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Inesis Boķis: Par stabilu pilsētas attīstību!
1. jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas, kurās valmierieši 
izvēlēsies Valmieras attīstības kursu nākamajiem četriem 
gadiem un cilvēkus, kuri būs tieši atbildīgi par to, kāda 
būs Valmieras nākotne. Kādas ir partijas „Valmierai un 
Vidzemei” pilsētas attīstības ieceres un kādēļ ir svarīgi 
piedalīties pašvaldību vēlēšanās, skaidrojām sarunā ar 
Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju 
Inesi Boķi.
Kāpēc, Jūsuprāt, valmieriešiem jāpiedalās 
pašvaldību vēlēšanās?

Inesis Boķis: Nākamie četri gadi Valmierai būs īpaši 
nozīmīgi – 2014. gadā sāksies jaunais Eiropas Savienības 
plānošanas periods. Prasmīgi un tālredzīgi piesaistot 
ES struktūrfondu un valsts finansējumu, saredzu lielas 
iespējas pilsētas turpmākai attīstībai. Tādēļ jo īpaši svarīga 
ir stabila pilsētas attīstība profesionālu cilvēku vadībā. 
Pašvaldību vēlēšanās 1. jūnijā, izdarot izvēli, rosinu ņemt 
vērā un izvērtēt katras partijas paveiktos darbus, nevis 
solījumus. Aicinu balsot par profesionāliem un pieredzes 
bagātiem cilvēkiem, nevis par tiem, kuri noniecina līdz šim 
izdarīto, solot paveikt to, kas daudzos gadījumos nemaz 
nav pašvaldības kompetencē. Varu apliecināt, ka partijas 

„Valmierai un Vidzemei” komanda ir saliedēta un spēcīga. 
Tajā apvienoti savas nozares profesionāļi un cilvēki, kuri ir 
darītāji. Mūsu darbības rezultātus var redzēt un novērtēt 
ikviens valmierietis – neesam solījuši neizpildāmo. Partijas 
„Valmierai un Vidzemei” vārdā aicinu valmieriešus būt sa-
vas pilsētas patriotiem, nepalikt vienaldzīgiem un piedalīties 
vēlēšanās. Šī ir reize, kad pārdomāta izvēle ir mūsu katra 
atbildība un, ja vien mīli savu pilsētu – piedalies un balso! 
Drīz sāksies jaunais Eiropas Savienības 
plānošanas periods 2014. - 2020.gadam. Kādi 
būs Valmieras mērķi šajā kontekstā?

I.B.: Galvenie valsts attīstības virzieni ir definēti 
Nacionālajā attīstības plānā. Pašvaldībām ir vienots 
viedoklis par to, ka vairāk finansējuma nepieciešams ieguldīt 
uzņēmējdarbības attīstībā un darba vietu radīšanā. Otra 
aktualitāte ir energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi jeb 
tā sauktā ēku siltināšanas programma. Valmierai joprojām 
svarīga arī infrastruktūras attīstība. Uzskatu, ka sakārtota 
infrastruktūra ir pamats uzņēmējdarbības attīstībai. ES 
finansējums noteikti jāiegulda arī izglītībā un zinātnē, kā 
arī projektos, kas dod augstu pievienoto vērtību.

Turpinājums 2.lpp.

Aicinām uz tikšanos ar deputātu kandidātiem!
27. maijā pulksten 18.00 Valmieras Kultūras centra 3.stāva zālē aicinām 
ikvienu valmierieti 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 tos
edgars.rantins@valmieraiunvidzemei.lv                           

Profesionāla komanda stabilai pilsētas attīstībai!



skolās 30% apmērā. Šādas iniciatīvas tiks 
turpinātas, izvērtējot un sabalansējot tās ar 

pašvaldības budžeta iespējām. Pārskatīsim 
un pilnveidosim atlaižu sistēmu braukšanai 
pilsētas sabiedriskajā transportā un strādāsim 
pie brīvpusdienu nodrošināšanas Valmieras 

kvalificētu darbinieku sagatavošanā. Rūpēsimies, 
lai Valmiera arī turpmāk tiek nodrošinātas 
mūsdienu prasībām un vajadzībām atbilstošas 
izglītības iespējas, sākot no pirmsskolas līdz 
augstākajai izglītībai. 

Izglītības jomā prioritāri jāpabeidz uzsāktā 
Valmieras Mūzikas skolas būvniecība, esam 
iecerējuši veikt arī pirmsskolas izglītības iestādes 
„Kārliena” rekonstrukciju. 

Viena no nākamo gadu vērienīgākajām iecerēm 
ir sporta infrastruktūras attīstības projekts. 
Valmiera var lepoties ar divkārtējo olimpisko 
čempionu BMX riteņbraukšanā Māri Štrombergu, 
te notiek starptautiska līmeņa sacensības. 

Mūsu mērķis ir piesaistīt finansējumu jauna 
peldbaseina un slēgtas BMX trases būvniecībai pie 
Vidzemes Olimpiskā centra, kā arī vieglatlētikas 
manēžas celtniecībai un J.Daliņa stadiona 
rekonstrukcijai. Lai Valmieru arī turpmāk 
varētu dēvēt par Vidzemes sporta galvaspilsētu, 
nepieciešami būtiski finanšu ieguldījumi sporta 
infrastruktūras sakārtošanā. Jaunie sporta 
objekti būs pilsētas artava profesionālu sportistu 
sagatavošanā, vienlaikus tās būs plašākas aktīvās 
atpūtas un veselīga dzīvesveida iespējas ikvienam 
valmierietim un vidzemniekam. 
Kādas ir partijas „Valmierai un 
Vidzemei” prioritātes ģimeņu atbalsta 
un sociālajā jomā?

I.B.: Uzlabosim sociālā atbalsta pasākumus 
jaunajām un daudzbērnu ģimenēm. Viens no 
labiem piemēriem ir šogad ieviestās uzturmaksas 
atlaides daudzbērnu ģimenēm pirmsskolas 
izglītības iestādēs un pusdienu maksas atlaides 

atkritumu apsaimniekotāji ievērotu spēkā esošo 
likumdošanu un vides normas. Tiek spekulēts, 
ka ZAAO ir augsts atkritumu izvešanas tarifs. 
Valmierā iedzīvotājiem vidējais maksājums 
daudzdzīvokļu namos par atkritumu izvešanu ir 
līdz 1,5 latiem mēnesī (ZAAO noteiktais tarifs 
8,13 lati/m3 +PVN). Savukārt Ķekavas novadā 
daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji maksā 1,21 latu 
par atkritumu izvešanu, bet tarifs ir 4,14 lati/m3. 
Tas nozīmē, ka augsts tarifs automātiski nenozīmē 
lielu ikmēneša maksājumu. ZAAO iedzīvotājiem 
nodrošina iespēju šķirot atkritumus, tādējādi 
samazināt atkritumu apjomu, to izvešanas 
biežumu un līdz ar to līdz ar to iespēju ietaupīt 
naudu.   
Kas iecerēts  pilsētvides uzlabošanā un 
pilsētas zaļo teritoriju sakopšanā? 

J.B.: 2013. gadā uzsākām piemērot 
paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi 
3% apmērā par vidi degradējošām, sagruvušām 
vai cilvēku dzīvībai bīstamām būvēm. Tas  
izrādījās ļoti labs stimuls īpašniekiem sakopt 
savu īpašumu, pieņemt lēmumu to nojaukt 
vai sakārtot. Tādējādi ceram, ka Valmieras 
pilsētvide ar katru gadu kļūs arvien pievilcīgāka. 

Joprojām pašvaldības „rūpju bērns” ir 
Vecpuišu parks, kurš tikai daļēji pieder pilsētai. 
Bijām cerējuši, ka Vecpuišu parka sakārtošana 
varētu notikt vienoti ar privātīpašnieka 
aktivitātēm parka teritorijas uzlabošanā, tomēr 
tas nepiepildījās. Vecpuišu parka sakopšana būs 
ļoti svarīgs jautājums nākamajos četros gados. 

Nākamajā plānošanas periodā 2014. - 2020. 
gadam Eiropas Savienības pilsētvides nauda 
nav paredzēta šādām aktivitātēm, tātad būs 
jārod līdzekļi pašvaldības budžetā. Tāpat 
atkārtoti jāizvērtē Valmieras Kultūras centra 
rekonstrukcijas plāns un iespējas piesaistīt 
līdzekļus tā realizācijai. Kultūras centrs ir viens no 
redzamākajiem objektiem pilsētā, daļa no pilsētas 
vizītkartes. Ir jānodrošina, ka Valmieras Kultūras 
centrs, kuru ik gadu apmeklē vairāk nekā 88 000 
cilvēku, ir moderna kultūras un atpūtas vieta, ar 
kuru lepojas gan valmierieši, gan pilsētas viesi.
Jūsuprāt, kāpēc 1. jūnijā iedzīvotājiem 
ir jāpiedalās vēlēšanās?

J.B.:  Tā ir iespēja noteikt savas pilsētas nākotni 
un mainīt notikumus. Iespēja nodot atbildību 
deputātiem un prasīt rezultātu, lai Valmiera 
turpinātu zelt un plaukt!

pilsētas izglītības iestāžu 
audzēkņiem. Apsolām 
rūpēties par tiem, kam 
nepieciešama sociālā 
palīdzība, tomēr aicinu 
ikvienu, kurš nonācis 

finansiālās grūtībās, vispirms darīt visu iespējamo, 
lai atrastu darbu un spētu nodrošināt iztiku sev un 

ģimenei. Pašvaldības atbalstam jāseko tikai tad, ja 
ilgstoši nav nekādas iespējas gūt ienākumus.
Esiet aktīvi un piedalieties vēlēšanās, lai 
varam veidot mūsu Valmieru kopā!

Jānis Baiks, partijas „Valmierai un Vidzemei” 
vadītājs, ir izveidojis spēcīgu profesionāļu 
komandu, ar kuru kopā startēs 2013. gada 
1. jūnija pašvaldību vēlēšanās. Komanda ir 
apņēmības pilna veicināt Valmieras ekonomisko 
izaugsmi, kā arī uzlabot valmieriešu labklājību 
un dzīves kvalitāti. Īsi pirms iedzīvotāji izdarīs 

savu izvēli, kam uzticēt pilsētas pārvaldību 
turpmākos četrus gadus, uz sarunu esam 
aicinājuši Jāni Baiku.
Kādu Jūs saredzat Valmieras attīstību 
ilgtermiņā?

Jānis Baiks: Gan Eiropas, gan pasaules 
pieredze liecina, ka jāveido spēcīgi reģionu 
centri, kuros ir attīstīta ražošana, infrastruktūra 
un pakalpojumu sfēra. Domājot par Valmieru, ir 
jābūt saskaņotai un līdzsvarotai attīstībai arī ar 
apkārtējiem novadiem, jo arvien vairāk pieaugs 
cilvēku mobilitāte – cilvēki dosies uz reģionu 
centriem strādāt, saņemt pakalpojumus, bet 

viņu dzīves vieta varēs būt desmitiem kilometru 
attālumā.

Tas nozīmē, ka kopā ar apkārtējām pašvaldībām 
mums jādomā par vienotu attīstības stratēģiju 
un sakārtotu infrastuktūru, lai cilvēkiem būtu 
mobilitātes iespējas. Šo ceļu esam iesākuši jau ar 
vienotu tūrisma attīstības stratēģiju, bet tas jādara 

arī sociālajā, izglītības, medicīnas un 
uzņēmējdarbības jomā.

Uzskatu, ka jāvirza iecere izveidot 
speciālo ekonomisko zonu Valmierā, 
kas ļautu veicināt rūpniecību, 
piesaistīt ieguldījumus ražošanas 
un infrastruktūras izveidē, kā arī 
radītu jaunas darba vietas. Efektīvāk 
jāizmanto arī Valmieras ērtais 
ģeogrāfiskais novietojums tieši 
transporta loģistikas jomā virzienā 
uz Austrumiem. Ņemot vērā Rīgas 
dominējošo lomu, jāizvērtē cik 
ekonomiski pamatoti būtu izveidot 
loģistikas centru vai muitas noliktavu 
Valmierā, tādējādi iekļaujoties kopējā 
tranzīta plūsmā.
Pilsētas attīstību tomēr 
noteiks finanšu iespējas? 

J.B.: Valmieras pilsētai 86% 
no nodokļu ieņēmumiem veido 
iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Ja 
valsts līmenī tiek runāts par vidēja 
termiņa budžetu 2014.- 2016. gadam, 
tad pašvaldībām nav zināms, kā 
veidosies nākamā gada budžets. Nav 
zināms, kā tiks sadalīta iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa likme starp valsti 
un pašvaldību ilgtermiņā un, kā tiks 
kompensēts iedzīvotāju ienākumu 
nodokļa likmes samazinājums 
par 2% nākamajā gadā utt. Tāpēc 
nepieciešams skaidrs likumiskais 
regulējums par pašvaldību ilgtermiņa 
budžetu. Lai nodrošinātu līdzsvarotu 
reģionu attīstību, pašvaldības budžeta 

pieaugumu jābūt līdzvērtīgam ar valsts budžeta 
pieaugumu. 

Ja 2011./2012. gadā valsts budžeta pieaugums 
bija 25,2%, pašvaldības budžets pieauga tikai par 
3,6 %. Tikai pie skaidri definētiem nosacījumiem 
pašvaldībai būs iespējams plānot lielus ilgtermiņa 
projektus un to realizāciju. Tāpat ir jāveic izmaiņas 
netaisnīgajā pašvaldību izlīdzināšanas sistēmā, 
jo tāda ekonomiski aktīva pilsēta kā Valmiera, 
veicot iemaksas izlīdzināšanas fondā, paliek ar 
mazāk resursiem attīstībai un infrastruktūras 
uzturēšanai nekā tie, kas saņem atbalstu. Jādara 
viss, lai Valmierai piesaistītu vairāk finanšu 
līdzekļu, lai mums būtu vairāk naudas, ko novirzīt 
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Kādas ir partijas „Valmierai un 
Vidzemei” prioritātes Valmieras 
attīstībai nākamajos gados?

I.B.: Mūsu galvenais mērķis ir darīt visu, 
lai Valmiera nostiprinātos kā Vidzemes reģiona 
industriālais centrs. Pētījumi liecina, ka Valmiera 
ir starp tām Latvijas pilsētām, kur ir investīcijām 
vislabvēlīgākā vide. Tas ir gan sakārtotas un 
atbilstošas infrastruktūras, gan pašvaldības 
administratīvā aparāta efektīvas darbības 
nopelns. Esmu gandarīts, ka ilgstošu sarunu 
rezultātā izdevies piesaistīt nozīmīgu investoru 
„GazEnergoStroi”, kas plāno attīstīt bijušā gaļas 
kombināta teritoriju. Darīsim visu, lai nākamajos 
gados Valmieru kā vietu, kur investēt, izvēlētos vēl 
pāris lieli investori. Piesaistot Eiropas Savienības 
fondu līdzekļus, plānojam izveidot jaunas 
ražošanas teritorijas – industriālos parkus, kur 
varēs uzsākt ražošanu un īstenot infrastruktūras 
attīstības projektus. Šādas teritorijas iecerēts 
veidot Rūpniecības, Kauguru un Cempu ielā, kā 
arī A. Upīša un Patversmes ielā. 

Apsolām arī turpmāk atbalstīt Valmieras 
ražojošos uzņēmumus, piemērojot samazinātu 
nekustamā īpašuma nodokli. Atbalsts uzņēmējiem 
ir arī kvalificēta darbaspēka nodrošināšana 
– atbalstīsim jaunā Vidzemes Augstskolas 
inženierzinātņu kompleksa būvniecību un 
Valmieras Profesionālās vidusskolas attīstības 
projektu. Abas šīs izglītības iestādes ir ciešākie lielo 
Valmieras uzņēmumu sadarbības partneri jaunu, 

Jānis Baiks: Valmiera - spēcīgs Vidzemes reģiona centrs
izglītībai, kultūrai, ceļu uzturēšanai un sociālajam 
atbalstam daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem, kas 
zaudējuši darbspēju, mazturīgajiem un citām 
mazaizsargātām grupām.
Kā plānojat veicināt Valmieras 
energoneatkarību?

J.B. Mūsu uzdevums ir meklēt risinājumus, 
lai energoresursu cenu kāpums pasaulē 
neietekmētu iedzīvotāju maksājumus. 
Energoneatkarība ir aktuāls jautājums ne tikai 
Valmierai, bet visai Latvijai. Speciālistiem ir 
jādiskutē, kā nodrošināt lētāko siltumenerģiju 
ilgtermiņā – vai tā būs saules enerģija, alternatīvo 
enerģiju risinājumi, šķelda vai kūdra, tas ir 
jāizpēta gan no pieejamo resursu viedokļa un 
cenas svārstībām, pieaugot pieprasījumam, gan 
ietekmes uz vidi un citiem aspektiem. Šobrīd 
Valmierā ir lētākais siltumenerģijas tarifs starp 9 
republikas nozīmes pilsētām. Piemēram, aprīlī 
tas bija 36,52 Ls/MWh, pamatā izmantojot 
koģenerāciju.
Kā Jūs vērtējat ūdensapgādes 
un atkritumu apsaimniekošanas 
efektivitāti, ko veic pašvaldības 
kapitālsabiedrības?

J.B.: Valmieras pilsēta ūdenssaimniecības 
attīstībā pēdējo 4 gadu laikā ir veikusi nopietnas 
investīcijas, piesaistot ES Kohēzijas fonda 
līdzekļus. Kopējās ūdenssaimniecības attīstības 
projekta I un II kārtas izmaksas sastāda vairāk 
nekā 22 miljonus latu. Pilsētā no jauna ir izbūvēti 
un rekonstruēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli 
daudzu kilometru garumā, izveidotas jaunas 
ūdenspadeves un kanalizācijas pieslēgumu vietas. 
Uzbūvēta dzeramā ūdens attīrīšanas stacija un 
jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kā arī 
veikti citi darbi, lai nodrošinātu kvalitatīvu 
ūdens apgādes pakalpojumu pilsētā. Protams, 
veiktās investīcijas un tas, ka Valmierā nav tik 
liels iedzīvotāju skaits un ūdens patēriņš kā 
Rīgā, neļauj mums nodrošināt lētāko ūdens un 
kanalizācijas tarifu. Valmierā tas ir 1,67 lati/m3 ar 
nodokļiem. Tomēr reti kurš valmierietis gribētu 
redzēt sarkanīgo izlietni vai vannu, ko sabojājis 
ūdens ar augstu dzelzs sastāvu, vai paciest 
ūdenspagādes traucējumus, ja vecās caurules 
nemitīgi plīstu, lai tikai maksātu mazāk. 

Savukārt runājot par atkritumu 
apsaimniekošanu, gribu uzsvērt, ka ZAAO ir 
vienīgais atkritumu apsaimniekotājs, kas ievēro 
likumā noteiktās prasības  par atkritumu savākšanu 
un noglabāšanu, nodrošinot, ka varam dzīvot tīrā 
un sakoptā vidē visā Vidzemē. Ne velti ZAAO 
ir vērsies atbildīgajās institūcijās, lai panāktu, ka 
maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
tiek noteikta pēc vienotiem kritērijiem, un visi 



SOCIĀLĀ DROŠĪBA 
Nodrošināsim pilnvērtīgu sociālās palīdzības 
un pakalpojumu sistēmu visu vecuma grupu 
iedzīvotājiem
Turpināsim sociālā atbalsta pasākumus 
ģimenēm ar bērniem
Rūpēsimies par Valmieras senioru dzīves 
kvalitātes uzlabošanu
Finansiāli atbalstīsim sociālās jomas 
nevalstisko organizāciju darbību
Meklēsim risinājumus dzīvojamā fonda 
paplašināšanai un īres dzīvokļu būvniecībai
Atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam, 
plānosim optimālu sabiedriskā transporta 
maršrutu tīklu un elastīgu atlaižu sistēmu tajā
Nodrošināsim efektīvu pašvaldības policijas 
darbību

VIDE
Kopsim Gaujas krastus, pilsētas parkus 
un mežus, pilnveidojot aktīvās atpūtas 
infrastruktūru
Nodrošināsim līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
māju un pagalmu sakārtošanai
Uzturēsim bērnu rotaļu laukumus pilsētā, kā 
arī izveidosim jaunus
Plānveidīgi rekonstruēsim pilsētas ielas, 
budžeta iespēju robežās plānosim grantēto 
ielu segumu asfaltēšanu
Pakāpeniski nomainīsim pilsētas ielu 
apgaismojumu uz ekonomiskajām LED 
spuldzēm
Nodrošināsim atkritumu savākšanas sistēmas 
saglabāšanu, veicināsim atkritumu šķirošanu 
un atkritumu savākšanas akcijas rudeņos un 
pavasaros

TŪRISMS
Stiprināsim mūsdienīgu un mērķtiecīgu 
pilsētas mārketinga zīmolu
Sadarbībā ar partneriem Vidzemes reģionā   
attīstīsim vienotu tūrisma piedāvājumu
Atbalstīsim pasākumu tūrismu, kā prioritāti 
sporta, izklaides, kultūras, gardēžu un citu 
tūrisma veidu vienošanai
Piesaistīsim finansējumu vecpilsētas 
teritorijas uzlabošanai
Piedalīsimies tūrisma izstādēs, popularizējot
Valmieru un Vidzemi kā konkurētspējīgu 
tūrisma galamērķi

PĀRVALDE
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
Īstenosim labas un efektīvas pārvaldības 
principu sadarbībā ar visu pilsētas sabiedrību, 
īpaši ar sabiedriskajām organizācijām
Piedāvāsim kvalitatīvus un pēc iespējas 
lētākus komunālos pakalpojumus
Nodrošināsim iedzīvotājus ar aktuālāko 
informāciju kopējam darbam Valmieras labā!
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Priekšvēlēšanu programma
Valmiera – Vidzemes reģiona rūpniecības, biznesa, izglītības, 
kultūras, sporta un administratīvais centrs.

VĒRTĪBAS
Sakārtota uzņēmējdarbības vide
Izglītota, vesela un droša sabiedrība
Stabila pilsētas attīstība

TO PANĀKSIM
ar komandas darbu, ko raksturo:

Pieredze un zināšanas
Godīgums un atbildība
Efektīva un atklāta pārvalde

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Atbalstīsim esošo darbavietu saglabāšanu un 
jaunu veidošanu
Piesaistīsim ES fondu finansējumu 
uzņēmējdarbības attīstībai pilsētas 
industriālajās zonās
Nodrošināsim nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus ražošanas uzņēmumiem
Uzturēsim pastāvīgu dialogu ar Valmieras 
uzņēmēju organizācijām
Atbalstīsim profesionālo un augstāko 
izglītību,  radot pieeju kvalificētam 
darbaspēkam

IZGLĪTĪBA
Uzlabosim vispārizglītojošo un pirmsskolas 
izglītības iestāžu infrastruktūru un 
materiāltehnisko bāzi
Popularizēsim profesionālās ievirzes izglītību 
pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs
Turpināsim finansiāli atbalstīt pedagogu 
darbu pilsētas izglītības iestādēs un 
veicināsim zinātnes un pētniecības attīstību 
Vidzemes Augstskolā
Finansēsim interešu izglītības programmas 
Atbalstīsim dažādas jauniešu iniciatīvas

KULTŪRA
Sadarbosimies un finansiāli atbalstīsim 
Valmieras teātra darbību
Atbalstīsim pašdarbības kolektīvu darbību 
un veicināsim Kultūras centra izaugsmi
Finansēsim kultūras projektu konkursus un 
atbalstīsim nevalstisko organizāciju 
iniciatīvas kultūras jomā, kā arī starpkultūru 
dialogu un starptautisko sadarbību
Veicināsim pilsētā dzīvojošo tautību kultūras 
tradīciju kopšanu

SPORTS
Strādāsim pie finansējuma piesaistes jauna 
peldbaseina un BMX trases izbūvei, J.Daliņa 
stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas 
manēžas būvniecībai
Rūpēsimies par izglītības iestāžu sporta 
zāļu uzlabošanu un materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošanu
Atbalstīsim „Valmieras sporta vienību” un 
jauniešu dalību starptautiskās sacensībās
Finansēsim sporta attīstības projektu 
konkursus un atbalstīsim sporta klubus

VESELĪBA
Nodrošināsim pieejamu veselības 
aprūpes sistēmu, sākot ar ģimenes ārstiem, 
ambulatorajiem dienestiem un Vidzemes 
slimnīcu
Rūpēsimies par Vidzemes slimnīcas sekmīgu 
darbību augstā profesionālā līmenī ar plašu 
pakalpojumu pieejamību ikvienam 
sabiedrības loceklim
Motivēsim iedzīvotājus izvēlēties veselīgu 
dzīvesveidu

Turpināsim veikt pilsētas zaļo zonu labiekārtošanu

Turpināsim nomainīt apgaismojumu uz ekonomiskajām LED spuldzēm

Veiksim Valmieras Kultūras centra ēkas rekonstrukciju

Iedzīvotāju labklājība – partijas 
prioritāte Valmierā un Vidzemē



JĀNIS BAIKS – Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors. Partijas 
„Valmierai un Vidzemei” vadītājs. 
Pilsētas attīstībai ir jābūt mērķtiecīgai, tādēļ jāturpina strādāt pie infrastruktūras pilnveides, lai 

Valmiera būtu pievilcīga gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem visās jomās – izglītībā, kultūrā, 
sportā, veselības aprūpē u.c. Neatlaidīgi 
jāstrādā, lai veicinātu iedzīvotāju skaita 
pieaugumu pilsētā, kas nodrošinātu arī 
lielākus pieejamos finanšu resursus pilsētas 
vajadzībām un izveidotās infrastruktūras 
optimālu izmantošanu, kā arī uzņēmumus 
ar profesionālu darbaspēku. Vienlaikus ir 
jāmeklē jauni un inovatīvi risinājumi pilsētas 
attīstībai un pakalpojumu sniegšanai, tādējādi 
paaugstinot Valmieras konkurētspēju un 
pievilcību. Tieši inovācijas, apvienojumā ar 
esošās sistēmas optimizāciju, palīdzēs efektīvi 
risināt problēmas. 

Viens no būtiskiem jautājumiem, lai 
mēs spētu piesaistīt pilsētai augsta līmeņa 
profesionāļus un nodrošināt, ka mūsu 
izglītotie, talantīgie jaunieši atgriežas 
pilsētā, ir dzīvojamā fonda palielināšana. Kā 
risinājumu saredzu gan īres dzīvokļu fonda 
paplašināšanu, īstenojot publiskās-privātās 
partnerības modeli sadarbībā ar uzņēmējiem, 
gan pašvaldībai rekonstruējot tai piederošos 
daudzdzīvokļu namus. Tāpat jādomā par 
dienesta dzīvojamo telpu paplašināšanu un 
citu atbalsta mehānismu izstrādi, lai Valmierā 
vēlētos dzīvot, strādāt un dibināt ģimenes 
dažādu jomu speciālisti. 

Ilgtermiņa mērķis ir, lai Valmierā celtos ikviena iedzīvotāja labklājība, lai mums būtu lielāka 
tā iedzīvotāju daļa, kas pilnībā var nodrošināt savas vajadzības. Vienlaikus ir nepieciešama 
atkīvāka iedzīvotāju līdzdalība, jo labklājības sabiedrību var izveidot tikai tad, ja pašvaldība un 
iedzīvotāji to dara vienoti! 

GUNTARS  ŠTROMBERGS – uzņēmējs, SIA „ITA” valdes priekšsē-
dētājs. 
Valmiera ir industriāla pilsēta, kurā gan 
nacionālā, gan starptautiskā līmenī sevi 
pierādījuši vairāki uzņēmumi. Tas liecina, ka 
pilsētā ir labvēlīga uzņēmējdarbības vide, kā 
arī tiek rūpīgi sekots līdzi tam, lai uzņēmumi 
arī turpmāk spētu sekmīgi attīstīties.

Neraugoties uz paveikto, jāmeklē jauni 
veidi, kā atbalstīt uzņēmējus, lai radītu jaunas 
darba vietas un sekmētu iedzīvotāju vispārējā 
dzīves līmeņa celšanos Valmierā. Kā vienu 
no svarīgākajiem darbības virzieniem šajā 
jomā es saredzu komunikācijas uzlabošanu 
starp pašvaldību un uzņēmējiem. Būtiski 
ir stratēģiski sasaistīt uzlabojumus pilsētas 
infrastruktūrā ar uzņēmēju vajadzībām 
un vēlmēm. Nedrīkst atmest arī ieceri par 
speciālās ekonomiskās zonas izveidi un 
industriālo parku attīstību. 

Ir jāveicina tādas vides attīstība, kas 
motivētu iedzīvotājus uzsākt savu biznesu. 
Lai to varētu izdarīt, jārūpējas, lai jaunieši 
jau skolas vecumā tiktu motivēti un iedrošināti meklēt risinājumus problēmām, kā arī 
analizētu iedzīvotāju vajadzības, lai pēc tam tās pārvērstu dzīvotspējīgās biznesa idejās. Tas 
prasa saskaņotu darbu starp dažāda līmeņa izglītības iestādēm, Valmieras Biznesa un inovāciju 
inkubatoru un pašvaldību. Mans mērķis ir palīdzēt Valmierā attīstīt šādu integrētu pieeju. 
Jau šobrīd daudzi Valmieras uzņēmumu produkti un pakalpojumi ir zināmi gan Latvijas, gan 
eksporta tirgos. Nešaubos, ka ar mērķtiecīgu un gudru pašvaldības atbalstu Valmiera var kļūt 
par vietu, no kurienes sākas jauns veiksmes stāsts - Latvijas „Nokia” vai „Skype”. 
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INESIS BOĶIS – Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs.
Esmu apņēmības un enerģijas pilns turpināt darbu Valmieras labā. Domes priekšsēdētāja darbs 
ir dinamisks un uzticētie pienākumi, pārstāvot Valmieras pilsētu, jāveic, neskaitot nostrādātās 
stundas. Ir gandarījums, ka varu piedalīties pilsētai svarīgu lēmumu pieņemšanā un aizstāvēt 
Valmieras un tās iedzīvotāju intereses ne vien ministrijās, Latvijas Pašvaldību savienībā vai 

Latvijas Lielo pilsētu asociācijā, bet arī Eiropas 
Savienības institūcijās. Domes priekšsēdētāja 
amatā uzkrātā pieredze un zināšanas, 
politiskās dienaskārtības un pašvaldības darba 
pārzināšana, ļauj apsolīt, ka arī turpmāk 
Valmieras attīstība tiks virzīta tālredzīgi.

Valmiera ir teicama vieta, kur dzīvot, to 
pierāda gan zemais bezdarba līmenis pilsētā – 
aptuveni 7%, gan stabilais iedzīvotāju skaits, 
skolas ar bērnu pilnām klasēm un bērnudārzi, 
kuros netrūkst audzināmo. Mums ir daudz 
izcilu personību un uzņēmumu, kas sekmējuši 
pilsētas izaugsmi un nesuši Valmieras vārdu 
pasaulē. Arī turpmāk mana prioritāte būs 
atbalsts uzņēmējdarbībai. Pašvaldībai, 
likumdošanas ietvaros, ir jāizmanto visas 
iespējas, lai stimulētu uzņēmējdarbību, 
tādējādi radot jaunas darba vietas un 
labāku sociālekonomisko vidi pilsētā. Esam 
ieguldījuši daudz līdzekļu, lai nodrošinātu 
uzņēmējdarbībai atbilstošu infrastruktūru, 
izveidota uzņēmējdarbībai labvēlīga nodokļu 
politika, ko apņemamies saglabāt arī turpmāk. 
Būtiska ir arī profesionāla, mūsdienīga 
un cilvēkiem atvērta pilsētas pārvalde. 
Nodrošināšu, lai pašvaldības struktūrvienību, 
iestāžu un kapitālsabiedrību kolektīvs strādātu 

efektīvi. Turpināsim ieviest e-pārvaldes pakalpojumus, lai pašvaldība būtu iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem ērts un operatīvs sadarbības partneris.

Mana pamatvērtība ir cilvēks. Augstu vērtēju atbildību un godīgumu, kā arī profesionalitāti. 
Cienu cilvēkus, kuriem var uzticēties. Lai varētu pilnvērtīgi strādāt, man svarīgākais ir ģimene, 
tās atbalsts un sapratne.

VAIRA DUNDURE – Valmieras Kultūras centra direktore un 
Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece, XXV 
Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Goda virsvadītāja. 
Vēlos, lai Valmiera ir radošā nemiera pilsēta – aktīva kultūras, sporta un piedzīvojumu pasākumu 
norises vieta. Pilsēta ar savu „odziņu” un savu „es”, kuras lielākā vērtība ir cilvēks – harmonisks, 
sociāli nodrošināts, veselīgs un darbīgs. 

Mans darbs ir saistīts ar kultūru – jomu, kas spilgti raksturo mūsu dzīves kvalitāti. Pamatoti 
lepojamies ar sasniegumiem teātra,  mūzikas, vizuālās mākslas, dejas  un citās mākslas nozarēs. 
Svarīga  ir mūzikas un mākslas skolu, interešu 
izglītības attīstīšana un kultūras radošā procesa 
atbalsts. Tuvākais mērķis – lai Valmieras 
Mūzikas skolas un Valmieras Mākslas 
vidusskolas audzēkņi jauno mācību gadu 
uzsāk mūsdienīgās un mācībām piemērotās 
telpās. Darbā mani saista radošais process – ir 
daudz ideju, ko vēlos piepildīt. Darīšu visu 
iespējamo, lai kultūras joma un mākslinieciskās 
pašdarbības aktivitātes Valmierā vienmēr būtu 
vērtība, lai Valmiera var lepoties ar saviem 
kolektīviem gan Dziesmu un Deju svētkos, 
gan pasākumos ārpus valsts robežām.

Valmiera mums katram ir sava un vienlaikus 
visiem kopīga. Vieniem tā ir vieta, kur ik rītu 
steigties darba gaitās un ik vakaru pārnākt mājās, citiem – vieta, kur smelties izglītību un gūt 
panākumus. Vēl citiem tā ir pilsēta, kur gūt spēkus un rast mieru. Bet, lai kur mēs ietu, lai ko 
darītu, Valmiera ir mūsu mājas, un lielākā vērtība - cilvēki! Savos līdzcilvēkos augstu vērtēju 
pašmotivāciju, pozitīvu domāšanu, optimismu un godīgumu pret sevi un citiem. Savu enerģiju 
veltīšu tam, lai mēs viens otru vēl vairāk sadzirdētu un spētu novērtēt labo. 

EVITA SNIEDZE – VSIA „Valmieras Drāmas teātris” valdes locekle. Valmierā ir mans sirds darbs. Tā ir vieta, kur 
atrodas viens no labākajiem teātriem Latvijā 
ar pašiem labākajiem, saprotošākajiem un 
prasīgākajiem skatītājiem. Pilsēta, kuras 
cilvēki man ir uzticējušies, lai kopā ar viņiem 
radītu mākslu un iedvesmotu citus cilvēkus, 
lai ļautu viņiem kopā padomāt un izsmieties. 
Valmiera ir vieta ar potenciālu un īpašiem 
resursiem, kuri nākamajiem deputātiem ir 
vēl vairāk jāizceļ, padarot šo vietu unikālu 
Eiropas mērogā.
Kultūra ir svarīga, jo tā ir savu sakņu 
apzināšana, savas valodas un tautas apziņas 
kopšana. Tā ir unikāla iespēja meklēt ceļus, 
lai parādītu savus stāstus pasaulei. Tas ir 
fenomens, ka pilsētā ar aptuveni 27 000 
iedzīvotāju ir savs profesionālais teātris, un 
tas uzlieku lieku atbildību. Mans uzdevums 

ir noturēt nemainīgi augstu Valmieras teātra 
kvalitātes latiņu, kā arī sekmēt citu radošo 
industriju attīstību pilsētā ar augstiem 
kvalitātes rādītājiem.
Uzskatu, ka jāstrādā tā, lai cilvēki vēlētos 
dzīvot Valmierā ne vien sakārtotās 
infrastruktūras dēļ, bet arī tādēļ, ka te viņi 
jūtas harmoniski, jo pilsēta būtu arī kultūras, 
sporta un labvēlīgas sociālās vides centrs. Ir 
jāturpina nopietns un mērķtiecīgs darbs, 
lai arvien vairāk cilvēku no citām Latvijas 
pilsētām vēlētos apmeklēt Valmieru, šeit 
atpūsties un strādāt un izvēlētos šo pilsētu 
par savām mājām. 
Manas pamatvērtības ir ģimene, godīgums, 
labestība un nesavtība. Un būsim godīgi 
- nekas universālāks par desmit baušļiem 
pasaulē nav izdomāts.  



DAILE GOBA – biedrības „Valmieras pilsētas pensionārs” valdes 
priekšsēdētāja. 
Man vienmēr ir bijis sāpīgi noraudzīties uz sociāli maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Tādēļ kā 
būtiskāko savas darbības virzienu es redzu proaktīvu rīcību cilvēku dzīves līmeņa uzlabošanai, 
primāri domājot par daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem un iedzīvotājiem ar zemu izglītības 
līmeni, ilgstoši nenodarbinātajiem un citiem. 
Esmu pārliecināta, ka visas šīs iedzīvotāju 
grupas ietver milzīgu attīstības potenciālu, un 
gudri tām sniedzot atbalstu, celtos vispārējā 
labklājība pilsētā. 

Sociālās palīdzības sistēmai ir jābūt 
tādai, kas ne tikai spēj palīdzēt grūtībās 
nonākušajiem, bet arī veicina šo cilvēku 
patstāvības nostiprināšanos, iekļaušanos 
sabiedrībā un darba tirgū. Valmiera ir 
industriāli attīstīta pilsēta ar vairākiem 
lielajiem ražotājiem, kas nes Valmieras vārdu 
Latvijā un pasaulē, nodrošinot iedzīvotājus 
ar kvalitatīvām darbavietām un stabiliem 
ienākumiem. Taču nereti nākas dzirdēt par 
grūtībām atrast darbiniekus ar atbilstošu kvalifikāciju. Mērķtiecīgi orientējot profesionālās 
un mūžizglītības programmas, iespējams panākt, ka iedzīvotāji ar zemu izglītības līmeni un 
ilgstošie bezdarbnieki aizpilda šīs vakantās darbavietas. 

Vēlos, lai ikviens pilsētas iedzīvotājs gan vārdos, gan darbos sajustu, ka ir vajadzīgs šai pilsētai. 
Lai katrs, kurš izvēlētos Valmieru saukt par savām mājām, justos gaidīts un spētu atrast savām 
spējām atbilstošu nodarbošanos un vēlētos tieši šeit izveidot ģimeni, jūtoties droši par savu 
nākotni. Visbeidzot, es vēlos, lai pensionāri Valmierā varētu aizvadīt aktīvas un kvalitatīvas 
vecumdienas, apzinoties, ka tiek novērtēti. Šim mērķim arī veltīšu visas savas zināšanas un 
enerģiju!

RIČARDS GAILUMS – AS SEB bankas filiāles vadītājs Vidzemes 
reģionā. 
Jau šobrīd Valmiera ir starp tām Vidzemes pilsētām, kurā cilvēki labprāt dzīvo un investē 
līdzekļus. Mans darbs arī turpmāk būs veltīts tam, lai Valmiera būtu vēl pievilcīgāka un 
sakārtotāka, īpašu uzmanību pievēršot saimnieciskiem un ar uzņēmējdarbību saistītiem 
jautājumiem. Mums jānodrošina pozitīva vide uzņēmējdarbībai gan tiem uzņēmumiem, kas 
Valmierā jau darbojas – nekustamā īpašuma nodokļu atlaides, iespēju piesaistīt profesionālu 
un kvalificētu darbaspēku, gan uzņēmējiem, kas vēlētos šeit uzsākt biznesu. Tāpēc būtiski ir 
piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu industriālo zonu attīstībai. Viens no pozitīvajiem 
piemēriem - pavisam drīz bijušā gaļas kombināta teritorijā atgriezīsies ražošanas dunoņa 
un tiks radītas jaunas darbavietas. Mans mērķis – strādāt pie speciālās ekonomiskās zonas 
izveides, jo Valmierā ir visi priekšnoteikumi un nepieciešamā infrastruktūra, lai šeit savu 
darbību uzsāktu vēl kāds liels ražotājs.

Vienlaikus jāspēj sabalansēt rūpnieciskais ar videi draudzīgām lietām. Atbalstu veselīgu un 
aktīvu dzīvesveidu, tādēļ prieks, ka daudz tiek darīts, lai mūsu bērniem būtu plašas iespējas 
aktīvi pavadīt brīvo laiku. To apliecina ieceres par sporta infrastruktūras attīstību. Ļoti ceru, 
ka Valmierā izaudzināsim jaunus olimpiskos čempionus.

Esmu komandas 
spēles piekritējs. 
Ticu, ka kopā varam 
paveikt daudz vairāk 
nekā katrs atsevišķi. 
Vienmēr ievēroju 
principu, ka mēs 
visi esam līdzvērtīgi 
sarunu partneri. 
Man ir svarīgi, ka 
cilvēki pilda solīto 
un spēj savā starpā 
komunicēt. Pretēji 
dažu kursabiedru 
viedoklim, ka 
jāpaliek dzīvot Rīgā, 
jau studiju laikā 
zināju, ka savu dzīvi saistīšu ar Valmieru. Arī tagad, kad pamatdarbs ir netālu no Valmieras, 
šo pilsētu saucu par savējo. 

tās vērtības, kas nepieciešamas, lai piesaistītu gan jaunus iedzīvotājus, gan arī investorus.
Pildot deputāta pienākumus, veicināšu finansējuma piesaisti projektiem, kuri sniedz 
iespēju īstenot sabiedrības saliedētību veicinošas aktivitātes. Prieks, ka Valmieras pilsētas 
pašvaldība arī līdz šim atbalstījusi dažādus sabiedrības integrācijas pasākumus. Tāpat 
atbalstīšu iniciatīvas, kas vērstas uz dažādu tautību kultūras biedrību izveidi un to darbības 
paplašināšanu. 

Svarīgs jautājums izglītības jomā ir mācību vides modernizācija. Veicinot informācijas 
tehnoloģiju un interneta vides aktīvāku izmantošanu mācību darbā, nodrošināsim nākamajai 
paaudzei iespēju soļot līdzi laikmetam. Attīstot un modernizējot Valmieras izglītības 
iestādes, piesaistām tām labi izglītotus un motivētus jaunos pedagogus, tādējādi nodrošinot 
izglītības kvalitātes pieaugumu. Vēlos, lai ikviens Valmieras skolas absolvents būtu ieguvis 
tik kvalitatīvu zināšanu bagāžu, lai sekmīgi varētu turpināt tālāko izglītošanos augstskolās vai 
profesionālajās arodvidusskolās. 

Valmierai ir jābūt pilsētai, kur ikviens justos kā mājās – gribētu šeit palikt un allaž tiektos 
atgriezties!

ANDRIS KLEPERS – Vidzemes Augstskolas docents, studiju 
programmas „Tūristu gids – ceļojumu un pasākumu organizators” 
direktors, SIA Nocticus valdes loceklis.  
Pilsētas konkurētspējas veicināšana reģionā, kā arī cilvēku un zināšanu resursu piesaiste, ir 
būtiski pilsētas attīstības priekšnosacījumi. Mana galvenā darbības sfēra ir vietas pievilcības 
veicināšana, ko var panākt ar mērķtiecīgu un stratēģisku plānošanu. Uzskatu, ka Valmieras 
pievilcību var veicināt ar atvērtību, kompetentiem cilvēkiem, enerģiskiem uzņēmējiem un 
spēcīgām organizācijām. Piedāvājot konkurētspējīgus apstākļus, jāpiesaista investīcijas, savukārt, 
izmantojot Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora sniegtās iespējas, jauni uzņēmēji.

Kā nozīmīgu prioritāti es saredzu ilgtspējīgu un energoefektīvu pilsētas attīstību, kā arī 
sabiedrisko organizāciju aktīvāku iesaistīšanos pilsētas pārvaldībā. Valmierai ir svarīga tūristu un 
apmeklētāju piesaiste, kā arī dalība projektos, kas sekmētu ārvalstu tūristu plūsmu uz Valmieru, 
piemēram, Gaujas Nacionālā parka kā vienota tūrisma galamērķa ietvaros. Tāpat efektīvāk ir 
jāizmanto augstskolas potenciāls, un konkurētspējīga izglītība Eiropas līmenī ir jānosaka kā viena 

no prioritātēm. 
Valmieras stiprā 
puse ir kvalitatīva 
dzīves vide, kas 
šurp vilina arvien 
vairāk iedzīvotāju, 
kā arī iespējas 
uzņēmē jdarb ībai . 
Jāturpina Valmieru 
veidot par spēcīgu 
Vidzemes centru, kas 
būtu  dzinējspēks visa 
reģiona attīstībai. 
„Miers”, kas ir daļa 
no Valmieras vārda, 
drīzāk ir radošs 
nemiers, kas šeit bija 
un būs.

Manas vērtības 
ir ģimene, kvalitatīvi un profesionāli paveikts darbs un godīga attieksme pret visu, kas tiek 
darīts. Ir jāpieņem lēmumi nevis domājot par īstermiņa labumiem, bet ilgtermiņa ieguvumiem, 
atbildīgi izsverot katra lēmuma ietekmi uz Valmieras attīstību. 

ARTŪRS SKRASTIŅŠ – Valmieras sākumskolas direktors.
Valmiera šobrīd ir īstena 21. gadsimta pilsēta ar nākotnes skatījumu. Tāda ir arī Valmieras 
sākumskola – izglītības iestāde, ar ko patiesi lepojos. 

Kļūstot par deputātu, savu uzmanību veltīšu izglītības jomai. Viena no prioritātēm - 
nodrošināt, lai ikvienam mazajam valmierietim jau no pusotra gada vecuma būtu pieejama 
vieta pirmsskolas izglītības iestādē. Šī problēma daļēji tiks risināta, rekonstruējot bērnudārzu 
„Kārliena”, bet vienlīdz svarīga ir arī katras 
izglītības iestādes optimāla noslodze un spēja 
sniegt kvalitatīvu pakalpojumu, kas sekmētu 
bērnu emocionālo un intelektuālo attīstību. 
Pozitīvi, ka tiek nodrošinātas brīvpusdienas 
1.-2. klašu skolēniem, taču jādara viss 
iespējamais, lai bez maksas sabalansētu uzturu 
ik dienu varētu saņemt arī 3. un 4. klašu 
audzēkņi. Ļoti aktuāla ir mācību līdzekļu 
finansējuma problēma. Tas, protams, ir finanšu 
jautājums, tāpēc aktīvi iestāšos par to, lai 
pašvaldībai uzticētajām funkcijām sekotu līdzi 
arī atbilstošs valsts finansējums. Ir neatlaidīgi 
jāstrādā ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju 
un citām institūcijām, lai nodrošinātu, ka 
tiek mainīta iemaksu sistēma pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondā. Jācenšas panākt, 
ka pašvaldība saņem vairāk līdzekļu no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa, ko varētu 
novirzīt pilsētas attīstībai. Atbalstīšu tālāku 
izglītības iestāžu modernizēšanu un materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošanu, kā arī skolas dalību 
starptautiskos izglītības projektos, kas paver 
iespējas skolēniem, neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa, iepazīt citu valstu kultūru, satikt 
vienaudžus un uzlabot svešvalodu prasmes.

Darbā ievēroju zelta likumu – ja dod solījumu, to arī izpildi!

ANDREJS GLUHOVS – Valmieras 2. 
vidusskolas direktors. 
Pateicoties tam, ka Valmieras 2. vidusskolā zem viena 
jumta atrodas dažāda vecuma izglītojamie ar atšķirīgu 
dzimto valodu, kultūru un reliģiju, skolā izveidojies 
neliels sabiedrības modelis, kas pierāda, ka šāda vide 
ir daudz elastīgāka un progresīvāka. Arī Valmieras 
turpmākā attīstībā ir svarīgi, lai pilsēta būtu atvērta 
pasaulei un gatava pozitīvām pārmaiņām. Kļūstot par 
deputātu, es vēlos šos principus popularizēt pilsētā. 
Mans mērķis ir veicināt ikviena iedzīvotāja pilnvērtīgu 
iekļaušanos pilsētas dzīves ritmā, vienlaikus nodrošinot 
iespēju katram saglabāt un pilnveidot savas kultūras 
mantojumu. Dažādu tautu kultūras tradīciju pārzināšana 
paplašina mūsu skatījumu uz pasauli un bagātina. 
Atvērta sabiedrība, droša un stabila pilsētas attīstība, ir 
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IEVA STIĢE – Kocēnu novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja. 
Valmiera ar mērķtiecīgu darbu ir kļuvusi par reģiona izglītības centru. Lai arī izglītības jomā 

spējam nodrošināt kvalitatīvu visu līmeņu izglītību, lielāka uzmanība jāpievērš interešu un 
profesionālās ievirzes izglītībai.

 Gandarījums, ka drīz jaunas telpas būs Valmieras Mūzikas skolas audzēkņiem un pedagogiem, 
kas ļaus pacelt mūzikas izglītības latiņu pilsētā daudz augstāk. Jauno mācību gadu mūsdienīgās 
telpās turpinās arī Valmieras Mākslas vidusskolas audzēkņi. Viens no deputātu uzdevumiem 
būs atbalstīt Valmieras Mākslas vidusskolas 
centienus kļūt par Vidzemes mākslas centru, 
piesaistot izglītības iestādei vēl vairāk audzēkņu 
no visa reģiona, kā arī nodrošinot iespējas 
apgūt mākslas programmas cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Nozīmīgas pārmaiņas piedzīvos 
arī Valmieras Profesionālā vidusskola, iegūstot 
Valmieras Profesionālās izglītības kompetences 
centra statusu. Uzlabojot materiāli tehnisko bāzi 
un modernizējot skolas telpas, turpmāk jaunieši 
varēs apgūt vairākas Valmieras uzņēmumiem 
nepieciešamas profesijas modernos apstākļos. 

Finansiāli jāatbalsta Valmieras pedagogi, kā 
arī izcilākie un spējīgākie skolēni, pilnveidojot 
līdzšinējo atbalsta sistēmu atbilstoši pašvaldības 
finanšu iespējām. Mūsu lepnums nenoliedzami 
ir Vidzemes Augstskola. Esmu par to, ka Valmierā jāattīsta inženierzinātņu programmas, ko 
pilnvērtīgi varēs paveikt, īstenojot inženierzinātņu kompleksa būvniecību. Uzskatu, ka vēl rūpīgāk 
ir jāizvērtē pieprasījuma un piedāvājuma attiecība darba tirgū, lai mēs sagatavotu profesionāļus 
jomās, kas tik tiešām ir nepieciešamas darba tirgū.    

ANDRIS AKMENTIŅŠ – SIA „Vidzemes Olimpiskais centrs” sabiedrisko 
attiecību speciālists, žurnālists un TV operators. 
Valmiera jau šobrīd ir spēcīgs un attīstīts Vidzemes reģiona centrs uzņēmējdarbībā, izglītībā, 
sportā un kultūrā. Viens no attīstības balstiem ir Vidzemes Augstskola, kas veicina talantīgu un 
izglītotu cilvēku piesaisti Valmierai. Liela daļa jauno uzņēmēju ir Vidzemes Augstskolas studenti 
vai absolventi. Uzskatu, ka, turpinot augstskolas un Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora 
veiksmīgo sadarbību, iespējams palielināt jauno uzņēmēju skaitu Valmierā, tādējādi radot jaunas 
darba vietas.

Uzsākot pildīt domes deputāta pienākumus, 
viena no manām prioritātēm būsu aktīvāka 
jauniešu iesaistīšana pilsētas dzīvē, veidojot 
sabiedriskās organizācijas un interešu grupas. 
Mans mērķis ir radīt jauniešu vidū lielāku interesi 
par to, kas notiek Valmierā. Esmu pārliecinājies, 
ka ne visi jaunieši zina par saturīgām brīvā laika 
pavadīšanas iespējām, lai arī te patiešām ir aktīva 
kultūras un sporta dzīve, kā arī plašas izklaides un 
atpūtas iespējas. Jau tagad pilsētā notiek augsta 
līmeņa starptautiskas sporta sacensības, turklāt, 
īstenojot plānus par jauna peldbaseina un BMX 
trases būvniecību, sporta dzīve Valmierā būs vēl 
aktīvāka.

Man svarīgākās vērtības ir uzticēšanās un 
mērķtiecība. Arī Valmieras attīstība ir bijusi veiksmīga pateicoties mērķtiecīgiem cilvēkiem. Uzskatu, 
ka arī turpmāk ir jāizvirza arvien jauni un pēc iespējas augstāki mērķi, atmetot ierasto pieticību. 
Valmiera ir kā magnēts, kas piesaista un padara par „savējiem”. Tā ir arī mana izvēle – mājas, kur 
dzīvot un strādāt. Pilsēta, kurai veltīt savu enerģiju, lai ikviens iedzīvotājs - jauns vai vecs - šeit justos 
labi.

JĀNIS SKRASTIŅŠ – Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
Vidzemes reģiona brigādes komandieris.
Man Latvija sākas ar Valmieru. Lai kādi ir bijuši darba piedāvājumi ārpus Valmieras, es tos noraidīju. 
Valmiera ir un būs mana pilsēta - mājas manai ģimenei, vieta kur strādāt un atpūsties, pilsēta, kur 
sajust visus četrus gadalaikus, arī 
palus un plūdus, pavasara talkas un 
ziemas puteņus.  

Iesāktais darbs pilsētas 
izaugsmei ir jāturpina, radot visus 
priekšnosacījumus, lai cilvēki 
vēlētos Valmierā dzīvot, strādāt un 
attīstīt savu uzņēmējdarbību.

Turpinot pildīt domes deputāta 
pienākumus, rūpēšos par to, lai 
Valmiera būtu droša, zaļa un 
skaista, studentu un jauniešu 
piepildīta pilsēta. Līdz šim nav 
izdevies sakārtot Vecpuišu parku, jo 
tikai daļa no tā pieder pašvaldībai, 
bet otra puse privātīpašniekam, 
tomēr ceru, ka visdrīzākajā laikā 
izdosies sakārtot pilsētas vecāko 
parku, izveidojot to par visiem 
valmieriešiem tīkamu atpūtas vietu. 
Tāpat nopietni jādomā par dzelzceļa stacijas apkārtnes attīstību, lai tā būtu sakopta un iekļautos 
kopējā pilsētas plūsmā. Savu enerģiju veltīšu arī tam, lai valmierieši un pilsētas viesi Valmierā justos 
droši. Lai ārkārtas situācijās, kad vajadzīga palīdzība, tā tiktu sniegta kvalitatīvi un operatīvi.

Gan darbā, gan personīgajā dzīvē augstu vērtēju uzticību, iespēju aprunāties un saņemt atbalstu 
neatkarīgi no politiskās piederības. Veicot tiešos darba pienākumus Valsts Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestā, uzticēšanās un paļaušanās uz savu līdzcilvēku ir ļoti svarīga. Šajā darbā bieži 
vien pat dzīvība ir atkarīga no tā, vai var uzticēties kolēģim, ka viņš izdarīs darbu pēc labākās 
sirdsapziņas.

UĢIS MUSKOVS – SIA „Vidzemes slimnīca” valdes priekšsēdētājs.  
Kampaņā „Uzslavē labu servisu!” Vidzemes slimnīca tika atzīta par vienu no uzslavētākajiem 
uzņēmumiem visā Latvijā, apliecinot, ka slimnīcas darbs ir ne tikai profesionāli kvalitatīvs, bet arī 
pakalpojuma saņēmējiem draudzīgs. 

Principus, ko esam sekmīgi ieviesuši 
slimnīcas darbā, vēlos iedzīvināt arī pašvaldībā, 
lai Valmiera kļūtu par iedzīvotājiem 
draudzīgāko pašvaldību, sniedzot augstākā 
līmeņa pakalpojumus. Lai to izdarītu, ir svarīgi 
paplašināt elektroniski pieejamo pakalpojumu 
klāstu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, 
sekmēt elektronisku dokumentu apriti un 
veicināt „vienas pieturas aģentūras” principu 
aktīvāku īstenošanu. Pašvaldībai jākļūst par 
uzticamāko un ērtāko sadarbības partneri 
iedzīvotājiem.

Paralēli pakalpojumu kvalitātes celšanai, 
jāmeklē jauni attīstības virzieni. Kā viens 
no perspektīvākajiem ir medicīnas tūrisma 
attīstīšana. Jau šobrīd iedzīvotāji no visa reģiona 
dod priekšroku veselības aprūpes pakalpojumu 
saņemšanai tieši Vidzemes slimnīcā. Tāpat 
Valmiera un Vidzemes slimnīca 2001.gadā 
ieguva titulu „Mazulim draudzīga pilsēta”, kā 
rezultātā tieši Valmieru jaunie vecāki ļoti bieži 
izvēlas par savu mazuļu dzimšanas vietu.

Augstvērtīgi medicīnas pakalpojumi, 
teicamais ģeogrāfiskais novietojums un attīstītais pakalpojumu sektors ir priekšnoteikumi, lai mēs 
varētu piesaistīt medicīnas tūristus, kas šeit atstātu ievērojamas naudas summas, ko novirzīt uz 
izaugsmi vērstiem projektiem.

Vidzemes slimnīca ir apliecinājusi, ka var būt starp labākajiem. Mans darbs deputāta amatā būs 
vērsts, lai ikvienam – Latvijā un ārvalstīs - Valmiera asociētos ar izaugsmi, inovācijām un ilgtspējīgu 
attīstību! 

ANTRA KUPRIŠA – SIA „Vidzemes slimnīca” galvenā māsa, Dzemdību 
un ginekoloģijas nodaļas sertificēta vecmāte un pasniedzēja Rīgas Stradiņa 
Universitātes Māszinību akadēmiskajā skolā. 
Pilsētas pamats ir tās iedzīvotāji, tādēļ attīstībai jābūt uz tiem orientētai. Nākotnē Valmieru vēlos 
redzēt kā jaunām ģimenēm draudzīgu pilsētu, kur ikviens var justies labi gan darbā, gan atpūtā. Kā 
būtisku priekšnosacījumu šādam attīstības modelim, saredzu aktīvāku iedzīvotāju iesaisti pilsētas 
pārvaldībā. Valmieriešiem ir jāizrāda iniciatīva un kopīgi ar domes deputātiem jāveido iedzīvotāju 
vajadzībām atbilstoša pilsētvide. 

Jāstrādā arī pie veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un un kvalitātes uzlabošanas.  
Sadarbībā ar valsts iestādēm un citām pašvaldībām jārisina garo rindu jautājums pie ārstiem 
speciālistiem, kā arī jāmeklē iespējas mazināt ģimenes ārstu noslodzi, piemēram, piesaistot jaunus 
speciālistus. Ieguvējs būs pilsētas iedzīvotājs, 
veselības aprūpes pakalpojumu saņēmējs, kuram 
nevajadzēs gaidīt rindās, lai saņemtu profesionālu 
un personīgu pakalpojumu. Valmierā ir jārada 
nepieciešamie apstākļi, lai jaunie mediķi savu 
profesionālu karjeru veidotu tieši šeit, piedāvājot 
augstvērtīgus un modernus veselības aprūpes 
pakalpojumus iedzīvotājiem. 
 Arī bērna izaugsmei un attīstībai jau no 
pirmās dzīves dienas ir jābūt prioritātei pilsētas 
ilgtermiņa attīstībā. Jaunajiem vecākiem ir 
jājūt, ka pilsēta tos atbalsta un ir ieinteresēta 
to labklājības veicināšanā, nodrošinot integrētu 
pakalpojumu klāstu. Šāda sistēma ietvertu 
kvalitatīvu pirms un pēcdzemdību aprūpi, 
profilaktiskās veselības apskates, garantētu vietu 
bērnudārzos, kā arī konkurētspējīgu un pieejamu visu līmeņu izglītību. Mans mērķis ir panākt, lai 
Valmiera būtu vislabākās mājas, jo nekur nav tik labi kā mājās!  

ARTIS JANSONS – SIA „Vidzemes Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs. 
Valmiera ir dinamisks Vidzemes reģiona centrs – vieta, kur cilvēki brauc atpūsties, iepirkties, 
apmeklēt kultūras un sporta pasākumus. Varu būt gandarīts, ka sports ir mans darbs un vaļasprieks 
vienlaikus, tāpēc, pildot domes deputāta pienākumus, mana prioritāte būs sporta attīstība un aktīva, 
veselīga dzīvesveida veicināšana.

Svarīgi, lai ar sportu nodarbotos ne vien 
profesionāli sportisti, bet ikviens – bērni, 
pieaugušie un seniori, jo tikai veselā miesā ir 
vesels gars! Lai cilvēki kļūtu aktīvāki, jānodrošina 
mūsdienīgas sporta infrastruktūras pieejamība 
un iespēja nodarboties ar dažādiem sporta 
veidiem gan telpās, gan brīvā dabā.

Mēs vēlamies būt Vidzemes sporta centrs, 
tādēļ jāiegulda sporta infrastruktūras tālākā 
attīstībā. Jau tuvākajā nākotnē plānots 
izbūvēt jaunu peldbaseinu un slēgtu BMX 
riteņbraukšanas trasi pie Vidzemes Olimpiskā 
centra, kā arī vieglatlētikas manēžu J.Daliņa 
stadionā. Vienlaikus ir jāatbalsta jau esošā sporta 
infrastruktūra, piemēram, airēšanas trase, sporta 
zāles, slēpošanas centrs „Baiļi”, kā arī jādomā par 
iespējām paplašināt veloceliņu tīklojumu pilsētā, 
sasaistot to ar apkārtējiem novadiem. 

Vēlos, lai Valmiera tiešām būtu zaļākā pilsēta Eiropā - tīra un sakārtota. Pilsēta, kurā ir patīkami 
dzīvot un uzturēties. Ja mēs paši šeit jutīsimies labi, te patiks arī viesiem, tādēļ jāiegulda darbs un 
jāpiesaista līdzekļi, lai varētu sakārtot pilsētas zaļās zonas – Gaujas krastus, parkus un skvērus.
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kopumā nosiltinātas ir 44 mājas. Lai veicinātu 
šo procesu, esam ieguldījuši mērķtiecīgu darbu 
iedzīvotāju, namu apsaimniekotāju izglītošanā 
un informēšanā. Plānojam, ka kopumā ar ES 
līdzfinansējuma palīdzību tiks nosiltinātas 2/3 
daudzdzīvokļu māju pilsētā, ja arī nākamajā 
plānošanas periodā būs ES finanšu atbalsts šīm 
aktivitātēm. Energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumi notiek Jumaras ielā 195/3.korpuss 
un G.Apiņa ielā 22. Ir izsludināti iepirkumi 
namu renovācijai Stacijas ielā 21, Stacijas ielā 

25, Kauguru ielā 1, Stacijas ielā 13, Annas ielā 
4, Graudu ielā 6, G.Apiņa ielā 3, G.Apiņa ielā 
18, Cēsu ielā 35 un L.Laicena ielā 9. 
Solījām
Atbalstīsim uzņēmēju jaunu mājokļu 
celtniecības iniciatīvas.
Paveicām
Pašvaldības kompetences un funkciju robežās 
esam atbalstījuši šādas ieceres. Pašreizējā 
ekonomiskajā situācijā nekustamā īpašuma 
tirgus ir sarucis, iedzīvotājiem lielāka interese ir 
par dzīvokļu īri, nevis iegādi īpašumā. Savukārt 
jaunu mājokļu būvniecība, ar mērķi dzīvokļus 
izīrēt, nav rentabla uzņēmējiem.
Solījām
Nodrošināsim kvalitatīvu un pēc iespējas 
lētāku siltumapgādi, ūdens un kanalizācijas 
pakalpojumus.
Paveicām
Valmieras pilsētā ir lētākais siltumenerģijas 
tarifs starp deviņām lielajām pilsētām un 
visām pilsētām, kuras siltumenerģijas ražošanai 
izmanto dabasgāzi. Sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora apstiprinātie siltumenerģijas gala 
tarifi nav mainījušies kopš 2009.gada 1. jūlija, 
tomēr tarifa izmaiņas rodas, ja A/S „Latvijas 
Gāze” maina dabas gāzes cenu. Piesaistot 
Eiropas Savienības līdzfinansējumu tiek 
veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija un paplašināšana pilsētā. 
Solījām
Sekmēsim pašvaldības kapitālsabiedrību darbības 
uzlabošanu, īpaši namu apsaimniekošanas jomā.
Paveicām
2011. gadā tika veikts pašvaldībai 100% 
piederošu kapitālsabiedrību SIA „Valmieras 
Komunālā saimniecība” un SIA „Valmieras 
Namsaimnieks” apvienošanas process, lai, efektīvi 
izmantojot darbaspēku, tehniskos resursus un 
pieredzi, uzlabotu pakalpojumu sniegšanas 
kvalitāti. SIA „Valmieras Namsaimnieks” šobrīd 
apsaimnieko 117 daudzdzīvokļu ēkas Valmieras 
pilsētā, veiksmīgi piesaistot ES līdzekļus namu 
renovācijas darbiem.

 PILSĒTVIDE

Sabiedriskais transports
Solījām
Strādāsim, lai Valmieras pilsētas pašvaldība 
kā lielākā SIA „VTU Valmiera” kapitāldaļu 
turētāja sekmētu uzņēmuma attīstību.
Paveicām
SIA „VTU Valmiera” ir viens no lielākajiem 
transporta uzņēmumiem Latvijā. Tas nodrošina 
pilsētas, vietējos, starppilsētu un neregulāros 
pasažieru pārvadājumus. Esam rūpējušies 
par profesionālu un kvalitatīvu uzņēmuma 
pārvaldību. Šobrīd jau uzsākta autoostas 

rekonstrukcija. Galvenie ieguvumi pasažieriem 
būs plašākas un mūsdienīgas uzgaidāmās 
un sanitārās telpas, labāki apstākļi autoostas 
personālam. Lai nodrošinātu pieejamību, ēkā 
plānots ierīkot liftu. 
Pirms dažiem gadiem SIA „VTU Valmiera” 
uzsāka jaunu pakalpojumu, iesaistoties 
taksometru pakalpojuma nišā. Pakāpeniski tiek 
atjaunots autobusu parks un piedāvāti jauni 
speciālie maršruti, piemēram, uz Viļņas tirgu. 
Solījām
Optimizēsim pilsētas sabiedriskā transporta 
kustības maršrutus. Nodrošināsim pēc 
iespējas zemākas biļešu cenas un bezmaksas 
pārvietošanos pensionāriem sabiedriskajā 
transportā.
Paveicām
Pēdējos gados maģistrālo ielu rekonstrukcijas 
darbu dēļ autobusu kustības saraksts tika bieži 
mainīts, radot arī neērtības pasažieriem. Taču, 
noslēdzoties Stacijas ielas rekonstrukcijai, 
izveidota stabila sabiedriskā transporta kustības 
shēma, kas nemitīgi tiek analizēta un uzlabota 
atbilstoši pasažieru vajadzībām.  
Arī grūtajos ekonomiskajos apstākļos esam 
saglabājuši iespēju personām, kas sasniegušas 
80 gadu vecumu, bez maksas pārvietoties 
pilsētas sabiedriskajā transportā, savukārt 
atlaidi mēnešbiļetei 50% apmērā ir tiesīgi 
saņemt arī Valmieras pilsētā dzīvesvietu 
deklarējušie pensionāri. Atlaides un iespēja 
bez maksas braukt sabiedriskajā transportā 
Valmierā pieejama arī pirmsskolas vecuma 
bērniem, skolēniem un studentiem, bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, 
trūcīgo ģimeņu vecākiem, kuru ģimenēs ir četri 
vai vairāk nepilngadīgi bērni.
Biļešu cena Valmieras pilsētas sabiedriskajā 
transportā ir Ls 0,40, bet reālā pakalpojuma 
pašizmaksa ir Ls 0,95 par vienu braucienu. Lai 
iedzīvotāji varētu finansiāli atļauties izmantot 
šo pakalpojumu, pašvaldība turpina finansēt 
izmaksu starpību.
Solījām
Rūpīgi izvērtēsim un strādāsim pie jautājuma 
par autoostas un dzelzceļa stacijas izvietošanu 
vienā ēkā. Rūpēsimies par SIA „VTU Valmiera” 
autobusu parka atjaunošanu.
Paveicām
Rūpīgi izvērtējot ieceri par autoostas un 
dzelzceļa stacijas izvietošanu vienā ēkā gan 
no loģistikas, gan finansiālās puses, pieņemts 
lēmums saglabāt autoostu līdzšinējā atrašanās 
vietā. Apzinoties, ka autoostas ēka ir tehniski 
novecojusi, uzsākti ēkas pārbūves darbi, mainot 
autoostas iekšējo plānojumu. 
Pēdējos gados veikti būtiski finanšu ieguldījumi 
SIA „VTU Valmiera” autobusu parka 
atjaunošanā. Pagājušajā gadā, modernizējot 
autoparku, uzņēmums iegādājās piecus 
mazlietotus, ērtus pasažieru autobusus ar 
49 sēdvietām un vairākus autobusus ar 30 
sēdvietām, arī šogad iegādāti vairāki jauni, 
lietoti autobusi. Autobusu parka atjaunošanu 
iecerēts turpināt.

Infrastruktūra

Solījām
Turpināsim plānveidīgu Valmieras ielu 
rekonstrukciju, pabeidzot Rīgas, Tērbatas, 
Valkas ielu pārbūvi, nodrošinot Matīšu šosejas, 
Stacijas, A.Upīša ielas rekonstrukciju, tilta pār 
Gauju pilsētas centrā atjaunošanu, Cempu 
ielas rekonstrukciju, vairāku krustojumu 
pārbūvi (G.Apiņa un Beātes ielas, Beātes, Mālu, 
Limbažu, Rubenes ielu).
Paveicām
Noslēgusies visu pilsētas maģistrālo ielu 
rekonstrukcija - Valkas un Tērbatas, Rīgas, 
Limbažu ielas, Stacijas, Cēsu un Mazās 
Stacijas ielas, Matīšu šosejas rekonstrukcija. 
Rekonstruēts tilts pār Gauju. Par pašvaldības 
līdzekļiem veikta Raiņa ielas rekonstrukcija. 
Patlaban norisinās Lāčplēša ielas rekonstrukcija,  
bet dažādās izstrādes stadijās ir tehniskie projek-
ti Cempu, Kauguru, Dzelzceļa ielai, A.Upīša, 
kā arī Rūpniecības ielai (posmā no Kauguru līdz 
Dzelzceļa ielai).

gadā šāds projekts tika apspriests, bet neguva 
nepieciešamo atbalstu no Starptautiskā Valūtas 
fonda un citām institūcijām.
Solījām
Atbalstīsim Katastrofu medicīnas centra izveidi 
pilsētā.
Paveicām
Valmierā atrodas Neatliekamās palīdzības 
dienesta Vidzemes reģionālais centrs. 2013. 
gadā centrs saņēma arī 12 jaunus operatīvos 

medicīniskos transportlīdzekļus mediķu brigāžu 
darbam visā reģionā.

Mājoklis
Solījām
Līdzfinansēsim mājokļu energoauditus un 
mājokļa energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumus. Sekmēsim daudzdzīvokļu māju 
iekšpagalmu sakārtošanu.
Paveicām
Esam uzsākuši līdzfinansējuma piešķiršanu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes uzlabošanai un iekšpagalmu 
sakārtošanai, kas ir būtisks ieguldījums 
pilsētvidē. Piesaistot ES finansējumu, esam 
paaugstinājuši pašvaldības darbinieku kapacitāti 
energoefektivitātes projektu sagatavošanā, 
īstenošanā un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanā. 
Ir nosiltinātas 13 izglītības iestāžu ēkas. 

Valmierā ir vieni no labākajiem rezultātiem 
Latvijā daudzdzīvokļu namu siltināšanas 
jomā un visveiksmīgāk piesaistīti ES līdzekļi 
ēku energoefektivitātes celšanai. Patlaban 14 
daudzdzīvokļu mājās darbi jau uzsākti, vēl  
28 mājām siltināšanas projekti ir saskaņoti 
un noslēgti līgumi par celtniecību. Ar ES 
finansiālu atbalstu kopš 2009. gada  pilsētā 
ir veikti energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumi 34 daudzdzīvokļu mājām, bet 
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Sabiedriskā kārtība
Solījām 
Pilnveidosim videonovērošanas sistēmu pilsētas 
sabiedriskajās vietās. Turpināsim sadarbību ar 
policiju, nodrošinot sekmīgu patruļdienestu 
darbību, uzturot gan sabiedrisko kārtību 
un drošību, gan materiāli atbalstot policijā 
strādājošos.
Paveicām
Veiksmīgā sadarbība ar Valsts policiju ir 

sekmējusies ar Latvijas mēroga pilotprojektu 
- Valmieras pašvaldības policijas izveidi, 
izmantojot arī Valsts policijas kvalificētos 
darbiniekus. Pašvaldības policija patrulēšanu 
Valmierā uzsāka 2013. gada 15. aprīlī. 
Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai 
pašvaldības policijas dežūrdaļā, Garā ielā 4, tiek 
nodrošināts 24 stundu monitorings visām jau 
esošajām un vēl plānotajām videonovēršanas 
kamerām pilsētā. Pašvaldības policija jau ir 
sniegusi atbalstu, rūpējoties par iedzīvotāju 
drošību plūdu apdraudējuma situācijā, gan 
arī uzsākusi preventīvo darbu, lai nodrošinātu 
drošību un sabiedriskās kārtības ievērošanu 
pilsētā.
Solījām
Turpināsim atbalstīt policijas, VUGD tehniskās 
bāzes uzlabošanu.
Paveicām
Ik gadu sniedzām finansiālu atbalstu   
Solījām
Atbalstīsim jaunas Valsts reģionālās policijas 
ēkas būvniecību pilsētā.
Paveicām
Pašvaldības funkciju robežās atbalstījām ieceri 
par jaunas Valsts reģionālās policijas ēkas 
būvniecību pilsētā, tomēr šīs idejas īstenošana 
ir LR Iekšlietu ministrijas kompetencē. 2011. 

SOLĪJĀM UN PAVEICĀM!

MĒS PAVEICĀM: 2009.-2013.
Rekonstruējām pilsētas maģistrālās ielas un Gaujas tiltu.
Uzcēlām Valmieras sākumskolu.
Uzsākām Valmieras Mūzikas skolas ēkas izbūvi.
Uzcēlām Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora jauno ēku.
Veicām izglītības iestāžu ēku renovāciju.
Izbūvējām jaunu futbola stadionu pie Vidzemes Olimpiskā centra.
Turpinājām jaunu maģistrālo komunikāciju tīklu izbūvi.
Atbalstījām daudzdzīvokļu ēku renovāciju un pagalmu 
labiekārtošanu.
Izveidojām pašvaldības policiju.
Izveidojām pansionāta telpas Kauguru ielā.
Turpinājām „Vidzemes slimnīcas” modernizāciju, piesaistot ES 
finansējumu.
Piesaistījām valsts finansējumu būvprojektu izstrādei vieglatlētikas  
stadiona rekonstrukcijai, kā arī vieglatlētikas manēžas, peldbaseina 
un BMX riteņbraukšanas trases celtniecībai.



garumā. Gaisa trase nomainīta pret zemē 
ieraktām rūpnieciski izolētām caurulēm, līdz 
ar to samazinot siltuma zudumus. Izbūvēta arī 
siltumtrase Kauguru ielā, sakārtotas siltumtrases 
AS „Valmieras piens” teritorijā. 
Solījām
Nodrošināsim atkritumu savākšanas sistēmas 
saglabāšanu, atbalstīsim atkritumu šķirošanas 
iespējas.
Paveicām
Turpinām atbalstīt SIA „ZAAO” veiksmīgo 
darbību atkritumu apsaimniekošanas 
jomā. „ZAAO” nodrošina gan atkritumu 
savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi 
un noglabāšanu, gan arī ir daudz darījuši 
sabiedrības informēšanas un izglītošanas jomā, 
kļūstot par atzinīgi vērtētu paraugu Latvijā savā 
nozarē.
Solījām
Turpināsim akcijas rudeņos un pavasaros kā 
atbalstu iedzīvotājiem lielgabarīta atkritumu 
nodošanā un rudens lapu savākšanā.
Paveicām
Katru gadu atbalstām un veicinām atkritumu 
savākšanu Valmieras pilsētā, iedzīvotājiem 
nodrošinot bezmaksas lielgabarīta atkritumu 
nodošanas iespēju un rudens lapu savākšanas 
akciju.

Tūrisms
Solījām 
Organizēsim un atbalstīsim kultūras, sporta un 
atpūtas pasākumu norisi pilsētā, lai piesaistītu 
tūristus.
Paveicām
Pēdējo četru gadu laikā Valmieras pilsēta ir 
kļuvusi par ievērojamu sporta un kultūras 
pasākumu centru Vidzemes reģionā, kas ļauj 
piesaistīt tūristus un kāpināt to apmeklējuma 
skaitu gan pilsētā, gan tuvākajā apkārtnē. Ik 
gadu organizētie kultūras un sporta pasākumi 
Valmierā pulcē ap 150 000 apmeklētāju. Arī 
turpmāk atbalstīsim dažādu starptautiski 
nozīmīgu pasākumu un festivālu norisi Valmierā. 
Solījām
Sekmēsim jaunu māksliniecisko vides objektu 
plānveidīgu izvietošanu pilsētā.
Paveicām
Lai veicinātu vides pievilcību, Valmierā 
apskatāms ne viens vien tēlnieka Andra Vārpas 
radīts darbs – gan „Gaismas strūklaka” pilsētas 
centrā, gan arī skulptūra „Guļošā amazone”, kas 
tapa 2009. gadā. Pērnā gada nogalē Valmierā 

sadarbībā ar „Lattelecom”pār Dzirnavu ezeriņu 
tika uzstādīts un atklāts unikāls gaismas objekts 
– „Tilts, kas savieno”. Lai iemūžinātu Māra 
Štromberga un BMX komandas sasniegumus 
Pekinas un Londonas olimpiskajās spēlēs, 
Valmieras pilsētvidē jau tuvākajā laikā iecerēts 
uzstādīt bronzā atlietu BMX velosipēdu. 

Solījām
Turpināsim grantēto ielu seguma atjaunošanu, 
plānveidīgu to asfaltēšanu, ielu apgaismojuma 
atjaunošanu, modernizāciju, izbūvi.
Paveicām
Ik gadu grantēto ielu seguma atjaunošanai un 
remontam pašvaldības budžetā paredzēts finansējums, 
šogad – 50 000 latu. Pēdējos gados noasfaltētas 
vairākas grantētās ielas - Veides, Miera, L.Paegles, 
Pilātu iela u.c. Veicot ielu rekonstrukcijas darbus, 
piemēram, Stacijas ielā, kā arī tiltam pār Gauju, 
ierīkots LED apgaismojumus, kas ļauj pašvaldībai 
ietaupīt finanšu līdzekļus ielu apgaismojumam. 
Solījām
Turpināsim jaunu maģistrālo komunikāciju 
tīklu izbūvi, jaunu pieslēguma vietu radīšanu ar 
ES finansējuma piesaisti.
Paveicām
Veicot maģistrālo ielu rekonstrukciju, izbūvēti un 
rekonstruēti arī maģistrālie komunikācijas tīkli. 
ES līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā, II 
kārta” ietvaros Valmierā izbūvētas jaunas 
inženierkomunikācijas Andreja Upīša, Salacas, 
Senču, Ezera, Putnu, Annas, Georga Apiņa, 
Patversmes, Ainažu, Pučurgas, Purva, Kazarmju, 
Mālu, Sporta, Limbažu, Matīšu, Kadiķu, 
Vairogu, Brūkleņu, Tālavas, Teodora Ūdera, 
Pārgaujas, Saules, Kļavu ielā. Projekta kopējās 
izmaksas ir vairāk nekā 10 miljoni latu. Līdz 
2014.gada septembrim Valmierā paredzēts 
realizēt  nākamo ūdenssaimniecības attīstības 
projekta posmu - izbūvēt un rekonstruēt 
ūdensvadu un kanalizācijas tīklus gandrīz 30 
kilometru garumā.
Lai veicinātu jaunu pieslēguma vietu 
izbūvi, samazināta maksa par pievienošanos 
maģistrālajiem ūdensvada un kanalizācijas 
tīkliem.
Solījām
Nodrošināsim, lai notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu, kā arī dzeramā ūdens sagatavošanas 
stacijas darbība pēc nodošanas ekspluatācijā 
būtu atbilstoša iedzīvotāju komfortam un 
veselībai.
Paveicām
Pateicoties SIA „Valmieras Ūdens” aktīvai 
darbībai un veiksmīgai ES finansējuma 
apguvei, izdevies modernizēt dzeramā ūdens 
sagatavošanas, notekūdeņu savākšanas un 
attīrīšanas sistēmu, kā arī rekonstruēt un izbūvēt 
apakšzemes komunikācijas. Tā rezultātā radīta 
iespēja vairākiem simtiem lietotāju pieslēgties 
centralizētai ūdensapgādes un notekūdeņu 
savākšanas sistēmai un nodrošināts kvalitatīvs 
dzeramais ūdens. 

Solījām
Pabeigsim siltumtrašu rekonstrukciju.
Paveicām
Piesaistot ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, 
SIA „Valmieras Siltums” veicis siltumtrases 
Rūpniecības ielā rekonstrukciju 1248 metru 

Dabas vērtības
Solījām 
Sakopsim pilsētas esošos parkus un zaļās zonas, 
īpaši Vecpuišu parku un Jāņparku. Saglabāsim 
pilsētas zaļās zonas esošajā apmērā.
Paveicām
Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvās 
kapacitātes stiprināšanai ir piesaistīts ainavu 
arhitekta palīgs, kura darbu vairāk nekā gadu 
apmaksāja Eiropas Sociālais fonds. Pilsētā ir 
veikta zaļo zonu inventarizācija un izstrādāts 
Valmieras pilsētas parku, skvēru, apstādījumu 
labiekārtošanas un kopšanas plāns. No tā jau 
realizētas vairākas ieceres – izveidoti ziedu 

stādījumi pilsētas rotācijas apļos, maģistrālo ielu 
barjeru puķu kastēs un dobēs Dzirnavu ezeriņa 
krastos. Ģerboņa simbola - liepas lapas formā - 
izveidoti apstādījumi Bastiona ielā 24, atjaunots 
puķu statīvs pilsētas centrā, labiekārtots skatu 
laukums pie Sv. Sīmaņa baznīcas un skvērs pie 
tirdzniecības nama „Rīts”, izveidota dabas taka 
pie Valmieras Pārgaujas sākumskolas un uzsākti 
apzaļumošanas darbi citās zaļajās pilsētas 
teritorijās. Arī renovēto Valmieras pirmsskolas 
izglītības iestāžu pagalmos un jaunās Valmieras 
Mūzikas skolas ieejas teritorijā tiks īstenoti 
apzaļumošanas projekti. Zaļo zonu sakopšana 
jāturpina Jāņparkā, Vecpuišu parkā, Lucas 
skvērā un teritorijā pie Vidzemes Olimpiskā 
centra.
Solījām
Turpināsim strādāt pie Gaujas krastu sakārtošanas 
– izveidosim promenādi Gaujas krastā.
Paveicām
Veikti Ziloņu ielas un Bastiona nogāzes 
sakārtošanas darbi - vēsturiskā pils aizsargmūra 
saglabāšana un kāpņu rekonstrukcija. Dobes 
Dzirnavu ezeriņa krastos papildinātas ar 
mūžzaļo skujeņu klāstu un ziediem pilsētas 
krāsās - dzeltenajā un zilajā. Kopā ar 
„Lattelecom” tika uzstādīts unikālais gaismas 
objekts „Tilts, kas savieno”, kas arī nākamajā 
ziemā rotās Dzirnavu ezeriņu. 
Solījām
Atbalstīsim jaunu rotaļu laukumu izveidi un 
esošo rotaļu laukumu labiekārtošanu pilsētā.
Paveicām
Ar jauniem elementiem papildināti septiņi 
Valmieras pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu 
rotaļlaukumi un viens publiskais laukums pie 
Dzirnavu ezeriņa Raiņa ielā 3. Atjaunots arī 
skeitparks. Demontēti nedrošie bērnu rotaļu 
laukuma elementi Vecpuišu parkā. Bērnu 
rotaļu laukumu izveide Valmierā bija arī viena 
no prioritātēm 2011. gadā, kad sadarbībā SIA 
„LMT” tika īstenots projektu konkurss „LMT 
Valmierai”. Izveidots bēŗnu rotaļu laukums J. 
Daliņa stadionā, kas tiks atklāts maija beigās.  

8
SOLĪJĀM UN PAVEICĀM!

Izdevējs: Politiskā partija „Valmierai un Vidzemei”   Reģ. Nr. 40008196025  Redakcijas adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
E-pasts: edgars.rantins@valmieraiunvidzemei.lv. Metiens: 12 000 eks.   Iespiests: SIA FDT Reģ. Nr. LV54102009441
© Anotāciju un citēšanas gadījumā atsauce uz „Valmierai un Vidzemei” ir obligāta, pārpublicēšana iespējama, tikai iepriekš rakstveidā vienojoties ar 
politisko partiju „Valmierai un Vidzemei”.

1.jūnijā aicinām valmieriešus piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Veidosim mūsu Valmieru kopā!

Sakopta un vizuāli pievilcīga vide ir viens no 
svarīgākajiem faktoriem, lai pilsētas iedzīvotāji 
un viesi Valmierā justos labi. 2011. gadā veiktajā 
pētījumā par pilsētu zīmolvedību, Valmiera 
ierindota topa augšgalā kā pievilcīga vieta, kur 
dzīvot, kurā investēt un kuru apmeklēt.  
Solījām
Izveidosim veloceliņus atjaunotajās ielās un 
pilsētas zaļajās teritorijās.
Paveicām
Maģistrālo ielu rekonstrukcijas projektu 
ietvaros ir veikta gājēju – velosipēdistu celiņu 
izbūve vairāk nekā astoņu kilometru garumā, 
nodrošinot ērtu, drošu un veselīgu pārvietošanos 

cauri visai pilsētai vairākos virzienos – Rīgas, 
Brenguļu, Cēsu, Valkas un Matīšu.
Solījām
Sadarbībā ar uzņēmējiem un organizācijām 
plānveidīgi veidosim pilsētas mārketingu.
Paveicām
Lai veicinātu Valmieras pilsētas un tuvāko 
novadu konkurētspēju tūrismā reģionālā un 
nacionālā līmenī, 2010. gadā tika izveidota 
Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu 
tūrisma veicināšanas konsultatīvā padome. 
Savukārt, lai nodrošinātu tūrismā iesaistīto 
pušu sadarbību, vienotu rīcību daudzveidīga 
piedāvājuma veidošanā, 2011. gadā tika 
uzsākts darbs pie Valmieras un tās apkārtnes 
tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes 2012. 
– 2018. gadam. Stratēģija apstiprināta 
2012. gada nogalē. Pagājušā gada rudenī 
Valmieras pilsētas pašvaldība parakstīja 
vienošanos par ilgtermiņa sadarbību tūrisma 
nozarē un Gaujas Nacionālā parka teritorijas 
kā tūrisma galamērķa attīstību ar Dabas 
aizsardzības pārvaldi un vēl piecām Vidzemes 
pašvaldībām. 
Solījām
Sekmēsim jaunu tūrisma maršrutu izstrādi.
Paveicām
Valmieras pilsēta var lepoties ar vairākiem 
jauniem tūrisma produktiem un maršrutiem: 
izveidots jauns tūrisma vortāls www.visit.
valmiera.lv, kur var uzzināt par atpūtas 
iespējām Valmieras pusē, tai skaitā – izvēlēties 
piemērotākos maršrutus. Sadarbībā ar aktīvā  
tūrisma centru „Eži” pērn tika atklāts Gaujas 
tramvajs. Pēdējo gadu laikā popularizēti arī 
tādi jauni maršruti kā „Izgaršo Valmieru!”, 
„Gardēžu pastaiga”, velo maršruts „Valmieras 
skaistākās vietas”. Pilsētas viesi var doties 
pastaigā pa Valmieras iecienītākajām apskates 
vietām, izmantojot audio gida piedāvājumu. 
Sadarbojoties ar Valmieras un apkārtnes 
uzņēmējiem, sekmēta arī jaunu tūrisma 
produktu radīšana: „Teātris un SPA”, „SPA un 
golfs”. Domājot par jaunu tūrisma maršrutu 
attīstību, pašvaldība iesaistījusies vairākos 
starptautiskos tūrisma projektos. 


