Eiropas
nākotnes pilsēta
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Esiet sveicināti
Valmierā!
Valmiera ir pilsēta ar senām ražošanas tradīcijām.
Saražotās produkcijas uz vienu iedzīvotāju apjomā
Valmiera ir līdere valstī, divas reizes pārsniedzot
vidējo rādītāju Latvijā. Valmiera ir augoša, uz
attīstību vērsta pilsēta – zināšanu, talantu un
biznesa centrs. Esam apņēmušies turpināt veicināt
uzņēmējdarbības attīstību un veidot dinamisku
biznesa vidi.
Valmieras mērķis ir piesaistīt pilsētai talantus.
Es uzskatu, ka ārējo tiešo investīciju piesaiste
palīdzēs to sasniegt. Spēcīgi uzņēmumi, labvēlīga
uzņēmējdarbības vide, konsekventa atbalsta
sistēma un cieša sadarbība starp uzņēmējiem,
izglītības iestādēm un pašvaldību palīdzēs mums
sasniegt mērķi.
Mēs turpināsim ieguldīt resursus cilvēkos,
infrastruktūrā, jaunās teritorijās, veselības aprūpē,
sportā, kultūrā un dzīves kvalitātē.
Turpināsim piedāvāt lielisku atbalsta sistēmu,
ļaujot uzņēmējiem un investoriem Valmierā justies
gaidītiem.

Jānis Baiks,
Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs
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Valmiera skaitļos
un faktos

Valmieras ekonomiskās
ietekmes 50 km rādiuss

Valmierā no citām pašvaldībām
katru dienu ierodas aptuveni
7000 cilvēku (līdzvērtīgi 28% no
Valmieras iedzīvotāju skaita).

Igaunija

Mazsalacas
novada pašvaldība

Rūjienas
novada pašvaldība

Naukšēnu
novada pašvaldība

Valkas
novada pašvaldība

Alojas
novada pašvaldība
Burtnieku
novada pašvaldība

Strenču
novada pašvaldība

Valmiera
Limbažu
novada pašvaldība

Kocēnu
novada pašvaldība

Svarīgākie fakti:
Teritorija:
19,35 km2

Dibināšanas gads:
1283

Iedzīvotāju skaits Valmierā: 24 870
Iedzīvotāju skaits Valmieras ekonomiskās
ietekmes rādiusā: 148 090
Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā Valmierā: 15 356
Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā Valmieras
ekonomiskās ietekmes rādiusā: 93 737
IKP uz vienu iedzīvotāju:
2.vietā Latvijā aiz Rīgas – 15 547 eiro
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Pārgaujas
novada pašvaldība

Beverīnas
novada pašvaldība

Smiltenes
novada pašvaldība

Priekuļu
novada pašvaldība
Raunas
novada pašvaldība

Krimuldas
novada pašvaldība

Cēsu novada
pašvaldība
Līgatnes
novada pašvaldība

Siguldas
novada pašvaldība

Amatas
novada pašvaldība

Jaunpiebalgas
novada pašvaldība
Vecpiebalgas
novada pašvaldība
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Atrašanās vieta

120 km līdz Rīgas lidostai, kas
piedāvā savienojumus ar vairāk nekā
100 galamērķiem
2h 40min
2h 50min
2h 25min
2h 15min
3h
1h 30min
1h 20min

Valmiera atrodas stratēģiski
nozīmīgā vietā – Latvijas
Ziemeļaustrumos pie A3 autoceļa,
kas savieno Latviju ar Igauniju.

Hītrovas lidosta, Londona
Šarla de Golla lidosta, Parīze
Amsterdamas Šipholas lidosta, Amsterdama
Frankfurtes lidosta, Frankfurte
Stambulas Ataturka lidosta, Stambula
Šeremetjevas starptautiskā lidosta, Maskava
Kopenhāgenas lidosta, Kopenhāgena

85 km
Igaunija

Ainaži

50 km
Igaunija

Valmiera

130 km
Krievija

300 km
Ventspils

Alūksne

107 km
Rīga

RIX

Jelgava

Jēkabpils
Rēzekne

330 km
Liepāja

250 km
Krievija

190 km
Lietuva

Valsts nozīmes ceļi
Dzelzceļš
Maģistrālais gāzesvads
330 kV elektropārvades līnijas
Optiskās šķiedras maģistrālā līnija
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Daugavpils
275 km
Baltkrievija

7

Mājokļu
projekts
Talantu un jauno profesionāļu
piesaistei un viņu ģimeņu
nodrošināšanai ar kvalitatīviem
īres dzīvokļiem pilsētā tiek
realizēts nozīmīgs daudzdzīvokļu
īres namu būvniecības projekts.
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600+

8.2

Nākotnē plānoto īres
dzīvokļu skaits

Veiktās investīcijas
miljonos eiro

150

5.20

Pieejamo īres
dzīvokļu skaits

Eiro/m2 mēnesī
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Dzīves
kvalitāte
Pilsēta, kuras vēsture
aizsākās viduslaikos,
sniedz tās iedzīvotājiem
bagātīgu kultūras
piedāvājumu.

Kultūras iespējas
Valmieras teātris
Valmieras Kultūras centrs
Valmieras muzejs
Valmieras integrētā bibliotēka
Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca
Vecpuišu parks un koncertzāle “Valmiera”
Mākslas galerija “Laipa”
Kino “Gaisma”
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Nozīmīgākie kultūras pasākumi
Valmieras pilsētas svētki
Valmieras Mākslas dienas
Valmieras vasaras teātra festivāls
Starptautiskā Muzeju nakts
Velo kino festivāls “Kino Pedālis”
Jautrītei Putniņai veltītais Starptautiskais
jauno pianistu konkurss
Ziemas mūzikas festivāls
Simjūda gadatirgus
Restorānu nedēļa
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(1) Valmieras teātris
(2) Tautas deju dejotāji
(3) Ladegasta ērģeles Sv. Sīmaņa baznīcā
(4) Restorānu nedēļa
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Aktīvā
atpūta
3

(1) Peldētājs Valmieras peldbaseinā
(2) Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks
(3) Skrituļslidotāji
(4) Velobraucēji
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Teicamā sporta
infrastruktūra
veicina aktīvu brīvā
laika pavadīšanu un
nodarbošanos ar
profesionālo sportu.

Sporta iespējas
Vidzemes Olimpiskais centrs:
Daudzfunkcionālā zāle
Hokeja zāle
Vieglatlētikas zāle
Futbola stadions
Jāņa Daliņa stadions
Vieglatlētikas arēna
Valmieras peldbaseins
Pludmales volejbola bāze
Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks
Māra Štromberga BMX trase “Valmiera”
Airēšanas bāze “Krāces”
Gaujas tramvajs
Valmieras skeitparks
Galvenie sporta pasākumi
Valmieras maratons
Latvijas valsts mežu kalnu divriteņu
maratons
Skrējiensoļojums “Rīga–Valmiera” 107 km
Valsts prezidenta balva vieglatlētikā
Eiropas čempionāts BMX 2019
Basketbola turnīrs jauniešiem “Valmieras
vasaras kauss”
Dažādas vietējās, nacionālās un
starptautiskās sacensības un sporta
nometnes
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Industriju pilsēta
Valmiera ir nacionālas nozīmes
rūpniecības pilsēta – līdere valstī
saražotās produkcijas apjomā uz
vienu iedzīvotāju.

23%

20%

Ķīmiskā un
tekstila rūpniecība

Mazumtirdzniecība un
vairumtirdzniecība

Lauksaimniecība un
mežsaimniecība

7%

6%

10%
Būvniecība
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Pakalpojumi

4%

3%

Mašīnbūve un
metālapstrāde

Elektroenerģija,
siltumapgāde,
ūdens apgāde,
atkritumu
apsaimniekošana

18%

Pārtikas produktu
ražošana

*Valmieras TOP 8
uzņēmējdarbības
nozaru apgrozījuma
īpatsvars
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Valmiera –
ārvalstu tiešo
investīciju
veiksmes stāsts
Trešā labākā Eiropas mikropilsēta ārvalstu
tiešo investīciju piesaistes stratēģijā 2019
Financial Times izdevums
“fDi Magazine”

Uzņēmējiem
draudzīgākā pilsēta 2018
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras balva
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Ārvalstu
investīcijas
Valmiera lepojas ar 44 ārvalstu
tiešo investīciju uzņēmumiem,
kas kopā veido 10% no pilsētas
kopējā darbaspēka, 26% no kopējā
pilsētas uzņēmumu apgrozījuma
un pilsētai ir piesaistījuši
ārvalstu investīcijas no Vācijas,
ASV, Itālijas, Polijas, Krievijas,
Zviedrijas, Igaunijas, Somijas,
Lielbritānijas, Lietuvas, Dānijas,
Kipras, Beļģijas un Indijas.
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Vieta investīcijām un
rūpniecībai

110
ha teritoriju
attīstībai

Valmieras industriālajās teritorijās
ir pieejama augstākā līmeņa
infrastruktūra – elektrības tīkli, ceļi,
gāzesvads, apgaismojuma tīkls,
dzelzceļa savienojums, ūdens un
kanalizācijas sistēmas. Investori var
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa
atlaides no 25% līdz 90% apmērā.

Ceļi
Dzelzceļš
Industriālās teritorijas investīcijām, rūpniecībai un uzņēmējdarbībai
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Dinamiska
biznesa vide
Valmierā uzņēmējdarbības vides attīstību veicina
Valmieras Attīstības aģentūra, Valmieras pilsētas
pašvaldība un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras Vidzemes nodaļa. Pilsētā atrodas arī
Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centrs,
Vidzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs
un Valmieras biznesa inkubators.
22

Uzņēmēju tīklošanās
Tirdzniecības misijas
Biznesa inkubators
Atbalsta programmas
Kopdarba telpas
Profesionālā izglītība
Mūžizglītība
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Izglītība
Valmiera ir starptautiskā UNESCO Izglītības
pilsētu sadarbības tīkla (UNESCO Global
Network of Learning Cities) dalībniece.
Visaptveroša izglītības sistēma ir Valmieras
inovāciju un uzņēmējdarbības pamatā.

8 bērnudārzi
2 sākumskolas
4 vispārējās izglītības iestādes,
tajā skaitā speciālā izglītības iestāde
2 valsts ģimnāzijas
Valmieras Mūzikas skola
Valmieras Bērnu sporta skola
Valmieras Jaunatnes centrs
“Vinda”
Valmieras Dizaina un mākslas
vidusskola
Valmieras tehnikums
Vidzemes Augstskola
Mūžizglītības iespējas
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Vidzemes
Augstskola

Valmieras
tehnikums

Viena no lielākajām reģionālajām
augstskolām ārpus Rīgas.

Moderna izglītības iestāde, kas cieši sadarbojas ar darba devējiem un
nozaru profesionāļiem. Izglītības iestāde pēc darba devēju
pieprasījuma izstrādā papildu izglītības programmas un kursus.

Studiju līmeņi:

Koledžas studijas
Bakalaura studijas
Maģistra studijas
Doktorantūras studijas
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Studiju virzieni:

Tūrisms un aktīvā atpūta
Biznesa vadība
Informācijas tehnoloģijas
Mehatronika
Būvniecība
Komunikācija, mediji un pārvaldība

Studiju līmeņi:

Vidējā profesionālā
izglītība
Profesionālā izglītība
pēc vidusskolas

Mūžizglītības iespējas

Mūžizglītības iespējas

Atvērtā universitāte

Profesionālie kursi

Studiju virzieni:

Telemehānika un loģistika
Mehānika un metālapstrāde
Informācijas tehnoloģijas
Pārtikas produktu ražošana
Viesnīcu, restorānu un
ēdināšanas pakalpojumi
Grāmatvedība
Klientu apkalpošana
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Starptautiski
atpazīstami uzņēmumi
no Valmieras
Veiksmīgi apvienojot pilsētas
uzņēmējdarbības garu un inovatīvo
valmieriešu talantus, Valmierā tiek
realizētas lieliskas idejas. Likumsakarīgi,
ka tieši Valmierā izauguši vairāki izcili
Latvijas un Eiropas līmeņa uzņēmumi.
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©seoulspace.co.kr.

VALMIERA GLASS GRUPA ir veidota, uzkrājot zināšanas un pieredzi par stikla šķiedras
ražošanu vairāk nekā 55 gadu garumā, kas to padara par vienu no vadošajiem
uzņēmumiem stikla šķiedras bāzes produktu ražošanā. VALMIERA GLASS® zīmols ir
radies Latvijā un ir plaši atpazīstams profesionāļu vidū visā pasaulē.

VALMIERA GLASS GRUPA
Lotte World Tower debesskrāpis Seulā, Dienvidkorejā

VALMIERA GLASS GRUPA piedāvā apvienot tik pārsteidzošas materiāla īpašības
un funkcijas, ka tās iespējams pielīdzināt tikai filmās un zinātniskajā fantastikā
redzētajām. Kā tas tiek paveikts, citiem šķiet neiespējami un maģiski.
Lotte World Tower debesskrāpis, kas būvēts, pielietojot
VALMIERA GLASS GRUPĀ ražoto stikla šķiedras audumu, ir augstākais
debesskrāpis Seulā un piektais augstākais pasaulē.
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WUNDER
Digitāls risinājums Finavia lidostu operatoram

Wunder ir starptautiska digitāla aģentūra, kas darbojas Latvijā,
Igaunijā un Somijā. Uzņēmums atpazīstams pēc tā unikālās
kultūras un spējas izstrādāt ilgtspējīgus digitālus risinājumus.
Uzņēmuma komandu veido vairāk nekā 130 profesionāļi,
kuri rūpējas par tiešsaistes lietotāju pieredzi
un ir atvērti izaicinājumiem.
Finavia ir lidostu operators Somijā, kas savā tīklā ietver 21
lidostu, nodrošinot nepārtrauktus starptautiskus lidojumu
savienojumus.
Wunder finavia.fi atjaunošanas ietvaros izstrādāja mūsdienīgu un
elastīgu risinājumu, kas atbalsta interneta veikala integrāciju.
Veiksmīgas sadarbības rezultātā jaunās Finavia mājaslapas
risinājums 2018. gadā saņēma Eiropas un Vācijas Splash Awards
augstāko apbalvojumu e-komercijas kategorijā.
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VALPRO
VALPRO kvalitāte atbilst NATO standartiem

VALPRO ir viens no lielākajiem metāla degvielas kannu,
piederumu un ugunsdzēšamo aparātu balonu ražotājiem,
kas nodrošina arī gāzes balonu pārbaudi. Jau vairāk nekā
55 gadus uzņēmums klientiem piedāvā visaugstākās
kvalitātes metāla izstrādājumus un metālapstrādes
pakalpojumus visā pasaulē.
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DAIĻRADE KOKS
Augstas kvalitātes koka mēbeles

Uzņēmuma galvenā prioritāte ir videi draudzīga un ētiska
ražošana. DAIĻRADE KOKS eksportē augstas kvalitātes mēbeles
uz valstīm visā pasaulē, sākot no Amerikas Savienotajām Valstīm
līdz pat Austrālijai. MiLDWILD ir viena no DAIĻRADE KOKS
ražotajām mēbeļu kolekcijām. Lai radītu dabiskas mēbeles,
mēs atlasām tikai labākās sastāvdaļas: mežonīgu dabu, saldus
sapņus, bērnības atmiņas un meistarību.
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VALMIERAS PIENS
Mūsdienīgi piena produkti ikdienai un rūpniecībai

AS VALMIERAS PIENS ir piena nozares aizsācējs Valmierā
un Latvijā. Uzņēmums kopš 2012. gada ietilpst Latvijā
vadošās piena pārstrādes uzņēmumu grupā FOOD UNION
un specializējas gan tradicionālo un fermentēto piena
produktu ražošanā plašam patēriņam, gan arī nodarbojas
ar svaigā piena iepirkšanu un industriālo
piena produktu realizēšanu.
VALMIERA ir uzņēmuma populārākais piena produktu
zīmols. Tas 2019. gadā piedzīvojis grandiozas pārmaiņas:
radīta mūsdienīga vizuālā identitāte, VALMIERA
produktu klāsts paplašināts ar 14 jauniem produktiem
un ir modernizēts biezpiena ražošanas process.
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VALTANKS
Augstas kvalitātes degvielas tvertnes

VALTANKS atrodas Valmierā un pieder Zviedrijas uzņēmumam.
Kopš izveidošanas VALTANKS ir sevi apliecinājis kā kvalitatīvs degvielas
uzglabāšanas tvertņu piegādātājs Latvijas un Skandināvijas degvielas
tirgos. Uzņēmums sniedz pakalpojumus tādiem naftas izplatītājiem kā
Neste un Circle K.
Pazemes degvielas uzglabāšanas tvertnes ir uzņēmuma galvenais
produkts. Lielāko degvielas pazemes uzglabāšanas tvertņu tilpums ir
150m3 ar diametru 2500 vai 3000 mm.
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VALMIERAS
ATTĪSTĪBAS
AĢENTŪRA

VALMIERAS
PILSĒTAS
PAŠVALDĪBA

Purva iela 12A, Valmiera
LV-4201, Latvija
agentura@valmiera.lv
www.develpovalmiera.lv
+371 261 807 33

Lāčplēša iela 2, Valmiera
LV-4201, Latvija
pasts@valmiera.lv
www.valmiera.lv
+371 64207120
Gints Bērtiņš
Attīstības pārvaldes vadītājs
gints.bertins@valmiera.lv
+371 294 396 30

investinvalmiera.eu
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