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   Valmieras novada fonds izsaka sirsnīgu paldies visiem, kuri piedalījās 
pirmā Valmieras Iedzīvotāju foruma sagatavošanā un norisē un bez kuru 
palīdzības šis pasākums nebūtu iespējams, – foruma rīcības komitejai, darba 
grupu vadītājiem un rakstvežiem, māksliniekiem, brīvprātīgajiem un citiem:

Mārim Bušmanim
Inesei Dangai

Santai Vaskinovičai
Zandai Bērziņai

Mairai Blumbergai
Ilzei Ceriņai

Olgai Kronbergai
Elīnai Leimanei

Aivai Loginai
Evai Sārei

Ģirtam Zālītim
Andim Apsītim

Karlīnei Cercinai
Līgai Eglītei

Laumai Gulbei
Guntai Liepiņai

Karīnai Rozenbergai
Madarai Aldiņai

Valdai Jurānei

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas kolektīvam 
un personīgi Agitai Zariņai
Valmieras Jauniešu domes skolēniem
kamerkorim “Kaķi” un diriģentei Ingai Zirnei
Pēterim Zariņam
Baibai Orniņai
Inesim Boķim
Inesei Kazušai
Līgai Medveckai
Zentai Iļķēnai
Normundam Cercinam
Artim Jansonam
Ričardam Gailumam
Antrai Lācei
Daigai Rokpelnei
Aijai Tīmanei 
Zandai Sprincei
Ilzei Šmitei
u.c. vārdā nenosauktiem palīgiem

..kā arī valmieriešiem, kuri ziedoja savu laiku 
Valmieras izaugsmes plānošanai.
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Valmieras Iedzīvotāju foruma  
PROGRAMMA

13:30 Foruma dalībnieku reģistrēšanās

14:15 Atklāšana
Foruma dalībnieku sadalīšanās darba grupās

Tematiskās darba grupas I
Astoņu nozaru aktuālākās problēmas un to risinājumi

Darba grupu prezentācijas
Prezentē 3 aktuālākos risinājumus, projektus

Iedzīvotāju balsošana par izvirzītajiem projektiem

Muzikālā pauze

Darba grupas II
Pirmie soļi projektu īstenošanā, iedzīvotāju rīcības grupu izveide

Darba grupu prezentācijas

19:00 Noslēgums
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1. Kas ir iedzīvotāju forums?

Iedzīvotāju forumā pulcējas vietējie iedzīvotāji – uzņēmēji, pašvaldības pārstāvji, 
skolotāji, pensionāri, jaunieši, vecāki un citi kopienas pārstāvji, lai pārrunātu vietējās 
problēmas un vienotos par iespējamiem to risinājumiem.

Foruma uzdevumi ir:
• apzināt pilsētas stiprās un vājās puses,  problēmas un attīstības prioritātes;
• panākt vienošanos dažādu sabiedrības grupu starpā par problēmu risinājumiem;
• izveidot darba grupas, iesaistot vietējās sabiedrības pārstāvjus, lai risinātu 

problēmas – realizētu konkrētus projektus.

Valmieras Iedzīvotāju forums norisinājās Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā 2006. gada 
2. novembrī. Tajā piedalījās 92 valmierieši, kuri pēc nejaušības principa tika sadalīti 8 
tematiskajās grupās. Katrai darba grupai bija vadītājs un rakstvedis, kuri vadīja sarunu 
un veicināja jaunu viedokļu paušanu. Tematiskajās darba grupās iedzīvotāji izvērtēja 
attiecīgās jomas stiprās puses, izvirzīja aktuālākās problēmas, ieteica tām risinājumus 
un izvēlējās 3 labākos, kurus virzīja uz prezentāciju pārējiem foruma dalībniekiem. 
Pēc darba grupu prezentācijām lielajā zālē iedzīvotāji balsoja, nosakot 6 nozīmīgākos 
projektus. Otrajā darba cēlienā šie projekti darba grupās tika izstrādāti detalizētāk, 
vienojoties jau par konkrētiem soļiem šīs idejas īstenošanai dzīvē un, ja iespējams, arī 
par nākamo tikšanās reizi.
Valmieras Iedzīvotāju foruma rezultātā izveidojās četras rīcības grupas, kas darbu pie 
forumā apspriestajiem projektiem turpināja.

Šis rezultātu apkopojums ir strukturēts pēc foruma norises – vispirms izklāstīti visu 
astoņu tematisko darba grupu viedokļi, sešu projektu darba grupu rezultāti un tad ideju 
stāvvietā piezīmētie viedokļi.
Šajā izdevumā nosauktās lietas ir foruma dalībnieku viedoklis. Valmieras novada fonds, 
Valmieras pašvaldība vai Iedzīvotāju foruma atbalstītāji neuzņemas atbildību par to 
patiesumu, kā arī nevar garantēt, ka visi izteiktie priekšlikumi īstenosies dzīvē.
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2. Tematiskās darba grupas

2.1. Tūrisms un pilsētas tēls

Stiprās puses:
1. Vieta, atpūtas iespējas.
2. Vēsturiskās vērtības.
3. Vēsturiskie notikumi  piesaista tūristus.
4. Spēcīga pašvaldība.
5. Intelektuālais potenciāls.
6. Liels jauniešu īpatsvars.
7. Vide, kurā izvērsties (zaļās zonas u.c.).
8. Attīstīta uzņēmējdarbība.
9. Ir tūrisma informācijas centrs (TIC), tūrisma atbalsta struktūra.

Problēmas:
1. Nav koncepcijas par vides attīstību (māksliniecisko).
2. Nav sakopti Gaujas abi krasti.
3. Neattīstītas, nesakoptas pilsētas nomales (ielas, stacija).
4. Nepietiekamas atpūtas iespējas, nav oficiālas pludmales.
5. Nav izstrādātas tūrisma programmas.

Risinājumi:
1. Aktivizēt māksliniecisko padomi.
2. Sadarboties ar jauniem māksliniekiem.
3. Rīkot pilsētas iedzīvotāju talkas (regulāras).
4. Vajadzīgs atbildīgais par Gaujas krastu teritorijas sakopšanu.
5. Konteineri Gaujmalā.
6. Aicināt nomaļu iedzīvotājus līdzdarboties sakopšanās (ielas u.c.).
7. Domei plānot līdzekļus nomaļām ielām.
8. Izveidot oficiālu pludmali (piem., Pauku priedes, Daliņi).
9. Rīkot vairāk festivālu, vairāku dienu pasākumus, plenērus, simpozijus u.c.
10. Paplašināt TIC funkcijas.

Trīs veiksmīgākie risinājumi:
1. Aktivizēt māksliniecisko padomi.
2. Rīkot regulāras pilsētas iedzīvotāju talkas Gaujas krastos.
3. Paplašināt TIC funkcijas.

Grupas vadītājas: Aiva Logina, Gunta Liepiņa
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2.2. Iespējas jauniešiem

Stiprās puses:
1. Jaunatnes centrs “Vinda”.
2. Nodarbības Valmieras Drāmas teātrī.
3. Iespējas darboties dažādās sporta nozarēs.
4. Vidzemes Augstskola.
5. Labi mācību rezultāti.
6. Iespējas piedalīties pasākumos.
7. Jauniešiem iespēja iesniegt savus rakstus medijos.
8. Iespējas izteikt “organizētu” viedokli (darboties jauniešu domēs).
9. Iespēja vērsties pēc palīdzības (krīzes centros).
10. Darba iespējas vasarā (peļņas nolūkos).
11. Uzņēmēju atbalsts jauniešu organizēties pasākumiem.

Problēmas:
1. Uzmanības trūkums ģimenē (audzināšana).
2. Jauniešu neuzdrošināšanās lūgt palīdzību.
3. Jaunieši, kuri nekur nepiedalās.
4. Maksas nodarbības.
5. Informācijas trūkums par apmaksātām nodarbībām.
6. Sabiedrības vienaldzība.
7. Komunicēšanās ar jauniešiem.

Risinājumi:
1. Informācijas iegūšana par jauniešu problēmām.
2. Ģimenes kā vērtības popularizēšana medijos.
3. Savstarpējā atbalsta centrs (darbojas gan pensionāri, gan jaunieši, gan 

strādājoši cilvēki).
4. Caur dažādām sabiedriskajām aktivitātēm informēt jauniešus par psihologa 

darbu.
5. “Pasīvo” skolēnu iesaistīšana atbildīgos pasākumos skolās.
6. Skolās sadalīt uzmanību gan tiem, kuriem mācības padodas, gan tiem, kuri 

atpaliek.
7. Labo lietu tirdziņš.
8. Policists kā palīgs un draugs.

Trīs veiksmīgākie risinājumi:
1. Labo lietu tirdziņš (dažādu lietu apmaiņa).
2. Informācijas iegūšana par jauniešu problēmām (anketas).
3. Savstarpējā atbalsta centrs (piedalās jaunieši, pensionāri, strādājoši cilvēki.

Grupas vadītājas: Zanda Bērziņa, Karlīne Cercina
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2.3. Iedzīvotāju līdzdalība

Stiprās puses:
1. Aktīvi cilvēki, kuriem ir savas idejas, plāni, kā labiekārtot, pilnveidot, un viņi 

cenšas to realizēt.
2. Valmierā ir daudz inteliģentu cilvēku, savas nozares speciālistu. Vispusīga 

pilsēta, plašākas iespējas attīstīties, jo nav “jāeksportē” speciālisti.
3. Līdzekļi pašvaldībai no lielajiem uzņēmumiem (resursi).
4. Informācijas pieejamība no masu medijiem.
5. Valmiera – potenciālais reģiona centrs.
6. Pietiekoši daudz darba vietu, lai motivētu valmieriešus nedoties peļņā uz Īriju.

Problēmas:
1. Nepietiekams pašvaldības atbalsts uzņēmīgajiem iniciatoriem, piemēra, sporta 

jomā. Nepietiekamā atbalsta rezultātā aktīvisti pārtrauc savu darbu.
2. Cilvēkam ir sajūta, ka viņš ir bezspēcīgs un viņa klātbūtne un viedoklis neko 

nespēj un nespēs mainīt.
3. Neprecīza informācija, informācijas trūkums iedzīvotāju līdzdalības 

pasākumiem.
4. Vienpartijas diktāts.
5. Katrai iedzīvotāju apspriešanās reizei jau iepriekš ir zināms rezultāts un tas 

nav maināms.
6. Ir pāris uzņēmumi, kas neatsaucas uz lūgumu sponsorēt balvas sporta spēlēm 

un citiem pasākumiem.
7. Izvairās no atbildības un viedokļu apmaiņas.
8. Audzināšana ģimenē veido attieksmi pret darbu. Zūd prestižs vienkāršiem, 

“neapmaksātiem” darbiem.
Risinājumi:

1. Popularizēt pozitīvus piemērus (plakāti).
2. Pilsētas komitejā vajadzētu uzklausīt lūgumu/projektu, nevis tikai rakstiski 

izskatīt.
3. Veidot oficiālu Iedzīvotāju Līdzdarbības organizāciju.
4. Visu problēmu caurspīdīguma atspoguļojums pašvaldībā.
5. Vidzemes TV vajadzētu nevis tikai propagandēt pašvaldību, bet intervēt arī 

pretēji domājošos.
6. Pilsētas projektu žūrijas komisijā vajadzētu iekļaut pārstāvjus no uzņēmumiem.
7. Uzņēmumiem adresētas uzaicinājuma vēstules no pašvaldības ar lūgumu 

sponsorēt.
8. Jānoorganizē cilvēku grupa, kas projektu pasniegs “visiem saprotamā valodā”.
9. Izveidot tuneli zem Valmieras tilta, “zaļās zonas izveide”.
10. Valmieras novada fonda Uzraudzības komitejā un projektu konkursu komisijās 

aicināt tos uzņēmumus, kas spējīgi atbalstīt.
11. Pateikt brīvprātīgajiem paldies dažādos veidos.

Trīs veiksmīgākie risinājumi:
1. Efektīvi un saprotami pasniegt pilsētas domes projektus, lai ar tiem var 

iepazīties un tos saprast ikviens valmierietis.
2. Vidzemes Televīzijā nepieciešams paust dažādus viedokļus, ne tikai domes, bet 

arī pretēji domājošos.
3. Pateikt paldies brīvprātīgajiem, iedrošināt entuziastus.

Grupas vadītājas: Ilze Ceriņa, Zanda Sprince



11

2.4. Izglītība un karjera

Stiprās puses:
1. Ir pirmsskolas izglītības iestādes.
2. Ir vietas, kur atpūsties ar bērniem.
3. Labs līmenis ģimnāzijās  olimpiādēs utt..
4. Jauniešu centrs.
5. Var iegūt informāciju par studēšanu tālāk gan skolās, gan I-centrā.

Problēmas:
1. Bērniem nav rotaļu laukumu.
2. Nav pietiekamu iespēju pēc pamatskolas beigšanas.
3. Uzņēmēju apmācību kadru mainība.
4. Izglītība ģimenē.
5. Sociālā noslāņošanās, sociālās problēmas.
6. Reliģiskā izglītība.

Risinājumi:
1. Privātuzņēmumiem, kuri būvē rotaļu laukumus, dot atlaides.
2. Veikt aptaujas par rotaļu laukumu vietu.
3. Brīvprātīgais darbs, talkas rotaļu laukumu izveidē.
4. Izveidot jaunas programmas arodvidusskolām.
5. Izveidot nepieciešamo aktuālo profesiju reģistru.
6. Kreditēt tos studentus, kuri strādās Valmierā, konkrētā firmā.
7. Izglītojoši projekti vecākiem.
8. Izglītojoši pasākumi (ģimeņu līdzdalība): talkas, koncerti.
9. Stimulēt sabiedrības izpratni par ģimenes vērtībām.
10. Izveidot maznodrošināto ģimeņu sociālā atbalsta punktus.
11. Tematisku reliģisko kursu organizēšana ar dažādiem lektoriem.

Trīs veiksmīgākie risinājumi:
1. Izglītojošs projekts vecākiem.
2. Reliģisko tematisko kursu piedāvāšana.
3. Pilsētai aktuālo un perspektīvo profesiju reģistrs.

Grupas vadītājas: Eva Sāre, Karīna Rozenberga
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2.5. Sociālā joma

Stiprās puses:
1. Patversmes.
2. Krīzes centrs ģimenēm.
3. Sociālās palīdzības nodaļa, pabalsti (maznodrošinātajiem).
4. SOS centrs.
5. Kristīgās žēlsirdības centrs (visas konfesijas, iedzīvotāji).
6. Dienas centrs.
7. Attīstīta medicīna.
8. Brīnišķīgs pansionāts.
9. Mājas aprūpes birojs.
10. Finansiāli atbalsta sociālos projektus.
11. Sarkanais Krusts.
12. Kursi bezdarbniekiem.

Problēmas:
1. Trūkst krīzes atbalsta vīriešiem.
2. Neelastīgs mehānisms maznodrošināto statusa piešķiršanai.
3. Pabalsti nestimulē pašiem strādāt savā labā (pierod pie pabalstiem  

apburtais loks).
4. Juridiskie šķēršļi bērnu audzināšanai.
5. Nepieejama medicīna (finansiāli, ārstu, zobārstu trūkums, aptieka naktī). 

Birokrātiski sarežģīta diennakts palīdzības saņemšana.
6. Iztika veciem cilvēkiem (pārtika, medicīna, dzīves vieta, vientulība, trūkst 

garīgais atbalsts).
7. Nav asistentu bērniem ar īpašām vajadzībām parastās skolās.

Risinājumi:
1. Dežurējošs psihologs, jurists, krīzes situāciju konsultants valmierietim.
2. Aukļu biroja veidošana.
3. Diferencēta pieeja statusa piešķiršanai (atbalstīt ģimenes, kas tuvu 

maznodrošināto statusam, lai līdz tam nenonāktu).
4. Valmieriešiem organizēti prasīt pašvaldībai nodrošināt dežurējošo aptieku, 

zobārstu akūtos gadījumos.
5. Ikgadējs buklets katra pastkastītē par sociālajām iespējām.
6. Dienas centrs veciem cilvēkiem, invalīdiem, iesaistot jauniešus.
7. Iesaistīt sociālos darbus studējošos jauniešus.
8. Reklamēt konkrētās brīvprātīgās darba iespējas un ieguvumus.
9. Sadarboties ar Nodarbinātības valsts aģentūru.

Trīs veiksmīgākie risinājumi:
1. Valmieriešiem organizēti prasīt pašvaldībai nodrošināt dežurējošo aptieku un 

zobārstu akūtos gadījumos.
2. Nodrošināt dežurējošo konsultantu krīzes situācijās, pieejamu katram 

(psihologu, juristu).
3. Izdot un katra valmierieša pastkastītē katru gadu nogādāt bukletu ar 

informāciju par sociālajām iespējām.

Grupas vadītājas: Olga Kronberga, Lauma Gulbe
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2.6. Mājoklis un vide

Problēmas:
1. Autostāvvietu trūkums.
2. Piesārņojums.
3. Zaļās zonas saglabāšana  Valmieras pamatskolas nepamatota celšana 

Valmieras Valsts ģimnāzijas skolas parkā.
4. Dzīvokļu trūkums maznodrošinātām ģimenēm.

Risinājumi:
1. Daudzstāvu autostāvvieta.
2. Iedzīvotāju talkas.
3. Atkritumu urnas.
4. Iekārtot dabas taku.
5. Akcija, lai sakoptu pilsētu (savāktu atkritumus).
6. Motivēt cilvēkus iesaistīties sakopšanā.
7. Uzlikt sabiedriskos darbus.
8. Administratīvajiem pārkāpējiem sods – darbi sabiedrības labā.
9. Iekārtot dabas taku gar Gaujas krastiem.

Trīs veiksmīgākie risinājumi:
1. Papildu atkritumu urnu sistēmas iekārtošana.
2. Iekārtot dabas taku gar Gaujas krastiem – projektu izstrāde sadarbībā ar 

pašvaldību.
3. Regulāru iedzīvotāju talku rīkošana, pilsētas sakopšanas akcijas. Motivēt 

cilvēkus iesaistīties sakopšanā.

Grupas vadītāji: Ģirts Zālītis, Līga Eglīte
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2.7. Kultūra un izklaide

Stiprās puses:
1. Mūzikas skola.
2. Valmieras Drāmas teātris.
3. Valmieras kultūras centrs.
4. Valmieras novadpētniecības muzejs.
5. Kolektīvi.
6. Pilsētas svētki.

Problēmas:
1. Nav vietas, kur atpūsties ar ģimeni.
2. Izklaides parks ģimenei – vajadzīgs.
3. Jauniešu pulcēšanās – trūkst alternatīvu nodarbošanās iespēju.
4. Novecojusi estrāde.
5. Spēļu automāti.
6. Problēmu sakne – audzināšana ģimenē.
7. Cilvēku nogurums no pamatdarba  vienaldzība.
8. Finanses ierobežo.

Risinājumi:
1. Atpūtas parka/vietas izveide.
2. Plaša bērnu kafejnīca.
3. Aktīvās atpūtas centrs.
4. Vietējo līderu – autoritāšu piesaiste komunikācijā ar problemātiskajiem 

jauniešiem.
5. Jauns estrādes projekts.
6. Pielikt algu.
7. Liela mēroga pasākumi dažāda vecuma grupām VOC.
8. Sarunu šovs Vidzemes Televīzijā.
9. Piesaistīt mecenātus.
10. Brīvdabas kino.
11. Apaļā galda sarunas.

Trīs veiksmīgākie risinājumi:
1. Estrādes + parka izveide.
2. Apaļā galda diskusijas, sarunu šovs televīzijā + sabiedriskās apspriešanas un 

to izklāsts.
3. Liela mēroga pasākumi Vidzemes Olimpiskajā centrā.

Grupas vadītāji: Elīna Leimane, Andis Apsītis
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2.8. Sports un aktīvā atpūta

Stiprās puses:
1. Vidzemes Olimpiskais centrs (plašas iespējas).
2. “Baiļi”.
3. Peldbaseins.
4. Skeitparks.
5. Ūdenssports.

Problēmas:
1. Ledus halles darba grafiks:

• nesakrīt informācija,
• īss laiks,
• nav vienlīdzīgas iespējas visiem sporta veidiem.

2. Informācijas trūkums par nūjošanu.
3. Transports uz “Baiļiem”.
4. Peldbaseina kvalitāte; nav cenu atlaides pensionāriem.
5. Nevienlīdzības princips stadions.
6. Ekstrēmo sporta veidu piedāvājums.
7. Kerlings.
8. Publiski sporta laukumi mājokļu tuvumā.

Risinājumi:
1. “Krist uz nerviem”; nepārtraukti atgādināt sporta iestāžu vadītājiem par 

iedzīvotāju vēlmēm.
2. Caur vietējo TV un laikrakstu atgādināt par aktīvās atpūtas trūkumu.
3. Kerlings:

• sazināties ar tiem, kuri jau ar to nodarbojas,
• kerlingā vajadzētu iesaistīties arī VOC, piedāvājot zāli.

4. Sporta zāļu pārvaldītājiem (arī baseina) regulāri informēt sabiedrību par 
nodarbībām un izcenojumu Valmieras mājas lapā.

5. Rast iespēju izveidot nūjošanas interešu kopu Valmierā, pieaicinot arī kādu 
ekspertu:
• jāpiesaista “Eži”,
• nūjošana uz kādu konkrētu objektu (Vanšu tilts, netālu no bērnu dārza 

Apiņu ielas rajonā, Ausekļa iela, slimnīcas māja),
• diena bez mašīnām Valmierā.

6. “Baiļi” + Valmieras pilsētas pašvaldība + VTV.
7. Valmieras rajona padome sniedz informāciju par aktivitātēm stadionā, tenisa 

laukuma noslogotību, apzinātu iedzīvotāju vēlmes.

Trīs veiksmīgākie risinājumi:
1. Palielināt publisko sporta laukumu esamību pilsētā.
2. Uzņēmumu pakalpojumu dažādošana, vienlaikus nodrošinot sabiedrisko 

transportu (piemēram, “Baiļi”, “Eži”).
3. Nodrošināt informācijas pieejamību par sporta un aktīvās atpūtas iespējām 

publiskajā telpā (piemēram, Valmieras portālā).

Grupas vadītājas: Maira Blumberga, Ilze Šmite
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3. Projektu darba grupas

3.1. Savstarpējā atbalsta centrs

Mērķis – saliedēt paaudzes un veicināt kopīgu laika pavadīšanu, sniegt savstarpēju 
atbalstu.

Uzdevumi:
• apzināt dažādu paaudžu intereses un veidot dialogu;
• koordinēt nepieciešamo palīdzību;
• sadarboties ar esošajām organizācijām un izmantot to resursus;
• praktiskā palīdzēšana  mazu bērnu pieskatīšana, palīdzība pensionāriem, 

cilvēkiem ar invaliditāti;
• izklaides pasākumi (kopīgi);
• ziedojumu vākšana.

Nepieciešamie resursi:
• telpas;
• cilvēki (brīvprātīgie, jaunieši, pensionāri);
• finanses  alga koordinatoram, vadītājam, grāmatvedim,
   tējas pauzes,
   kanceleja,
   komunikācijas,
   transports,
   reklāma.

Iespējamais nosaukums:
• “Cepumiņš un krekeris”
• “Pieredzes skola”

Kontaktpersona:
Ilze Ceriņa, Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”, tālr. 26558394.

Grupas vadītājas: Ilze Ceriņa, Zanda Sprince
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3.2. Pilsētas mākslinieciskās padomes izveide

Mērķis – estētiski pievilcīgas vides izveide pilsētā.

Uzdevums – pārveidot māksliniecisko padomi pilsētas ainaviskās koncepcijas izstrādei 
un realizācijai.
 Parku, skvēru un ainaviskās vides veidošana.
 Pilsētas vizuālais noformējums svētkos (iedzīvotāju, uzņēmumu līdzdalība).
 Pilsētas vizuālais noformējums svētkos.

Rezultāts – rīcībspējīga, aktīva padome, kuras sastāvā ir
• ainavu arhitekts,
• pilsētas galvenais mākslinieks,
• mākslas eksperts,
• uzņēmējdarbības pārstāvis,
• projektu vadītājs.
Padome saskaņā ar izstrādāto koncepciju veido pilsētas ainavisko vidi, stimulē, motivē 
uzņēmējus un iedzīvotājus iesaistīties procesā.

Grupas vadītājas: Aiva Logina, Gunta Liepiņa
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3.3. Labo krāmu tirdziņš

Mērķis – pārdot labas lietas par zemu cenu, tādējādi atrast tām otrreizēju pielietojumu, 
vienlaikus radīt nepelnošiem cilvēkiem mazliet nopelnīt.

Uzdevumi:
• izstrādāt projektu, kurā iekļauts budžets, vieta, finansējums;
• organizēt tirgu akcijas veidā;
• informācija/reklāma/aģitācija (TV, Liesma, studentu avīze, skolu avīzes, “Tava 

izvēle”). 

Izmaksas: apdrošināšana, telpu īre, reklāmas izdevumi, mājas lapa, tehniskais 
nodrošinājums.

! Labu lietu par labu cenu
! Labām lietām atrast otrreizēju, atkārtotu pielietojumu
! Iespēja nopelnīt pensionāriem

Kontaktpersona:
Jānis Birznieks, Vidzemes Augstskolas studentu apvienība, tālr. 28332325.

Grupas vadītājas: Zanda Bērziņa, Karlīne Cercina
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3.4. Palīdzi, kad sāp!

Mērķis – nodrošināt iedzīvotāju diennakts palīdzību akūtos saslimšanas gadījumos 
(zobārsts un medikamenti).

Uzdevumi:
• kontaktēties ar Valmieras sociālo organizāciju koalīciju, lai kopā izstrādātu un 

veiktu iedzīvotāju anketēšanu ar atvērtiem jautājumiem;
• apzināt valmieriešus zobārstniecības studentus;
• apzināt praktizējošo zobārstu viedokli par motivējošiem faktoriem naktsdarbam;
• izstrādāt bonusu programmu ārstiem, kas parakstītu līgumus par nakts dežūrām;
• nodrošināt pašvaldībai projekta finansējumu.

Projekta realizēšanai ir izveidota rīcības grupa.
Par tā īstenošanu un kontaktpersonām interesēties Valmieras novada fondā.

Grupas vadītājas: Olga Kronberga, Maira Blumberga
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3.5. Gauja – Valmieras galvenā iela

Mērķi:
• nodibināt regulāru uzturēšanas plānu;
• pašvaldības līgumi ar organizācijām par teritorijas (Gaujmalas posma) 

apsaimniekošanu;
• publiskot Gaujmalu, samazinot kriminogēno vidi;
• izveidot atpūtas zonu ar veloceliņiem, soliņiem, apgaismojumu u.c.;
• padarīt Gaujmalu patīkamu.

Uzdevumi:
• sadarboties ar pašvaldību infrastruktūras izveidē;
• sakopt Gaujmalu;
• jauniešu talkas.

! Veicināt sabiedrības līdzatbildību par savu vidi.

Grupas vadītāji: Ģirts Zālītis, Līga Eglīte
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3.6. Valmieras aktīvās atpūtas parks un estrāde

Mērķis – radīt daudzveidīgu atpūtas vidi.

Aktivitātes:
• teritorijas sakopšana;
• zonējuma noteikšana (iedzīvotāju aptaujas, pieredzes pārņemšana u.c.);
• piedalīšanās projektu konkursos  Valmieras novada fonds, Valmieras pilsētas 

pašvaldība;
• apaļā galda diskusijas, iesaistot dažādus sabiedrības slāņus.

Projekta realizēšanai ir izveidota rīcības grupa.
Par tā īstenošanu un kontaktpersonām interesēties Valmieras novada fondā.

Grupas vadītāji: Elīna Leimane, Andis Apsītis
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4. Ideju stāvvieta

Visās foruma darba grupās paralēli tika papildināta ‘ideju stāvvieta’ – te atzīmēja 
problēmas vai priekšlikumus, kas neiederas attiecīgās darba grupas tēmā, bet 
iedzīvotājiem šķita būtiski.
Šeit apkopoti visu grupu ‘ideju stāvvietās’ paustās domas.

• Valmieras komunālā saimniecība – izmestas sniega tīrītāju birstes.
• Nesakopti iekšējie pagalmi.
• Labo lietu tirdziņš reizi mēnesī.
• Pilsētas centrā aktīvi nozāģē koku, stādīt jaunus veco vietā.
• Valmieru vajadzētu veidot latviskāku, atspoguļot īpatnējās lietas no vēstures.
• Saglabāt aizliegumu naktī iegādāties alkoholu.
• Administratīvajiem pārkāpējiem sods – sabiedriskie darbi.
• Pašvaldības policijai vēlu vakaros apsekot daudzdzīvokļu māju pagalmus, kur 

pusaudži trokšņi, krāso sienas u.tml. Iesaistīt arī māju padomes.
• Pansionātā nepieciešams algots kapelāns.
• Domāt par vienotu pilsētas dekorējumu svētkos.
• Nepieciešams dienas centrs veciem ļaudīm un cilvēkiem ar invaliditāti, kurā būtu 

pieejamas dažādas aktivitātes, bet lai tā nav invalīdu vai pensionāru biedrība, jo 
tur bieži ir problēmas sadarbībai ar biedrību.

• Turpināt pilsētas apzaļumošanu.
• Pabalstu paplašināšanas iespējas.
• Ir jārisina problēma, ka pilsētas transportā nevar tikt iekšā cilvēki ratiņkrēslos – ir 

šauras durvis.
• Bērniem invalīdiem ir nepieciešams transports, lai nokļūtu uz Dauguļu skolu.
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Nobeigumā...

Kā jau ziņojām pirms Iedzīvotāju foruma, pārmaiņas mūsu sabiedrībā un jauni projekti 
pēc foruma lielā mērā būs atkarīgi no pašiem valmieriešiem. Ja būs cilvēki, kas gribēs 
idejas īstenot, tad risinājumu kopīgi ar Valmieras novada fondu atradīsim. Projektus, 
kurus var īstenot pašvaldība, tālāk diskutēs domes struktūrvienības un deputāti un 
izskatīs iespēju to paveikt.

Vairākiem projektiem jau izveidojušās rīcības grupas, kas ir jau tikušās drīz pēc foruma 
vai vienojušās tikties vēlāk. Šīm iedzīvotāju grupām būs iespēja pilnībā sagatavot 
projektu un mēģināt saņemt finansējumu projekta ieviešanai. Valmieras novada fonds, 
pirmkārt, ir gatavs nodrošināt konsultācijas un atbalstu projekta sagatavošanas laikā. 
Otrkārt, VNF Labo darbu programmas ietvaros šiem projektiem konkursa kārtībā būs 
iespējams saņemt arī finansiālu atbalstu. Atvērta sadarbībai ir arī pilsētas pašvaldība.

Līdzīgi iedzīvotāju forumi pēdējos 4 gados notikuši Alūksnē, Apē, Madonā, Lielvārdē, 
Talsos (divreiz), Jaunpilī un Līvbērzē. Šajās pilsētās un pagastos pēc foruma ir īstenotas 
daudzas vietējiem cilvēkiem svarīgas lietas.

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.

Kontaktinformācija:

Valmieras novada fonds
Garā ielā 9, Valmiera
Tālrunis: 4281792, fakss: 4281780
E-pasts: vnf@vnf.lv
Internetā www.vnf.lv

Ansis Bērziņš, VNF valdes priekšsēdētājs
Tālrunis: 26136756



24


