
 Valmieras pilsētas vides deklarācija apliecina Valmieru kā zaļu pilsētu, kur rūpējas par tīru un 
sakārtotu pilsētvidi, dabas vērtību saglabāšanu un ietekmes uz apkārtējo vidi mazināšanu, popularizē 
dabai un cilvēkam draudzīgu dzīvesveidu un kopumā veicina pilsētas ilgtspējīgu attīstību, līdzsvarojot 
ekonomiskās, sociālās, kultūras un dabas vides intereses.
 Deklarācija ir atbildības uzņemšanās par vides saglabāšanu un veidošanu Valmieras pilsētā šodien 
un nākamajām paaudzēm.
 Valmieras pilsētas pašvaldība nodrošinās labu vides pārvaldības praksi un, apstiprinot Valmieras 
pilsētas vides deklarāciju, apņemas:

NODROŠINĀT DABAS DAUDZVEIDĪBU UN MAZINĀT IETEKMI UZ VIDI

1. Nodrošināt dabas vērtību un īpaši aizsargājamo dabas objektu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un 
veicināt izpratni par to sniegto ekosistēmu pakalpojumu potenciālu;

2. Mazināt mehānisko transportlīdzekļu emisijas, veicinot videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošanu 
un pārvietošanos ar nemotorizētajiem transporta līdzekļiem, īpaši velosipēdiem, nodrošinot un 
attīstot tam piemērotu infrastruktūru;

3. Turpināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošu projektu realizēšanu;
4. Pakāpeniski pāriet uz atjaunojamās enerģijas ražošanu un izmantošanu siltumapgādē;
5. Izskaust sadzīves atkritumu nonākšanu dabas teritorijās, veicināt sadzīves atkritumu apjoma 

samazināšanu, šķirošanu un nodošanu otrreizējai pārstrādei;
6. Sekmēt kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, nodrošinot labu dzeramā ūdens 

kvalitāti, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu;

VEICINĀT SABIEDRĪBAS VIDES APZIŅU UN VIDEI DRAUDZĪGU RĪCĪBU

7. Izstrādāt un ieviest vides komunikācijas programmu, integrējot vides informāciju, izglītību, līdzdalību 
un videi draudzīgu rīcību visos pašvaldības darbības virzienos, vides un attīstības projektos;

8. Izmantojot pašvaldības iespējas, sadarbībā ar visām interešu grupām informēt, izglītot un iesaistīt 
sabiedrību vides aizsardzības jautājumu risināšanā, kampaņās, vides sakopšanas un vides izglītības 
akcijās;

9. Sekmēt vides izglītību Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs;
10. Veicināt iedzīvotāju, katras mājsaimniecības un visas sabiedrības vides apziņu un rīcību, aicinot 

domāt, rīkoties videi draudzīgi, nodrošināt un sekmēt videi draudzīgu rīcību ikdienā mājās, skolā, 
darbavietās un publiskajā telpā;

NODROŠINĀT PILSĒTAS ILGTSPĒJĪGU ATTĪSTĪBU

11. Izstrādāt un ieviest vides pārvaldības sistēmu, integrējot un attīstot zaļās pilsētas pieeju pašvaldības 
plānošanas dokumentos un ikdienas darbā;

12. Nodrošināt ilgtspējīgas un veselīgas pilsētvides uzturēšanu un attīstību, tiecoties uz zaļās 
infrastruktūras un universālā dizaina principu iekļaušanu pilsētvidē;

13. Atbalstīt inovatīvas un videi draudzīgas uzņēmējdarbības un tehnoloģiju attīstību pilsētā, tostarp 
ekotehnoloģiju risinājumus;

14. Popularizēt videi draudzīgu tūrismu un veicināt ekotūrisma pakalpojumu attīstību.

 Valmieras pilsētas pašvaldība apņemas veidot un veicināt interešu grupu sadarbību vides jomā 
pilsētā, apkārtējos novados, reģionā, valsts un starptautiskā mērogā.
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