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Ievads

Valmieras novada attīstības programma 2022. - 2028. gadam (turpmāk – Attīstības
programma) ir vidēja termiņa pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments,
kurā ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcību virzieni Valmieras novada
pašvaldības attīstības stratēģijā 2022.-2038. gadam (turpmāk – Stratēģija) izvirzīto
ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, kā arī īstermiņa pasākumi (rīcības plāns,
investīciju plāns) un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas
kārtība.

Attīstības programmas izstrāde ir uzsākta ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
2021.gada 28.janvāra sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.2, 3.§) “Par jaunveidojamā
Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam un Valmieras
novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu”. Abiem
plānošanas dokumentiem ir piemērots stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.1

Attīstības programmas izstrādes uzdevumi:

 Attīstības programmas izstrādes laikā sadarboties ar izstrādes darba grupu;

 Organizēt un vadīt vismaz 3-4 tematiskās darba grupas, kuras tiekas vismaz 3 reizes:
esošās situācijas analīze un izvērtēšana, nozaru datu apkopojums un priekšlikumi;

 Pašreizējās situācijas analīzes veikšana;

 Stratēģiskās daļas izstrāde;

 Rīcības plāna izstrāde;

 Investīciju plāna izstrāde;

 Īstenošanas uzraudzības kārtības izstrāde;

 Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem, t.sk., publiskajās apspriešanās
iesniegtos priekšlikumu analīze;

 Nodrošināt sabiedrības informēšanu un līdzdalības iespējas:

o Informācijas sagatavošana par Attīstības programmas izstrādes aktivitātēm,

atbildes uz jautājumiem;

o iedzīvotāju aptaujas veikšana (vismaz 1200 respondenti, ievērojot

proporcionalitāti pret teritoriālo vienību iedzīvotāju skaitu un datu
reprezentivitāti pēc sociāli demogrāfiskā raksturojuma).

o Attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas sapulces (vismaz viena

sapulce katrā novada teritoriālajā apvienībā) un rezultātu apkopošana;

o Infografiku izstrāde – programmas attēlojums iedzīvotājiem viegli uztveramā

veidā.

Attīstības programma sastāv no četriem sējumiem: “Esošā situācija”, “Stratēģiskā daļa”,
“Rīcības plāns” un “Investīciju plāns”. Rīcības plāns un Investīciju plāns tiek aktualizēti,
ņemot vērā plānu izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto pašvaldības
budžetu.2

Attīstības programmas izstrādi vadīja Valmieras novada pašvaldības izveidota Vadības
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grupa. Izstrādes laikā tika vairākkārtīgi organizētas tematisku darba grupu sanāksmes.
Notika iedzīvotāju aptauja (1237 iedzīvotāji), kā arī publiskā apspriešana. Stratēģijas
izstrādei tika piesaistīts pilsētplānošanas uzņēmums SIA “Grupa93”.
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1 Valmieras novada portrets

Valmieras novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā un robežojas ar Igauniju.

Valmieras novada kopplatība ir 294 122 ha jeb 2 941 km2 jeb 4,6 % no Latvijas.

2021.gada sākumā Valmieras novadā dzīvo 51 048 iedzīvotāji, tostarp 23 046 iedzīvotāji
(45%) Valmieras pilsētā.

Administratīvais centrs ir Valmiera. Novada pārvaldes iedalījuma jeb pašvaldību
apvienību centri ir Brenguļos, Burtniekos, Kocēnos, Mazsalacā, Naukšēnos, Rūjienā un
Strenčos.

Apdzīvojuma struktūra: viena no 10 Latvijas valstspilsētām Valmiera, pilsētas Rūjiena,

Mazsalaca, Seda, Strenči, Rūjiena, 53 ciemi 26 pagastos, pēc iedzīvotāju skaita lielākie ciemi –
Valmiermuiža, Kocēni, Zilaiskalns, Naukšēni, Rencēni, Matīši, Burtnieki, Rubene, Dikļi, Vaidava.

Ģeogrāfiskais novietojums: Vidzemes plānošanas reģionā, Latvijas ziemeļaustrumu daļā.

Novada centra Valmieras pilsētas attālums līdz galvaspilsētai – 107 km.

Izglītības pakalpojumi: pirmsskolas izglītību nodrošina 24 izglītības iestādes kopumā 31

struktūrvienībā. Pamatizglītību nodrošina 21 izglītības iestāde 23 struktūrvienībās (vienā iestādē
un vienā struktūrvienībā – tikai līdz 4. klasei, divās iestādēs – līdz 6. klasei), vispārējo vidējo
izglītību nodrošina deviņas izglītības iestādes, profesionālo izglītību divas iestādes, augstāko
izglītību – Valmieras augstskola un Grāmatvedības un finanšu koledžas filiāle.

Kultūras pakalpojumi: Nozīmīgākais kultūras piedāvājums Valmieras novadā ir Valmierā, kur

darbojas Valmieras drāmas teātris, Valmieras kultūras centrs, koncertzāle "Valmiera", Valmieras
muzejs. Kultūras centri un bibliotēkas darbojas arī novada pilsētās un gandrīz katra pagasta
centrā. Novadā darbojas arī Naukšēnu cilvēkmuzejs, Mazsalacas novada muzejs, Rūjienas
novada izstāžu zāle, Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs "ZTornis", Neikenkalna
dabas koncertzāle Dikļos, tūrisma informācijas centri.

Sporta pakalpojumi: Sporta aktivitātes koncentrējas Valmierā, kur atrodas Vidzemes

olimpiskais centrs, Valmieras peldbaseins, Māra Štromberga BMX trase "Valmiera", Jāņa Daliņa
stadions un vieglatlētikas manēža, Valmieras bērnu sporta skola, Bertānu Valmieras basketbola
skola. Sporta aktivitātes norisinās arī pie novada izglītības iestādēm, Rūjienas novada sporta
skolā, Kocēnu sporta skolā, sporta centrā ''Baiļi'' u.c. vietās, ko piedāvā gan pašvaldība, gan
privātie uzņēmēji.

Veselības aprūpe: Novadā darbojas 42 ģimenes ārstu prakses (18 Valmierā) un 17 ārstu

prakses, kurās var saņemt valsts apmaksātus pakalpojumu. Valmieras pilsētā ir IV līmeņa
ārstniecības iestāde “Vidzemes slimnīca”, ambulatoro pakalpojumu sniedzējs SIA "Valmieras
veselības centrs", E. Gulbja laboratorijas un Centrālās laboratorijas filiāle. Novadā ir SIA
"Mazsalacas slimnīca" un VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”. Novadā darbojas 27
aptiekas.

Transporta infrastruktūra: Novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A3 (E264) (Inčukalns –

Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)), vairāki valsts reģionālie ceļi, tai skaitā P16 (Valmiera –
Matīši – Mazsalaca), P17 (Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi)), P18 (Valmiera –
Smiltene), P20 (Valmiera – Cēsis – Drabeši). Valmieras novadu šķērso dīzeļvilcienu līnija Rīga –
Valga, novadā atrodas divas dzelzceļa stacijas – Valmiera un Strenči.

Tehniskā infrastruktūra: Novadu šķērso maģistrālais gāzesvads Tallina-Vireši, 330kV
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elektropārvades līnijas starp Latviju un Igauniju: Valmiera – Tartu un Valmiera – Tsirgulina un
piecas 110 kV elektropārvades līnijas, kas Valmieru savieno ar Rūjienu, Aloju, Valku, Smilteni un
Ieriķiem.

Uzņēmējdarbība: Valmieras novada lielākie uzņēmumi pārsvarā izvietojušies Valmieras pilsētā

un tās tuvākajā apkārtnē (Kocēnu un Valmiermuižas tuvumā). Kopējais ekonomiski aktīvo
uzņēmumu skaits Valmierā - 2031, novadā 2019. – 4430 (2019.g.). Atsevišķi lieli uzņēmumi
novadā atrodas arī Rūjienas un Strenču, Sedas tuvumā. Lielākie pēc apgrozījuma uzņēmumi ir
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Vaks”, mežsaimniecības un
kokapstrādes SIA “Dižozols” un būvniecības uzņēmums SIA “Aimasa”. Valmieras novadā ir daudz
inovatīvu un jaunu uzņēmumu – digitāla aģentūra “Wunder”, degvielas uzglabāšanas cisternu
ražotās “Valtanks”, metāla degvielas kannu ražotne “Valpro”, stikla šķiedras ražotājs “Valmiera
glass”, siltuma, gāzes un skaņas mīkstās izolācijas ražotājs “Padtex Insulation”, stiklaplasta
rezervuāru, cauruļvadu u.tml. izstrādājumu ražotājs “Valmiera-Andren” u.c., kā arī plaši
atpazīstamie eksporta uzņēmumi “Valmieras piens”, Valmiermuižas alus darītava, koka mēbeļu
ražotājs “BYKO-LAT”, Rūjienas saldējums un citi.

Fiziski ģeogrāfiskais raksturojums: Lielākā daļa atrodas Ziemeļvidzemes zemienē Burtnieku,

Sedas un Trikātas līdzenumos. Pauguraines ir ziemeļu daļā – Sakalas augstienes Ērģemes
paugurainē, neliela daļa rietumos atrodas Idumejas augstienē Augstrozes paugurvalnī. Vieni no
plašākajiem purvu masīviem ir novada austrumu daļā.

Zemes izmantošana: Pusi no novada teritorijas 2021. gadā aizņem mežu platības (50%).

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 34%, ūdens objektu zemes – 5%. purvi – 4%,
apbūves zemes ar ēkām – 2%, apbūves zemes ar transporta infrastruktūru – 2%, pārējie 3% ir
krūmāji un cita izmantošana.

Nozīmīgākie (atpazīstamākie) dabas un kultūrvēstures objekti: Ziemeļvidzemes biosfēras

rezervāts, Gaujas nacionālais parks, aizsargājamais ainavu apvidus “Ziemeļgauja”, dabas parks
"Salacas ieleja", dabas liegums “Sedas purvs”, dabas liegums “Ziemeļu purvi”, dabas liegums
“Augstroze”, dabas liegums “Rūjas paliene”, Burtnieka ezers, Zilaiskalns, Rietekļa kadiķis,
Sietiņiezis, Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca, Burtnieku luterāņu baznīca, Matīšu luterāņu baznīca,
Trikātas pilsdrupas, Dikļu muiža, Valtenberģu muiža, Naukšēnu muiža, Rūjienas Sv. Bērtuļa
luterāņu baznīca, Kaņepju dižozols u.c.

Teritorijas attīstības indekss (TAI): Valmieras TAI starp valstpilsētām – viens no

augstākajiem (4.vieta), bijušajiem novadiem ar lielām teritoriālajām atšķirībām – Beverīnas,
Kocēnu, Burtnieku un Naukšēnu novads ir ar augstāku TAI nekā vidēji valstī, savukārt
Mazsalacas, Rūjienas un Strenču novadā – zem vidējā valstī.

Atpazīstamība: Gauja, Burtnieka ezers, Skaņākalna dabas parks un Salaca, Seda un Sedas

purvs, Sietiņiezis, Rūjienas saldējums, Valmiermuižas alus, Zilaiskalns, Valmieras teātra festivāls,
Valmieras pilsētas svētki, Valmieras piens, Valmieras stikla šķiedra.
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2 Sasaiste ar citiem teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2038. gadam stratēģiskie mērķi
un ilgtermiņa prioritātes, kā arī telpiskās attīstības perspektīva ir noteikta saskaņā ar
spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, augstāka līmeņa attīstības
plānošanas dokumentiem un izvērtējot sadarbības iespējas ar kaimiņu pašvaldībām
(detalizētāku aprakstu skatīt Valmieras novada Esošās situācijas raksturojumā).

Nacionālā līmeņa hierarhija Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030;
Nozaru politikas plānošanas dokumenti.

Reģions Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2030

Vietējās pašvaldības Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-
2035.gadam;
Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-
2045.gadam;
Limbažu novada Ilgtermiņa attīstības stratēģija 2022.-
2046.gadam;
Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-
2037.gadam;
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija.

Iepriekšējās vietējās
pašvaldības stratēģisko
uzstādījumu pēctecības
nodrošināšanai

Valmieras pilsētas, Rūjienas novada, Strenču novada,
Beverīnas novada, Burtnieku novada, Kocēnu novada,
Mazsalacas novada un Naukšēnu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas.
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3 Stratēģiskā daļa

Virsmērķis

Virsmērķis – iedzīvotāju labklājība

Vīzija

2040. gadā Valmieras novada iedzīvotājs ir izglītots, strādīgs, dzīvo veselīgu un videi
draudzīgu dzīvesveidu, ir pašapzinīgs un lepojas ar savu pilsētu, novadu un valsti. Ir
palielinājies Valmieras novada iedzīvotāju skaits.

Pieejamas darbavietas, dzīvesvietas, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi.
Pieaugusi iedzīvotāju labklājība. Nodrošināta iespēja iegūt konkurētspējīgu visu līmeņu
izglītību. Daudzveidīgs kultūras, sporta, tūrisma un aktīvās atpūtas piedāvājums.

Valmiera ir Baltijas ekonomiskās attīstības un sabiedriskās dzīves centrs un nacionālas
nozīmes attīstības centrs Vidzemē. Ekonomisko izaugsmi, konkurētspējīgas
uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti sekmējuši pilsētā radītie labvēlīgie
priekšnosacījumi. Industriāla un zaļa pilsēta ar inovatīvu, videi draudzīgu un līdzsvarotu
uzņēmējdarbību un pilsētvidi. Kvalitatīva un pievilcīga pilsētvide.

Valmieras novada pilsētas un lauki veido savstarpēji papildinošu ekonomiskās attīstības
un sabiedriskās dzīves tīklojumu, kas veicina tūrisma pakalpojumu pieprasījumu,
stiprina vietējo iedzīvotāju identitāti un sekmē uzņēmējdarbības aktivitāti.
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Stratēģiskie mērķi

Personības
izaugsme

(sociālais aspekts)

Uzņēmējdarbības
attīstība

(ekonomiskais aspekts)

Funkcionāla,
estētiska un zaļa
pilsētu un ciemu

vide
(pilsētvides aspekts)

Pilsētu un lauku
sinerģija

(teritoriālais aspekts)

Ilgtermiņa prioritātes

Iedzīvotāju
izglītību, veselību,

līdzdalību un
radošumu
veicinoša

pakalpojumu vide

Investīciju piesaisti
un ekonomisko

izaugsmi veicinoša
vide, nacionāli un

starptautiski
konkurētspējīgas
uzņēmējdarbības

attīstība

Inovatīva, videi
draudzīga un

līdzsvarota pilsētu
un ciemu vide

Baltijas
ekonomiskās

attīstības centrs
Vidzemē un spēcīgi

lauki

4 Vidēja termiņa prioritātes

Publisko
pakalpojumu
pieejamība

Ekonomikas un
digitālās

sabiedrības
veicināšana

Apdzīvoto vietu
publiskās

infrastruktūras
attīstība

Novada
līdzsvarotas
attīstības

pārvaldība un
transporta
savienojumi
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VP1 PUBLISKO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA

SM1 Personības izaugsme (sociālais aspekts)
IP1 Iedzīvotāju izglītību, veselību, līdzdalību un radošumu veicinoša pakalpojumu vide
VP1 Publisko pakalpojumu pieejamība

Uzdevumi:
U1 Nodrošināt konkurētspējīgu visu līmeņu izglītības piedāvājumu novadā ar augstākās
izglītības piedāvājumu Valmierā
U2 Veicināt Valmieras kā Vidzemes kultūras un sporta centra attīstību ar daudzveidīgu
novada kultūras un sporta dzīvi un radošu un veselu sabiedrību
U3 Veicināt visos aspektos aizsargātu un drošu dzīves un uzņēmējdarbības vidi
U4 Veidot iekļaujošu sociālās aizsardzības sistēmu, īpaši ģimenēm ar bērniem

U1 Izglītība

Uzdevums 1: Nodrošināt konkurētspējīgu visu līmeņu izglītības piedāvājumu
novadā ar augstākās izglītības piedāvājumu Valmierā

Rīcības virzieni:
RV1 Pirmsskolas izglītība
RV2 Vispārējā izglītība
RV3 Speciālā izglītība
RV4 Profesionālās ievirzes izglītība
RV5 Profesionālā izglītība
RV6 Augstākā izglītība
RV7 Izglītības koordinācija Valmieras novadā

Rīcību virzieni Pasākumi

RV1 Pirmsskolas
izglītība

1. Pirmsskolas izglītības iestāžu ēku atjaunošana un
energoefektivitātes palielināšana, teritoriju labiekārtošana
2. Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaite, pirmsskolas izglītības
iestāžu tīkla plānošana un bērnu pieskatīšanas pakalpojuma
uzraudzība
3. Jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, esošo iestāžu
paplašināšana
4. Pirmsskolas izglītības iestāžu mācību vides nodrošināšana ar
mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības īstenošanai
nepieciešamajiem resursiem

RV2 Vispārējā
izglītība

1. Vispārējās izglītības iestāžu ēku atjaunošana un
energoefektivitātes palielināšana, teritoriju labiekārtošana
Iekļaujošā izglītība
2. Vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības turpināšana
3. Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides nodrošināšana ar
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mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības īstenošanai
nepieciešamajiem resursiem
4. Izglītības iestāžu un izglītojamo digitālās kapacitātes
paaugstināšana
5. Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides piemērošana karjeras
izglītībai
6. Vispārējās izglītības iestāžu un jauniešu iniciatīvu centru mācību
vides uzlabošana interešu izglītībai

RV3 Speciālā
izglītība

1. Speciālās izglītības iestāžu ēku atjaunošana un
energoefektivitātes palielināšana, teritoriju labiekārtošana
2. Speciālās izglītības iestāžu mācību vides nodrošināšana ar
mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības īstenošanai
nepieciešamajiem resursiem

RV4 Profesionālās
ievirzes izglītība

1. Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tīkla stiprināšana
2. Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu ēku atjaunošana un
energoefektivitātes palielināšana, teritoriju labiekārtošana
3. Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mācību vides
nodrošināšana ar mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības īstenošanai
nepieciešamajiem resursiem

RV5 Profesionālā
izglītība

1. Profesionālās izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes
uzlabošana, teritoriju labiekārtošana un infrastruktūras attīstība
(tostarp dienesta viesnīcas, mācību un koplietošanas telpas)
2. Profesionālās izglītības iestāžu mācību vides nodrošināšana ar
mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības īstenošanai
nepieciešamajiem resursiem
3. „Zaļās skolas” koncepta ieviešana profesionālajā izglītībā
4. Darba vidē balstītās mācības

RV6 Augstākā
izglītība

1. Augstākās izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošana,
teritoriju labiekārtošana un infrastruktūras attīstība
2. Augstākās izglītības iestāžu mācību vides nodrošināšana, tostarp
digitālo risinājumu un tehnoloģiju plašākai integrēšanai studiju
procesā
3. Vidzemes augstskolas stratēģiskās specializācijas stiprināšana
Izcilības, inovāciju un zināšanu pārneses veicināšana Vidzemes
reģiona ekonomikas konkurētspējai
4. Akadēmiskā un zinātniskā personāla, studējošo un absolventu
pārrobežu mobilitāte

RV7 Izglītības
koordinācija
Valmieras novadā

1. Izglītojamo apzināšana
2. Pirmsskolas, vispārējās, interešu, profesionālās ievirzes un
profesionālās izglītības iestāžu tīkla attīstības plānošana
3. Pirmsskolas, vispārējās, speciālās, interešu, profesionālās
ievirzes un profesionālās izglītības pakalpojuma koordinēšana
4. Sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm
5. Sadarbība ar mūžizglītības (neformālās, pieaugušo) pakalpojumu
sniedzējiem
6. Izglītības politikas veidotāju un īstenotāju stratēģiskās un
analītiskās kapacitātes stiprināšana
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mūžizglītība iekļauta U4, kā arī VP2 U1

U2 Kultūra, sports, radošums

Uzdevums 2. Veicināt Valmieras kā Vidzemes kultūras un sporta centra
attīstību ar daudzveidīgu novada kultūras un sporta dzīvi un radošu un
veselu sabiedrību

Rīcību virzieni
RV1 Vidzemes kultūras centrs Valmiera
RV2 Novada sabiedriskā dzīve
RV3 Vidzemes sporta centrs Valmiera
RV4 Sports veselības veicināšanai
RV5 Veselīgs uzturs

Rīcību virzieni Pasākumi

RV1 Vidzemes
kultūras centrs
Valmiera

1. Kultūras galvaspilsēta Valmiera

RV2 Novada
sabiedriskā dzīve

1. Dziesmu un deju svētku tradīciju turpināšana un attīstība
Vidzemes reģionā

2. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbības un
amatiermākslu kustības uzturēšana un organizēšana

3. Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabāšana

RV3 Vidzemes
sporta centrs
Valmiera

1. Sasniegumu orientētas sporta infrastruktūras attīstība

RV4 Sports
veselības
veicināšanai

1. Veselīga dzīvesveida un iedzīvotāju fizisko aktivitāšu
veicināšana

Tautas sporta pasākumi- orientēšanās, distanču slēpošana, skriešana,
“Stirnu buks”, MTB riteņbraukšana

2. Sporta infrastruktūras attīstība, ietverot pielāgotā sporta
infrastruktūru

RV5 Veselīgs
uzturs

1. Pašvaldības iestāžu sadarbība ar novada lauksaimniecības
uzņēmumiem un pārtikas ražotājiem

2. Valmieras novada tirgu kustība

U3 Drošība

U3 Veicināt visos aspektos aizsargātu un drošu dzīves un uzņēmējdarbības vidi

Rīcību virzieni:
RV1 Sabiedriskā kārtība un droša publiskā ārtelpa
RV2 Saskaņota glābšanas dienestu darbība
RV3 Droša e-vide
RV4 Klimata pārmaiņu un plūdu riska mazināšana



Valmieras novada attīstības programma 2022. – 2028. Stratēģiskā daļa

13

Rīcību virzieni Pasākumi

RV1 Sabiedriskā
kārtība un droša
publiskā ārtelpa

1. Pašvaldības policijas kapacitātes stiprināšana
2. Videonovērošanas uzstādīšana parkos un publiskajā ārtelpā
3. Klaiņojošo dzīvnieku apkope

RV2 Saskaņota
glābšanas
dienestu darbība

1. Glābšanas dienestu un pašvaldības sadarbības uzlabošana
2. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustība

RV3 Droša e-vide 1. Kiberdrošības uzlabošana pašvaldības iestāžu darbā

RV4 Klimata
pārmaiņu un
plūdu riska
mazināšana

1. Pretplūdu pasākumu īstenošana

U4 Sociālais pīlārs

U4 Veidot iekļaujošu sociālās aizsardzības sistēmu, īpaši ģimenēm ar
bērniem

Rīcību virzieni
RV1 Sociālie pakalpojumi
RV2 Veselības aprūpes pieejamība
RV3 Nodarbinātības veicināšana un mūžizglītība
RV4 Ģimenes ar bērniem

Rīcību virzieni Pasākumi

RV1 Sociālie
pakalpojumi

1. Sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšana, tostarp attīstot
jaunus sociālos pakalpojumus, lai sasniegtu sociālo pakalpojumu
mērķi - saglabāt personas neatkarību un viņa aprūpē iesaistīto
ģimenes locekļu nodarbinātību
2. Integrētās aprūpes pakalpojumu organizēšana, uzlabojot sociālo
dienestu, sociālās aprūpes un ārstniecības iestāžu sadarbību.
3. Valsts deleģēto pakalpojumu pārņemšana, tostarp atbalstot
privātā un nevalstiskā sektora kapacitāti pakalpojumu sniegšanā,
atbildīgi attiecoties pret sabiedrības novecošanās tendencēm
4. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
attīstīšana (veco ļaužu aprūpes pakalpojumi mājās un aprūpes
centros, tostarp jauna tipa aprūpes mājokļi, senioru dienas centri)
Naukšēni

RV2 Veselības
aprūpes
pieejamība

1. Vidzemes slimnīca – drošākais atbalsts veselībai Vidzemē
2. Ģimenes ārstu un ambulatoro pakalpojumu pieejamības
veicināšana novadā

RV3
Nodarbinātības
veicināšana un
mūžizglītība

1. Iekļaujošas nodarbinātības veicināšana
2. Sociālās uzņēmējdarbības vides veidošana
3. Mūžizglītības pakalpojumu attīstība

RV4 Ģimenes ar 1. Ģimeņu ar bērniem atbalsta programma
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bērniem 2. Bērnu aprūpes pakalpojumu attīstība un tiesību aizsardzības
sistēmas stiprināšana
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VP2 EKONOMIKAS UN DIGITĀLĀS SABIEDRĪBAS VEICINĀŠANA

SM2 Uzņēmējdarbības attīstība (ekonomiskais aspekts)
IP2 Investīciju piesaisti un ekonomisko izaugsmi veicinoša vide, nacionāli un
starptautiski konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība
VP2 Ekonomikas un digitālās sabiedrības veicināšana

Uzdevumi:
U1 Stiprināt Valmieru kā Baltijas mēroga ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un inovāciju
centru
U2 Veicināt novada pilsētu un lauku teritoriju ekonomisko attīstību
U3 Attīstīt iecienītus viesmīlības un izzinošā tūrisma galamērķus

U1 Industrializācija

U1 Stiprināt Valmieru kā Baltijas mēroga ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un
inovāciju centru

Rīcību virzieni
RV1 Industrializācija un pāreja uz aprites ekonomiku
RV2 Cilvēkresursu attīstība aprites ekonomikas prioritārajās nozarēs
RV3 Digitālā transformācija jeb informācijas sabiedrības attīstība

Rīcību virzieni Pasākumi

RV1
Industrializācija
un pāreja uz
aprites ekonomiku

1. Nacionālo industriālo teritoriju attīstīšana Valmierā
2. Zaļo industriālo parku attīstīšana novadā
3. Aprites ekonomikas uzņēmumu klasteru veidošanās un tirgus
noieta veicināšana

RV2 Cilvēkresursu
attīstība aprites
ekonomikas
prioritārajās
nozarēs*

1. Augstākās un profesionālās izglītības iestāžu piedāvājuma
modificēšana pārejai uz darbaspēka sagatavošanu aprites
ekonomikas prioritārajās nozarēs
2. Mūžizglītības piedāvājuma attīstība pārejai uz aprites ekonomiku
3. Mājoklis talantu piesaistei Valmieras novadam

RV3 Digitālā
transformācija jeb
informācijas
sabiedrības
attīstība

1. Pilna cikla e-sadarbības vide pašvaldībai un uzņēmumiem
2. Uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana

* citu izglītības pakalpojumu sniedzēju līdzdalību skatīt VP1 U1

U2 Uzņēmējdarbība novadā

U2 Veicināt novada pilsētu un lauku teritoriju ekonomisko attīstību

Rīcību virzieni
RV1 Lauku ekonomikas attīstība partnerībā ar uzņēmumiem un saimniecībām
RV2 Ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana
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Rīcību virzieni Pasākumi

RV1 Lauku
ekonomikas
attīstība
partnerībā ar
uzņēmumiem un
saimniecībām

1. Valmieras novada lauksaimnieku konkurētspējas veicināšana
(tradicionālā lauksaimniecība)
tostarp: Lauksaimniecības produkcijas noieta veicināšana Valmieras novada
vietējā tirgū;
Sadarbība ar lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības
organizācijām;
Pašvaldības administratīvo šķēršļu mazināšana;
Nodarbinātības jautājumu risināšana un citi atbalsta pasākumi sadarbībā ar

Zemkopības ministriju un Lauka atbalsta finansēšanas programmām;
Meliorācijas sistēmu attīstība.

RV2 Ilgtspējīga
dabas resursu
apsaimniekošana

1. Burtnieku ezera apsaimniekošana
Publiskās ūdenstilpes ir Burtnieks, Vaidavas ezers, Rāķa ezers, Dauguļu
Mazezers, Ķiruma ezers, Ramatas Lielezers (Civillikuma I pielikums)

2. Kūdras purvu saudzīgas izmantošanas veicināšana
un degradēto teritoriju atjaunošana, tostarp izstrādātajos kūdras purvos

Zilākalna pagastā, kā arī kūdras produkcijas noieta veicināšana vietējā
Latvijas tirgū.

3. Lauku saimniecības un nišu produkti
4. Atjaunojamo energoresursu (AER) enerģijas ražošanas
veicināšana

U3 Tūrisms

U3 Attīstīt iecienītus viesmīlības un izzinošā tūrisma galamērķus

Rīcību virzieni:
RV1 Valmiera – Vidzemes tūrisma centrs
RV2 Lauku tūrisma tīkla stiprināšana un pakalpojumu attīstīšana

Rīcību virzieni Pasākumi

RV1 Valmiera –
Vidzemes tūrisma
centrs

1. Valmiera – kultūras tūrisma galamērķis
2. Jaunu tūrisma produktu attīstīšana (tostarp industriālais tūrisms,
sporta tūrisms)
3. Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu attīstības veicināšana

RV2 Lauku tūrisma
tīkla stiprināšana
un pakalpojumu
attīstīšana

1. Atpūtas pie un uz ūdens pakalpojumu attīstīšana (Enter Gauja
klasteris GNP, Burtnieku ezers, Salaca u.c.)
2. Nišu tūrisma piedāvājums
3. Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu sektora attīstības
veicināšana
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VP3 APDZĪVOTO VIETU PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA

SM3 Funkcionāla, estētiska un zaļa pilsētu un ciemu vide (pilsētvides aspekts)
IP3 Inovatīva, videi draudzīga un līdzsvarota pilsētu un ciemu vide
VP3 Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras attīstība

Uzdevumi:
U1 Attīstīt videi draudzīgu un resursu efektīvu inženiertehnisko infrastruktūru
U2 Attīstīt pieejamu, energoefektīvu un gudri apsaimniekotu mājokli
U3 Veicināt kultūrvēstures un dabas teritoriju integrāciju pilsētvidē un sabiedriskajā
dzīvē

U1 Inženierapgāde

U1 Attīstīt videi draudzīgu un resursu efektīvu inženiertehnisko infrastruktūru

Rīcību virzieni
RV1 Ūdenssaimniecība
RV2 Valmieras novada pašvaldības klimata pielāgošanās stratēģija
RV3 Siltumsaimniecība
RV4 Atkritumu saimniecība

Rīcību virzieni Pasākumi

RV1
Ūdenssaimniecība

1. Centralizēto ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmu
attīstība un paplašināšana;
2. Ārpus centralizēto sistēmu pakalpojumu saņēmēju dzeramā
ūdens apgādes urbumu un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas
uzraudzība sadarbībā ar vides institūcijām
3. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana

RV2 Valmieras
novada
pašvaldības
klimata
pielāgošanās
stratēģija1

1. Pasākumi intensīvu lietus ūdeņu nokrišņu risku novēršanai
2. Pretplūdu aizsardzības pasākumi

RV3
Siltumsaimniecība

1. Centralizēto siltumapgādes sistēmu attīstība un paplašināšana;
2. Apkures iekārtu nomaiņas veicināšana gaisa kvalitātes
uzlabošanai

RV4 Atkritumu
saimniecība

1. Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
izveide
2. Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas attīstība

U2 Mājoklis

U2 Attīstīt pieejamu, energoefektīvu un gudri apsaimniekotu mājokli
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Rīcību virzieni:
RV1 Esošais daudzdzīvokļu dzīvojamais fonds
RV2 Dzīvojamā fonda paplašināšana, tostarp sociālie mājokļi un īres mājokļi
RV3 Mājokļa attīstības finansēšanas mehānismi

Rīcību virzieni Pasākumi

RV1 Esošais
daudzdzīvokļu
dzīvojamais fonds

1. Esošā daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda energoefektivitātes
paaugstināšana
(Valmierā, Sedā, Strenčos, Endzelē pie Rūjienas, Mazsalacā, Burtniekos,
Rencēnos, Zilākalnā, Kocēnos, Rubenē, Valmiermuižā, Vaidavā, Mūrmuižā,
Brenguļos)

RV2 Dzīvojamā
fonda
paplašināšana,
tostarp sociālie
mājokļi un īres
mājokļi

1. Jauni mājokļi
(atbalsts ilgtspējīgu, zemu būvniecības un ekspluatācijas izmaksu mājokļu
būvniecībai primāri teritorijās ar jaunu darba vietu potenciālu;
atbalsts ģimenēm ar bērniem)

2. Jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas
(Jaunu mājokļu būvniecībai piemērotu teritoriju plānošana un
sagatavošana)

Mājoklis speciālistu piesaistei
Koka izmantošana būvniecībā

RV3 Mājokļa
attīstības
finansēšanas
mehānismi

1. Ilgtermiņa kreditēšanas un finansēšanas mehānismu izveides
veicināšana
Ilgtermiņa dzīvojamā fonda programma - atbalsta instrumentu komplekss
mājokļu pieejamības nodrošināšanai (ilgtermiņa (uz 30 gadiem vai ilgāk)
kreditēšanas un finansēšanas mehānisms sadarbībā ar banku sektoru).
Kredītiestāžu reģionālās sadarbības veicināšana.
Līdzdalība normatīvo aktu izstrādē kreditēšanas nosacījumi,

a. nodevu samazināšana būvniecībā,
b. administratīvās procedūras,
c. īres strīdi,
d. pašvaldības-privātā partnerība,
e. krājaizdevu sabiedrību lomas stiprināšana maza un vidēja apmēra

kredītu pieejamībai uzņēmumiem (valsts investē),

f. finanšu kapitāla finansēšana.
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U3 Daba, kultūrvēsture

U3 Veicināt kultūrvēstures un dabas teritoriju integrāciju pilsētvidē un
sabiedriskajā dzīvē

Rīcību virzieni
RV1 Publiskās dabas teritorijas
RV2 Kultūrvēsturiskais mantojums
RV3 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT)
RV4 Degradētās teritorijas
RV5 Kapsētas

Rīcību virzieni Pasākumi

RV1 Publiskās
dabas teritorijas

1. Zaļo zonu attīstīšana pilsētu un ciemu vidē
2. Ūdensmalu atdzīvināšana

RV2
Kultūrvēsturiskais
mantojums

1. Valsts un pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko objektu
sakārtošana un atgriešana sabiedrībai

RV3 Īpaši
aizsargājamās
dabas teritorijas
(ĪADT)

1. Ekosistēmu pakalpojumu, tostarp tūrisma attīstīšana īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās

RV4 Degradētās
teritorijas

1. Piesārņoto vietu sanācijas veicināšana
2. Degradētu teritoriju, tostarp izstrādātu derīgo izrakteņu karjeru
sakārtošana un apsaimniekošana

RV5 Kapsētas 1. Kapsētu teritoriju apsaimniekošana, kapsētu digitalizācija
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VP4 NOVADA LĪDZSVAROTAS ATTĪSTĪBAS PĀRVALDĪBA UN
TRANSPORTA SAVIENOJUMI

SM4 Pilsētu un lauku sinerģija (teritoriālais aspekts)
IP4 Baltijas ekonomiskās attīstības centrs Vidzemē un spēcīgi lauki
VP4 Novada līdzsvarotas attīstības pārvaldība un transporta savienojumi

Uzdevumi:
U1 Attīstīt transporta tīklu novada iekšējo saišu stiprināšanai un Valmieras novada
integrācijai starptautiskajos transporta koridoros
U2 Veicināt videi draudzīgu mobilitāti
U3 Sekmēt mūsdienīgu un uz sadarbību ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem vērstu
pašvaldības pārvaldību
U4 Stiprināt Valmieras novadu kā starptautiskās sadarbības partneri

U1 Transports

U1 Attīstīt transporta tīklu novada iekšējo saišu stiprināšanai un Valmieras
novada integrācijai starptautiskajos transporta koridoros

Rīcību virzieni:
RV1 Ārējā sasniedzamība un sasaiste ar TEN-T
RV2 Valmieras novada iekšējie savienojumi

Rīcību virzieni Pasākumi

RV1 Ārējā
sasniedzamība un
sasaiste ar TEN-T

1. Drošu un ātru automaģistrāļu savienojumu ar Rīgu veicināšana
2. Vidzemes reģiona sasniedzamības uzlabošana pa dzelzceļu

RV2 Valmieras
novada iekšējie
savienojumi

1. Novada pilsētu un ciemu savienojošo ceļu tīkla attīstība
2. Pilsētu un ciemu satiksmes infrastruktūras attīstība

U2 Mobilitāte

U2 Veicināt videi draudzīgu mobilitāti

Rīcību virzieni
RV1 Gājēju un mikromobilitātes infrastruktūra
RV2 Transporta mijas punkti un mobilitātes pakalpojumi

Rīcību virzieni Pasākumi

RV1 Gājēju un
mikromobilitātes
infrastruktūra

1. Gājēju un velosipēdu ceļu tīkla attīstība ikdienas lietošanai
(tostarp elektrouzlādes punkti)
2. Gājēju un velosipēdu reģionālo, nacionālo un pārrobežu tīkla
attīstība (EiroVelo, Zaļo dzelzceļu tīkls u.c.)

RV2 Transporta 1. Mobilitātes punktu infrastruktūra (stāvlaukumi, piekļuves ceļi)
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mijas punkti un
mobilitātes
pakalpojumi

pie dzelzceļa stacijām un nozīmīgākajiem autobusu pieturām
2. Sabiedriskā transporta un mobilitātes pakalpojumu attīstība

U3 Pārvalde

U3 Sekmēt mūsdienīgu un uz sadarbību ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem
vērstu pašvaldības pārvaldību

Rīcību virzieni:
RV1 E-pārvalde
RV2 Pašvaldības
administrācija
RV3 Vietējās iniciatīvas
RV4 Sadarbība ar
partneriem no valsts
sektora un lielajiem
uzņēmumiem

Rīcību virzieni Pasākumi

RV1 E-pārvalde* 1. Valmiera – Ziemeļvidzemes IKT kompetences centrs
2. Valmieras novads ceļā uz digitālo sabiedrību
3. Valmiera - mākslīgā intelekta testēšanas vide

RV2 Pašvaldības
administrācija

1. Jaunizveidotā novada administratīvās kapacitātes stiprināšana
un digitalizācija
2. Pašvaldībai ēku energoefektivitātes paaugstināšana un AER
izmantošanas palielināšana

RV3 Vietējās
iniciatīvas

1. Vietējo iniciatīvu atbalstošas vides veidošana

RV4 Sadarbība ar
partneriem no
valsts sektora un
uzņēmumiem

1. Stratēģisku projektu attīstība (AST, ST, LVC, LVRTC, LDz, LVM u.c.)

* Citi digitalizācijas pasākumi ietverti VP1, VP2 un VP3

Attēls 1. Valmieras novada pašvaldības pārvaldības
teritoriālais iedalījums
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U4 Starptautiskā sadarbība

U4 Stiprināt Valmieras novadu kā starptautiskās sadarbības partneri

Rīcību virzieni
RV1 Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām un Vidzemes plānošanas reģionu
RV2 Pārrobežu un starptautiskā sadarbība

Rīcību virzieni Pasākumi

RV1 Sadarbība ar
kaimiņu
pašvaldībām un
Vidzemes
plānošanas
reģionu

1. Kopēju interešu un reģionāla mēroga projektu ieviešana
2. Jaunu projektu ideju attīstīšana un virzīšana 2021-2027. gadam

finansēšanas instrumentu atbalstam

RV2 Pārrobežu un
starptautiskā
sadarbība

1. Līdzdalība starptautiskajos sadarbības tīklos
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5 Ieviešana un uzraudzība

Sasniedzamie rādītāji

Izglītība

Sasniedzamais rādītājs
VP, U, RV Bāzes vērtība,

laiks
Vērtība 2024.

gadā
Vērtība 2027.

gadā
Datu avots, atsauce

Bērnu skaits vecumā no 1-4 gadiem, kas
apgūst pirmsskolas izglītības programmu

VP1 U1 RV1
Pirmsskolas
izglītība

68% (dati par
Latviju)

70% 73% IZM Izglītības kvalitātes
monitoringa sistēma

Pedagogu noturība jeb izmaiņas pedagogu ar
optimālu darba stāžu proporcijā:
1. Pedagogu, kuri pedagoģisko izglītību un/vai
skolotāja kvalifikāciju ieguvuši pēdējo 5 gadu
laikā, īpatsvars
2. Pedagogu, kuru darba stāžs ir 6–10 gadi,
īpatsvars

VP1 U1 RV1, RV2,
RV3, RV4, RV5

8,9%
6,6%
(dati par
Latviju)

10%
8%

15%;
10%

TALIS1 2029

Skolēni (15. gadu vecumā) ar augstiem mācību
rezultātiem (pēc PISA ‒ 5. un 6. kompetences
līmenis):
1) lasīšanā,
2) matemātikā,
3) dabaszinātnēs.

VP1 U1 RV1, RV2,
RV3, RV4, RV5

1) 4,8 %
2) 8,5 %
3) 3,8 %
(2018, dati par
Latviju)

1) 6 %,
2) 9 %,
3) 5 %

1) 9 %,
2) 11 %,
3) 7 %

PISA2

Skolēni (15 gadu vecumā) ar zemiem mācību
rezultātiem (zemāk par PISA 2. kompetences
līmeni)
1) lasīšanā,
2) matemātikā un dabaszinātnēs

VP1 U1 RV1, RV2,
RV3, RV4, RV5

1) 22,4 %
2) 17,3 %
3) 18,5 %
(2018, dati par
Latviju)

1) 20 %,
2) 16 %,
3) 17 %
(2022)

14% (apvienots) PISA 2025

Jaunieši (18–24 gadus veci), kas neturpina 8,7 % 7% 5% Darbspēka apsekojums,
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izglītību (2019) LFS1 (CSP, Eurostat)

Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām,
kas turpina izglītību pēc obligātās izglītības
iegūšanas, īpatsvars

28% 33% 38% IZM

Vērtējuma labi, ļoti labi, teicami un izcili
īpatsvars profesionālās kvalifikācijas
eksāmenos

24,5 % (9 un
10 balles);
49,3 % (7 un 8
balles)
(2019, dati par
Latviju)

25 % (9 un10
balles)
50 % (7 un 8
balles)

27 % (9 un10
balles)
52 % (7 un 8
balles)

VISC2

Augstākās izglītības absolventu nodarbinātība
0. līdz 3. profesiju pamatgrupā (vadītāji,
vecākie speciālisti un speciālisti), salīdzinot ar
kopējo augstāko izglītību ieguvušo
nodarbināto skaitu)

78 %
(2018 dati par
Latviju)

80% 80% Augstākās izglītības
absolventu
monitoringa dati (CSP)

Pieaugušo (25–64 gadi), kuri iesaistīti
pieaugušo izglītībā pēdējo četru nedēļu laikā
pirms aptaujas, īpatsvars

7,4 %
(2019, dati par
Latviju))

8% 12% Darbaspēka
apsekojums, LFS
(Eurostat)

Digitālā transformācija (informācijas sabiedrība)

Sasniedzamais rādītājs
VP, U, RV Bāzes vērtība,

laiks
Vērtība 2024.
gadā

Vērtība 2027.
gadā

Datu avots, atsauce

Iedzīvotāji, kam digitālās prasmes ir vismaz
pamata līmenī (% no kopējā iedzīvotāju skaita
vecuma grupā 16-74 gadi)

VP1 U1
RV1, RV2,
RV4, RV5,
RV6, RV7,
VP2 U1 RV2

43%
(2019. gada dati
par Latviju)

54% 70% DESI indekss3

IKT speciālistu īpatsvars (% no kopējā nodarbināto
skaita)

VP1 U1
RV5, RV6,
VP2 U1 RV2

2,3% 2,9% 3,0% DESI indekss
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Mājsaimniecības ar piekļuvi internetam -
platjoslas tīklam ar vismaz 100 Mb/s ātrumu

VP4 U3 RV1 38% 50% 75% DESI indekss

Mājsaimniecības ar piekļuvi internetam -
platjoslas tīklam Valmierā

VP4 U3 RV1 74%

Pašvaldības pakalpojumu pieejamība elektroniskā
vidē, % no pakalpojumiem ir pieejami
elektroniskā vidē (e-pakalpojumu īpatsvars,
tostarp novērtējot elektronizācijas līmeni)

VP4 U3 RV1 … (40%) (60%) Latvija.lv atskaites

Saziņa elektroniskā vidē starp iestādēm savā
starpā, kā arī ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem
(elektronisko dokumentu īpatsvars no kopējās
formālās saziņas)

VP4 U3 RV1 (23%) (60%) (90%) Latvijas iestāžu aptauja,
“Integrēts vajadzību
monitorings. Latvijas E-
indekss”

% no pašvaldības pakalpojumiem, kas atbilst
augstam digitalizācijas līmenim

VP4 U3 RV1 (10%) (20%) (30%) Latvijas iestāžu aptauja,
“Integrēts vajadzību
monitorings. Latvijas E-
indekss”

IKT uzņēmumu skaits VP2 U1,
VP4 U3

88 90 102 Valmieras viedā
stratēģija

Mobilitāte

Sasniedzamais rādītājs
VP, U, RV Bāzes vērtība,

laiks
Vērtība 2024.

gadā
Vērtība 2027.

gadā
Datu avots, atsauce

Daudzdzīvokļu un publisko ēku jaunbūvju,
atjaunoto daudzdzīvokļu un publisko ēku
autostāvvietas un degvielas uzpildes stacijas ir
aprīkotas ar elektrouzlādes uzlādes iespēju
(elektrouzlādes punkti)

VP4 U2 70% 50% EM (BIS)
saskaņā ar Latvijas nacionālais
enerģētikas un klimata plāns
2021-2030.gadam NEKP2030

Ēkas
Sasniedzamais rādītājs VP, U, RV Bāzes vērtība, laiks Vērtība 2024. Vērtība 2027. Datu avots, atsauce
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gadā gadā

Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaits VP3 U2 56 (Vidzemes
reģions, 2019)

7000 (visā
Latvijā)

10 000 (visā
Latvijā)

EM (BIS) atbilstoši
NAP2027 rīcības virziena
“Mājoklis” mērķim

Ekspluatācijā pieņemtās pašvaldības ēkas pēc
energoefektivitātes pasākumu veikšanas

VP4 U3 BIS

primārās enerģijas patēriņš un siltumnīcefekta
gāzes pašvaldību ēkās

VP4 U3 kWh/gadā
CO2 tonnas gadā

pašvaldība

Ūdenssaimniecība

Sasniedzamais rādītājs
VP, U, RV Bāzes vērtība,

laiks
Vērtība 2024.

gadā
Vērtība 2027.

gadā
Datu avots, atsauce

Lietderīgi izmantoto NAI dūņu apjoms VP3 U1 74.5 (48,5) % no
kopējā apjoma,
2019

LVĢMC, VPP2027

Kultūra

Sasniedzamais rādītājs
VP, U, RV Bāzes vērtība,

laiks
Vērtība 2024.

gadā
Vērtība 2027.

gadā
Datu avots, atsauce

Dalībnieku skaits amatiermākslas kolektīvos VP1 U2 CSP



Valmieras novada attīstības programma 2022. – 2028. Stratēģiskā daļa

27

Uzraudzības kārtība

Lai īstenotu Valmieras novada stratēģiskos mērķus un ilgtermiņa prioritātes, pašvaldība
atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādā Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijai 2022-2038 pakārtotus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus –
ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu Valmieras novada teritorijas
plānojumu, un vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu attīstības
programmu.

Valmieras novada attīstības programmas 2022-2028 ieviešanas laikā divas reizes – 2025.
gadā un 2029. gadā tiks sagatavots attīstības programmas ieviešanas uzraudzības
ziņojums.

Izvērtējot attīstības programmas ieviešanu, tiks novērtēts, kā tiek realizēti plānotie
pasākumi, sasniegti rezultatīvie rādītāji un vai notiek virzība uz ilgtermiņā noteiktajiem
stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņa prioritātēm, nepieciešamības gadījumā
izstrādājot rekomendācijas grozījumiem. Attīstības programmas ieviešanas un
uzraudzības gala ziņojumā tiks izstrādātas rekomendācijas vidēja termiņa prioritātēm un
rīcību virzieniem nākamajam vidējam termiņam.

Lai konstatētu Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022-2038 un
Valmieras novada attīstības programmas 2022-2028 īstenošanas radīto tiešo vai netiešo
ietekmi uz vidi, Valmieras novada pašvaldība, atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja
atzinumā noteiktajam, novērtēs tās ieviešanas ietekmi uz vidi, sagatavos monitoringa
ziņojumu un iesniegs to Vides pārraudzības valsts birojā.


