarunas ar iedzīvotājiem veikalā, 
uz ielas vai pasākumos man nepārtraukti 
atgādina, ka būt domes priekšsēdētājam 
un rūpēties par pilsētas attīstību ir liela 
atbildība un iedzīvotāju sniegtā uzticība ir 
jāpierāda ar darbiem katru dienu. To daru 
ar maksimālu atdevi un pēc vislabākās 
sirdsapziņas. Ir skaidrs, ka dažkārt viedokļi 
nesakritīs un būs jāmeklē zelta vidusceļš, 

kad pilsētā sabrauc daudzi apkārtējo novadu 
iedzīvotāji. Jāuzsver, ka līdz šim paveiktais 
ir daudzu gadu pārdomāta un pamatīga 
darba rezultāts, jo, tikai sakārtojot primāri 
nepieciešamās lietas, varam pievērsties arī 
virsvērtību sniedzošiem projektiem. 

Reģiona iedzīvotājiem, senioriem, topošajiem 
vecākiem un bērniem Valmiera augs arī 
kā kvalitatīvu un pieejamu medicīnisko 
pakalpojumu centrs. Vidzemes slimnīcā 
tiks ieguldīti vairāki miljoni eiro, lai pilnībā 
atjaunotu un modernizētu ārstniecības iestādi. 
Tāpat paplašināsim iespējas ģimenēm atpūsties 
brīvā dabā - izvietosim āra trenažierus, 
veidosim jaunus veloceliņus un pastaigu vietas. 
Rūpēsimies par mūsu senioriem, piedāvājot 
dažādus pakalpojumus un atvieglojumus. Īpaši 
atbalstīsim jaunās ģimenes un vecākus, sociāli 
mazaizsargātās grupas, kā arī nevalstiskās 
organizācijas.

Pedagogiem un izglītības jomā strādājošajiem 
varu solīt, ka ar dubultu jaudu strādāsim, lai 
nodrošinātu kompetencēs balstītās apmācības 
ieviešanu mūsu izglītības iestādēs, lai celtu 
Valmieras izglītības iestāžu konkurētspēju, 
atbalstītu un motivētu pedagogus, iestāžu 
vadītājus un piesaistītu audzēkņus no visas 
Vidzemes. Izglītības kvalitātei ir jābūt vienai 
no mūsu konkurētspējas priekšrocībām, 
tāpēc centīsimies nodrošināt, ka nepārtraukti 
paplašinām savu redzesloku, ejam talantīgās 
domāšanas virzienā un līdzi laikam, protam 
saskatīt un attīstīt talantus. Šim uzdevumam 
nepieciešami arī spēcīgi izglītības iestāžu 
vadītāji, kuri savas komandas spēs saliedēt, 
vadīt un iedvesmot. Investīcijas vairāk nekā 4,9 
miljonu eiro apmērā ir paredzētas arī mācību 
vides un izglītības iestāžu modernizācijai. 
Tāpat pilnveidosim iespējas izvēlēties darba vidē 

Ričards Gailums: Valmiera – vieta personības izaugsmei 
“Mana galvenā motivācija ir paveiktie darbi, 

ko esam spējuši izdarīt kopā ar valmieriešiem. 
Valmierā jau šobrīd ir gandrīz viss, lai te varētu 
mācīties, studēt, atrast labu darbavietu un 
veidot savu ģimeni,” saka Valmieras pilsētas 
pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 
Ričards Gailums. 
Valmieras attīstības stratēģijā 
iedzīvotāji definēta kā viena no trim 
galvenajām vērtībām. Ko tas nozīmē, 
domājot par pilsētas attīstību 
ilgtermiņā?

Valmiera ir izcila vieta personības izaugsmei. 
Tā tas bijis jau vēsturiski, valmieriešiem 
uzņemoties atbildību par pilsētas attīstību. 
Varam lepoties ar personībām, kuras daudzu 
gadu desmitu garumā veidojušas Valmieru 
par tādu, kāda tā ir šobrīd. Tāds bijis Georgs 
Apinis, kurš nopietni attīstīja izglītības 
iespējas un rūpējās, lai pilsēta būtu sakopta, ar 
plašām atpūtas iespējām, sakārtotu komunālo 

saimniecību un veselības aprūpi. Mūsu pilsētas 
vārdu sporta vēsturē ierakstīja Jānis Daliņš, 
kurš pierādīja, ka darbs dara darītāju. Viņš 
izcīnīja Latvijai pirmo olimpisko medaļu, un 
tieši viņa personība aizsāka sporta līdzjutēju 
kustību. Tāpat minami Teodors Ūders, 
Jāzeps Vītols, Eduards Lācers un vēl daudzi 
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uz interešu, profesionālo un karjeras izglītību 
un mūžizglītības programmām.

Pilsētas jauneklīgais gars lielā mērā veidojies, 
pateicoties Vidzemes Augstskolai un tās 
attīstības politikai, starptautiskajai sadarbībai. 
Augstskolas pienesums ir gan studenti, kuri pēc 
studijām te paliek dzīvot, strādāt un veidot savu 
ģimeni, gan arī pētniecības un inovāciju joma. 
Sadarbībā ar pašvaldību augstskolas mācībspēki 
un studenti regulāri veic pētījumus par 
pilsētai būtiskiem jautājumiem. Arī turpmāk 
sadarbosimies ar Vidzemes Augstskolu, lai 
pašvaldības attīstības plāni, pieņemtie lēmumi 
būtu balstīti uz pētījumos iegūtiem faktiem un 
nestu reālu labumu valmieriešiem. Veiksmīga 
sadarbība ir izveidojusies arī ar Rīgas Tehnisko 
universitāti, katru gadu notiekot arhitektūras 
plenēriem, Latvijas Mākslas akadēmiju un 
Latvijas Kultūras akadēmiju. 

Jāuzsver, ka ļoti labi „apgriezieni” 
uzņemti profesionālās izglītības jomā. Bijām 
celmlauži, piedāvājot jauniešiem papildu 
vispārējai izglītībai gūt arī profesionālas 
zināšanas, mācību nodarbībām notiekot reālos 
uzņēmumos attiecīgās jomas profesionāļu un 
ekspertu vadībā. Šādu programmu attīstībai 
pievērsīsim uzmanību arī turpmāk, veicinot 
izglītības iestāžu sadarbību ar darba devējiem. 
Lieliski apzināmies, cik šobrīd darba tirgū 
svarīga ir katra speciālista konkurētspēja, tādēļ 
rūpēsimies, lai Valmieras izglītības iestādēs 
tiktu sagatavoti augsti kvalificēti un zinoši 
jaunie speciālisti.
Kādas ir prioritātes ģimeņu atbalsta 
jomā?

Valmiera – ģimenēm draudzīgākā pilsēta 
Latvijā. Tā ir mūsu ilgtermiņa prioritāte. 
Līdzšinējo attīstības politiku esam veidojuši, 
primāri domājot par ģimeņu vajadzībām, ar 
vārdu „ģimene” saprotot gan mazus bērnus, 
skolēnus, gan darbspējas un arī pensijas vecuma 
cilvēkus. Pašvaldības rīcībā ir plašas dažāda 
veida atbalsta iespējas ģimenēm, savukārt 
politiķu atbildība ir pārdomāti pieņemti 
lēmumi un tālredzīgi plānotas iniciatīvas. 
Nākamajā periodā darīsim visu iespējamo, 
lai palielinātu bērna piedzimšanas pabalstu 
un nodrošinātu brīvpusdienas visiem 1.-6. 
klašu skolēniem, saglabātu elastīgu bērnu 

pieskatīšanas pakalpojumu tiem vecākiem, 
kuri strādā nestandarta darba laiku, mūsu 
iestādes būtu uz klientu orientētas un augstas 
kvalitātes pakalpojumu sniedzējas. Rūpēsimies 
par vēl plašākām aktīva brīvā laika pavadīšanas 
iespējām – plānojam izveidot jaunus rotaļu 
laukumus un labiekārtot esošos, izbūvēt 
jaunus veloceliņus, nodrošināt bezmaksas 
peldētapmācību un slidotapmācību arvien 
plašākam skolēnu lokam. Pilnveidosim arī 
līdzšinējo sociālo pabalstu sistēmu, nepārtraukti 
sekojot līdzi aktuālajām iedzīvotāju vajadzībām. 
Esam gatavi pārskatīt un uzlabot atlaižu 
sistēmu sabiedriskajā transportā, kā arī 
sadarbībā ar „Vidzemes slimnīcu” rūpēsimies, 
lai valmierieši saņem kvalitatīvus un savlaicīgus 
veselības aprūpes pakalpojumus. Pašvaldībā ir 
izveidota “Ģimenes atbalsta nodaļa”, kas sniedz 
psihosociālu atbalstu dažādās krīzes situācijās 
nonākušām ģimenēm, nodrošina sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu, strādā 
ar jaunajām ģimenēm, organizē ģimeņu atbalsta 
grupas un citas nodarbības.
Vai varam teikt, ka viens no Valmieras 
attīstības virzieniem ir zaļā domāšana?  

Jā, tas ir mūsu uzstādījums, ka pilsēta attīstās, 
domājot „zaļi”. To nosaka arī mūsu atrašanās 
vieta. Pilsētā ir 30,57% dabas teritoriju, 25% 
meža platību un daudz ūdenstilpju. Tāpēc 
likumsakarīgi, ka 2015.gadā apstiprinājām 
Valmieras pilsētas vides deklarāciju, kas ir 
pašvaldības labā griba, izteikta 14 apņemšanās 
punktos, strādāt un attīstīt pilsētu ilgtspējīgi. 
To atbalstījuši virkne uzņēmumu, izglītības 
iestādes un iedzīvotāji, apliecinot arī savu 
nostāju būt videi draudzīgiem. Jau tuvākajā 
laikā finansējums paredzēts vairāku projektu 
un aktivitāšu īstenošanai. Daži no piemēriem 
- LED apgaismojuma ieviešana, daudzdzīvokļu 
ēku un pašvaldības iestāžu siltināšana, pagalmu 
sakārtošana, videi draudzīgāku sabiedrisko 
autobusu izvēle pasažieru pārvadājumiem, 
atkritumu šķirošana un atkritumu savākšanas 
akcijas un citi darbi.

Valmiera ir arī „zaļo” skolu pilsēta, vairākām 
izglītības iestādēm nesot eko skolas vai eko 
augstskolas titulu. Protams, tas prasa papildu 
darbu, bet, ja pilsētā mērķtiecīgi tiek veidota un 
atbalstīta „zaļā” domāšana, likumsakarīgi, ka 
jaunā paaudze jau skolas solā iemācās saudzīgu 
attieksmi pret apkārtējo vidi un apzinās savas 
rīcības sekas.  



Veidosim mūsu Valmieru kopā! Pilsētu ar drošu, sakārtotu dzīves vidi, ar pozitīviem cilvēkiem, 
sakoptiem parkiem un līdzenām ielām. Ar stiprām ģimenēm un labu izglītību skolās. Ar ražīgu 
darba mūžu un cienīgām vecumdienām. Ar piesātinātu kultūras dzīvi un panākumiem sportā.

Valmierā esmu tāpēc, ka te ir teātris, mana 
darbavieta. Un tāpēc esmu iemīlējusi Valmieru 
– pilsētu ar lepniem un pašapzinīgiem ļaudīm, 
kas māk darboties biznesā un kultūrā. Mans 
galvenais uzdevums ir iedvesmot talantus 
jauniem un lieliem mērķiem, rūpēties par 
viņiem un gādāt, lai izdotos viņu un mūsu 
kopējie sapņi. Šo gadu laikā, esot blakus 
tik daudziem radošiem cilvēkiem, esmu 
iemācījusies nojaust talantus – lai dotu tiem 
iespēju. Mana darba mērķis ir mēģināt pilsētā 
dot sajūtu, ka kultūra ir tikpat nepieciešama 
personības un nācijas izaugsmē kā pārtika un 
tīrs gaiss. Tā ir inteliģentas un viedas sabiedrības 
pamats. Tāpēc sapņoju par ģimenēm, kuras 
kopā ar bērniem arī Valmierā ies uz izrādēm, 
par skolotājiem, kuri bērniem parādīs ceļu uz 
teātri un nebaidīsies no Raiņa un Blaumaņa, 
par uzņēmējiem, kuriem kultūras mecenātisms 
vēl vairāk būs goda lieta.

Valmierā ir daudz jaunu, uzņēmīgu un 
azartisku cilvēku, kuri par savējo izvēlējušies 
radošo jomu, tāpēc pilsētas uzdevums ir 
dzirdēt viņus, nodrošināt ar labiem, ērtiem 
dzīves apstākļiem un vidi, kurā nebaidās 
no trakiem un iesākumā pat neticamiem 
uzstādījumiem. Vai citādi Valmierai būtu savs 
Teātra festivāls? Vienīgais šāda veida festivāls 
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EVITA AŠERADENA - VSIA „Valmieras Drāmas teātris” valdes locekle. 
Valmiera ir pilsēta, kurai ir daudz priekšnoteikumu, lai tā vēl skaidrāk iezīmētos par 

Ziemeļvidzemes kultūras centru. Tāpēc, ka te ir teātris, kultūras centrs un ļoti daudz radošu 
cilvēku visās jomās, ko tas pievilina, pulcina un iedvesmo. 

Teātris ir atslēgas vārds Valmieras pilsētas atpazīstamībai. Es, tāpat kā daudzi mani kolēģi, 

ARTŪRS SKRASTIŅŠ - Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors.
Savu ceļu Valmieras pusē uzsāku kā skolotājs Valmieras 11 varoņu komjauniešu vidusskolā, 

darbu turpināju J.Endzelīna Kauguru pamatskolas direktora amatā, Izglītības valsts inspekcijā 
un Izglītības un zinātnes ministrijā. Valmierā atgriezos Valmieras sākumskolas direktora amatā. 

Strādājot izglītības nozarē un pildot Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāta pienākumus, 
visu savu enerģiju veltīju un arī turpmāk veltīšu, lai sakārtotu izglītības jomu gan pilsētas, gan 
valsts līmenī. 

Par daudziem jautājumiem vispirms jāvienojas valsts līmenī: kādu izglītības sistēmu veidojam, 
ko gribam iemācīt jauniešiem, ko saprotam ar konkurētspējīgu izglītību un kā uz to virzāmies? Ir 
jābūt skaidram redzējumam, kāds ir optimāls skolu tīkls reģionā vai novadā, ņemot vērā iedzīvotāju 
skaitu, sniegtās izglītības kvalitāti. Jāvienojas par izglītības finansēšanas modeli, jāprecizē valsts un 

ARTIS JANSONS -
SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” 
valdes priekšsēdētājs.

Darbīga un droša - tāda šodien ir Valmiera. 
Labākā vieta, kur dzīvot, strādāt, audzināt 
bērnus, mācīties un atpūsties. Mēs, valmierieši, 
varam būt lepni par savu pilsētu!

Soli pa solim, gadu no gada pilsēta mainās. 
Mainās uz augšu! Pēdējos gados īstenoti 
daudzi svarīgi pilsētas infrastruktūras un 
vides pārbūves projekti, renovēti bērnudārzi 
un skolas. Esmu gandarīts piedalīties pilsētas 
izaugsmē, darbojoties partijas “Valmierai un 
Vidzemei” valdē, vadot Vidzemes Olimpisko 
centru, veidojot Gaujas Sajūtu parku, 
piedaloties peldbaseina sporta un atpūtas 
kompleksa būvniecībā.

Kandidējot pašvaldību vēlēšanās, esmu 
definējis sava darba prioritātes. Ekonomiskā 
attīstība ir pilsētas asinsrite, tāpēc arī 
turpmāk sadarbošos ar Valmieras uzņēmējiem 
un veicināšu pilsētas infrastruktūras 
un uzņēmējdarbības vides attīstību, lai 
nodrošinātu pieejamas un labi apmaksātas 

DEPUTĀTU KANDIDĀTI
Latvijā, ko teātra profesionāļi jau novērtējuši 
un atzinuši par jaunu „nišu” mākslas jomā. 
Pateicoties talantīgas komandas darbam, 
Valmieras vasaras teātra festivāls pēc vienas 
vasaras ir devis milzīgu impulsu Valmieras 
atpazīstamības un identitātes zīmolam.

Manuprāt, Valmierai ir visas iespējas, lai 
tā kļūtu par modernās arhitektūras centru. 
Tai nav lielas vecpilsētas, bet ir Gauja pilsētas 
centrā un daudz vietas, lai dotu iespējas.  
Lai radītu pilsētu ar savu stilu, ar savu „es”. 
Ir daudz māju, ko vēl var sakārtot, vietas, 
ko atjaunot, labiekārtot un uzcelt, noturot 
augstu gaumes un stila izjūtas latiņu. Tāpēc 
uzdevums nākamajai četrgadei ir pilsētas 
vizuālās, arhitektūras koncepcijas izstrāde. 
Taps Kultūrvides centrs Valmieras vecpilsētā, 
kas līdz ar Valmieras muzeju, teātri, kultūras 
centru un Sv. Sīmaņa baznīcu veidos kultūras 
piedāvājumu valmieriešiem un pilsētas 
viesiem. Tā ir iespēja, respektējot vēsturisko 
mantojumu, radīt mūsdienīgu arhitektūru. 
Tā ir iespēja atrast savu stilu mazo lielo pilsētu 
vidū un audzēt iedzīvotāju skaitu, piepulcējot 
Valmierai jaunu cilvēku ģimenes, lai kopā 
rastos inteliģenta, iecietīga un darboties 
griboša sabiedrība. 

darba vietas valmieriešiem un apkārtējo novadu 
iedzīvotājiem. 

Rosināšu pašvaldībai izstrādāt pilsētas 
grantēto ielu rekonstrukcijas četru gadu 
programmu.

Valmieras daudzdzīvokļu namos dzīvo 
vairāk nekā puse pilsētas iedzīvotāju, tāpēc 
veicināšu pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību 
namu un to pagalmu labiekārtošanā. Rosināšu 
veikt vairāku pilsētas bērnu rotaļu laukumu 
rekonstrukciju, uzstādot tajos drošu gumijas 
pamatnes segumu un jaunus atrakciju 
elementus. 

Rosināšu pašvaldībai izstrādāt pilsētas 
parku, zaļo zonu un mežu teritorijas attīstības 
un uzturēšanas plānu, kā arī jaunu veloceliņu 
izbūves programmu.

Esmu gatavs veltīt savu laiku un enerģiju, 
lai uzlabotu pilsētas iedzīvotāju un pašvaldības 
policijas sadarbību, kopīgi rūpējoties par 
kārtību un drošību pilsētā.

Rūpēšos par aktīvu, daudzveidīgu pilsētas 
kultūras un sporta dzīvi, Gaujas Sajūtu parka 
teritorijas tālāku attīstību, veidojot to par 
sakoptu un pievilcīgu tūrisma objektu.

pašvaldību kompetence šajā jomā. Uzmanīgi 
un saprātīgi jāiesaistās kompetenču izglītības 
modeļa izstrādē un aprobācijā, jāpanāk valsts 
vai pašvaldības finansējums skolēnu mācību 
ekskursiju nodrošināšanai. Liela uzmanība 
jāpievērš vispārējās izglītības, īpaši vidusskolas 
posma satura un organizācijas formu 
pilnveidošanai. Nepieciešams pilnveidot darba 
sistēmu un finansējumu skolēnu un jauniešu 
profesionālās orientācijas un karjeras izglītības 
jomā, kā arī interešu izglītības sfērā. 

Kontekstā ar valstī notiekošo izglītības 
reformu, viens no galvenajiem darbiem ir 
izglītības programmu sakārtošana, skolotāju 
metodiskā darba sistēmas pilnveidošana 
Valmierā, darbs ar talantīgiem un motivētiem 
jauniešiem, palīdzot viņiem attīstīt prasmes. 
Jāpanāk, ka katram bērnam apmeklēt skolu ir 
interesanti. Skolām ir jārosina dabīgā zinātkāre, 
jābūt radošām, atvērtām un jāpiedāvā dažādas 
intelektuālas izvēles iespējas. Mēs esam 
uzsākuši un arī turpināsim jaunu mācību 
metožu ieviešanu, ejot ārpus klasēm, pielietojot 
jaunākās tehnoloģijas, dodoties vizītēs uz 
uzņēmumiem un eksperimentējot vidē. Tāpat 
kopā ar pedagogiem meklēsim risinājumus, 
kā mainīt mācību metodes, lai uzrunātu 21. 
gadsimta paaudzi, kā saredzēt katra bērna 
individuālās spējas un veidot individuālos 
mācību plānus, ielikt spēcīgu pamatvērtību 
kodolu. Tie ir izaicinājumi, kurus mēs spējam 
īstenot! Vienlaikus neaizmirsīsim, ka ir 
jārod līdzsvars starp intelektuāli, emocionāli 

un fiziski attīstītu personību. Turpināsim 
strādāt pie izglītības iestāžu infrastruktūras 
un materiāltehniskās bāzes uzlabošanas, 
piesaistot gan Eiropas Savienības fondu 
līdzekļus, gan pašvaldības finansējumu. 
Precizējama ir Valsts ģimnāziju, ģimnāziju 
un visu tipu vidusskolu loma un uzdevumi, 
lai veicinātu skolēnu talantu atklāšanu un 
attīstīšanu. Jādara viss, lai piesaistītu pašus 
spējīgākos, motivētākos pedagogus darbam 
ar jauniešiem, nodrošinot tiem atbilstošu 
atalgojumu, vienlaikus pretī prasot augstu 
profesionālo varēšanu. 

Es rosināšu, lai, līdzīgi kā Igaunijā, mums 
būtu regulāras diskusijas par nākotnes 
profesijām un prasmēm, par saikni starp 
izglītības sniegto rezultātu un darba tirgu. Ir 
svarīgi, ka uz skolām nāk uzņēmēji, studenti, 
lai mēs kopā semināros, darba grupās varam 
diskutēt par nepieciešamajām prasmēm, 
iespējām tās apgūt, kā arī par izglītības 
procesu visa mūža garumā. Mans moto ir: 
mācies darot! Ja ir ideja, ir jāstrādā, lai to 
īstenotu. Tas attiecināms uz visām dzīves 
jomām. 

Valmiera ir mana pilsēta – te mācījusies 
mana māte, veidojusies mana ģimene un 
uzauguši bērni. Valmiera ir pilsēta ar skatu 
nākotnē. Vēlos dot savu artavu pilsētas 
attīstībā gan kā Valmieras Valsts ģimnāzijas 
direktors, skolotājs, gan kā pašvaldības domes 
deputāts. Valmiera ir pilsēta, kurai ir un būs 
vajadzīgi cilvēcīgi, gudri, radoši, darbu un 
savu pilsētu mīloši iedzīvotāji. 
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neviena maize nav bez garozas un neviens 
darbs nav bez grūtībām.

Uzskatu, ka mūsu veiksmes atslēga 
ir uzņēmējdarbība. Jāturpina darbs, lai 
nodrošinātu uzņēmējdarbības un ražošanas 
attīstību Valmierā, sadarbībā ar valsts 
institūcijām strādājot pie konkurētspējīgas 
enerģētikas nodrošināšanas. Tāpat aktīvi 
iesaistīšos, lai sekmētu jaunu investīciju 
piesaisti Valmierai un radītu jaunas darba 
vietas. Šī uzdevuma īstenošanai ieguvums 
būs mana līdzšinējā pieredze un zināšanas 
rūpniecībā, vadībā, mārketingā un plašais 
kontaktu loks. Jāturpina arī tālāk attīstīt 
biznesa inkubatora piedāvātās iespējas 
uzņēmējdarbības intensificēšanai. Būtisks 
uzdevums ir veicināt pakalpojumu - servisa 
uzņēmumu attīstību reģiona ražošanas 
uzņēmumiem, kā arī izveidot un uzturēt datu 
bāzi par telpām nelielu darbnīcu vai ražotņu 
(arī privātu) veidošanai Valmieras teritorijā, lai 
potenciālie uzņēmēji varētu ātri un ērti iegūt 
nepieciešamo informāciju.

Vienlaikus rosināšu, lai pilsētā tiktu īstenotas
vairākas jaunas iniciatīvas. Piemēram, 
jāpaplašina pensionāru sociālā programma un 
jādomā par viņu dzīves apstākļu uzlabošanu. 
Mēs nevaram ignorēt faktu, ka vairāk nekā 
21,6% no mūsu pilsētas iedzīvotājiem ir pēc 
darbspējas vecuma. Jādomā par šo cilvēku 
iztikšanu, iespējām apmeklēt veselības 

ANDRIS OSKARS BRUTĀNS - AS “Valmieras stikla šķiedra” padomes
loceklis, Valmieras uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībnieks.
 Valmiera gadu gaitā ir izveidojusies par paraugpilsētu daudzās jomās. Te ir visu līmeņu izglītības 
iespējas, ražošana, kultūra, sports un daba. Lai pārvaldītu pilsētu - visas dzīves sfēras aptverošu 

un dinamisku vidi -, ir nepieciešama pieredze, zināšanas, vēss prāts un stratēģiska domāšana. Tie 
ir iemesli, kas mani mudināja pievienoties “Valmierai un Vidzemei” komandai, dot ieguldījumu 
savas pilsētas attīstībā ļoti mainīgā laikā, kad valstī gaidāmas gan nodokļu, gan arī izglītības un 
veselības aprūpes jomas reformas, gan citas likumdošanas izmaiņas. 

Tās rūpīgi jāanalizē, sniedzot pašvaldības viedokli vai iebildumus, lai nepārdomāti lēmumi 
nesagrautu reģionu attīstību, ražošanu, investīciju piesaisti vai iedzīvotāju labklājību. Es esmu 
strādājis kā atslēdznieks, soli pa solim izaugot līdz uzņēmuma vadītājam, tāpēc lieliski zinu, ka 

DEPUTĀTU KANDIDĀTI

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

Bērna izaugsme un attīstība ir Valmieras 
prioritāte. Esam mērķtiecīgi strādājuši, lai 
Valmiera būtu ģimenēm draudzīga pilsēta 
un lai jaunie vecāki un ģimenes justu pilsētas 
atbalstu. Šajā jomā vēlos turpināt darbu un tai 
veltīt savu profesionālo pieredzi un zināšanas 
nākamajā četrgadē. Apņemos iestāties par 
drošu un veselīgu mazuļa dzīves sākumu, 
bērna piedzimšanas pabalsta palielināšanu, 
brīvpusdienu nodrošināšanu skolēniem, bērnu 
rotaļu laukumu izbūvi un labiekārtošanu, kā 
arī atbalstīšu veselīgu dzīvesveidu veicinošas 
aktivitātes, piemēram, peldētapmācību, 
slidotapmācību un drošas riteņbraukšanas 
apmācību bērniem. 

ANDREJS GLUHOVS - 
Valmieras 2. vidusskolas direktors,
sporta skolotājs.

Valmiera ir mana Dzimtene. Mūsu 
globalizētajā pasaulē jēdziena „Dzimtene” 
nozīme pamazām izzūd. Taču man personīgi šī 
vārda jēga joprojām ir ļoti dziļa. Pilsēta, daba, 
cilvēki, tradīcijas un vēsture – tā ir piederības 
sajūta, kas rodama Valmierā un nekur citur. 
Piekrītu uzskatam, ka katrs pats ir savas laimes 
kalējs. Mums ir jārada personības izaugsmes 
iespējas tieši šeit, nevis jāmeklē laime plašajā 
pasaulē.

Pēctecīga, pārdomāta Valmieras pilsētas 
attīstības programmas īstenošana, kā arī aktīva
līdzdalība valsts un Eiropas līmeņa izglītības 
pārmaiņu procesā nodrošinās konkurētspējīgu
izglītības iespēju un piedāvājumu klāstu 
Valmieras iedzīvotājiem. Taču paralēli 
definētajām prioritātēm lielāka uzmanība ir 
jāvelta lokālā patriotisma celšanai un piederības 
sajūtas Valmierai stiprināšanai. Ir svarīgi 
jau skolas solā ar reāliem piemēriem iesaistīt 
pasākumos, kas veicina piederību pilsētai un 
valstij, rada izpratni par patriotisma jēdzienu. 
Tam ir tālejoši mērķi – mēs katrs esam 
ieinteresēts, lai Valmiera būtu ekonomiski 
spēcīga un inteliģenta pilsēta. Tomēr tas nav 
iespējams bez dažāda līmeņa augsti kvalificētiem 
speciālistiem un savas pilsētas patriotiem. Varu 

minēt pavisam konkrētas aktivitātes, kā veicināt 
skolēnu interesi gan par mazākumtautību, gan 
latvisko kultūru. Tie ir izglītības un kultūras 
iestāžu organizētie pasākumi: valsts un pilsētas 
svētku atzīmēšana, labdarības pasākumi, 
apkārtējās vides sakopšanas talkas, mazpulki 
un jaunsardze, arī pilsētas un nacionālo 
muzeju apmeklējums, tikšanās ar pašvaldības 
pārstāvjiem un valmieriešiem, kuri daudz 
paveikuši pilsētas labā, kā arī darbs ar ģimenēm. 
Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un 
izglītības iestādēm rosināšu organizēt vairāk 
nometņu bērniem vasaras brīvlaikā, īpaši ar 
tematisku ievirzi dabaszinībās, humanitārajos 
priekšmetos, valodu apguvē un pētniecībā.

Tomēr jāteic, ka patriotisma vērtību 
apguvē vislielākā nozīme ir tieši vecākiem un 
ģimenēm. Sadarbība ar skolēnu vecākiem arī 
turpmāk būs mana prioritāte, un rosināšu to 
veicināt arī pilsētas līmenī, jo konkurētspējīga 
izglītība ir iespējama tikai tad, kad vecāki un 
pedagogi strādā vienotā komandā.

Nav iespējams ignorēt arvien pieaugošo 
informācijas tehnoloģiju jomu un interneta 
vides ietekmi, bet mēs varam domāt par 
veidiem, kā gudri izmantot to piedāvātās 
priekšrocības. Līdz šim ne vienmēr bija izdevies 
rast atbildi uz jautājumu, kā veicināt jauniešu 
iesaisti pilsētai svarīgās norisēs, kā panākt, lai 
informācija par kultūras, sporta un atpūtas 
pasākumiem un iespējām patiešām sasniegtu 

auditoriju, īpaši domājot par bērniem un jauniešiem. Ar gandarījumu varu teikt, ka izdevies 
izveidot mūsdienīgu instrumentu – mobilo lietotni „Mana Valmiera”. Tas ir viens no veidiem, 
kā varam veicināt piederību un lojalitāti savai pilsētai un radīt pārliecību, ka būt valmierietim ir 
īpaši. Izglītības jomā jo īpaši svarīgi sekot līdzi apkārt notiekošajam, arī kaimiņvalstīs, piemēram, 
Igaunijā, Somijā, Vācijā,Zviedrijā un Dānijā, un izdarīt secinājumus par to, kas varētu būt 
noderīgs mūsu izglītības sistēmai, padarot to patiešām efektīvu personības attīstībai, talantu un 
spēju izkopšanai, vienlaikus neieslīgstot birokrātijā, regulās un normās, kas nomāc gan iestāžu 
vadītājus, gan pedagogus, gan arī pašvaldības.

Jaunieši ir Valmieras turpmākās attīstības garants. Esmu gatavs savas zināšanas, pieredzi un 
darbu veltīt tam, lai jaunieši pēc skolas absolvēšanas un studiju pabeigšanas paliktu dzīvot vai 
atgrieztos Valmierā. Vēlos, lai ikviens pilsētas iedzīvotājs gan vārdos, gan darbos sajustu, ka ir 
vajadzīgs šai pilsētai. Lai mēs katrs un ikviens lepotos, ka esam valmierieši!

aprūpes pakalpojumus, kultūras pasākumus 
vai saņemt sociālo atbalstu. Manuprāt, vēl 
pilnībā neizmantojam iespējas arī seniorus 
iesaistīt brīvprātīgajā darbā, veidot saikni un 
zināšanu pārnesi starp paaudzēm. Mums, 
atbilstoši finanšu iespējām, ir jāīsteno grantēto 
ceļu un namu iekšpagalmu sakārtošanas plāns. 
Jāturpina ēku energoefektivitātes programma 
un videi draudzīgu, energoefektīvu risinājumu 
ieviešana gan ielu apgaismojumā, sabiedriskajā 
transportā, gan arī komunālajā saimniecībā. 
Uzskatu, ka nepieciešams atslogot arī 
pilsētas centru no autotransporta plūsmas, 
tāpēc jāizstrādā satiksmes infrastruktūras 
tālākais projekts, jāveicina pārvietošanās 
ar velosipēdiem, nodrošinot tam atbilstošu 
infrastruktūru.

Nenoliedzami mums ir jādomā arī par 
nākamo paaudzi un gudru pēctecību, tāpēc 
jāveicina jauniešu interese par rūpniecisko 
specialitāšu apguvi. Plānveidīgi un profesionāli 
jāiepazīstina ar ražojošajiem uzņēmumiem un 
to procesiem, veidojot saikni starp skolas solos 
gūtajām zināšanām un to tālāko pielietojumu.
Es vienmēr esmu atbildīgi veicis uzticētos 
pienākumus, cenšoties to ieaudzināt arī savos 
bērnos. 

Es lepojos ar vecvecākiem - gaujmaliešiem, 
ar savu pilsētu, Latviju un zinu, ka tikai 
godprātīgs darbs nes augļus.

Latvijai svarīgs un nozīmīgs ir katrs bērniņš, 
taču valstī joprojām ir salīdzinoši augsts 
mākslīgi veikto abortu skaits. Sadarbībā 
ar Sociālo lietu pārvaldi plānojam ieviest 
jaunu iniciatīvu – palīdzības sniegšanu 
un konsultācijas sievietēm, kuras dažādu 
iemeslu dēļ izvēlas veikt abortu. Sagatavosim 
īpaši apmācītu profesionāļu komandu ar 
psihologiem, sociālajiem darbiniekiem, 
vecmātēm un juristiem tās sastāvā, kuri 
būs gatavi sniegt savu padomu un atbildes 
uz jautājumiem. Patiešām ceru, ka ar viņu 
atbalstu izdosies mainīt kādas topošās 
māmiņas lēmumu par aborta veikšanu. 

Otra mana darbības joma būs saistīta ar 
veselību un sociālo aizsardzību. Strādāšu pie 
tā, lai valmierieši varētu saņemt kvalitatīvus un 
mūsdienu tehnoloģijām atbilstošus medicīnas 
aprūpes pakalpojumus, kā arī atbalstu krīzes 
situācijās. Jau divus gadus „Vidzemes slimnīca” 
sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes 
Sarkanā krusta medicīnas koledžu organizē 
māsas palīgu apmācību, un nākošajā 

mācību gadā kopīgi plānojam uzsākt arī 
māsu izglītošanu. Nav noslēpums, ka 
šobrīd medicīnā trūkst gan māsu, gan 
arī aprūpes atbalsta speciālistu, tādēļ 
mērķtiecīgi strādājam pie šīs iniciatīvas 
īstenošanas. Vienlaikus jādomā arī par 
vientuļo senioru socializēšanu. Piemēram, 
Portugālē tiek organizētas nometnes 
vientuļiem senioriem, kur viņi kopā ar 
sociālajiem darbiniekiem un rehabilitācijas 
speciālistiem piedalās īpašās vingrošanas 
programmās un citās aktivitātēs. Rosināšu 
līdzīgu nometņu organizēšanu arī 
Valmierā. 

Mans dzīves moto - „Ceļš rodas, kad 
Tu ej!”. Ja es redzu, ka var darīt citādāk, 
un ja saprotu, kā to izdarīt, esmu gatava 
iet un darīt, nevis stāvēt malā un kritizēt. 
Valmiera ir mana pilsēta. Dzīvoju šeit 
kopš viena gada vecuma. Tās ir manas 
mājas, skola, mana ģimene un darbavieta. 
Valmiera ir mana, un es esmu daļa no 
Valmieras!
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raksturo manu skatījumu uz dzīvi – nav vērts gaidīt Laimes lāci, jādara ir katram pašam. Piekrītu tiem, 
kuri saka, ka valmierieši ir darītāji. Mums tikai vēl aktīvāk jāstāsta citiem un jālepojas ar saviem darbiem 
un panākumiem. Lai to paveiktu, nepieciešams izstrādāt un īstenot spēcīgu Valmieras pilsētas mārketinga 
stratēģiju – plānveidīgu pilsētas piedāvājumu Latvijas un Ziemeļeiropas kontekstā, kas būtu orientēts gan uz 
komercdarbības interesēm, gan pilsētas ekonomisko un sociālo attīstību. 

Valmierā jau izsenis ir spēcīga amatiermākslas kustība. Mūsu kolektīvi godam pārstāv savu pilsētu 
Dziesmu un Deju svētkos, un ir jāturpina atbalstīt kolektīvus un to vadītājus, lai arī pēc vairākām 
desmitgadēm Valmieras vārds šajos svētkos izskanētu tikpat pārliecinoši. Šogad un arī nākamajā gadā ar 
dažādām norisēm un pasākumiem atzīmēsim Latvijas valsts simtgadi. Valsts izveidošanā svarīga loma bija 
arī drosmīgiem valmieriešiem. Varam būt patiesi lepni, ka pirmais Latvijas karogs tapis tieši mūsu pilsētā. 
Un šodien, pateicoties mūsu bagātajai pieredzei, izcilajām personībām, sasniegumiem dažādās jomās, 
drosmīgiem plāniem un iecerēm, varam ar pārliecību doties pretī nākamajai simtgadei!

Mums ir jāveicina vēlme lepoties ar savu pilsētu! 
Skaidri izceļot mūsu priekšrocības, jāparāda, ka 
Valmiera ir līdzvērtīga dzīvesvieta galvaspilsētai, 
ar kvalitatīvu darba, studiju un atpūtas vidi. 

Svarīgs uzdevums būs arī jaunas tūrisma 
attīstības stratēģijas izstrāde. Savu darbu veltīšu, 
lai veicinātu vēl plašāku augstākās izglītības 
un pētniecības sasaisti ar pārējām Valmieras 
izglītības iestādēm, lietderīgāk izmantojot esošās 
kompetences un resursus pilsētai nozīmīgu 
jautājumu risināšanā. Izmantojot augstskolas 
tehnoloģisko bāzi, jāstiprina skolas vecuma 
jauniešu iespējas pavadīt brīvo laiku dažādās 
interešu izglītības aktivitātēs augstskolā. 

Uzskatu, ka Valmierai piestāv būt jaunai, 
drosmīgai, uz inovācijām vērstai un viedai 
pilsētai. Mums nav jābaidās būt flagmaņiem, 
ieviest jaunus pārvaldes risinājumus, saziņas 
formas ar iedzīvotājiem, jauninājumus skolās 
vai pilsētvidē. Valmieriešiem ir dota lieliska 
pilsēta, kuru kopā varam veidot vēl skaistāku! 
Tāpēc ir svarīgi, lai tiktu īstenota pārdomāta 
un profesionāli izstrādāta pilsētvides attīstības 
koncepcija, paaugstinot pilsētvides ainavas 
kvalitāti, akcentējot Gauju kā pilsētas centrālo 
ielu, daudz efektīvāk izmantojot ūdensmalas, 
krastmalas promenādi.  Kā pilsētai, kurai ir 
salīdzinoši mazs vēsturisko ēku un nozīmīgas 
arhitektūras mantojums, ir jādomā gan par vides 

IEVA ŠAKENA - SIA „Valmieras namsaimnieks” projektu vadītāja. Strādājusi 
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā, veicot Eiropas Savienības 
struktūrfondu ieviešanas departamenta ekspertes amata pienākumus.

Jau vairāk nekā 15 gadus ar patiesu lepnumu saucu sevi par valmierieti. Mans moto: dot no sevis 
tik, cik spēju, dzīvojot saskaņā ar savu sirdsapziņu un vērtībām. Ar līdzšinējo darbu pilsētvides 
sakārtošanas jomā esmu līdzdarbojusies Valmieras attīstībā un guvusi pārliecību, ka varu un vēlos 

dot savai pilsētai vairāk. Vēlos veidot mūsu pilsētu vēl zaļāku, tīrāku un skaistāku!
Manuprāt, atbildīgu sabiedrību raksturo spēja uzņemties iniciatīvu sakārtot vidi ap sevi. Atbildīga 

sabiedrība ir gatava rīkoties, domājot nākotnes perspektīvā – par mūsu bērniem, nākamajām 
paaudzēm. Lai uzlabotu valmieriešu dzīves kvalitāti, svarīgi veicināt informācijas apmaiņu un veidot 
izpratni par sabiedrībā būtiskiem procesiem. Viens no tiem - mūsu katra atbildība par vides tīrību.

TOMS UPNERS - Valmieras 
Kultūras centra direktors. Strādājis 
Valmieras pilsētas pašvaldībā, veicot 
jaunatnes un sporta lietu speciālista 
pienākumus.

Valmieru par savu pilsētu un savām mājām 
saucu jau vairāk nekā desmit gadus. Šeit esmu 
ieguvis augstāko izglītību, uzsācis darba gaitas 
un veidoju ģimeni. Te ir mani draugi, kolēģi un 
domubiedri. Te ir manējie – Tautas deju ansamblis 
„Gauja”.

Strādājot dažādos amatos Valmieras pilsētas 
pašvaldībā, esmu iepazinis darba specifiku, valsts 
likumdošanas prasības un iespējas īstenot iecerēto. 
Izvēlētais Valmieras attīstības virziens – atbalsts 
uzņēmējdarbībai un ražošanai, ir attaisnojies. 
Kultūras joma ir tieši saistīta ar iedzīvotāju labklājību, 
kas ietekmē kultūras patēriņu, piedāvājumu un 
kultūras attīstību nākotnē. Viens no nākamās 
četrgades mērķiem ir pašvaldības kultūras politikas 
stratēģijas izstrāde un ilgtermiņa mērķu definēšana, 
mērķtiecīgi plānojot  finansējumu konkrētu 
uzdevumu sasniegšanai. Prioritāšu vidū jāiekļauj 
mūsu pilsētai raksturīgās tradīcijas un vērtības - 
teātra māksla, amatiermāksla, kultūrizglītība, kā 
arī inovatīvie un perspektīvie virzieni, ko vēlamies 
attīstīt. Te redzu sadarbības iespējas ar Valmieras 
biznesa inkubatoru un Valmieras Attīstības 
aģentūru.

Kultūras piedāvājumu pilsētā veido visas kultūras 
iestādes un organizācijas kopā. Arī turpmāk mums 

objektu, mazo arhitektūras formu izvietošanu 
pilsētā, gan jauno būvju arhitektonisko kvalitāti. 
Šajā Latvijas 100gades svinību posmā, ir svarīgi, 
lai izceļam tos valmieriešus, kuri ir devuši 
nozīmīgu ieguldījumu nacionālās valsts tapšanā, 
brīvības un neatkarības apziņas stiprināšanā. Tas 
ir paveicams kopā - mudinot sabiedrisko sektoru 
uz vēl aktīvāku rīcību, atbalstot iedzīvotāju 
iniciatīvas un uzņemoties līdzatbildību par 
pilsētas nākotni.

Mans moto: Ar prātu un emocionālu 
inteliģenci par kvalitatīvu un gaumes pildītu 
attīstību! Zinot to, cik Valmiera ir atvērta, 
kādas norises un iespējas piedāvā, kas citviet 
Eiropā pieejamas pilsētām ar vismaz 100 000 
iedzīvotāju, es vēlos turpināt strādāt savas 
pilsētas labā. Ar personīgu misijas apziņu, godīgi, 
cieņpilni, veidojot dialogu ar visdažādākajām 
auditorijām. Raugoties, lai mūsu pieņemtie 
lēmumi būtu tālredzīgi, lai mēs soli pa solim 
veidotu kvalitatīvu reģionālo centru, kas pastāv 
ciešā mijiedarbībā ar apkārtējiem novadiem 
un to ainaviskajiem lauku apvidiem. Lai mēs 
veidotu sev un mūsu bērniem harmonisku vidi 
izaugsmei un personības attīstībai, saglabājot to 
Valmieras šarmu, ko sevī nes teātris, tautas deju 
ansamblis “Gauja”, sporta līdzjutēji, zaļā vide, 
studenti, ražotāji un, protams, paši valmierieši.

jārūpējas par kvalitatīvu kultūras pakalpojumu 
piedāvājumu visām iedzīvotāju grupām, atbalstot 
Valmieras Drāmas teātra darbību, sadarbojoties 
ar kinoteātri “Gaisma”, finansējot kultūras iestāžu 
darbu, profesionālās mākslas koncertu un aktivitāšu 
norisi pilsētā. Svarīgi arī saglabāt balansu starp 
maksas un bezmaksas kultūras norišu piedāvājumu 
- radīt iespēju ikvienam, neatkarīgi no materiālā 
stāvokļa, baudīt augstvērtīgus pasākumus. 

Viens no prioritāri risināmiem jautājumiem ir 
publiskās kultūras infrastruktūras sakārtošana 
un modernizācija. Tuvāko gadu laikā jāveic 
Valmieras Kultūras centra ēkas pārbūve, veidojot 
mūsdienīgu vidi daudzveidīgām kultūras norisēm 
un amatiermākslas kolektīvu darbībai. Jāatbalsta 
Valmieras Drāmas teātra ēkas renovācija un, ņemot 
vērā arvien pieaugušo nepieciešamību pēc vietas 
liela mēroga pasākumu rīkošanai, jāizstrādā arī 
skaidrs redzējums Valmieras estrādes un Atpūtas 
parka attīstībai.

Vēl viens aktuāls aspekts ir pilsētvides dizains un 
vizuālais tēls. Pilsētas līmenī nepieciešams risināt 
jautājumu par vienota Valmieras stila veidošanu 
ar mazo arhitektūras formu, skulptūru, ziedu 
kompozīciju un apstādījumu, labiekārtojuma 
un citu elementu plānveidīgu un pārdomātu 
izmantošanu.  

Dzīves gudru padomu saņēmu jau bērnībā no 
mammas. Mācījos 8. klasē, kad kādu dienu šķita, 
ka esmu apbērts ar vienā vakarā nepaveicamiem 
mājasdarbiem. Situācijā, kad no vecākiem gaidīju 
līdzi jušanu, saņēmu vien pamācošu norādījumu: 
“Nečīksti! Ej, dari, un tu izdarīsi!”. Tagad tas 

Esam spilgts piemērs tam, ka industriāli spēcīga 
un attīstīta pilsēta vienlaikus var būt viena no 
zaļākajām pilsētām Latvijā. Valmiera apliecina, 
ka, ievērojot visu iesaistīto partneru, jo īpaši, 
iedzīvotāju intereses, ir iespējama dabas teritoriju 
un industriālo zonu līdzsvarota attīstība. Pilsētas 
parki, atpūtas, pastaigu vietas, zaļās zonas un 
Gauja pašā pilsētas centrā, kā arī tīrs gaiss, ir 
mūsu vērtība. Atzinīgi vērtēju jau paveikto, 
lai arī turpmāk varētu dzīvot tīrā un estētiskā 
vidē: daudzdzīvokļu namu un pašvaldībai 
piederošu ēku renovācija, ielu apgaismojuma un 
siltumapgādes sistēmas atjaunošana, parakstītā 
vides deklarācija, kā arī apņemšanās sekot līdzi 
energoresursu patēriņam pašvaldības iestādēs un 
iecere iegādāties videi draudzīgākus autobusus 
pasažieru pārvadāšanai. Rūpēšos, lai sakoptu 
un labiekārtotu zaļo zonu un stūrīšu visā pilsētā 
kļūtu arvien vairāk. Pavisam drīz jaunā vizuālā 
veidolā ieraudzīsim Vecpuišu parku, savukārt 
prioritāte nākamajam periodam ir Vienības 
laukuma atjaunošana. Mēs esam pelnījuši vietu, 
kur pulcēties valstij un valmieriešiem nozīmīgos 
svētkos – 18. novembrī, 4. maijā un Valmieras 
dzimšanas dienā – Pilsētas svētkos.

Rūpes par apkārtējo vidi neaprobežojas 
tikai ar sava pagalma sakārtošanu, ielas malā 
nomesta papīra pacelšanu vai dalību Lielajā 
talkā. Vienlīdz svarīgi, lai katrā ģimenē 
saviem bērniem jau kopš agras bērnības rādām 
piemēru un stāstām par nepieciešamību šķirot 
atkritumus. Novērtēju SIA „ZAAO” ieguldīto 
darbu sabiedrības izglītošanā un informēšanā 

par atkritumu šķirošanu – šajā jomā esam starp 
līderiem Latvijā.  

Ar gandarījumu varu teikt, ka, pateicoties 
aktīvam un mērķtiecīgam darbam, Valmiera ir 
līderos arī daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes 
paaugstināšanas jomā. Esam ieguvuši vairākas 
godalgotas vietas konkursā „Energoefektīvākā 
ēka Latvijā”. Valmieras pilsētas pašvaldība līdz 
šim ir aktīvi atbalstījusi daudzdzīvokļu māju 
dzīvokļu īpašniekus, piešķirot finansējumu 
māju energoefektivitātes pasākumiem, namu 
renovācijai, kā arī pagalmu labiekārtošanai. 
Iesāktais jāturpina, motivējot dzīvokļu 
īpašniekus izmantot iespēju uzlabot sa-
vas mājas vizuālo un tehnisko stāvokli ar 
Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Turklāt 
noteikti rosināšu lemt par lielāku pašvaldības 
līdzfinansējumu tieši tehnisko projektu izstrādes 
izmaksu segšanai, kas šobrīd ir ievērojami 
pieaugušas.

Valmierā es jūtos kā mājās. Mums ir Gaujas 
līkloči, ir plašas iespējas mācīties, strādāt 
un priecāties par dzīvi, apmeklējot kultūras, 
sporta un atpūtas norises. Viens no maniem 
vaļaspriekiem un ikgadēja ģimenes tradīcija 
ir dalība Sportlat Valmieras maratonā. Esmu 
aktīva dzīvesveida piekritēja, tādēļ atbalstu ieceri 
Valmierā izveidot jaunus veloceliņus, rotaļu 
laukumus bērniem, ārtelpu aktivitāšu vietas. 
Novērtēju to, ka mums jau pavisam drīz būs 
pieejams jauns peldbaseina komplekss, kurā 
bērniem tiks nodrošināta peldētapmācība, bet 
sportistiem – treniņu un sacensību iespējas.

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

Viens no būtiskiem nākamā perioda uzdevumiem ir pabeigt darbu pie pilsētas zīmolvedības stratēģijas 
un nodrošināt tās efektīvu ieviešanu. Tas nepieciešams gan uzņēmējdarbības attīstībai, investīciju, 
kvalificēta darbaspēka un studentu piesaistei, gan tūrismam un sabiedrisko iniciatīvu īstenošanai. 
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par to sekām. 
Kā prioritātes darbā es izvirzīšu kultūras, 

dabas, arhitektūras un vēstures mantojuma 
saglabāšanu un attīstīšanu, tolerantas un aktīvas 
sabiedrības veidošanu, kā arī ģimeni kā Valmieras 
un sabiedrības attīstības pamatvērtību. Esmu 
pārliecināts, ka ir būtiski nostiprināt cilvēkos 
garīgo vērtību skalu, attieksmi pret sevi un 
apkārtējiem, sākot jau no ģimenes, skolas laika 
un turpinot mūža garumā. Tikai tad, kad katrs 
no mums mainīsies uz pozitīvo pusi – vairāk 
mācīsies, izglītosies, paplašinās savu redzesloku, 
rūpēsies par saviem līdzcilvēkiem un vidi, labāka 
kļūs sabiedrība kopumā. Atbalstīšu, ka mums ir 
jānodrošina palīdzība tiem, kuri ir “paslīdējuši”, 
ejot dzīves ceļu, un jādod viņiem jauns atspēriena 
punkts. Tie ir gan sociālās jomas pakalpojumi, 
nakts patversme, zupas virtuve, rehabilitācijas 
pasākumi, gan arī sistemātisks, komplekss 
pasākumu kopums - iespējas saņemt speciālistu 
konsultācijas, pārkvalificēties, iegūt jaunas 
zināšanas, kas palīdzētu iekārtoties darbā. 
Mums jādara viss iespējamais, lai samazinātu 
ilgstošo bezdarbnieku skaitu. Strādājošo 
cilvēku samaksātie nodokļi ir jāsaņem tiem, 
kuriem palīdzība ir visvairāk nepieciešama – 
cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, vecākiem, 
kuri audzina bērnus vieni paši, vientuļiem un 
slimiem cilvēkiem, pansionāta atbalstam un 
senioriem. 

Tajā pašā laikā mums ir jādomā, kā palīdzēt 
strādājošiem un aktīviem cilvēkiem “nesadegt” 

AINĀRS PASTVA - Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes valdes priekšsēdētājs.
 Esmu partijas “Valmierai un Vidzemei” biedrs kopš tās dibināšanas brīža un ticu, ka šī profesionāļu 

komanda virza pilsētas attīstību pareizās sliedēs, rūpējoties par visiem mūsu pilsētas iedzīvotājiem, kā 
bērniem, tā senioriem. Savās darba gaitās esmu vadījis dažādu jomu uzņēmumus un esmu pārliecināts, 

ka šīs zināšanas un pieredze lieti noderēs, strādājot Valmieras labā. Demokrātiskā sabiedrībā ir tikai 
viens veids, kā panākt pārmaiņas vai iniciatīvu īstenošanu – iesaistīties sabiedriskajā pārvaldē un 
politikā. Ir viegli sēdēt aizkrāsnē un sludināt, kā jāvada pilsēta un jādara darbi, vai, sēžot uz dīvāna, 
mācīt, kā jāspēlē basketbols. Daudz lielāka atbildība ir iet un darīt, pieņemt lēmumus un atbildēt 
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EDIJS PĒTERSONS - Valmieras SOS bērnu ciemata direktors.
SOS bērnu ciemats Valmierā izveidots pirms desmit gadiem. Šobrīd gādājam par vairāk nekā 60 

bērniem un jauniešiem no dažādiem Latvijas novadiem, kuriem nav iespējas augt savā bioloģiskajā 
ģimenē. Viņi SOS ciematā nonāk vairāku iemeslu dēļ - vienā gadījumā tā ir vardarbība pret bērnu, 
citā – vecāku alkoholisms, narkomānija vai cits iemesls. Piekrītu, ka nekas nespēj aizvietot bioloģiskos 
vecākus, taču svarīgi, lai bērnam netiktu laupīta iespēja augt ģimeniskā vidē, veidoties par personību. 
SOS ciematā bērni aug gādīgās un mīlošās ģimenēs, kuras netaupa ne savu laiku, enerģiju, ne arī 

BRUNO GACKIS - AS G4S Cash 
Services Latvia Valmieras filiāles 
vadītājs. Strādājis AS SEB banka 
un Valmieras 22. Zemessardzes 
bataljonā.

“Jo vairāk mēs darām, jo vairāk varam izdarīt” 
– ar šādu moto esmu gatavs strādāt Valmieras 
pilsētas pašvaldības deputātu un partijas 
„Valmierai un Vidzemei” komandā. Valmiera 
ir mana dzimtā pilsēta. Šeit esmu pavadījis 
bērnības un skolas gadus, izveidojis ģimeni 
un audzinu bērnus. Esmu Valmieras patriots. 
Man ir svarīga drošība pilsētā, katra valmierieša 
labklājība, profesionāļi pilsētas pārvaldē un 
dzimtās pilsētas augšupeja. 

Daudzu gadu laikā iegūtās zināšanas militārās 
un drošības struktūrās, pieredze cilvēku resursu 
vadībā, drošības pasākumu plānošanā un izpildē 
būs ieguvums, lai palīdzētu veidot stabilu un 
labi pārvaldītu sistēmu pilsētā, garantējot, 
ka valmierieši un pilsētas viesi jūtas droši kā 
ikdienā, tā arī svētkos, dažādos kultūras un 
sporta pasākumos.

Mēs dzīvojam ļoti trauksmainā laikā, 
kad visapkārt notiek daudz nepiedodamas 
vardarbības un agresijas, tāpēc drošības 
jautājumiem kā valsts, tā arī reģionālā līmenī 
ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Jāveic 
preventīvās darbības, esot spējīgiem profesionālai 

un operatīvai rīcībai. Vienlaikus, drošība pilsētā 
nav iespējama bez aktīvas iedzīvotāju iesaistes 
un sabiedriskās līdzatbildības. Mēs nedrīkstam 
būt vienaldzīgi un paiet garām, izlikties, ka 
neredzam notiekošo. Ir jāinformē atbildīgie 
dienesti un jāvērš to uzmanība uz problēmām. 

Uzskatu, ka ir izveidojusies laba un 
profesionāla sadarbība starp Valsts policiju, 
Pašvaldības policiju un apsardzes kompānijām, 
kas ir jāstiprina vēl vairāk, lai panāktu 
koordinētu un resursu efektīvu rīcību. 
Atbalstīšu arī Operatīvā informācijas centra 
tālāku attīstību uz Pašvaldības policijas bāzes, 
stiprinot tā kapacitāti un materiāltehnisko pusi.

Būtisks uzdevums ir turpināt 
videonovērošanas sistēmas uzstādīšanu pilsētā 
potenciāli bīstamākajās vai šobrīd aktīvākajās 
likumpārkāpumu zonās, kas ļaus ātri un efektīvi 
fiksēt vainīgās personas un novērst turpmākos 
pārkāpumus. Nākotnē mums mērķtiecīgi 
ir jāvirzās uz viedās pilsētas risinājumiem, 
uzstādot sensorus, jaunas novērošanas 
kameras, kas var reģistrēt noziegumus, analizēt 
transporta plūsmu un to regulēt, veidot 
dinamiskus 3D modeļus virtuāliem testiem, lai 
redzētu, kā cilvēki evakuējas avārijas gadījumā. 
Mūsdienīgās informācijas tehnoloģijas ļaus 
ieviest sistēmas, kas brīdina par pilsētas 
applūšanas riskiem pavasara palos, palīdz civilās 

aizsardzības situācijās, risina energoefektivitātes jautājumus un citus pilsētas pārvaldībai aktuālus 
jautājumus.

Jāturpina arī mērķtiecīga jauniešu izglītošana par drošības jautājumiem. Par drošību uz ielas, esot 
satiksmes dalībniekiem, par drošību pasākumos, par bīstamām spēlēm interneta vidē, par drošību 
brīvā laika aktivitātēs un skolas brīvlaikos. Katram ir jāapzinās, ka mums ir dota viena, skaista dzīve 
ar daudzām lieliskām iespējām un ka tikai mēs paši esam atbildīgi, kādu saturu tajā ieliksim un ko 
sasniegsim. Tāpēc strādāsim drošā pilsētā, savai ģimenei, bērniem un Latvijai! 

un nepazaudēt sevi pasaules skrējienā. Atrast 
laiku satikt savus vecākus, svinēt kopā dzimtas 
svētkus, atrast laiku padomāt par līdzsvaru 
starp materiālo pasauli un barību dvēselei. 
Tāpēc rosināšu, lai pilsētā būtu pieejamas 
dažādas mūžizglītības nodarbības, nometnes, 
interešu grupas, kurās cilvēki varētu piedalīties 
un līdzsvarot sevi, saprast sev dzīvē liktos 
uzdevumus un aicinājumus. Atbalstīšu 
iniciatīvas, kas būs vērstas uz to, lai ikvienam 
valmierietim, neskatoties uz tautību, sociālo 
statusu vai reliģisko piederību, ir iespēja augt, 
pilnveidoties, apzināties savas kultūras saknes, 
mantojumu un intelektuāli bagātināties.

Iesaistīšos pilsētas simbola – Valmieras Sv. 
Sīmaņa baznīcas pārbūves projekta īstenošanā, 
atjaunojot baznīcas torņa iekštelpas, atverot 
durvis uz zvanu telpu, pārbūvējot kāpnes 
uz torņa skatu laukumu. Šādas investīcijas 
Valmieras vecpilsētā, Valmieras kultūrvides 
centrā, izceļot pilsētvidē Rīgas vārtus un citus 
mantojuma objektus, ir ļoti nepieciešamas, 
jo kultūras, arhitektūras mantojums piesaista 
tūristus, kas savukārt rada pozitīvu ekonomisko 
efektu un pieprasījumu arī pēc citiem 
pakalpojumiem.

Es esmu gatavs darīt visu, kas ir manos spēkos, 
lai paveiktu vislabāko Valmierai, nesatraukties 
par lietām, ko nevaru iespaidot, un lūgt Dievu, 
lai dod gudrību atšķirt vienu no otras. Valmiera 
ir manas dzimtas saknes un mājas, pilsēta, par 
kuru rūpēšos ar vislielāko pašaizliedzību! 

radošo izdomu, rūpējoties par viņiem kā par 
savējiem. 

Līdz šim esmu sadarbojies ar Valmieras 
pilsētas pašvaldību un domes vadību vairāku 
SOS bērnu ciematam būtisku jautājumu 
risināšanā. Strādājot sociālajā jomā vairāk nekā 
20 gadus, man ir skaidrs redzējums un viedoklis 
par prioritāri risināmajiem jautājumiem arī 
pilsētas un reģiona līmenī. Esmu pievienojies 
partijas „Valmierai un Vidzemei” komandai, 
lai dotu savu profesionālo pienesumu bērniem, 
jauniešiem un ģimenēm svarīgu jautājumu 
risināšanā. Vēlos, lai bērni augtu ģimeniskā 
vidē un viņu vecākiem būtu pieejams viss bērna 
vajadzībām. Lai mēs ikviens apzinātos, ka stipras 
pilsētas pamatā ir mīlošas ģimenes.

Viens no prioritāriem darbiem būs atbalsta 
sistēmas ģimenēm ar bērniem pilnveidošana, 
efektīvākas sadarbības nodrošināšana starp 
dažādām institūcijām, kuru atbildības joma 
ir ģimenes un bērni. Īpašu uzmanību veltīšu 
tādu ģimeņu vajadzībām, kur bērnus audzina 
viens no vecākiem. Ne vienmēr tās ir materiālas 
vajadzības – bieži vien vairāk noder līdzcilvēka, 
ģimenes asistenta, dažādu jomu speciālistu 
padoms vai psihoemocionālais atbalsts. Īpaši šāda 
veida palīdzība nepieciešama audžuģimenēm, 
aizbildņiem un adoptētājiem.  

Otrs virziens, kurā vēlos turpināt strādāt, ir 

pašvaldības un nevalstisko organizāciju sektora 
sadarbība. Esmu gatavs plašākai sadarbībai 
ar organizācijām, kuras sniedz sociālos 
pakalpojumus, un runāt ar senioru un invalīdu 
biedrībām. Uzskatu, ka biedrībām nepieciešams 
daudz vairāk savstarpēji sadarboties, lai daudz 
efektīvāk spētu palīdzēt saviem biedriem, 
pārstāvēt to vajadzības.

Treškārt, apņemos veicināt labdarības kustību. 
Manuprāt, Raiņa teiktais izsaka absolūti visu: 
„Gūt var dodot, gūt var ņemot. Dodot gūtais 
neatņemams.”. 

Ar Valmieru esmu saistīts jau trīs paaudzēs 
– no Valmieras nāk mans vectēvs un tēvs, te 
esmu mācījies un trenējies sportā. Valmiera ir 
ideāla pilsēta, ar sabalansētu urbāno un zaļo 
teritoriju, ar plašām iespējām izglītībā, kultūrā 
un sportā. Mans dzīves moto: „Par cilvēku 
liecina viņa darbi!”. Sociālajā jomā strādājošo 
darbs ir dzīvesveids. Tā ir sava veida misijas 
apziņa, vēlme palīdzēt tiem, kam klājas grūtāk. 
Mans lielākais gandarījums un padarīta darba 
sajūta ir brīžos, kad pie mums, SOS bērnu 
ciematā, viesojas jaunieši, kuri te ir dzīvojuši. Ar 
prieku klausos viņu stāstītajā par jauniegūtajiem 
draugiem, studijām augstskolās Latvijā un 
ārpus valsts robežām. Tie ir brīži, kad līdz sirds 
dziļumiem novērtēju, cik daudz bērnam spēj dot 
ģimeniska vide. 
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veltot jauniešu auditorijai. Pilsētā ir jāattīsta veco ļaužu aprūpes iespējas un kvalitāte, gan aprūpes 
namos, gan arī nodrošinot pieejamus un mūsdienīgus mājas aprūpes pakalpojumus. Jāstrādā, lai 
ieviestu telemedicīnas risinājumus, kas ļaus speciālistiem sniegt konsultācijas attālināti, jomās, kur 
tas ir pieļaujams, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. 

Nākamo četru gadu uzdevums ir arī uzlabot Vidzemes slimnīcas infrastruktūru, pilnībā pabeidzot 
slimnīcas pārbūvi un visu stacionāro nodaļu remontu, tā nodrošinot valmieriešiem pieejamu un 
drošu ārstniecības vidi. Nepieciešama ir arī jaunu, profesionālu speciālistu piesaiste, lai varētu attīstīt 
ārstniecības pakalpojumus un nodrošināt paaudžu pēctecību.  

Mans moto ir “Augt un pilnveidoties!”, un es ticu, ka, kopā saliekot visas zināšanas, labās domas 
un darbus, mēs varam panākt šīs pilsētas zelta laikus!

pilsētas attīstībā mums ir visas iespējas veidot 
līdzsvaru starp briedumu, pieredzi, zināšanām 
un inovatīvām, drosmīgām, starptautiskām 
idejām, ko var ienest jaunieši. Ne velti Eiropas 
jauniešu forumā vairākas valstis jau parakstīja 
memorandu, kurā apņēmās intensīvāk veicināt 
jaunieši iesaisti pilsētu dzīvē, atbalstot projektus, 
kas ir vērsti uz jauniešu mērķauditoriju. 
Metodes, kā mums Valmierā panākt jauniešu 
aktīvu līdzdalību, ir vairākas: stiprināt jauniešu 
padomes, pilsonisko izglītību, palielināt 
ieguldītos finanšu resursus jauniešu kultūras un 
radošajās telpās, arī jauniešu centrā, vai aktīvās 
atpūtas infrastruktūrā. Vienlaikus ir skaidri 
jādefinē jauniešu loma pilsētas pārvaldībā, 
ļaujot jauniešiem pašiem darīt un sasniegt 
rezultātu, mācīties no kļūdām un uzņemties 
atbildību. 

Ir jāsaglabā uzņemtais kurss pilsētā vairākos 
virzienos darbā ar jaunatni: jāveicina līdzdalība, 
tai skaitā, jauniešu ar speciālām vajadzībām. 
Jānodrošina kvalitatīvas neformālās un 
interešu izglītības iespējas, saturīga brīvā 
laika pavadīšana, jāizglīto veselības un 
drošības jautājumos, jāveicina starptautiskā 
sadarbība un jauniešu nodarbinātība. Jāsniedz 
atbalsts jauniešu iniciatīvām kultūrā, sportā, 
intelektuālā brīvā laika pavadīšanā. Iestāšos 
par to, lai tiktu turpināta jauniešu vasaras 
nodarbinātības programma, piedāvājot vēl 
plašākas darba iespējas jauniešiem, pēc iespējas 

UĢIS MUSKOVS - SIA „Vidzemes 
slimnīca” valdes priekšsēdētājs.

Tikai strādājot pieredzējušu profesionāļu 
komandā, var sasniegt izvirzītos mērķus un 
nodrošināt pilsētas izaugsmi. Tā ir mana 
motivācija, lai pievienotos “Valmierai un 
Vidzemei” komandai. Uzskatu, ka manas 
stiprās puses ir zināšanas, spēja pārraudzīt plašu 
darbības lauku un objektīvi novērtēt procesus, 
vienlaikus protot ieklausīties cilvēkos un 
pieņemt atbildīgus lēmumus.

  Veselība ir viens no sabiedrības 
stūrakmeņiem, tāpēc šim jautājumam veltīšu 
vislielāko uzmanību. Laikmeta problēma ir 
iedzīvotāju mazkustīgais dzīvesveids, arvien 
pieaugošais un straujais darba ritms, kas veicina 
veselības problēmas. Mans mērķis ir nodrošināt, 
ka rūpes par veselības saglabāšanu ir kā sistēma 
jau no agrīna vecuma, veicinot visus iespējamos 
preventīvos pasākumus. Nedrīkst pieļaut 
situāciju, ka cilvēki jau pusmūžā ir iztērējuši 
visu savu veselības “kapitālu” nezināšanā 
vai nevērībā pret sevi. Valmiera ir Latvijas 
Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā – tā ir vēl 
viena iespēja popularizēt iedzīvotājiem aktīvu 
un veselīgu dzīvesveidu, nepieciešamību pēc 
iespējas vairāk laika pavadīt svaigā gaisā un 
kustēties, kā arī lietot pilnvērtīgu uzturu.  
Atbalstīšu braukšanu ar velosipēdu kā prioritāro 
pārvietošanās līdzekli pilsētā, bērnu slidošanas 
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tās sasaistot ar jauniešu interesēm par nākamo 
profesiju.

Vienlaikus pilsētā ir nepieciešams izstrādāt 
jaunatnes politiku, definējot ilgtermiņa mērķus 
un uzdevumus, domājot par to, kā mēs veidojam 
dialogu ar jauniešiem, iesaistām viņus lēmumu 
pieņemšanā un darbos, kā radām atbilstošu vidi 
vispusīgai - fiziskai, intelektuālai un emocionālai 
attīstībai. Pats svarīgākais – ir jāpanāk, ka mūsu 
jaunieši paliek mācīties, strādāt, veidot savus 
uzņēmumus un ģimenes Valmierā, kļūstot par 
pilsētas attīstības virzītājspēku. Uzskatu, ka ir 
jārada vienota sistēma jauniešu uzņēmējdarbības 
atbalstam, lai mēs jau no skolas vecuma mācām, 
kā kļūt par darba vietu radītājiem, uzņēmējiem. 
Jauniešiem ir nepieciešams specifisks atbalsts – 
zināšanas, prasmes, konsultācijas, profesionāls 
padomdevējs vai mentors. Kā uzdevumu 
izvirzīšu arī jauniešu līderības skolas izveidi, 
kurā varētu apmācīt jauniešus, lai viņi kļūtu par 
iedvesmotājiem saviem vienaudžiem, atbalstot 
tos dažādās iniciatīvās. Jāturpina darbs arī ar 
talantīgiem bērniem, neaizmirstot par bērniem 
un jauniešiem ar speciālām vajadzībām.

Nenoliedzami šis laiks pierāda, ka mums ir 
jābūt savas zemes patriotiem. Uzskatu, ka ar 
izglītotu, aktīvu un patriotisku jauno paaudzi 
būs nākotne arī Valmierai. Pasaule būs tāda, 
kādi būsim mēs! Tāpēc esmu gatavs strādāt, 
lai mēs kopā augtu gudrībā, patstāvībā un 
labklājībā!

un peldēšanas apmācības, tautas sporta 
aktivitātes un bezmaksas āra sporta nodarbības 
darbdienās pilsētā. Tāpat atbalstīšu ārtelpas 
trenažieru uzstādīšanu pilsētas mikrorajonos 
un aktīvā dzīvesveida infrastruktūras pilnveidi 
visām vecuma grupām.  

Nenoliedzami nākamajos gados arvien 
vairāk izjutīsim demogrāfijas un iedzīvotāju 
skaita samazināšanās problēmas, tāpēc viens 
no uzdevumiem pilsētas un valsts līmenī ir 
dzimstības veicināšana un iedzīvotāju kopējā 
skaita palielināšana. Lai to izdarītu, mums 
ir jādomā par jaunu, stabilu darbavietu 
radīšanu reģionā, uzņēmējdarbības attīstību un 
investīciju piesaisti, pārdomātu un paredzamu 
nodokļu politiku valstī. Vitāli svarīgs jautājums 
Valmierai ir dzīvojamā fonda attīstīšana, tāpēc 
noteikti atbalstīšu dienesta viesnīcas būvniecību, 
daudzdzīvokļu īres namu tālāku attīstīšanu. 
Tas ļaus piesaistīt gan Vidzemes slimnīcai, gan 
citiem uzņēmumiem nepieciešamos speciālistus, 
jaunajām ģimenēm atgriezties atpakaļ dzimtajā 
pilsētā un iegūt atsevišķu dzīvesvietu, motivēs 
augstskolas absolventus palikt Valmierā.

  Veselības jomā esam tieši saistīti ar valsts 
īstenoto politiku un finansēšanas modeli. 
Neskatoties uz to, strādāsim, lai attīstītu 
primārās veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību Valmierā, pilnveidotu ambulatoro 
un stacionāro pakalpojumu klāstu, izglītotu 
sabiedrību par slimību profilaksi, īpaši vērību 

RIHARDS BERGS - sporta deju kluba „Saltāre" vadītājs, LSDF licencēts 
sporta deju treneris un sacensību tiesnesis, pedagogs Valmieras Valsts 
ģimnāzijā, Naukšēnu vidusskolā un Trikātas pamatskolā.

Valmiera ir mana dzimtā pilsēta - šeit esmu dzimis, mācījies, strādāju. Arī savus nākotnes plānus 
saistu ar pilsētu, kas man vienmēr ir devusi iespējas, atbalstu un pārliecību mērķu īstenošanai. Tāpēc 
es kopā ar “Valmierai un Vidzemei” komandu vēlos dot ieguldījumu valmieriešu labklājībai un 

izaugsmei, īpaši uzmanību veltot izglītības, jaunatnes lietu un pilsoniskās sabiedrības veidošanas 
jautājumiem, kā arī patriotisma veicināšanai.

Valmierai ir unikāls resurss – bērni un jaunieši. Vairāk nekā 3800 jauniešu mūsu izglītības 
iestādēs, vairāk nekā 1000 jauniešu Vidzemes Augstskolā un 650 - Valmieras tehnikumā. Tādējādi 

AICINĀM UZ TIKŠANOS AR DEPUTĀTU KANDIDĀTIEM!
25. maijā plkst. 18.00 Valmieras Kultūras centra 3.stāva zālē aicinām 
valmieriešus uz tikšanos ar partijas „Valmierai un Vidzemei” deputātu 
kandidātiem. Tikšanās laikā iepazīstināsim ar iecerēm pilsētas attīstībai, 
kā arī atbildēsim uz jautājumiem.
Jautājumus iepriekš var uzdot arī elektroniski, sūtot e-pastu:
info@valmieraiunvidzemei.lv .
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pieaugušajiem ar intelektuālās attīstības 
traucējumiem „Stropiņš”. 2016.gadā 
parakstīts pašvaldības sadarbības līgums 
ar 19 sociālās jomas NVO, lai veicinātu 
iedzīvotāju labklājību, sadarbības partneru 
informētību un līdzdalību, kopīgu projektu 
īstenošanu.
Solījām
Meklēsim risinājumus dzīvojamā fonda 
paplašināšanai un īres dzīvokļu būvniecībai
Paveicām
Mūsu piedāvātais risinājums ir Latvijā līdz 
šim nebijis projekts – īres namu būvniecība, 

projekta pasūtītājam esot pašvaldības 
kapitālsabiedrībai SIA „Valmieras 
Namsaimnieks”. Februārī īres namu pa-
matos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu 
nākamajām paaudzēm, bet jau šī gada 
nogalē plānojam īres tiesību izsolē nodot 
150 dzīvokļus.
Solījām
Atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam, 
plānosim optimālu sabiedriskā transporta 
maršrutu tīklu un elastīgu atlaižu sistēmu
Paveicām
Nodrošinām plašu atlaižu sistēmu 
sabiedriskajā transportā: tiesības bez 
maksas braukt sabiedriskajā transportā ir 
pirmsskolas vecuma bērniem, bāreņiem, 
trūcīgo ģimeņu vecākiem, pensionāriem, 
kuri sasnieguši 75 gadu vecumu, I un II 
grupas invalīdiem, bērniem ar invaliditāti 
u.c. Tāpat elastīga atlaižu sistēma tiek 
nodrošināta skolēniem un studentiem. 
Valsts un pilsētas svētkos sabiedriskā 
transporta pakalpojumi Valmierā ir bez 

maksas.
Sabiedriskā transporta kustība tiek 
organizēta tā, lai radītu labvēlīgus apstākļus 
darbaspēka un skolēnu mobilitātei pilsētā 
un reģionā. Šajā jomā sekmīga sadarbība 

izveidota ar apkārtējām pašvaldībām. 
Solījām
Nodrošināsim efektīvu pašvaldības policijas 
darbību
Paveicām
Lai nodrošinātu operatīvu un koordinētu 
informācijas apriti 24 stundas diennaktī, 
pašvaldības policijas dežūrdaļa pārveidota 
par Operatīvo informācijas centru, to 
pārceļot uz jaunām telpām. Saziņai ar 
centru kopš 1.aprīļa darbojas vienotais 
tālrunis – 8484.
Esam atbalstījuši tehniskā aprīkojuma iegādi 
pašvaldības policijas vajadzībām – iegādāta 
jauna operatīvā automašīna, uzstādītas 
jaunas novērošanas videokameras. 
Kopš 2015.gada pašvaldība kopā ar 
Valmieras pilsētas pašvaldības policiju, 
Valsts policiju un VAS „Ceļu satiksmes 
drošības direkcija” rīko sociālu akciju 
„Droša pilsēta”, aicinot valmieriešus 
pievērst uzmanību un ziņot par nekārtību 
cēlājiem pilsētā.
Noziegumu un ceļu satiksmes negadījumu 
skaits Valmierā ir zem vidējiem rādītājiem 
valstī.

PĀRVALDE
Solījām
Pašvaldības ikgadējo budžetu plānosim 
saskaņā ar pilsētas attīstības stratēģijā, 
programmā un investīciju plānā 
noteiktajām prioritātēm, ES fondu 
iespējām. Nodrošināsim efektīvu finanšu 
resursu izmantošanu un pārvaldību
Paveicām
Valmieras pilsētas pašvaldības budžets 
tiek izstrādāts, pamatojoties uz Valmieras 
pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.-
2030. gadam un Attīstības programmā 
2015.-2020. gadam ietvertajiem ilgtermiņa 
attīstības mērķiem un prioritātēm, 
Investīciju plānu un paredzētajām integrēto 
teritoriju investīciju projektu idejām. 
Pašvaldības 2017. gada kopbudžeta kopējie 
ieņēmumi plānoti 35,91 miljona eiro 
apmērā, nodokļu ieņēmumi plānoti 18,33 
miljonu eiro apmērā, no kuriem lielāko 

īpatsvaru veido iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis - 88,5% apmērā. 
2014.-2020. gada plānošanas periodā 
dažādu projektu īstenošanai tiks piesaistīti 
Eiropas Savienības fondu līdzekļi vairāk 

SOLĪJĀM UN PAVEICĀM!

periodā: 2016.gadā šādu iespēju izmantoja 
483 skolēni, pašvaldības budžetā šim 
pasākumam tika paredzēti gandrīz 110 000 
EUR.
Solījām
Rūpēsimies par Valmieras senioru dzīves 
kvalitātes uzlabošanu
Paveicām 
Kopš 2014.gada pašvaldība izgatavo 
pensionāriem personalizētās kartes 
braukšanai Valmieras pilsētas maršrutu 
autobusos. Valmierā dzīvesvietu 
deklarējušiem pensionāriem līdz 74 gadu 
vecumam mēneša un abonementa biļetēm 
ir atlaide 50% apmērā, savukārt senioriem 
no 75 gadu vecuma brauciens pilsētas 
autobusos ir bez maksas.
2017.gada 1.janvārī Valmieras pilsētas 
pašvaldība noslēdza deleģēšanas līgumu 
ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” 
par aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu 
personas dzīvesvietā Valmieras pilsētas 
administratīvajā teritorijā. Līgums paredz, 
ka “Latvijas Samariešu apvienība” nodrošina 
Valmieras pilsētā deklarētām personām 
aprūpi mājās, pakalpojumu “Drošības 
poga”, mobilās aprūpes, specializētā 
transporta un pēdu aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu.
Finansiāli atbalstām pansionāta „Valmiera” 
darbību. Abās pansionāta ēkās tiek 
nodrošināti augsta līmeņa pakalpojumi 
pansionāta iemītniekiem un regulāri tiek 
veikti remontdarbi, lai uzlabotu dzīvesvidi.  
Senioriem tiek nodrošināta iespēja bez 
maksas apmeklēt kultūras norises Valmieras 
muzejā, dažādus koncertus un pasākumus 
Valmieras Kultūras centrā, kā arī brīvdabas 
izrādes Pilsdrupu estrādē. 
Solījām
Finansiāli atbalstīsim sociālās jomas 
nevalstisko organizāciju darbību
Paveicām
Katru gadu no pašvaldības budžeta tiek 
piešķirti līdzekļi sociālajā sfērā darbojošos 
nevalstisko organizāciju darbības 
nodrošināšanai. 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.
Nodibinājums „Fonds „Iespēju tilts”” kopā 
ar Valmieras pilsētas pašvaldību un LR 
Labklājības ministriju 2015.gadā atvēra 
dienas aprūpes centru jauniešiem un 

SOCIĀLĀ UN FIZISKĀ 
DROŠĪBA

Solījām 
Nodrošināsim pilnvērtīgu sociālās 
palīdzības un pakalpojumu sistēmu visu 
vecuma grupu iedzīvotājiem
Paveicām
Esam pilnveidojuši sociālās palīdzības un 
pakalpojumu sistēmu visu vecuma grupu 
iedzīvotājiem, nodrošinot: brīvpusdienas 
skolu audzēkņiem, uzturmaksu atlaides 
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, 
bērna piedzimšanas pabalstu, braukšanas 
maksu atvieglojumus, sociālās garantijas 
bāreņiem un audžuģimenēm, samaksu par 
sociālo aprūpi un rehabilitāciju, asistentu un 
mājas aprūpes pakalpojumus, uzturēšanos 
Dienas centrā personām ar garīga rakstura 
traucējumiem.
Esam paplašinājuši nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu saņēmēju loku.
Lai aktualizētu un veicinātu sociālo 
pakalpojumu attīstības plānošanu Valmierā, 
2014.gadā atjaunota Valmieras Sociālo lietu 
konsultatīvā padome.
Valmieras pilsētas pašvaldība pievienojusies 
deinstitucionalizācijas projektā „Vidzeme 
Iekļauj”, kas paredz ar Eiropas Savienības 
fondu atbalstu radīt plašu pakalpojumu 
klāstu, lai bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi 
un rehabilitāciju savā pašvaldībā, savukārt 
pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem 
- uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus institūcijas. 
Solījām
Turpināsim sociālā atbalsta pasākumus 
ģimenēm ar bērniem
Paveicām
Atbalsts ģimenēm ir mūsu prioritāte. Esam 
paaugstinājuši bērna piedzimšanas pabalstu 
līdz 200 EUR, katram jaundzimušajam 
dāvinot arī īpašu cepurīti Valmieras karoga 
krāsās ar ieadītu pilsētas nosaukumu un 
pirmo grāmatu. Esam ieviesuši bezmaksas 
ēdināšanu visiem 1.-5. klašu skolēniem. 
Kopš 2016.gada pilngadīga persona no 
daudzbērnu ģimenes līdz 24 gadu vecumam, 
kura turpina mācības, var saņemt pusdienu 
maksas atlaides.
Tāpat katru gadu vairākiem simtiem 
mājsaimniecību tiek piešķirts apkures 
pabalsts, kā arī ir noteikts pabalsts mācību 
gada uzsākšanai trūcīgām ģimenēm.
Kopš 2014.gada tiek īstenota skolēnu 
nodarbināšanas programma vasaras 

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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darbi un atpūtas infrastruktūras izveide.  
Solījām
Nodrošināsim līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu māju un pagalmu 
sakārtošanai
Paveicām
Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, 
renovēti 67 Valmieras daudzdzīvokļu nami 
jeb 40% no kopējā skaita. Pašvaldība ik gadu 
nodrošina līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai. Kopš 2013.gada 
pašvaldības atbalstu ir saņēmuši 29 
daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas 
projekti. Daudzdzīvokļu ēka Stacijas ielā 21 
atzīta par energoefektīvāko atjaunoto ēku 
Latvijā 2016.gadā.
Solījām
Uzturēsim bērnu rotaļu laukumus pilsētā, 
kā arī izveidosim jaunus
Paveicām
Esam nodrošinājuši esošo rotaļu laukumu 
uzturēšanu un veikuši atjaunošanas darbus 
rotaļlaukumos Semināra ielā, Meža un 
Sila ielas krustojumā, J.Daliņa ielā. Katru 
gadu tiek papildināti ar rotaļu elementiem 
pirmsskolas izglītības iestāžu rotaļlaukumi, 
kā arī uzstādīti jauni rotaļu elementi 

publiskajos rotaļu laukumos. 2017.gadā tiks 
papildināts rotaļu laukums Raiņa ielā
Solījām
Plānveidīgi rekonstruēsim pilsētas ielas, 
budžeta iespēju robežās plānosim grantēto 
ielu segumu asfaltēšanu
Paveicām
Regulāri tiek veikti ielu virskārtas 
uzturēšanas darbi. Īstenota pilna A. Upīša 
ielas posma (800m) un Brīvības ielas 
(1000m) pārbūve, tās galā izbūvējot rotācijas 
apli. Turpinās G. Apiņa ielas (750m), 
Cempu (2900m) un Valdena (400m) ielas 
pārbūve. 2017.gadā uzsākta Smiltenes 
ielas (450m, grantētā iela) pārbūve. Veikta 
gājēju ietvju segumu atjaunošanas darbi 
daudzās vietās pilsētā. Izbūvēti un sakārtoti 
vairāki stāvlaukumi: Rīgas ielā 25B, Kārļa 
Baumaņa ielā 8A, Zvirgzdu ielā un pie 
Dīvala kapiem, atjaunots stāvlaukums pie 
Vidzemes Olimpiskā centra, pie Vidzemes 
slimnīcas (A.Freimaņa ielā). Atjaunots Lu-
cas ielas gājēju tilts pie Valterkalniņa un tilts 
starp Valmieras muzeju un tirgus laukumu.
Gājēju - velosipēdistu ceļu infrastruktūra 

ir izveidota Dīvaliņa ielas posmā, Atpūtas 
parkā, Rubenes ielas un Raiņa ielas posmos. 
Lai uzlabotu gājēju drošību, Raiņa ielas 
posmā ir no jauna izbūvēts un apgaismots 
gājēju-velosipēdistu ceļš. Jauns gājēju-
velosipēdistu ceļš izveidots arī A.Upīša ielas 
posmā.
Valmierā izbūvēto ielu garums sastāda 118,8 
km. No visām ielām 70,9 km ir asfaltētas, 

46,7km grantētas, bet 1,2km ielu ir ar 
bruģa segumu. Ņemot vērā to, ka grantēto 
ielu pilnai pārbūvei, tostarp, izbūvējot 
nepieciešamās komunikācijas, izmaksas 
ļoti lielas, un izvērtējot pašvaldības budžeta 
iespējas, esam uzsākuši jaunu grantēto ielu 
uzturēšanas veidu - virsmas apstrādi ar 
emulsiju un šķembām. Šāda grantēto ielu 
virsmas apstrāde ir daudzreiz lētāka par 
asfaltēšanu un ir veikta jau vairāk nekā 2 
km garumā. Iela nav tik gluda un izturīga 
kā asfalts, bet ir ērtāka braukšanai, neput 
un nav jāgreiderē. Kā rāda pieredze, šāda 
ielas apstrāde labi kalpo grantētās ielās, kur 
ir zema satiksmes intensitāte (bez kravas 
transporta), un ir atrisināta lietusūdens 
novadīšana. 
Solījām
Pakāpeniski nomainīsim pilsētas ielu 
apgaismojumu uz ekonomiskajām LED 
spuldzēm
Paveicām
Piesaistot Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansējumu, vairāk nekā 
45% ielu apgaismojuma infrastruktūras 
ir aprīkotas ar ekonomiskiem LED 
gaismekļiem. 
Solījām
Nodrošināsim atkritumu savākšanas 
sistēmas saglabāšanu, veicināsim atkritumu 
šķirošanu un atkritumu savākšanas akcijas 
rudeņos un pavasaros
Paveicām
Sadarbībā ar SIA „ZAAO” tiek organizētas 
bezmaksas rudens lapu savākšanas un 
zaru šķeldošanas akcijas. Valmieras 
pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem tiek 
nodrošināta iespēja īpašas akcijas laikā bez 
maksas nodot lielgabarīta atkritumus un 
elektrotehniku pilsētas EKO laukumos. 
Valmierā uzstādīti deviņi pazemes 
atkritumu konteineru laukumi, ir Eko 
laukumi un šķirošanas punkti, norisinās 
vides izglītības aktivitātes. Ieviesta 
atkritumu apsaimniekošanas tiešsaistes 
sistēma LAIPA, kas palīdz novērst 
nelegālu atkritumu nokļūšanu Valmieras 
pilsētas mežos un vidē. Tiek organizēta 
lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma 
savākšanas akcija „Tīra sēta – laba sēta”, 
aicinot nodot ZAAO otrreizējai pārstrādei 
derīgus materiālus.  
Ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus, 
uzstādītas 15 jaunas atkritumu urnas suņu 
ekskrementu savākšanai.

Regulāri iznāk un tiek izplatīts pašvaldības 
bezmaksas informatīvais izdevums, kā arī 
tiek sniegta aktuālā informācija pašvaldības 
mājaslapā internetā, pilsētas sociālo tīklu 
kontos, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 
tiek organizētas tikšanās ar iedzīvotājiem. 
Uz pašvaldības policijas bāzes ir izveidots 
Operatīvās informācijas centrs, kura 
uzdevums ir nodrošināt vienotu un 
koordinētu informācijas apriti par 
bojājumiem jeb pārtraukumiem apgādes 
sistēmā, par sabiedriskās kārtības 
traucējumiem, sanitāro tīrību, par ielu un 
ceļu stāvokli, par pašvaldības teritorijā esošo 
īpašumu uzturēšanu, valsts un pašvaldības 
un paaugstinātas bīstamības objektu 
infrastruktūru un citiem jautājumiem.

VIDE

Solījām
Kopsim Gaujas krastus, pilsētas parkus 
un mežus, pilnveidojot aktīvās atpūtas 
infrastruktūru
Paveicām
2016.gadā Latvijas Universitātes Vi-
des pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības 
pētnieku grupa atzina, ka Valmierā vides 
kvalitāte vērtējama kā ļoti laba: troksnis 

Valmierā netiek uzskatīts par problēmu, 
Gaujā ir laba ūdens kvalitāte, augsti vērtēta 
pilsētvides sakoptība, arī parku un skvēru 
stāvoklis.
Uzsākta Vecpuišu parka labiekārtošana. 
Pirmajā kārtā tiks atjaunota Vecpuišu parka 
infrastruktūra, tuvāko gadu laikā paredzēts 
to papildināt ar vides objektiem, tai skaitā 
bērnu rotaļu elementiem un strūklaku.  
Izstrādāts Vienības laukuma būvprojekts, 
lai jau tuvākajos gados varētu veikt laukuma 
labiekārtošanas darbus.
Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras 
un pilsētplānošanas fakultātes studenti 
vasaras plenērā izstrādāja konceptuālus 
priekšlikumus Atpūtas parka attīstībai, 
ko varētu izmantot kā pamatu parka 
atjaunošanas projekta izstrādei un 
īstenošanai nākotnē.
Sadarbībā ar Vidzemes Olimpisko centru ir 
attīstīts Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks, 
daļa no Atpūtas parka, kur valmierieši un 
pilsētas viesi var doties pastaigā pa Baskāju 
taku, piedzīvojumu taku kokos ar troses 
pārbraucienu pār Gauju un veikt dažādu 
grūtību skriešanas un nūjošanas distances. 
Turpinās Atpūtas parka labiekārtošanas 

nekā 27 miljonu eiro apjomā.
Pašvaldība 2015. gadā ir saņēmusi kvalitātes 
vadības sertifikātu ISO 9001:2015, kas 
apliecina, ka procesi pašvaldībā tiek uzturēti 
atbilstoši starptautiski atzītam kvalitātes 
vadības standartam. 2017. gadā apstiprināta 
pašvaldības energopolitika, tādējādi 
apņemoties atbalstīt energopārvaldības 
sistēmas ieviešanu atbilstoši ISO 
50001:2012 standarta prasībām un 
uzlabojot energopārvaldības efektivitāti.
Solījām
Īstenosim labas un efektīvas pārvaldības 
principu sadarbībā ar visu pilsētas 
sabiedrību, īpaši ar sabiedriskajām 
organizācijām
Paveicām:
Valmieras pilsētas pašvaldība ir parakstījusi 
sadarbības memorandu ar vairāk nekā 19 
sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām 
ar mērķi veicināt pilsētas iedzīvotāju 
labklājību un pilsētas ilgtspējīgu attīstību, 
stiprināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas. 
Iedzīvotāji un dažādas sabiedriskās 
organizācijas tika iesaistītas Valmieras 
pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 
Valmieras pilsētas attīstības programmas 
2015.-2020. gadam izstrādē.
Ik gadu iedzīvotāji tiek aicināti sniegt 
vērtējumu par paveikto, piedaloties 
Valmieras pilsētas iedzīvotāju aptaujā, 
tiekoties ar pašvaldības vadību, izsakot 
viedokli par dažādiem jautājumiem 
sabiedrisko apspriešanu laikā, piemēram, 
par Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu. 
Aktīva sadarbība notiek arī ar jauniešu 
organizācijām un apvienībām Valmierā. 
Piemēram, 2016. un 2017. gadā Vidzemes 
Augstskolā tika organizēti Valmieras 
Jauniešu forumi, norisinājušās tikšanās ar 
pašvaldības deputātiem.
Solījām
Piedāvāsim kvalitatīvus un pēc iespējas 
lētākus komunālos pakalpojumus
Paveicām
Pilsētā tiek nodrošināti kvalitatīvi 
komunālie pakalpojumi. Mērķtiecīgi tiek 
investēts infrastruktūras attīstībā. Šobrīd 
lielākā daļa siltumtrašu, ūdensvada un 
kanalizācijas cauruļvadu ir atjaunoti. 
Esam nodrošinājuši komunālo pakalpojumu 
piegādes nepārtrauktību.
SIA „ZAAO” ir kļuvis par paraugu 
sekmīgam darbam atkritumu 
apsaimniekošanas jomā. Esam vienīgā 
pilsēta Latvijā, kur šķiroto atkritumu 
apjoms pārsniedz 15% no kopējā apjoma, 
un Valmiera jau tagad izpilda prasības, 
kas būs spēkā no 2020. gada. Valmierieši 
ir iemācījušies šķirot atkritumus, tādējādi 
saudzējot dabu un ietaupot līdzekļus par to 
izvešanu. 
Lai nodrošinātu enerģētisko neatkarību, 
AS „Valmieras Enerģija” izbūvējusi jaunu 
biomasas katla māju Dzelzceļa ielā 7, 
uzstādot šķeldas apkures katlu.
Solījām
Nodrošināsim iedzīvotājus ar aktuālāko 
informāciju kopējam darbam Valmieras 
labā
Paveicām:
Šogad valmieriešiem tiks piedāvāta mobilā 
lietotne „Mana Valmiera”, kas nodrošinās 
informāciju par dažādām norisēm 
pilsētā, kalpos arī kā iespēja sazināties 
ar pašvaldību. Kopā ar uzņēmējiem tiks 
piedāvāts „priekšrocību grozs” aplikācijas 
lietotājiem, kā arī citi labumi. 
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MĒS ATBALSTĀM!
INESIS BOĶIS, LR Saeimas deputāts, LR Saeimas 
deputāts, 12 gadus bija Valmieras pilsētas mērs.

Lai pilsēta attīstītos, svarīga ir profesionāla domes deputātu un pašvaldības darbinieku 
komanda. Praktiski viss, ko solījām pirms iepriekšējām vēlēšanām, ir izpildīts. Tomēr 
mums priekšā vēl daudz izaicinājumu. Ir svarīgi uzsākt un turpināt sekmīgi īstenot 
lielos attīstības projektus – daudzdzīvokļu īres namu būvniecību, J.Daliņa stadiona un 
vieglatlētikas manēžas būvniecību, Valmieras Kultūras centra pārbūvi, attīstīt Valmieras 
industriālo parku un veikt ielu pārbūvi. Vienlaikus nedrīkstam aizmirst arī par tādiem 
iedzīvotājiem tik nozīmīgiem darbiem kā grantēto ielu seguma sakārtošana, ielu 
apgaismojums, zaļo zonu un parku labiekārtošana. Es no sirds vēlos, lai pēc četriem 
gadiem katrs stūrītis mūsu pilsētā būtu vēl pievilcīgāks, sākot ar pastaigu vietām 
gar Gauju, beidzot ar mežmalu attālākajās pilsētas vietās. Un esmu pārliecināts, ka šī 
komanda to spēj un vēlas paveikt! Partijas „Valmierai un Vidzemei” komandas sastāvā ir 
darītāji, savas nozares profesionāļi, kuriem raksturīgs stingrs mugurkauls un darbā gūta 
pieredze. Par viņiem runā paveiktie darbi. 

AIGARS RUŅĢIS, Valmiermuižas alus saimnieks:
Man kā uzņēmējam svarīgākais ir paredzamība. Ir būtiski, lai varētu plānot uzņēmuma 

attīstību piecgadi un desmitgadi uz priekšu. Atzinīgi vērtēju, ka viena no partijas „Valmierai un 
Vidzemei” prioritātēm ir uzņēmējdarbības vides attīstība. Neatkarīgi no tā, vai runājam valsts, 
reģiona vai pilsētas līmenī, uzņēmējdarbība ir ekonomiskās augšupejas stūrakmens. Ja uzņēmēji 
varēs attīstīties, tad arī iedzīvotāji to pozitīvi izjutīs. Pašvaldība var veicināt investīciju piesaisti, 
tādēļ domē jāstrādā deputātiem, kuri pārzina šo jomu un izprot priekšnoteikumus veiksmīgai 
biznesa izaugsmei.

Kopā ar Valmieras domes deputātu un pašvaldības komandu esam strādājuši arī pie vairāku 
kopīgu kultūras un tūrisma pasākumu organizēšanas. Pasākumu tūrisms ir veids, kā radīt interesi, 
popularizēt Valmieru un kaimiņu novadus un piesaistīt vairāk viesus. Esmu pārliecināts, ka šādas 
aktivitātes ilgtermiņā sekmēs jaunu darbavietu radīšanu un iedzīvotāju skaita pieaugumu.

JĀNIS SKRASTIŅŠ, 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes 
komandieris:

Man Latvija sākas ar Valmieru. Es vēlos, lai arī turpmāk Valmiera būtu droša, zaļa un 
skaista, studentu un jauniešu piepildīta pilsēta. Valmierā paveiktais pierāda, ka partija 
„Valmierai un Vidzemei” savus solījumus spēj apliecināt ar reāliem darbiem. 

Man kā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes 
komandierim ir svarīga iedzīvotāju drošība. Šo gadu laikā ieguldīts daudz darba un 
resursu pašvaldības policijas darba pilnveidošanā un tai nepieciešamā aprīkojuma iegādē, 
lai valmierieši varētu justies droši savās mājās. Šogad sperts vēl viens būtisks solis drošākas 
vides sekmēšanai – Valmierā izveidots Operatīvās informācijas centrs, sniedzot iespēju 
jebkurā diennakts laikā, zvanot pa bezmaksas tālruni 8484, informēt par savu problēmu.

3. jūnijā aicinu ikvienu piedalīties pašvaldību vēlēšanās un balsot par tiem, kuru 
solījumus apliecina paveiktie darbi!

MĀRIS ŠTROMERGS, 
divkārtējais olimpiskais čempions BMX riteņbraukšanā, 
apbalvojuma „Goda valmierietis” saņēmējs. 

Valmiera nenoliedzami ir sporta galvaspilsēta. Te mīl sportu un mēs, 
sportisti, vienmēr esam jutuši pilsētas atbalstu gan treniņu procesam, gan 
dalībai sacensībās. Pozitīvi raugos uz ieceri pilsētā būvēt BMX trasi – varēsim 
piedāvāt labus treniņu apstākļus jaunajiem sportistiem un organizēt te arī 
BMX sacensības. Lai sports pastāvētu, jārada tam labvēlīga vide. Uzskatu, 
ka Valmierā tāda ir!

Lepojos, ka esmu valmierietis. Ikreiz, kad atbraucu uz Valmieru, redzu, 

MĀRTIŅŠ BIRNIS,
Valmieras Kultūras centra pūtēju orķestra "Signāls" diriģents, 
Valmieras Valsts ģimnāzijas pedagogs un pūtēju orķestra "Si 
bemol" diriģents, Valmieras Mūzikas skolas pedagogs

Jebkura lieta sākas ar kultūru un izglītību. Strādājot šajā jomā, varu teikt, 
ka Valmieras pilsētā daudz līdzekļu tiek investēts izglītībā. Par to liecina 
Valmieras sākumskola, renovētās izglītības iestādes un jaunuzceltā Valmieras 
Mūzikas skola. Tiek darīts viss, lai Valmierā dzīvotu gudri, inteliģenti un 
aktīvi cilvēki. 

Otrkārt, kultūras pieejamība Valmierā ir augstā līmenī. Ir daudz un 
dažādas iespējas, kā pavadīt savu brīvo laiku – var dziedāt, dejot, spēlēt 
kādu instrumentu, nodarboties ar rokdarbiem un sportot. Valmierieši 

izceļas ar to, ka te ciena un uztur dzīvas 
izglītības, kultūras un sporta tradīcijas.

Valmierā esmu ienācējs, tāpēc redzu 
un saprotu, ka par šīm jomām tiek 
domāts ilgtermiņā. Man ir svarīgi, ka 
lēmumu pieņemšana un to virzības 
process ir prognozējams un saprotams. 
Esmu pārliecināts, ka partijas 
"Valmierai un Vidzemei" komanda 
arī turpmāk būs ilgtermiņa attīstības 
garants. 

ka notikušas pozitīvas pārmaiņas. 
Pilsēta nemitīgi attīstās, plāno un 
īsteno ieceres, lai cilvēki tieši te vēlētos 
dzīvot. Tas apliecina, ka ir izvēlēts 
pareizais attīstības virziens. Un varu 
teikt - ja es reiz atgriezīšos uz pastāvīgu 
dzīvi Latvijā, tā noteikti būs Valmiera. 

Valmieriešiem novēlu nezaudēt 
patriotismu un labvēlīgo lepnumu par 
savu pilsētu! 

3. jūnijs būs diena, kad ar savu līdzdalību 
un savu balsojumu izvēlēsimies ne vien 
domes deputātu sastāvu, bet daudz vairāk 
– turpmāko Valmieras attīstības kursu. Es 
aicinu valmieriešus izvēlēties atbildīgi, lai 
mums nebūtu „raibs” deputātu sastāvs kā 
dažos kaimiņu novados, kas velk vezumu katrs 
uz savu pusi un izraisa neskaitāmas domes 
vadības maiņas un nesaskaņas deputātu starpā. 
Es ticu, ka valmierieši vēlas, lai arī turpmāk 
Valmieras attīstība ir stabila, prognozējama un 
uz iedzīvotāju interesēm vērsta.  Lai Valmiera 
ir Latvijas veiksmes stāsts!

Esiet aktīvi un piedalieties vēlēšanās! 
Veidosim mūsu Valmieru kopā!
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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

infrastruktūras objektus: peldbaseins, 
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 

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 galvenā 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 

Mūsu prioritāte - droša un sakārtota vide.

Sekmēsim inovāciju ieviešanu izglītībā un sadarbību ar darba devējiem.

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
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Valmieras pilsētas pašvaldības domes vēlēšanām 
2017. gada 3. jūnijā

DEPUTĀTU KANDIDĀTI

JĀNIS BAIKS
Valmieras pilsētas pašvaldības

domes prieksšēdētājs

RIČARDS GAILUMS
Valmieras pilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks

EVITA AŠERADENA
 VSIA “Valmieras Drāmas teātris” 

valdes locekle

ARTIS JANSONS
SIA „Vidzemes Olimpiskais 
centrs” valdes priekšsēdētājs

ARTŪRS SKRASTIŅŠ
Valmieras Valsts ģimnāzijas

direktors

ANDRIS OSKARS BRUTĀNS
AS „Valmieras stikla šķiedra”

padomes loceklis

ANDREJS GLUHOVS
Valmieras 2.vidusskolas direktors

ANTRA KUPRIŠA
SIA „Vidzemes slimnīca”

galvenā māsa

ANDRIS KLEPERS
Vidzemes Augstskolas docents

un pētnieks

TOMS UPNERS
Valmieras Kultūras centra 

direktors

IEVA ŠAKENA
 SIA „Valmieras namsaimnieks” 

projektu vadītāja

AINĀRS PASTVA
Valmieras LELB Svētā Sīmaņa 
draudzes valdes priekšsēdētājs

EDIJS PĒTERSONS
Valmieras SOS bērnu ciemata 

direktors

BRUNO GACKIS
AS „G4S Cash Services Latvia” 

Valmieras filiāles vadītājs

RIHARDS BERGS
Sporta deju kluba „Saltāre” 

vadītājs

UĢIS MUSKOVS
SIA „Vidzemes slimnīca”

valdes priekšsēdētājs 
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