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3. VALMIERAS IEDZĪVOTĀJU FORUMS 
Vidzemes Augstskola (Cēsu iela 4) 
2015. gada 7. novembris 
 

REZULTĀTU APKOPOJUMS 
 
 
Kas ir Iedzīvotāju forums? Tā ir iedzīvotāju apspriede par dažādām ikdienā 
aktuālām tēmām. Foruma mērķis – noskaidrot pilsētas attīstībai svarīgākos 
virzienus un mudināt tās iedzīvotājus uz savstarpēju sadarbību mērķu 
sasniegšanai. Forumā izskanējušie viedokļi ne vien dod ilgtermiņa ietekmi 
vietējās sabiedrības attīstībai, bet arī ļauj iedzīvotājiem uzņemties personisku 
atbildību par savu pilsētu. 
 
3. Valmieras Iedzīvotāju forums norisinājās Vidzemes Augstskolā 2015. gada 7. 
novembrī. Tajā pēc nejaušības principa sadalītās 4 tematiskajās grupās darba 
grupas vadītāja un rakstveža vadībā notika sarunas un izskanēja viedokļi par 
dažādām sadzīves jomām. Tematiskajās darba grupās iedzīvotāji izvērtēja 
attiecīgās jomas labās lietas, izvirzīja aktuālākās problēmas, ieteica tām 
risinājumus un izvēlējās 3 labākos, kurus prezentēja pārējiem foruma 
dalībniekiem. Pēc darba grupu prezentācijām lielajā zālē iedzīvotāji balsoja, 
nosakot 4 nozīmīgākos un ilgtspējīgākos projektus. Otrajā darba cēlienā šie 
projekti grupās tika izstrādāti detalizēti – uzstādīti mērķi un sasniedzamie 
rezultāti, sastādīts veicamo darbu saraksts, apzināti esošie un nepieciešamie 
resursi, dažās grupās arī izveidota projekta darba grupa un norunāta nākamā 
tikšanās, lai īstenotu labās ieceres. 
 
Šis rezultātu apkopojums ir strukturēts pēc foruma norises – vispirms izklāstīti 
visu četru tematisko darba grupu viedokļi, četru projektu darba grupu rezultāti 
un tad “ideju stāvvietā” piezīmētie viedokļi. 
Šajā izdevumā nosauktās lietas ir foruma dalībnieku viedoklis. Valmieras 
novada fonds, Valmieras pilsētas pašvaldība un Iedzīvotāju foruma atbalstītāji 
neuzņemas atbildību par to patiesumu, kā arī nevar garantēt, ka visi izteiktie 
priekšlikumi īstenosies dzīvē. 
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3. VALMIERAS IEDZĪVOTĀJU FORUMA  
PROGRAMMA 
 
10:00 Atklāšana 

Foruma dalībnieku sadalīšanās darba grupās 
10:30 Tematiskās darba grupas I 

Četru nozaru aktuālākās problēmas un to risinājumi 
11:50 Ideju prezentācijas 

Katra darba grupa prezentē 3 aktuālākos risinājumus, projektus 
12:15 Iedzīvotāju balsošana par izvirzītajiem projektiem 

Muzikālā pauze 
12:45 Darba grupas II 

Pirmie soļi projektu īstenošanā, iedzīvotāju rīcības grupu izveide 
13:45 Darba grupu prezentācijas 

Tālākie soļi 
14:10 Noslēgums 

Valmieras novada fonda piedāvājums apkaimes izaugsmei 
14:30 Pusdienas 

 
Organizēja: 

Valmieras novada fonds 
Garā iela 10, Valmiera 
E-pasts: vnf@vnf.lv 
www.vnf.lv 

 

Valmieras pilsētas pašvaldība 
Lāčplēša iela 2, Valmiera 
www.valmiera.lv 

 
Atbalstīja: 

   
 

  

mailto:vnf@vnf.lv
http://www.vnf.lv/
http://www.valmiera.lv/
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1. Tematiskās darba grupas 

1.1. Iedzīvotāju līdzdalība un brīvprātīgais darbs;  
sociālā iekļaušanās. 

Grupas vadītājas: Elīna Rubule un Signe Volkoviča 
 
Labās lietas: 

1. SOS bērnu ciemats – atbalsts; 
2. Iespēju daudzveidība; 
3. Aktīva līdzdalība pasākumos; 
4. Tūrisma padome; 
5. VNF; 
6. Aktīvs nevalstiskais sektors; 
7. Lokālpatriotisms; 
8. Mājaslapa brīvprātīgajiem. 

 
Problēmas: 

1. Komunikācija ar sabiedrību brīvprātīgo darbā; 
2. NVO centrs; 
3. Vāja savstarpēja komunikācija; 
4. Ģimeņu atbalsta trūkums; 
5. Bezatbildīga audzināšana; 
6. Visatļautība; 
7. Iespējams palielināt valsts kapacitāti, iesaistot citas sabiedrības 

grupas. 
 
Risinājumi: 

1. NVO centra izveide (savstarpējai komunikācijai, sadarbībai); 
2. Brīvi pieejama informācija par brīvprātīgo darbu sabiedriskās vietās; 
3. Atbalsta centrs ģimenēm (ģimenēm ar bērniem – savstarpējo attiecību 

veidošanai); 
4. “Iedzīvošanās ceļvedis” (Atbalsts jaunajiem valmieriešiem). 

 
Trīs veiksmīgākie risinājumi: 

1. NVO centra izveide (savstarpējai komunikācijai, sadarbībai, brīvprātīgā 
darba veicināšana); 

2. Atbalsta centrs ģimenēm (ģimenēm ar bērniem savstarpējo attiecību 
veidošanai); 

3. “Iedzīvošanās ceļvedis” (atbalsts jaunajiem valmieriešiem). 
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1.2. Izglītība un karjera;  
iespējas bērniem un jauniešiem. 

Grupas vadītāji: Karlīne Cercina, Marks Lēvis un Vineta Kaģe 
 
Labās lietas: 

1. Plašs izglītības iestāžu tīkls; 
2. Plašs interešu tīkls; 
3. VJC “Vinda”. 
4. Jauniešu ideju laboratorija; 
5. Bēbīšu skoliņas; 
6. Bērnu laukumi. 

 
Problēmas: 

1. Santehniķu un celtnieku apmācība; 
2. Kopā ar uzņēmējiem veidot mūžizglītības programmas; 
3. Izglītības iestādēs izvēlēs ēdināšanas iespējas; 
4. Ēdināšanas starpbrīžu pagarināšana; 
5. Smēķējoši jaunieši; 
6. Nepietiekami atbalstītas nevalstiskās jauniešu un bērnu organizācijas; 
7. Nav kopējas vīzija par karjeras virzienu; 
8. Skapīšu trūkums skolās (smagas mugursomas); 
9. Darba audzināšanas trūkums skolās; 
10. Bērni pārāk daudz laika pavada mājās pie datora; 
11. Nav kur ģimenēm kopā atpūsties. 

 
Risinājumi: 

1. Mūžizglītības projekta izstrāde celtniecībā; 
2. Privātā sektora iesaistīšana; 
3. Tikšanās ar realizēto projektu pārstāvjiem; 
4. Vasaras nodarbinātības programmas attīstīšana; 
5. NVO iesaiste darba audzināšanas attīstībā jauniešiem; 
6. Ģimeņu klubi (NVO). 

 
Trīs veiksmīgākie risinājumi: 

1. Tikšanās ar realizēto projektu pārstāvjiem mūžizglītības projektu 
izstrādē; 

2. Ģimeņu klubs (NVO); 
3. Vasaras nodarbinātības programmas attīstīšana. 
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1.3. Pilsētas tēls; mājoklis, vide un infrastruktūra. 

Grupas vadītājas: Zane Ābelīte-Medne un Lāsma Skrača 
 
Labās lietas: 

1. Autoosta un apkārtne (skvērs un aplis); 
2. Sakopts pilsētas centrs; 
3. Sakoptas kazu krāces no autoostas puses; 
4. Sakopta promenāde pie saules pulksteņa; 
5. Atjaunotas un sakoptas kāpnes pilsētā; 
6. Attīstīta sporta infrastruktūra; 
7. Modernas ēkas (skola, baznīca); 
8. Sakopts stadions; 
9. Valmieras teātris; 
10. Simjūda gadatirgus; 
11. Siltinātas daudzdzīvokļu mājas; 
12. Pašdarbības kolektīvi; 
13. Ziedu kastes un apstādījumi Valmierā. 

 
Problēmas: 

1. Neizravēti, nesakopti apstādījumi; 
2. Nesakopts tirgus laukums un veikalu pagalmi, nomales, tipogrāfija 

apkārtne, komjoniešu kalniņš; 
3. Trūkst soliņi Pārgaujas pusē; 
4. Metāla autobusu soliņi; 
5. Pārgauja ir aizmirsta svētkos; 
6. Pilsētas meži nesakopti; 
7. Jāsņparka parks nesakopts un nav aogaismojuma; 
8. Saglabāt Valmieras vēsturiskās vietas (Valmieras uzraksts Gaujas 

krastā, VVĢ ēka, pilsdrupas, Valmieras puikas); 
9. Likvidēt graustus (Siera eksporta ēka un Maizes kombināta ēka); 
10. Apkarināti tilti ar kāzu atslēgām un lentītēm; 
11. Smēķētavas pie skolām. 

 
Risinājumi: 

1. Mīlestības koks (kāzu atslēgām); 
2. Pilsētas talkas; 
3. Kontrolēts skolēnu vasaras darbs; 
4. Brīvprātīgais, kas apmāca skolēnus vasaras darbos; 
5. Spilventiņi uz autobusu pieturu soliņiem; 
6. Iesaistīt skolēnus pilsētas sakopšanā; 
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7. Valmieras uzraksta apgaismošana diennakts tumšajā laikā; 
8. Uz pilsētas robežām lielāki uzraksti “Valmiera”; 
9. Biežāki policistu reidi gar skolēnu smēķētavām,  

skolotājiem aizrādīt/ sodīt šādus skolēnus. 
 
Trīs veiksmīgākie risinājumi: 

1. Valmieras sakopšanas talkas un skolēnu nodarbinātība vasarā; 
2. Valmieras uzraksta izgaismošana tumšajā laikā (Gaujas krastā); 
3. Māksliniecisks objekts kā kāzu simbols jeb jaunas ģimenes simbols. 

 

1.4. Kultūra un izklaide; sports un aktīvā atpūta. 

Grupas vadītāji: Solvita Stara, Toms Upners un Inga Vēvere 
 
Labās lietas: 

1. VBSS programmas; 
2. Tradīcijas sportā (pasākumi, sportisti); 
3. Zaļā zona Gaujas krastos-vide sportam; 
4. Stadions; 
5. Infrastruktūra profesionālam sportam un veselīgam dzīvesveidam; 
6. Nākotnes plāni - attīstība (VOC, baseins u.c.); 
7. Sporta organizācijas; 
8. Sporta piedāvājumi iedzīvotājiem (bezmaksas un maksas); 
9. Domā par velo infrastruktūru attīstību; 
10. Amatieru mākslas kolektīvu skaits un dalībnieki tajos; 
11. Mūzikas skolas koncerti; 
12. Augstas kvalitātes mākslinieku piedāvājumi; 
13. Augsts drošības līmenis pasākumos; 
14. Plašs klāsts ar apmeklējamiem pasākumiem; 
15. Pilsētas svētki – iedzīvotāju iesaiste veidošanā; 
16. Mākslas piedāvājumi vasarā; 
17. VJC Vinda organizētie pasākumi jauniešiem; 
18. VDT; 
19. Muzeja mākslas izstādes un izstādes galerijā LAIPA; 
20. Organizāciju darbs ar jauniešiem. 

 
Problēmas: 

1. Iespēja bez maksas izmantot sporta infrastruktūru jauniešiem; 
2. Vieglatlētikas manēžas trūkums; 
3. Āra vingrošanas laukumu attīstīšana/ veidošana; 
4. Nav sakārtota vide pie/zem vanšu tilta (Gaujas krasti); 
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5. Nav norobežotas bīstamās vietas stāvajos krastos; 
6. Trūkst izglītojošu elementu pastaigu takās; 
7. Sporta inventāru nomas punktu trūkums, piemēram, distanču slēpes, 

skrituļslidas; 
8. Sakopt Jāņparku - jauniešu aktīvās atpūtas vieta; 
9. Sakārtot Putriņu mežu un Pauku priedes aktīvajai atpūtai; 
10. Nav attīstīts sakrālais tūrisms; 
11. Nav atzīmes par slavenu valmieriešu dzīves vietām; 
12. Moderna brīvdabas estrāde un sanitārie mezgli; 
13. Drošības kameras publisko pasākumu vietās; 
14. Kvalitatīvākus pasākumus bērniem un organizācijām pēc darba laika; 
15. Informāciju trūkums par stāvlaukumiem lielos pasākumos; 
16. Nav informācija norādes pilsētā par esošajiem vides objektiem un 

mākslas pieminekļiem; 
17. Nav mākslas objektu pilsētā (plenēru trūkums, kas jāorganizē publiski 

pieejami); 
18. Saskaņota pasākumu plānošana; 
19. Cenas par augstu kultūras pasākumiem. 

 
Risinājumi: 

1. Gaujas krastu, Jāņparka, Pauku priedes un Putriņu meža sakopšana 
talkas; 

2. Bīstamo koku izzāģēšana stāvajos krastos; 
3. Apzināt vietu, kur attīstīt āra vingrošanas laukumus; 
4. Papildināt pastaigu takas ar informācijas norādēm un uzdevumiem; 
5. Mikrorajonu talku sacensības – 7 talku maratons; 
6. Apzināt vēsturiskās personības un to dzīves/ atdusas vietas (sagatavot 

informācijas plānu); 
7. Iesaistīt brīvprātīgos lielu pasākumu norisē (satiksmes regulēšanā 

u.c.); 
8. Izstrādāt mākslas objektu karti (iekļaut esošos informācijas 

materiālos); 
9. Ierosinājuma sagatavošana institūtiem par nepieciešamību uzstādīt 

norādes zīmes pie kultūras vēsturiskiem pieminekļiem/ objektiem. 
 
Trīs veiksmīgākie risinājumi: 

1. Talku sacensības; 
2. Āra vingrošanas laukumu vietu apzināšana; 
3. Pastaigu taku aprīkošana ar informējošām norādēm/ izglītojošām 

norādēm/ uzdevumiem. 
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2. Ideju/ projektu darba grupas 

2.1. Iedzīvošanās ceļvedis Valmierā 

Grupas vadītājas: Elīna Rubule un Signe Volkoviča 
 
Mērķis:  

Vienkāršot iedzīvošanos Valmierā 
 
Veicamie darbi, aktivitātes: 

 Sadarbības tīkla apzināšana un aktivizēšana; 

 Vajadzību apzināšana; 

 Piedāvājuma apzināšana; 

 Izplatīšanas platformas (informācijas). 
 
Sagaidāmie rezultāti: 

 Atgriezeniskā saite; 

 Projekta atpazīstamība. 
 
Nepieciešamie resursi: 

 Koordinators; 

 Brīvprātīgie; 

 Finansējums (NVO, pašvaldība u.c.); 

 Informācijas platforma (izmantojot esošos tīklus). 
 
Darba grupa: 

Olga Kronberga, Elīna Rubule, Sergejs Jodo, Signe Volkoviča. 
 
Nākamā tikšanās: 

12.11.2015. plkst.18.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā.  
Organizē Olga Kronberga. 
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2.2. Āra vingrošanas laukumi 

Grupas vadītāji: Karlīne Cercina, Marks Lēvis un Vineta Kaģe 
 
Mērķis:  

Izveidot ikvienam pieejamus brīvdabas rīku laukumus. 
 
Veicamie darbi, aktivitātes: 

 Potenciālo vietu apzināšana; 

 Iedzīvotāju aptauja; 

 Finanšu avotu meklēšana; 

 Sadarbība partneru meklēšana; 

 Apzināt tehniskā aprīkojuma veidus un izmaksas; 

 Uzņēmumu piesaistīšana; 

 Arodskolas, mākslas skolas iesaistīšana. 
 
Sagaidāmie rezultāti: 

 Aktīvi jaunieši un iedzīvotāji; 

 Popularizēts aktīvs dzīvesveids; 

 Kvalitatīvi pavadīts brīvais laiks; 

 Jaunieši pievērsti brīvdabas sportam; 

 Laukumu izveidē izmantotas mūsdienu tehnoloģijas; 

 Paaudžu sadarbība. 
 
Nepieciešamie resursi: 

 Cilvēkresursi (apsaimniekotāji, tehniskie dizaineri, inženieris – 
konstruktors, sporta treneris – konsultants); 

 Finanšu resursi; 

 Materiāli konstrukciju izveidei; 

 Informatīvie resursi; 

 Vieta laukuma būvniecībai. 
 
Darba grupa: 

Airēšanas klubs “Straume”, Kristīne Švalbe, Sindija Paparde, Vineta 
Ručevska. 

 
Nākamā tikšanās: 

20.11.2015. plkst. 17.30 Valmieras novada fondā (Garā ielā 10). 
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2.3. Gaismas kalns Valmiera 

Grupas vadītājas: Zane Ābelīte-Medne un Lāsma Skrača 
 
Mērķis:  

Sakārtot vēsturisko uzrakstu Gaujas krastā un izgaismot to bezsniega 
periodā. 

 
Veicamie darbi, aktivitātes: 

 Likt valmieriešiem noticēt, ka to vajag; 

 Noskaidrot autoru, izveidot piemiņas plāksni; 

 Speciālista konsultācija par tehniskām lietām; 

 Sakopšanas darbi iesaistot pašvaldību un sabiedrību; 

 Izgaismes materiālu iegāde 
 
Sagaidāmie rezultāti: 

 Viena vakara gaisma (uzraksta izgaismošana 18. novembra svētkos ar 
svecītēm); 

 Izgaismots Valmieras uzraksts diennakts tumšajā laikā; 

 Lepnums un pārliecība par Valmieru. 
 
Nepieciešamie resursi: 

 Pašvaldība; 

 Iedzīvotāju līdzdalība; 

 Vēsturnieka zināšanas; 

 Sveces un svečturi; 

 Ilgtermiņa risinājums – apgaismes līdzekļi; 

 Elektroinstalācija. 
 
Darba grupa: 

Jānis Brakovskis, Silvija Volkova, Samanta Berga, Andris Klepers, Zane 
Ābelīte-Medne, Lāsma Skrača. 

 
Nākamā tikšanās: 

12.11.2015. plkst. 18.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā 
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2.4. Mikrorajonu talku sacensība 

Grupas vadītāji: Solvita Stara, Toms Upners un Inga Vēvere 
 
Mērķis:  

Sakopot apkārtējo vidi, radīt interesi par apkārtējo vidi, iesaistīt 
iedzīvotājus. 

 
Veicamie darbi, aktivitātes: 

 Noskaidrot vietas; 

 Piesaistīt partnerus; 

 Sacensību nolikums; 

 Pasākumu organizēšana un norise. 
 
Sagaidāmie rezultāti: 

 Tīra un droša vide (t.sk. atpūta); 

 Attieksmes maiņa; 

 Sabiedrības iesaistīšana. 
 
Nepieciešamie resursi: 

 Finansējums; 

 Cilvēkresursi un sadarbības partneri; 

 Informācijas telpa. 
 
Darba grupa: 

Jānis Mednis, Karīna Rumba, Mārcis Bogdanovs, Vallija Birzgale, Solvita 
Stara 

 
Nākamā tikšanās: 

01.12.2015., Valmieras novada fondā (Garā ielā 10), plkst. 17.30 
 
 
IDEJU stāvvieta: 

 Piesaistīt informātikas speciālistus bērnudārziem; 

 Pilsētas mākslinieks, kas redz visu pilsētu kopumā; 

 Pilsētas saimnieks, kas ik dienā dodas ielās un apseko ielās notiekošu 
(nepieciešamie uzlabošanas darbi, apsaimniekošana), kā arī uzrauga 
skolēnu darbu vasarās. 
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Nobeigumā 
 
 
Pārmaiņas mūsu sabiedrībā un jauno projektu tālāka attīstība pēc Iedzīvotāju 
foruma lielā mērā atkarīga no valmieriešu aktivitātes un vēlmes pašiem 
rosīties. Ja būs cilvēki, kas gatavi idejas īstenot, tad risinājumu kopīgi ar 
Valmieras novada fondu un Valmieras pašvaldību atradīsim. 
 
Prieks, ka lielākajai daļai projektu ideju jau foruma dienā izdevās pulcēt ap sevi 
interesentus un izveidot rīcības grupas, kas ir jau tikušās drīz pēc foruma vai 
vienojušās tikties vēlāk. Šīm darba grupām būs iespēja pilnveidot savu projekta 
ideju un mēģināt saņemt finansējumu projekta īstenošanai. 
 
Valmieras novada fonds, pirmkārt, ir gatavs dot padomu un atbalstu projekta 
sagatavošanas laikā. Otrkārt, VNF telpas ir pieejamas, ja nepieciešams 
organizēt darba grupu tikšanos, plānošanas sapulces vai plašākas apspriedes. 
Treškārt, 2015. un 2016. gadu mijā fonds, rīkojot projektu konkursu “Sev tev, 
novadam”, priekšroku dos foruma laikā aizsāktajām idejām un uzstādītajām 
prioritātēm. Ceturtkārt, ikviens ziedotājs, kurš vēlas piedalīties ideju 
īstenošanā nevis ar savu laiku, bet gan ar naudu, var ziedot fondam! 
Ziedošanas iespējas meklēt mājas lapā www.vnf.lv. 
Tāpat arī pilsētas pašvaldība ir atvērta jaunām idejām un gatava tās ņemt vērā 
ikdienas darbā vai atsevišķai finansēšanai. 
 
Ja arī Jūs vēlaties iesaistīties kādā no projektu darba grupām, sazinieties ar 
Valmieras novada fondu, un noskaidrosim, kuru forumā izvirzīto projektu un 
kādā veidā iedzīvotāji turpina īstenot. 
 
 

Ar cieņu, 
Valmieras novada fonda komanda 

vnf@vnf.lv 

http://www.vnf.lv/
mailto:vnf@vnf.lv

