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Valmiera 
pievilcības 
piramīda 

Pievilcība dzīvošanai dod 
papildu iedzīvotāju 

pieaugumu, attiecīgi 
vairāk darba spēka, 
lielāks pakalpojumu 

pašpatēriņš, ko izmanto 
tūristi 

Viesnīcas, kafejnīcas, 
restorāni, kultūra, sports, 
iepirkšanās, pasākumi, brīvā 
laika iespējas – tos pašus 
labumus izmanto gan vietējie, 
gan tūristi, aug pieprasījums 
apkalpojošā sfērā 

Jauni vai attīstīti 
uzņēmumi, 
piesaistītas investīcijas 
– pieaug darbaspēka 
pieprasījums, attīstās 
ražošana un 
pakalpojumi 



Valmieras prioritārās mērķgrupas 
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ĪPAŠIE TALANTI

ARODSKOLAS AUDZĒKŅI

STUDENTI

APMEKLĒTĀJI NO PĀRĒJĀS LATVIJAS

APMEKLĒTAJI NO TUVĒJĀS APKĀRTNES

ĀRVALSTU APMEKLĒTĀJI

TRADICIONĀLO JOMU mazie un vidējie uzņēmēji

JAUNU, RADOŠU NIŠU MEKLĒTĀJI (IT, jaunās…

ĀRVALSTU UN VIETĒJIE INVESTORI

LIELIE UZŅĒMUMI, LIELĀKIE DARBADEVĒJI

BIJUŠIE iedzīvotāji, DZĪVO CITUR LATVIJĀ

BIJUŠIE iedzīvotāji, DZĪVO ĀRVALSTĪS

POTENCIĀLIE iedzīvotāji

ESOŠIE iedzīvotāji

Valmieras pilsētas izaugsmei prioritārās mērķgrupas 

prioritātes (1 = augstākā)



PAMATA VĒRTĪBAS 
izceļot pagātnes stiprās puses un nākotnes ambīcijas 

 

1. VESELI, RADOŠI, 

IZGLĪTOTI, 

PATRIOTISKI UN 

PĀRLIECINĀTI CILVĒKI 

2. DABA, VIDE, 

SAKOPTĪBA UN GAUJA 

3. VIETA IZAUGSMEI UN 

ATTĪSTĪBAI, DARBS 

UN LABKLĀJĪBA 

 

 

 

‘THINKS TO CREATE’ – Valmiera excels in the governance, 
science, business, education, culture and sport 

‘INSPIRING DIVERSITY’– Valmiera has a vibrant culture 
with a great mix of creative people and skills – all within a 
setting of inspiring natural beauty especially of Gauja 
River 

‘STRIVING FOR EXCELLENCE’ – Valmiera and Latvia share 
this Latvian work ethic, which drives the Hanseatic city’s 
past successes and future ambitions 

‘SINCERE WARMTH’ – Valmiera people extend a helpful, 
genuine welcome to all 

‘UNDERSTATED ELEGANCE’ – Valmiera is not boastful or 
arrogant about its achievements, but quietly confident in 
everything it does 



STANDARTI UN IZTURĒŠANĀS 

• VALMIERA DOMĀ UN RADA 
• Radošā nemiera Valmiera [tūrisma stratēģijā]  

 
• Līdzdalība sabiedriskos procesos un aktīva 

pilsoniskā sabiedrība 
• Radošums un uzņēmējdarbības gars 
• Nacionālo identitāti, valstiskumu stiprinoša 
• Drošība, droša pilsēta 
• Sadarbība (īpaši ar kaimiņu novadiem, reģionu 

plašāk, ārvalstu sadarbības pilsētas) 
• Starpkultūru dimensija 



VALMIERAS 
IDEJA  

zīmola kodols 

VALMIERA – 
PERSONĪBA  

zīmola vēstījums 
cilvēciskā raksturā 

EMOCIONĀLIE LABUMI  

kā Valmiera liek justies 
galvenajām mērķgrupām 

FUNKCIONĀLIE LABUMI  

materiālie labumi galvenajām 
mērķgrupām 

IEZĪMES UN SIMBOLI  

kas atšķir no citām pilsētām (vēstures notikumi, 
simboliskās vietas, personības, identitātes 

produkti, publiskie pasākumi u.c.) 
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simboliskās vietas 



Valmiera kā personība 


