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V – viesmīlīga, veiksmīga un valda mierā;

A – augoša, attīstās un nepārtraukti meklē ko jaunu;

L – latviska, lepna un lojāla, lepojas ar valmieriešiem,          

pilsētu panākumiem, savu valsti;

M – mājīga, mūžzaļa, mērķtiecīga; 

I  – inteliģenta un iniciatīvas bagāta, 

intelektuālu bagātību krātuve;

E – enerģiska, efektīva un ērta;

R – ražojoša, radoša, rada pozitīvu atkarību;

A – atbildīga.

MŪSU VALMIERA



• Iedzīvotāju skaits: 24 866 (2017.gada maijs); vidēji 7000-8000 

iedzīvotāju ik dienas ierodas darbā Valmierā

• Etniskā struktūra (2015.gada dati): 81,7% - latvieši; 12,5% - krievi; 1,9% 

- baltkrievi; 3,9% - citi (ukraiņi, poļi, lietuvieši u.c.)

• 62,33% iedzīvotāju jeb 15 641 iedzīvotājs darbspējas vecumā (2017. 

gada janvāris)

• IKP uz vienu iedzīvotāju – 13 246 EUR (otrs labākais rādītājs valstī)

• Bezdarbs – 4,5% (zemākais valstī, vienāds ar Rīgas pilsētu)

IEDZĪVOTĀJI



DAUDZDZĪVOKĻU ĪRES NAMU BŪVNIECĪBA

• 2016.gada septembrī - līgums par būvniecību;

• 150 dzīvokļi divos korpusos: 15 - vienistabas, 90 - divistabu, 45 –

trīsistabu;

• Labiekārtota teritorija 150 autostāvvietām, velo novietne, atpūtas

zona, bērnu rotaļlaukums, pazemes atkritumu konteineru novietne;

• Zems energopatēriņš.



• SIA “Valmieras Mēbeles”: izveidojuši 5-STĀVĪGU

GRĀMATPLAUKTU Latvijas Nacionālajai bibliotēkai;

• AS “Valmieras stikla šķiedra”: ražojusi JUMTA

MEMBRĀNU Hītrovas (Heathrow) lidostas terminālam, kā

arī Vodaphone futbola stadiona arēnai Turcijā;

• SIA “Valpro” KANNU DIZAINS ir izmantots Chanel

pavasara/vasaras kruīza somu kolekcijā; 950 000 kannu

NATO armijas vajadzībām;

• SIA “Wunderkraut Latvia”, LTD: WEB PAKALPOJUMI,

iekštīkla izveide tādiem klientiem kā Latvijas Dzelzceļš,

MTV, Lielbritānijas tieslietu sistēmas mājaslapa, somu TV

tiešsaistes pārraide u.c.

VALMIERAS VEIKSMES STĀSTI



• Valmiera Integrētā bibliotēka

• Valmiera Kultūras centrs

• Valmieras Muzejs

• Valmieras Drāmas teātris

• Mākslas galerija «LAIPA»

• Mākslas galerija «Leduspagrabs»

• 3D Kinoteātris «Gaisma»

• Valmieras Jaunatnes centrs «VINDA»

• Valmieras Mākslas vidusskola

• Valmieras Mūzikas skola

• Tautas lietišķās mākslas studijas u.c.

• Dažādas biedrības –

Valmiermuižas kultūras biedrība u.c. 

KULTŪRAS IESTĀDES



VALMIERA – TEĀTRA PILSĒTA

1923. gadā dibinātais teātris ir pilsētas kultūras kodols



KULTŪRAS PIEDĀVĀJUMS
• Daudzveidīgs kultūras, kultūrizglītības piedāvājums, dažādi 

mākslas kolektīvi (kori, ansambļi,  orķestri u.c.);

• Kori – Jumara (1978), Valmiera (1974), Sudrablāse (1963), Imanta 

(1952), kamerkoris «Kaķi» (2001), koris «Baltie Bērzi» (1993); 

ansamblis «Trīnes» (2000);

• Spēcīgas skatuves dejas tradīcijas – 4 pieaugušo deju kolektīvi   

(Gauja, Pastalnieki, Agrā Rūsa);

• Tradicionālā māksla un amatniecība (aušanas studija, 

glezniecības studija);

• Mūžizglītības piedāvājumi – Valmieras muzejā, Jaunatnes centrā 

«Vinda», mākslas galerijā «LAIPA», Valmieras bibliotēkā, Vidzemes 

Augstskolā, Valmieras Mūzikas skolā, Mākslas vidusskolā.



• 27.Ziemas Mūzikas festivāls;

• 23.Starptautiskais jauno pianistu konkurss;

• Vidzemes mūsdienu deju jaunrades skate;  Latvijas čempionāts Latīņamerikas 

dejās;

• Valmieras Mākslas mēnesis. Mākslas dārzs. (t.sk. Vidzeme Fashion Show);

• Velo un kino festivāls «Kinopēdālis»

• Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivāls «...un es iešu un iešu!»;

• Maģisko sajūtu nakts;

• Saulgriežu svinības Valmiermuižā (Ūsiņdiena, Miķeļdiena, Mārtiņdiena u.c.);

• Muzeju nakts;

• Valmieras pilsētas svētki, Vidzemes mākslinieku plenērs;

• Valmieras Vasaras teātra festivāls. Bērni;

• Simjūda tirgus un daudzi citi.

ĪPAŠIE PASĀKUMI



VIDZEME FASHION SHOW



MOBILĀ LIETOTNE

• visaptverošs saziņas un informācijas rīks valmieriešiem un 

pilsētas viesiem;

• pasākumi, īpašie piedāvājumi pilsētā, kultūras norises, 

ieteikumi;

• pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kurš ikdienā lieto 

viedtālruni. Bez maksas var lejupielādēt lietotņu veikalā 

App Store un Google Play.

https://itunes.apple.com/lv/app/mana-valmiera/id1225172702?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.lmt.manapilseta.valmiera


• Vienības laukums;

• Vecpuišu parks; Valmieras kultūras centrs;

• Interaktīva spēle bērniem un jauniešiem „Es pazīstu savu valsti“;

• Valmieras Vasaras teātra festivāls;

• Izstāde «Katram savs tautastērps», Vidzeme un Baltija;

• Ceļojošā izstāde «Karogi plīvo»;

• Skrējiensoļojums Rīga – Valmiera (Brīvības piemineklis – Sv. Sīmaņa 

baznīca);

• Forums «Latvijas tautsaimniecība. No pagātnes nākotnē», 2018;

• Skatuves darbs «Bērni iet», filmu arhīvs par Pēteri Lūci;

• Piemiņas plāksnes ievērojamiem cilvēkiem un notikumiem un daudzi 

citi. 

VALMIERAS DĀVANAS LATVIJAS 100

2016 -2021



VALMIERA - NACIONĀLĀ KAROGA 

DZIMŠANAS VIETA

• Uzšūts – 1916.gadā

• Valmierā sarkanbaltsarkanais 

karogs pirmo reizi pacelts 1917. 

gada martā virs vietējās latviešu 

biedrības nama Vidzemes Zemes 

sapulces laikā. 

• 20. un 30. gados karogs glabājās 

Lapiņu ģimenē, pēc tam, padomju 

laikā, rūpīgi slēpts. 

• 1997. gadā Jāņa Lapiņa meita Lija 

Poga karogu uzdāvināja Cēsu 

vēstures un mākslas muzejam. 







VIENĪBAS LAUKUMS 2018-2021

• Patriotisma un latviskās pašapziņas veicināšanas vieta; 

• Simboliska saikne ar Latvijas valsts nākamo simtgadi, godājot 

pagātni, mīlot tagadni un lolojot nākotni;

• Dzimtas koks. Izgaismoti  4 Latvijas novadu raksti;

• Karogs 24m augstā mastā; Diennakts tumšajā laikā arī 

vairāklīmeņu apgaismojums.



VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS



VECPUIŠU PARKS



SKATUVES DARBS «BĒRNI IET»

• Uzvedums veltīts režisora, aktiera, skatuves pedagoga 

Pētera Lūča 110gadei;

• Aktiera Edgara Sukura unikālo kino arhīvu digitalizācija par 

Pēteri Lūci;

• Režisores Elīnas Cērpas skatuves darbs «Bērni iet», 2017. -

2018. Pirmizrāde 2018.gada 18.augustā;

• 1988.gadā Pēteris Lūcis un daudzi citi kultūras darbinieki 

atbalstīja priekšlikumu atzīt sarkanbaltsarkano karogu par 

Latvijas nacionālo karogu.



VALMIERAS VASARAS TEĀTRA FESTIVĀLS

http://valmierasfestivals.lv/

• Balva „Kilograms kultūras 2016” kategorijā „Gada pārsteigums”

• Ziemeļu koda un latviskās identitātes meklējumi, oriģināldarbi



DĀVANAS LATVIJAS 100 GADĒ

http://www.valmiera.lv/lv/video/?vid=161

http://www.valmiera.lv/lv/video/?vid=161


KO SLĒPJ VALMIERA

http://www.visit.valmiera.lv/lv/galerija/video_/69_ko_slepj_valmiera/
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