


2. VALMIERAS IEDZĪVOTĀJU FORUMS
Valmieras sākumskola (Leona Paegles iela 40a)
2011. gada 15. oktobris

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.

2. Valmieras Iedzīvotāju forums norisinājās Valmieras sākumskolā 
2011. gada 15. oktobrī. 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 nākošā tikšanās, lai iesākto turpinātu.

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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2.VALMIERAS IEDZĪVOTĀJU FORUMA 
PROGRAMMA

9:30 Foruma dalībnieku reģistrēšanās

10:00 Atklāšana
Foruma dalībnieku sadalīšanās darba grupās

10:30 Tematiskās darba grupas I
Astoņu 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

12:45 Darba grupas II
Pirmie soļi projektu īstenošanā, iedzīvotāju rīcības grupu izveide

13:45 Darba grupu prezentācijas
Tālākie soļi

14:10 Noslēgums

14:30 Pusdienas

Ekskursija pa Valmieras sākumskolu

Organizēja:
Valmieras novada fonds
Garā iela 10, Valmiera
Tālrunis 64281792, mob. tālr. 20258200
www.vnf.lv, e-pasts: vnf@vnf.lv

Atbalstīja:
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1. Tematiskās darba grupas

1.1. Iedzīvotāju līdzdalība un brīvprātīgais darbs; 
sociālā iekļaušanās.

Grupas vadītāji: Zane Bērziņa, Arta Platace un Kristaps Ditke

Labās lietas:
1. Nevalstisko organizāciju (NVO) darbība (“Atvasara”, Labdarības 

noliktava, “Iespēju tilts”, “Saulīte”).
2. Pavasara lielā talka.
3. Zupas virtuve, dienas centrs.
4. Brīvprātīga pulciņu vadīšana.
5. Svētdienas skoliņas, koris u.tml.
6. Sabiedriskie pasākumi un līdzdalība tajos.
7. Sabiedriskais darbs kā audzināšanas forma.

Problēmas:
1. Trūkst bezmaksas topošo vecāku un bēbīšu skoliņas.
2. Pilsētā nav, kur apsēsties.
3. Iedzīvotāju pasivitāte.
4. Epilepsijas pacientu un citu pacientu socializēšanās iespēju trūkums.
5. Lokālpatriotisma trūkums.
6. Darba audzināšanas trūkums ģimenē, skolā.
7. Iedzīvotāju savrupība. Komunikācijas trūkums.
8. Jauniešu un pieaugušo ar īpašām vajadzībām nodarbinātība.
9. Nav apzināti cilvēki, kuriem nepieciešama palīdzība

a) Bērniem un māmiņām,
b) Vecajiem cilvēkiem,

c) Kautrīgiem cilvēkiem,
d) u.c.

Risinājumi:
1. Telpas (draudzes, skolas, …) un organizators.
2. Projekti.
3. Pašvaldības sadarbība ar NVO par teritoriju labiekārtošanu.
4. Efektīvāk izteikta informācija.
5. Vecāku sadarbības veicināšana ar skolām.
6. Izveidot darba grupas ar mērķi apzināt cilvēkus. Anketas ar 

piedāvājumu.
7. Info Valmiera – kā informācijas banka.
8. Prēmēšanas fonds – NVO – par aktīvu sadarbību.
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Trīs veiksmīgākie risinājumi:
1. Pašvaldības un NVO sadarbība par pilsētas 

labiekārtošanu.
2. Izveidot darba grupas, lai apzinātu dažādu sabiedrības grupu 

vajadzības (anketēšana).
3. INFO bankas izveide.

1.2. Izglītība un karjera; iespējas bērniem un jauniešiem.

Grupas vadītājas: Svetlana Sprūža un Līga Zariņa

Labās lietas:
1. Jaunatnes centra “Vinda” piedāvātie pulciņi.
2. Bērnu rotaļu laukumi.
3. Ir jauniešu organizācijas (NVO).
4. Ir pieejamas vietas bērnudārzos, ir skolas, Vidzemes Augstskola.
5. Organizācija “Saulīte” – iespējas bērniem un jauniešiem ar īpašām 

vajadzībām.
6. Kristīgais Žēlsirdības centrs Pārgaujā, citi dienas centri, Vidzemes 

olimpiskais centrs (VOC).
7. Bērnu SOS ciemats.
8. Pozitīvā atpūta Daliņa stadionā, ielu vingrošana (vājdzirdīgo skolā).
9. Daudzi pasākumi.
10. Ir velo celiņi.
11. Spēļu vakari Valmieras Integrētajā bibliotēkā.
12. Aktīvā atpūta (Jolanta Dukure).
13. Teātris, kultūras centrs.
14. Interešu izglītība, mūžizglītības centrs.
15. Valmieras Biznesa un Inovāciju inkubators.
16. Attīstās brīvprātīgais darbs.
17. “Atvasara”, iespējas pansionātā.
18. Privātie apmācību centri.
19. Jauniešu patruļa.
20. Ēnu dienu izmantošana.
21. Koledžas, profesionālā vidusskola.
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Problēmas:
1. Pie VOC trūkst bērnu rotaļu laukuma.
2. SOS ciemata ierobežotās iespējas.
3. Trūkst atpūtas vietas (boulings).
4. Bērnu bariņi, kuriem nav ko darīt.
5. Iniciatīvu centra trūkums, trūkst finanšu resursi, telpas.
6. Skeitparka atjaunošana.
7. Baseins.
8. Trūkt informācijas par visām aktivitātēm, nezina, kur meklēt (arī 

vecāki).
9. Informācija ir sadrumstalota, nezina visus informācijas avotus 

(dažādās paaudzēs).
10. Jaunieši pavada laiku nepiemērotās vietās (TC “Valleta”, Valtera 

kalniņš).
11. Smēķētāji.
12. Neizmanto iespējas – klīst jaunieši un bērni pa ielām.
13. Mācību laiks, nodarbības nepiemērotā laikā (pārāk vēlu).
14. Trūkst interešu izglītības centra Pārgaujā (Stacijas galā).
15. Nepareizs priekšstats par Kristīgo dienas centru (stereotipi).
16. Valmieras mājas lapā nav pārskatāma informācija, turklāt tā ir 

nepilnīga.
17. Pārāk augsta Profesionālā izglītības centra cena, arī Vidzemes 

Augstskolā (lai pārkvalificētos).
18. Nav mehānisma, kas cilvēkiem palīdz atgriezties dzīves apritē no 

alkoholisma u.c. problēmām.
19. Cilvēku attieksme.

Risinājumi:
1. Valmieras mājas lapā saite uz karti, mājas lapa interaktīvāka.
2. Jāapkopo visas iespējas vienā informācijas avotā.
3. Paaudžu sadarbība pansionātā.
4. Ģimenes stiprināšanas centrs.
5. Veco ļaužu dienas centrs (“vecļaužu-dārzs”).
6. Uzticēt patruļām informēšanas un kontroles funkcijas (vienaudži 

uzrunā).
7. Padarīt Kristīgo žēlsirdības centru pazīstamu – reklāma.
8. Mazdārziņi (celt atbildību).
9. Komunikācija – jaunietis jaunietim, vienaudzis vienaudzim.
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Trīs veiksmīgākie risinājumi:
1. Vienaudzis vienaudzim.
2. Padarīt atpazīstamāku Kristīgo Žēlsirdības dienas 

centru.
3. Paaudžu sadarbība pansionātā un citur (iespēju apzināšana).

1.3. Pilsētas tēls.; mājoklis, vide un infrastruktūra.

Grupas vadītāji: Karlīne Cercina, Kaspars Pabērzs un Valdis Ābelītis

Labās lietas:
1. Attīstība dažādiem cilvēkiem.
2. Vizuāla skaista Vidzemes Augstskola, bibliotēka, ezeriņš, “Laipa”.
3. Muzejs.
4. Sakārtojas velo infrastruktūra.
5. Ceļa remonti.
6. Mākslas klātbūtne Valmierā.
7. Renovētas ēkas.
8. Plānveidīga infrastruktūras attīstība.
9. Sakopts pilsētas centrs.
10. Pieejami sporta un kultūras pasākumi.
11. Droša pilsēta.

Problēmas:
1. Trūkst skatu torņa.
2. Nesakopta Dīvaliņu kapsēta, mūris.
3. Nav atkritumu urnu gar Gaujas krastu.
4. Nav apgaismots posms no Dzelzs tilta līdz Cēsu ielai.
5. Atvērtības trūkums.
6. Nekopj autobusu pieturas.
7. Trūkst atzinības darītājiem.
8. Parkos un zaļajās zonās – akcentu izvietošana.
9. Tūristu piesaiste.
10. Mājas lapas angļu valodas sadaļa.
11. Soliņu trūkums.
12. Gājēju celiņi ap Gauju starp tiltiem.
13. Lodžiju aizbūvēšana.
14. Apstādījumu bojāšana.
15. Cilvēki savus atkritumus izmet nepiemērotās vietās.
16. Informācija pie mākslas un vēstures objektiem.
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Risinājumi:
1. Ūdens tornis kā skatu tornis.
2. Sakopt mūri.
3. Uzstādīt atkritumu urnas.
4. Apgaismot mūri.
5. Rīkot starptautiska mēroga tematiskos pasākumus.
6. Tīrīt, kopt pieturas.
7. Labo darbu popularizēšana.
8. Gaujas apkārtnes labiekārtošana.
9. Informatīvas tūrisma vides veidošana.

Trīs veiksmīgākie risinājumi:
1. Vecā ūdens torņa pārveidošana par skatu torni.
2. Gaujas apkārtnes labiekārtošana.
3. Labo darbu popularizēšana.

1.4. Kultūra un izklaide; sports un aktīvā atpūta.

Grupas vadītāji: Solvita Šķēle, Toms Upners un Liene Golča

Labās lietas:
1. Izglītība, teātris – no amatieru līdz profesionālajam līmenim.
2. Jau no bērnības iesaistīšanās kultūras/ sporta dzīvē.
3. Daliņa stadions, “Eži”, Vidzemes Olimpiskais centrs (VOC).
4. Daudzi kultūras pasākumi.
5. Pašdarbība šajā jomā, skolas (aptver gan sporta, gan kultūras 

iespējas).
6. Kultūras/sporta pieejamība visiem.
7. VOCā hokejs u.c. ekskluzīvi sporta veidi/ arī trūcīgām ģimenēm/ 

atbalsts sporta jomā.
8. Pilsētas svētki visai ģimenei – Velo Fashion Show u.c. aktivitātes.
9. Nevalstiskās organizācijas kā starpnieki.
10. Ģimeņu pulcināšana kopā.
11. Plašs piedāvājums (100 dažādi pulciņi pēc stundām, kas vairums ir 

bez maksas).
12. Laba infrastruktūra (sporta centri).
13. Mūzikas skolas pasākumi (koncerti).
14. Bibliotēka.
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Problēmas:
1. Trūkst sporta/ aktīvās iespējas savā “vidē” – 

daudzdzīvokļu namu pagalmi, rotaļu laukumi, 
vingrošanas stieņi, soliņi.

2. Pasākumu pēctecība (piemēram, Gaisa balonu festivāls u.c.) – trūkst 
pievienotās vērtības, ne tikai skaistumam un emocijām, bet prātam, 
radošumam.

3. “Ģimeņu diena” – visa ģimene iesaistīta kādā pasākumā.
4. Ieinteresēt pārējos bērnus pievērsties sportam – daudzi sēž mājās 

pie datoriem.
5. Ceturtdienas izklaides jauniešiem – studenti rāda sliktu piemēru 

vidusskolniekiem, pavadot laiku naktsklubos.
6. Tiem, kuriem zem 18 gadiem, nav kur izklaidēties nedēļas nogalē 

vai pēc skolas vakarā.
7. Nav pieejams boulings.
8. Tikai viena telpa Valmierā (Dienas centrs), kur var saturīgi atpūsties, 

bet nestrādā sestdienās un svētdienās.
9. Internets kā ērtāka socializēšanās vietne.
10. Skeitparka, Jāņparka u.c. sporta laukumu sliktais stāvoklis.
11. Informācijas trūkums par pasākumiem.

Risinājumi:
1. “Saturīga laika pavadīšanas istaba” – piemēram, skolās.
2. Katru sestdienu viena skola, piemēram, ļauj nākt bērniem spēlēt 

futbolu vai citus sporta veidus.
3. Sestdienās un svētdienās jābūt vietai katrā mikrorajonā (skolas), kur 

pulcējas bērni. Valmierieši brīvprātīgi pieskata bērnus un jauniešus. 
Uzsvars uz jauniešiem zem un ap 18 gadiem.

4. “Ūdenstornis” kā jauniešu māja.
5. “Bonusu sistēma” skolās – mazie atalgojumi par, piemēram, izstāžu 

apmeklēšanu, iesaistīšanos kultūras un sporta dzīves aktivitātēs.
6. Veidot daudzdzīvokļu namu vidi sportiskāku – pagalmos 

vingrošanas stieņi.
7. “Jauniešu istabās” pulcēt aktīvus, motivētus iedzīvotājus, kas 

pieskatītu jauniešus. Bonusi tiem brīvprātīgajiem (teātra biļetes), 
kuri pieskatītu jauniešus šajā telpā.

8. Atlaides konkrētām sabiedrības grupām sporta un kultūras 
pasākumiem (ģimenēm).

9. Iedzīvotāju iesaistīšanās sporta laukumu uzlabošanā.
10. Popularizēt talkas.

2. Valmieras Iedzīvotāju forums. Rezultātu apkopojums. 9



11. Informācijas attēlošana vizuāli un ne tikai centrā, bet 
arī citās Valmieras vietās.

12. Informācijas pasniegšana – labumi, guvumi, ko var 
iegūt darbojoties, piedaloties.

13. Skolu/balles pieejamība iedzīvotājiem.

Trīs veiksmīgākie risinājumi:
1. Sakārtot skolu sporta laukumus talkās, brīvprātīgajiem, kas iesaistās 

sporta un kultūras pasākumos, atlaides.
2. Publiski pieejama sporta infrastruktūra (sporta centri).
3. Telpa skolās, kur jauniešiem (pedagogiem un vecākiem) pavadīt 

brīvo laiku brīvdienās un vakaros.
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2. Ideju/ projektu darba grupas

2.1. Informācijas banka

Grupas vadītāji: Zane Bērziņa, Arta Platace un Kristaps Ditke

Mērķis: 
Apzināt informāciju par iedzīvotāju sociālajām vajadzībām un 
piedāvājumiem un padarīt to visiem pieejamu.

Veicamie darbi, aktivitātes:
• Izveidot darba grupu,
• Atrast, vienoties par telpu,
• Informācijas apzināšana un apstrāde,
• INFO bankas popularizēšana Valmierā,
• Projekta izstrāde,
• Tikšanās ar kompetentām organizācijām,
• Juridiskā konsultācija.

Sagaidāmie rezultāti:
• Strādājoša informācijas banka,
• Reāla palīdzība iedzīvotājiem.

Nepieciešamie resursi:
• Telpa (ir varianti),
• Cilvēks – brīvprātīgais dežurants, 
• Dators ar internetu,
• Telefons.

Darba grupa:
Zane, Velta, Monta, Arta, Kristaps, Olga, Gundega, Kristīne.

Nākamā tikšanās:
1.11.2011., Valmieras novada fondā (Garā ielā 10), plkst. 15:00.
Kontaktpersona: interesēties Valmieras novada fondā pēc 01.11.
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2.2. Ceļš uz sadarbību (vai tu gribi ar mums kopā 
būt?)

Grupas vadītājas: Svetlana Sprūža un Līga Zariņa

Veicamie darbi, aktivitātes:
• Prezentēt JIL esošās spēles dažādām auditorijām (pensionāriem, 

skolēniem),
• Organizēt “Apaļā galda” diskusijas,
• Noskaidrot pieprasījumu, piedāvājumu, apzināt problēmas 

(anketēšana).

Sagaidāmie rezultāti:
• Atvērta saikne dažādām paaudzēm,
• Pieredzes apmaiņa.

Nepieciešamie resursi:
• Brīvprātīgie,
• Telpas,
• Spēles,
• Finanses.

Darba grupa:
Lauris, Vineta, Agita, Gunita, Māris, Svetlana, Zanda.

Nākamā tikšanās:
Pirmā tikšanās notikusi oktobra beigās.
Par turpmākām sapulcēm interesēties pie kontaktpersonas: 
Māris Puķēns, tālrunis 28486657.
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2.3. Gaujas krastmalu labiekārtošana

Grupas vadītāji: Karlīne Cercina, Kaspars Pabērzs un  
Valdis Ābelītis

Veicamie darbi, aktivitātes:
• Takas gar Gauju atzīmēšana dabā,
• Veidot Gaujas krasta sakopšanas talkas (ikmēneša pasākums),
• Gaujas krasta sadalīšana sektoros,
• Gaujas krasta talkas labiekārtošana,
• Informācijas izplatīšana valmieriešiem un tūristiem.

Sagaidāmie rezultāti:
• Izstrādāts priekšlikums takas gar Gauju izveidei,
• Iesaistīti un informēti pašvaldības un uzņēmumu darbinieki,
• Ieviesta jauna tradīcija,
• Detalizēts sakopšanas darbu plāns,
• Izveidota informatīva, izglītojoša, sportiska, relaksējoša taka,
• Informācija izvietota “Drīzumā Valmierā”, www.Valmiera24.lv, 

www.Valmiera.lv, sociālajos tīklos, drukas reklāmas veidā.

Nepieciešamie resursi:
• Atsaucīgi valmierieši (ar darbarīkiem),
• Pašvaldības atbalsts.

Darba grupa:
Reģistrācijas lapā (interesēties Valmieras novada fondā).

Nākamā tikšanās:
Pieredzes talka – Krācītēs (laiks nav precizēts).
Par idejas virzību interesēties Valmieras novada fondā.

2. Valmieras Iedzīvotāju forums. Rezultātu apkopojums. 13

http://www.Valmiera.lv/
http://www.Valmiera24.lv/


2.4.  Jauniešu šķūnis

Grupas vadītāji: Solvita Šķēle, Toms Upners un Liene Golča

Veicamie darbi, aktivitātes:
• Atrast piemērotu telpu,
• Piesaistīt uzņēmējus,
• Apzināt jauniešu intereses (laiks un saturs),
• Iekārtot telpu,
• Atklāšanas “tuss”,
• Personāla atrašana.

Sagaidāmie rezultāti:
• Vieta, kur jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku, PAŠIEM to 

organizējot,
• Sevis iepazīšana, nodarbināšana, hobiju un talantu atklāšana.

Nepieciešamie resursi:
• Telpa,
• Personāls,
• Finanses “šķūņa” uzturēšanai.

Darba grupa:
Marina Radviliene, Dāvis Sirmais, Valda Frīdvalde, Līva Bērziņa, Toms 
Reinis Liepiņš, Dace, Baiba Udrase, Kristīne Švalbe, Solvita Šķēle.

Nākamā tikšanās:
3.11.2011., Valmieras novada fondā (Garā ielā 10), plkst. 18:30 
(organizē Dāvis Sirmais; e-pasts: davis.sirmais@valmiera.lv)
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IDEJU stāvvieta:

• Soliņu sakārtošana pilsētā.
• Mājas mīluļu kapsēta un kremācija.
• Daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošana (stāvvietas, rotaļu 

laukumi, vingrošanas stieņi).
• Kultūras/ sporta sākšanās savā vietējā vidē.
• “Zeķu banka” – labo lietu apmaiņas un socializēšanās vieta.
• Valmieras interneta mājas lapas papildināšana ar sadaļu “Iespējas 

jauniešiem/ bērniem”. Lapu padarīt interaktīvāku, pievienot 
Valmieras karti, lai lapa būtu ērti lietojama gan vecākiem, gan 
jauniešiem – visiem, kas meklē iespējas, kur lietderīgi pavadīt brīvo 
laiku.
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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 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, 2012. gada pavasarī VNF, rīkojot Labo 
darbu programmas projektu konkursu, 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. Valmieras pašvaldība forumā izskanējušos viedokļus ņems vērā 
papildinot pilsētas attīstības stratēģiju.

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
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