Aptaujas par sportu Valmierā rezultāti

Sporta dzīvē iesaistās aktīvi
Valmieras un tuvējo novadu iedzīvotāji aktīvi, esot skatītāji vai dalībnieki, iesaistās Valmieras pilsētas
sabiedriskajā un sporta dzīvē.

44,4% aptaujāto norāda, ka aktīvā dzīvesveida pasākumos iesaistās vismaz reizi nedēļā. Vairāk nekā
trešā daļa respondentu (35,7%) atbildējuši, ka apmeklē sporta pasākumus vismaz reizi nedēļā visa
gada garumā, bet 8,7% aptaujāto atzīst, ka sporta un sabiedriskajā dzīvē iesaistās tikai nedēļas
nogalēs. Tikai 4,8% respondentu norāda, ka neiesaistās sporta dzīvē, un 23,7% to dara reizi mēnesī
vai retāk.
Ņemot vērā, ka pavasara – vasaras sezona ir sporta notikumiem bagātākā Valmierā un tās apkārtnē, arī
pasākumu apmeklētība ir augstā līmenī – 31,4% aptaujas dalībnieku apmeklē lielākos sporta pasākumus
tieši šajā laika posmā. Rudens – ziemas periodā samazinās gan sporta pasākumu, gan to apmeklētāju skaits.
To apstiprina 16,9% respondentu, atzīmējot, ka apmeklē sporta pasākumus laika posmā no septembra līdz
februārim.

Lielie sporta notikumi novērtēti atzinīgi
2017.gads Valmieras sporta dzīvē bijis aktīvs. Visaugstākos vērtējumus saņēmuši lielie sporta notikumi,
nostiprinot atpazīstamību Valmierā. Vairāk nekā 60% respondentu šos pasākumus vērtē kā ļoti labus vai
teicamus.
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Visaugstāk novērtētie sporta pasākumi 2017.gadā:

Sportlat Valmieras
maratons
Valsts prezidenta balvas
izcīņa vieglatlētikā
SEB MTB maratons

Teicami

Ļoti labi

Viduvēji

Slikti

Nav viedokļa

25,1%

46,4%

12,1%

2,9%

13,5%

23,2%

44%

15,5%

1,4%

15,9%

17,9%

49,3%

10,1%

0,5%

22,2%

Valmierā 2017.gadā notikušie pilsētas nozīmes un valsts mēroga sporta un aktīvās atpūtas pasākumi,
sasniedzot vairāk nekā 50% kopējo atbilžu skaitu vērtējumos “ļoti labi” un “teicami”, ir:

Latvijas Jaunatnes
olimpiāde 2017
Velo-kino festivāls “Kino
Pedālis”
Skrējiensoļojums “Rīga Valmiera”
Basketbola komandas
“Valmiera/ORDO” mājas
spēles
Basketbola komandas
“Valmiera Glass/ViA”
mājas spēles

Teicami

Ļoti labi

Viduvēji

Slikti

Nav viedokļa

18,8%

37,2%

14,5%

1%

28,5%

14%

41,5%

18,4%

3,4%

22,7%

14%

40,6%

11,6%

0,5%

33,3%

17,9%

33,8%

16,9%

10,1%

21,3%

17,9%

33,8%

11,6%

1,4%

35,7%

Pasākumi, kuros respondenti visvairāk atzīmējuši atbilžu variantu “nav viedokļa”, kas nozīmē, ka šos
pasākumus nav apmeklējuši vai nav saņēmuši atsauksmes par norisi, ir: nūjošanas pasākumi (55,6%);
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Latvijas čempionāts Latīņamerikas dejās (53,6%); Pasaules sniega diena (51,2%); Latvijas čempionāts
spēkavīriem un “Kalniešu spēles” (45,9%); Vidzemes fitnesa diena (44,9%); basketbola turnīrs “Valmiera
Summer Cup 2017” (43,5%).

Nūjošanas pasākumi
Latvijas čempionāts
Latīņamerikas dejās
Pasaules sniega diena

Teicami
4,3%

Ļoti labi
16,9%

Viduvēji
15,9%

Slikti
7,2%

Nav viedokļa
55,6%

5,3%

19,3%

14,5%

7,2%

53,6%

3,9%

19,8%

16,9%

8,2%

51,2%

Vairāk gatavi iesaistīties tautas sportā

Aptaujas dalībnieki kā trīs prioritātes sporta un aktīvā dzīvesveida pasākumu rīkošanai izvirzījuši tautas
sporta (69,1%), aktīvā tūrisma (49,8%) pasākumus un komandu sporta veidu sacensības (42,5%).
Ar 40,1% kā prioritāti respondenti norādījuši nepieciešamību rīkot bērnu un jauniešu vasaras
nometnes. Ņemot vērā, ka valmierieši labprāt iesaistās aktīvā dzīvesveida un sporta pasākumos, liels
pieprasījums (35,3%) ir skriešanas seriālu, orientēšanās sacensību un kontūrskrējienu organizēšanai.
Ar vienādu iegūto atbilžu skaitu 17,9% aptaujāto kā prioritāti norāda ūdens un tehnisko sporta veidu
pasākumu rīkošanu un attīšanu.
65,2% respondentu norāda, ka jauniešiem nepieciešams pievērst vislielāko uzmanību un rīkot veselības
veicināšanas un sporta pasākumus. Otrajā un trešajā pozīcijā ierindotas ģimenes ar bērniem un vidējās
paaudzes pārstāvji, attiecīgi 54,1% un 53,1%. Tālāk seko bērni (43%), seniori (33,8%) un bērni ar speciālām
vajadzībām (28%).
Rezultāti skaidrojami ar mūsdienu jauniešu mazkustību, pastiprinātu viedierīču izmantošanu un
socializēšanās trūkumu, kas vecākos raisa bažas. Rezultāti rāda, ka valmierieši labprāt apmeklētu un
piedalītos sporta pasākumos kopā ar ģimeni.
Visvairāk informācijas iegūst sociālajos tīklos
Galvenokārt iedzīvotāji par sporta pasākumiem uzzina, lietojot sociālos tīklus Facebook, Twitter (57,5%),
tāpat arī Valmieras pilsētas mājaslapā www.valmiera.lv, portālā www.valmieraszinas.lv (66,7%). Liela daļa
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aptaujāto informāciju par sporta pasākumiem Valmierā iegūst no draugiem, radiem un paziņām. Drukātos
informatīvos materiālus afišas, banerus, Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvo izdevumu “Valmiera
domā un rada” un bukletu “Drīzumā Valmierā. Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas novados” informācijas gūšanai
par sporta pasākumiem izmanto 124 aptaujātie jeb 59,9%. Tikai 13% iedzīvotāju šobrīd izmanto mobilās
lietotnes “Mana Valmiera” sniegtās iespējas. Sporta klubu mājaslapās informāciju par sporta notikumiem
Valmierā meklē 32,4% aptaujāto.
34,8% atbildējuši, ka informācija par sporta un aktīvā dzīvesveida pasākumiem ir pietiekama, bet 55,6%
norāda, ka informācijas trūkst, bet zina, kur to meklēt. Tikai nedaudz vairāk nekā 9% respondentu uzskata,
ka informāciju par sporta pasākumiem vajadzētu vairāk.
Aptaujātie, kuri uzskata, ka informācijas ir nepietiekami, kā ieteikumus situācijas uzlabošanai norādījuši vides
reklāmu izvietošanu pilsētvidē (autobusu pieturās, tirdzniecības vietās u.c.), paplašināt un izvietot pasākumu
kalendāru mājaslapā www.valmiera.lv.

Sporta pasākumus apmeklē labprāt

60,4% norāda, ka lielākoties ir skatītāji pilsētā notiekošajos sporta pasākumos. Savukārt 35,3% tajos
piedalās kā sportisti. 2,9% respondentu pasākumus organizē, bet treneri ir 1,4% aptaujāto.
61,6% respondentu apmeklē sporta pasākumus, jo interesē dažādi sporta veidi, bet 31,2% norāda, ka patīk
iesaistīties pilsētas sabiedriskajā un sporta dzīvē. 25,6% sporta pasākumu apmeklētāju iesaistās sporta
dzīvē pilsētā, jo paši agrāk nodarbojušies ar sportu, bet 27,2% sporta pasākumos atbalsta savus bērnus.
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Sports – iknedēļas aktivitātes

20,8% respondentu norāda, ka ar sportu nodarbojas 5-7 reizes nedēļā un ir ļoti fiziski aktīvi. Toties 12 reizes nedēļā, kas ir minimums, lai uzturētu veselību, ar fiziskajām aktivitātēm nodarbojas 39,1%
aptaujāto. 3-4 reizes nedēļā ar fiziskajām aktivitātēm nodarbojas 30,9% respondentu, un tikai 9,2%
aptaujāto ar fiziskajām aktivitātēm nenodarbojas. Kā iemeslu lielākoties minot laika un motivācijas
trūkumu.
Lielākā daļa – 66,2% aptaujāto – nav sporta organizāciju biedri.
Aptaujātie iedzīvotāji norāda, ka visvairāk izmanto pilsētvides sniegtās iespējas, lai pastaigātos (68,6%),
nūjotu, skrietu un brauktu ar velosipēdiem (49,8%). Gandrīz puse aptaujāto (46,4%) norāda, ka izmanto Jāņa
Daliņa stadiona piedāvātās iespējas, un 32,9% izmanto Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parka piedāvājumu.
Ziemas periodā ļoti pieprasīta ir slidošana, to min 31,9% aptaujāto, kas izmanto publisko slidošanu Vidzemes
Olimpiskajā centrā. Kā iecienītas aktīvās atpūtas iespējas iedzīvotāji norāda arī peldēšanu, skriešanas
pasākumus un sportošanu publiski pieejamos sporta laukumos.
Jāpiemin, ka Valmieras Bērnu sporta skolas piedāvātās mācību programmas izmanto (VBSS) 21,8%
aptaujāto, savukārt 73,8% neizmanto, bet atlikušie respondenti norādījuši citas atbildes. Var secināt, ka liela
daļa respondentu ir vecāki, kuri nākotnē plāno pieteikt bērnus Valmieras Bērnu sporta skolas programmās.
Ņemot vērā plašo Valmierā pieejamo ārpusstundu pulciņu un interešu izglītības piedāvājumu, kur bērniem
un jauniešiem programmas piedāvā arī Valmieras Mākslas vidusskola, Valmieras Mūzikas skola, Valmieras
Jaunatnes centrs “Vinda”, Valmieras Kultūras centrs u.c., redzams, ka vairāk nekā ceturtā daļa respondentu
izmanto tieši VBSS piedāvātās programmas.

Sporta infrastruktūras piedāvājums novērtēts kā labs
Vairākums respondentu sporta infrastruktūru Valmierā novērtē kā ļoti labu vai viduvēju. Valmieras pilsētas
lielākās sporta infrastruktūras daļas – Vidzemes Olimpiskais centrs, Jāņa Daliņa stadions un Daliņu pludmale
– tiek vērtētas kā ļoti labas. Teicami 26% respondentu novērtējuši Vidzemes Olimpisko centru, 18,4% – Jāņa
Daliņa stadionu, 12,1% – Daliņu pludmali un 12,6% – bērnu rotaļu laukumus. Novērtējumu “ļoti labi” snieguši
vairāk nekā 40% aptaujāto šīm sporta infrastruktūras daļām: Vidzemes Olimpiskajam centram 48,3%,
J.Daliņa stadionam 48%, bērnu rotaļu laukumiem 47,8%, Daliņu pludmalei 44,4%, airēšanas bāzei “Krāces”
42%.
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Vidzemes Olimpiskais
centrs
Jāņa Daliņa stadions
Bērnu rotaļu laukumi

Teicami
25,6%

Ļoti labi
48,3%

Viduvēji
13,5%

Slikti
3,9%

Nav viedokļa
8,7%

18,4%
3,9%

47,8%
46,9%

27,1%
22,7%

2,9%
2,9%

3,9%
15%

Viszemāko vērtējumu “slikti”, visvairāk sporta infrastruktūras vidū saņēma velojoslas pilsētā (20,8%),
peldbaseins Meža ielā (16,4%) un sporta laukumi pie izglītības iestādēm (15%).

Velojoslas pilsētā
Peldbaseins Meža ielā
Sporta laukumi pie
Valmieras izglītības
iestādēm

Teicami
6,8%
5,3%
3,9%

Ļoti labi
22,7%
19,8%
23,7%

Viduvēji
42%
40,1%
34,8%

Slikti
20,8%
16,4%
15%

Nav viedokļa
7,7%
18,4%
22,7%

Visvairāk atbilžu variantu “nav viedokļa” iekštelpu stieņu parks (59,4%,), airēšanas bāze (32,9%), futbola
stadions Sporta ielā (34,3%) un Valmieras skeitparks (33,3%).

Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras objekti, ko, pilsētā vajadzētu uzlabot, pārbūvēt vai turpināt
attīstīt: velojoslas pilsētā 20%; sporta laukumi pie izglītības iestādēm 15%; J.Daliņa stadions 14%;
futbola stadioni pilsētā 11%; brīvdabas trenažieri, stieņu sistēmas 9%; bērnu rotaļu laukumi 8%;
distanču slēpošanas trases 6%; tenisa laukumi 5%; basketbola laukumi, skeitparks, airēšanas bāze
4%.
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Ar pārliecinošiem 82,1% respondenti norāda, ka Valmierā piedāvātais sporta veidu un programmu klāsts ir
pietiekams. 12,6% norāda, ka piedāvājumu nepieciešams papildināt ar slēpošanas un peldēšanas iespējām,
kā arī papildu bērnu rotaļu un āra trenažieru laukumiem.

Iedzīvotāju ieteikumi Valmieras sporta nozares attīstīšanai
Lai turpinātu attīstīt sporta nozari Valmierā, iedzīvotāji norāda piecas galvenās lietas un procesus, kas
jāuzlabo:
1. Tautas sporta attīstīšana – skriešanas seriālu, orientēšanās sacensību, slēpošanas kustības
atbalstīšana visiem pieejamā veidā – 22%.
2. Veikt sporta klubu, kuriem ir līdzīgi uzdevumi un mērķauditorija, apvienošanu, izvirzīt prioritāros sporta
veidus un ilgtermiņa mērķus, pie tiem pieturēties un publiskot šādu informāciju – 19%.
3. Atlaižu sistēmas izveidošana Valmierā deklarētajiem iedzīvotājiem un ģimenēm – 15%.
4. Veselības vingrošanas un fitnesa nodarbību popularizēšana un veidošana dažādām mērķgrupām –
11%.
5. Fokuss uz pasākumu kvalitāti un nozīmīgumu, nevis to skaitu. Rīkot starptautiskus pasākumus,
sacensības – 7%.

Informācija par respondentiem
2,4% aptaujāto ir vecuma grupā līdz 16 gadiem, bet 3,4% ir 56 gadus veci vai vecāki. Visvairāk respondentu
ir no vecuma grupas 26–45 gadi, bet 46–55 vecumgrupā ir 8,7% aptaujāto. 21,7% aptaujāto bijuši gados
jaunākie darbspējas vecuma respondenti.
83,6% respondentu ir valmierieši, liela daļa pārējo respondentu ir tuvējo novadu iedzīvotāji vai ir saistīti ar
galvaspilsētu Rīgu.

Valmieru apmeklē, lai:
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No 16,4% respondentu, kuri nav Valmieras pastāvīgie iedzīvotāji, lielākā daļa (55,9%) Valmieru
apmeklē, lai piedalītos sporta un aktīvā dzīvesveida pasākumos. 52,9% citu novadu un pilsētu
iedzīvotāji ierodas Valmierā, lai strādātu, 23,5%, lai paši nodarbotos ar fiziskām aktivitātēm, bet 14,7%
ierodas, lai studētu un mācītos.

Kopsavilkums
Valmieras pilsētas pašvaldības veidotajā iedzīvotāju aptaujā par sportu Valmierā, kas norisinājās no
2018.gada 19.janvāra līdz 18.februārim, iesaistījās vairāk nekā 200 cilvēku.
Pilsētā notiekošie sporta pasākumi ir augsti novērtēti un labi apmeklēti. 42.9% aptaujāto norāda, ka aktīvā
dzīvesveida pasākumus apmeklē un tajos iesaistās vismaz reizi nedēļā, bet astoņi no 2017.gada sporta
pasākumiem iedzīvotāju vidū saņēmuši vairāk nekā 50% atbilžu vērtējumam “ļoti labi” vai “teicami”. Sporta
pasākumos lielākoties (60,4%) iedzīvotāji iesaistās kā skatītāji, bet 35% piedalās kā sportisti.
35% aptaujāto norāda, ka ir kādas sporta organizācijas vai kluba biedri. Augsts rādītājs ir jautājumā par to,
cik bieži respondenti nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm – tikai 8,9% atbildējuši, ka ar sportu un fiziskām
aktivitātēm nenodarbojas, un kopumā vairāk nekā puse respondentu sporto vairāk nekā divas reizes nedēļā.
Iedzīvotāju atbildes apliecina, ka Valmierā ir pietiekami daudz iespēju sportot un piedalīties dažādās sporta
programmās.
Iedzīvotāji, sportojot un pavadot brīvo laiku fiziski aktīvi, visvairāk izmanto pilsētā pieejamās iespējas
brīvdabas pastaigām, nūjošanai, skriešanai, sportošanai Jāņa Daliņa stadionā un aktivitātes Gaujas Stāvo
krastu teritorijā. Lai nodrošinātu bērnu un jauniešu fizisko attīstību, 22,2% iedzīvotāju izmanto Valmieras
Bērnu sporta skolas piedāvātās profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas.
Valmiera – basketbola pilsēta. Basketbols pilsētā ir ar dziļām un senām saknēm. Arī aptaujas rezultāti
parāda, ka iedzīvotāju vidū šis sporta veids ir populārākais. Vairāk nekā 50% aptaujāto gan Valmieras
basketbola komandas “Valmiera/ ORDO”, gan basketbola komandas “Valmiera Glass/ViA” mājas spēles
vērtē ļoti labi vai teicami. Iedzīvotāji norāda, ka nepieciešams atjaunot esošos sporta laukumus pie skolām
un Jāņa Daliņa stadionu, lai brīvajā laikā pilnvērtīgi nodarbotos ar basketbolu.
Arī futbola saknes Valmierā ir senas. Lai gan valmierieši vairāk nekā desmit gadus nav spēlējuši augstākajā
līgā, 2018.gadā Valmieras komanda atgriezīsies Latvijas futbola virslīgā. Futbola komandas “Valmiera
Glass/ViA” mājas spēles ir labi apmeklētas, un tās vērtē ļoti labi vai teicami 48% aptaujāto.
Kā vienu no pilsētas atzītākajiem sporta veidiem jāmin arī florbolu, kur vietējā komanda “FBK Valmiera” pulcē
lielu skaitu apmeklētāju, atbalstot sportistu dalību Latvijas florbola virslīgā. Valmieras Bērnu sporta skola
savā programmu klāstā piedāvā gan basketbolu, gan futbolu, gan florbolu, kas veido lielisku platformu jauno
sportistu un potenciālo čempionu sagatavošanai.
Vairāk nekā 49% aptaujāto labprāt izmanto pilsētā pieejamās velobraukšanas iespējas, bet respondenti arī
norāda, ka tieši velojoslas nepieciešams attīstīt un uzlabot. Valmierā 2018.gadā tiks pabeigts jaunais
peldbaseinu komplekss, kas radīs iespēju pilnvērtīgi nodarboties ar peldēšanu jaunās telpās, kā arī
2018.gadā ir uzsākta Jāņa Daliņa stadiona pārbūve un vieglatlētikas manēžas būvniecība. Jaunais sporta
komplekss sniegs iespēju iedzīvotājiem aktīvi sportot pašiem un vērot augsta līmeņa sacensības vieglatlētikā
un citos sporta veidos.
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