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Ievads

Valmieras novada Rīcību plāns 2022.- 2028.gadam (turpmāk – Rīcību plāns) ir daļa no
Valmieras novada attīstības programmas 2022. - 2028. gadam, kuras 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”.

Rīcību plānā ir noteiktas plānotie pasākumi un darbības, sagaidāmie rezultāti, darbību
īstenošanas termiņi, atbildīgie par darbību īstenošanu, indikatīvie finansēšanas avoti
(atbilstoši informācijai uz 2021.gada oktobri par ES fondu pieejamību 2021.-
2027.gadam) un, kur iespējams,- indikatīvas nepieciešamā finansējuma summas.

Izstrādājot Rīcību plānu, ir izvērtēti līdz 2021.gada 30.jūnijam pastāvējušo Naukšēnu,
Rūjienas, Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas, Mazsalacas un Strenču novadu investīciju plāni,
kuru projekti ir ietverti Valmieras novada apvienotajā investīciju plānā. Kā arī Investīciju
plānā ir ietverti Valmieras pilsētas projekti, tos papildinot ar reģionāla mēroga
projektiem, kuru realizāciju pārņem no Vidzemes plānošanas reģiona.
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Saīsinājumi

AER Atjaunojamie energoresursi
ALTUM AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
ANM Atjaunošanas un noturības mehānisms
AS akciju sabiedrība
CSP Centrālā statistikas pārvalde
DTP2027 Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.2027. gadam
ECVET Eiropas kredītsistēma profesionālajai izglītībai un mācībām (European

credit system for vocational education and training)
EIB Eiropas Investīciju banka
EM Ekonomikas ministrija
Erasmus+ Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta

jomā
ES Eiropas Savienība
ESKO energopakalpojuma uzņēmums (angliski - energy service company or

ESCO)
IAP 2027 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
IeM Iekšlietu ministrija
IKP iekšzemes kopprodukts
IKT informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
IZM Izglītības un zinātnes ministrija
JSPA Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
KLPSP2027 Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.-

2027.gadam
KM Kultūras ministrija
KP2027 Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam „Kultūrvalsts”
LM
LNB

Labklājības ministrija
Latvijas Nacionālā bibliotēka

LNEKP2030 Latvijas nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021-2030.gadam
LNKC Latvijas Nacionālais kultūras centrs
LOSP Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome
LZP Latvijas Zinātnes padome
MK Ministru kabinets
NAP 2027 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam
NIID Nacionālā izglītības iespēju datubāze
NEET jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (Not in Education,

Employment, or Training)
NKMP Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
NMPD Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
NORDPLUS Ziemeļu Ministru padomes izveidots projekts dalībniekiem no

Ziemeļvalstīm un Baltijas
NVA Nodarbinātības valsts aģentūra
NVO nevalstiskās organizācijas
PII pirmsskolas izglītības iestāde
psk. pamatskola
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PVD Pārtikas un veterinārais dienests
ROP2027 Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
RPP2027 Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam
RTU Rīgas Tehniskā universitāte
SADTPP Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027.

gadam
SAM specifiskais atbalsta mērķis
SEG siltumnīcefekta gāzes
STEAM dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, māksla un matemātika

(science and technology, interpreted through engineering and arts)
SADTP2027 Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.–

2027. gadam
SVP2027 Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
TPF Taisnīgās pārkārtošanās fonds
VAA Valmieras attīstības aģentūra
VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VIAA Valsts izglītības attīstības aģentūra
VIIS Valsts izglītības informācijas sistēma
VM Veselības ministrija
VNĪ VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
VPP2027 Vides politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
VPR Vidzemes plānošanas reģions
vsk. vidusskola
ZM Zemkopības ministrija
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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

U1 Izglītība

U1 Nodrošināt konkurētspējīgu visu līmeņu izglītības piedāvājumu novadā ar augstākās izglītības piedāvājumu Valmierā

Nr.
p.k.

Projekts Rezultatīvie rādītāji

Papildinā-
tība ar
citiem

projektiem

Īstenošanas
laiks

Atbildīgais
Mērķa

grupa vai
teritorija

Indikatīvā
summa,
EUR

Finansējums Indikatīvs
finansējuma

avots
Pašv. Valsts

ES
fondi

RV1 Pirmsskolas izglītība
P1 Pirmsskolas izglītības iestāžu ēku atjaunošana un energoefektivitātes palielināšana un teritoriju labiekārtošana
1. PII ēku atjaunošana un

energoefektivitātes
palielināšana un teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Beverīnas
apvienība)

Beverīnas

X X

2. PII ēku atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana un teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Burtnieku
apvienība)

Burtnieku

X X

3. PII ēku atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana un teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Kocēnu
apvienība)

Kocēnu

X X

4. Dikļu PII "Cielaviņa"
energoefektivitātes
uzlabošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2024 Pašvaldība
(Kocēnu
apvienība)

Kocēnu
pagasta
Dikļi

X X X

2.1.1.,
reģionāls
projekts

5. PII “Auseklītis” telpu pārbūve Nodrošinātas normatīvās prasības par
minimālo platību uz 1 bērnu

2022-2027 Pašvaldība
(Kocēnu

Kocēnu
X X X
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apvienība)

6. PII ēku atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana un teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Mazsalacas
apvienība)

Mazsalacas

X X

7. PII ēku atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana un teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Naukšēnu
apvienība)

Naukšēnu

X X

8. PII ēku atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana un teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Rūjienas
apvienība)

Rūjienas

X X

9. PII ēku atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana un teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Strenču
apvienība)

Strenču

X X

10. PII ēku atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana un teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība Valmiera

X X

RV1 Pirmsskolas izglītība
P2 Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaite, pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla plānošana un bērnu pieskatīšanas pakalpojuma uzraudzība
11. Vienota PII tīkla un bērnu

uzskaites sistēmas izveide
(izmantojot VIIS datus,
Auklīšu reģistru, deklarētās
dzīves vietas)

Dati par bērnu skaitu un teritoriālo
izvietojumu;
Izstrādātas prognozes bērnu skaita
dinamikai

2022 Pašvaldība
(Izglītības
pārvalde)

Valmieras
novads

X

12. PII tīkla koncepcijas izstrāde Novada dati par rindu uz bērnudārziem,
vietu skaitu un PII tīkla attīstības plāns, lai
nodrošinātu, ka 73% bērnu vecumā no 1-4
gadiem apgūst pirmsskolas izglītības
programmu

2022 Pašvaldība
(Izglītības
pārvalde)

Valmieras
novads

X

13. Izglītības pārvaldes struktūras
pilnveidošana

Nodrošināti nepieciešamie speciālisti PII
tīkla koordinēšanai

2022 Pašvaldība
(Izglītības
pārvalde)

Valmieras
novads X
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14. Pirmsskolas izglītības
pedagogu un pārējā
personāla kvalifikācijas
paaugstināšana

Nodrošinātas kvalifikācijas paaugstināšanas
iespējas PII pedagogiem, Izglītības
pārvaldes PII tīkla koordinatoram un
tehniskajam personālam

Pastāvīgi Pašvaldība
(Izglītības
pārvalde),
IZM

Valmieras
novads

X X

IAP2027

RV1 Pirmsskolas izglītība
P2 Jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, esošo iestāžu paplašināšana
15. PII paplašināšana Pārkārtots (palielināts, samazināts) vietu

skaits pirmsskolas izglītības iestādēs
saskaņā ar PII tīkla koncepciju

12 2023-2027 Pašvaldība,
IZM,
VARAM

Valmieras
novads X X

ROP2027

16. Jaunu pirmsskolas izglītības
iestāžu būvniecība

Uzbūvētas jaunas PII saskaņā ar PII tīkla
koncepciju

12 2023-2027 Pašvaldība,
IZM,
VARAM

Valmieras
novads X X

ROP2027

17. PII Burtiņš ēkas piebūves
būvniecība

Nodrošināta četru pirmsskolas izglītības
grupu izvietošana, nodrošinātas
pirmsskolas izglītības iespējas uz vietas,
nebraucot uz Valmieru.

2022-2027 Pašvaldība
(Burtnieku
apvienība)

Valmieras
novads

X X

Reģionālais
projekts
“Izglītības
infrastruktūras
pilnveide un
attīstība”

RV1 Pirmsskolas izglītība
P3 Pirmsskolas izglītības iestāžu mācību vides nodrošināšana ar mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības īstenošanai nepieciešamajiem resursiem
18. Mācību vides uzlabošana PII Rotaļu, sporta un mācību līdzekļi, inventārs

un fizisko aktivitāšu laukumi, pietiekama
ātruma un veiktspējas interneta pieslēgumi
digitālo risinājumu ieviešanai rotaļu mācību
vidē u. c.

2023-2027 Pašvaldība Valmieras
novads

X

RV2 Vispārējā izglītība
P1 Vispārējās izglītības iestāžu ēku atjaunošana un energoefektivitātes palielināšana, teritoriju labiekārtošana
19. Vispārējās izglītības iestāžu

ēku atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana un teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Beverīnas
apvienība)

Beverīnas

X X X

20. Vispārējās izglītības iestāžu
ēku atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana un teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Burtnieku
apvienība)

Burtnieku

X X X
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21. Vispārējās izglītības iestāžu
ēku atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana un teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Kocēnu
apvienība)

Kocēnu

X X X

22. Vispārējās izglītības iestāžu
ēku atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana un teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Mazsalacas
apvienība)

Mazsalacas

X X X

23. Vispārējās izglītības iestāžu
ēku atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana un teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Naukšēnu
apvienība)

Naukšēnu

X X X

24. Naukšēnu vidusskolas ēkas
neizbūvētās daļas izbūve
pirmsskolas grupu skaita
palielināšanai un visu
pirmsskolas grupu
izvietošanai vienā ēkā

Novērsta neatbilstība Veselības inspekcijas
rekomendācijām par vienas no grupām
izvietošanu dzīvojamā ēkā;
Naukšēnu jauniešu centra pārvietots no
nepiemērotām telpām Naukšēnu kultūras
namā

2022-2027 Pašvaldība
(Naukšēnu
apvienība)

Naukšēnu

X X X

Reģionālais
projekts
“Izglītības
infrastruktūras
pilnveide un
attīstība”

25. Naukšēnu vidusskolas sporta
zāles daļas pārbūve

Naukšēnu vidusskolas sporta zāles daļa
pārbūvēta par iekštelpu smilšu un
multifunkcionālu sporta laukumu;
Nodrošinātas garīgās un fiziskās veselības
veicinošas aktivitātes dažādām vecuma
grupām (no pirmsskolas vecuma bērniem
līdz pat pensijas vecuma iedzīvotājiem)

2022-2027 Pašvaldība
(Naukšēnu
apvienība)

Naukšēnu

X X X

Reģionālais
projekts
“Izglītības
infrastruktūras
pilnveide un
attīstība”

26. Vispārējās izglītības iestāžu
ēku atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana un teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Rūjienas
apvienība)

Rūjienas

X X X

27. Rūjienas vidusskolas sporta
zāles demontāža un
peldbaseina būvniecība
peldētapmācības vajadzībām

Nodrošinātas peldētapmācību iespējas
izglītojamiem no Rūjienas un apkārtējām
teritorijā, tostarp pirmsskolas vecuma
bērniem un Rūjienas novada sporta skolas

2022-2027 Pašvaldība
(Rūjienas
apvienība)

Rūjienas

X X X
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audzēkņiem, kas līdz šim dodas uz
nodarbībām Valmierā

28. Vispārējās izglītības iestāžu
ēku atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana un teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Strenču
apvienība)

Strenču

X X X

29. Vispārējās izglītības iestāžu
ēku atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana un teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība Valmiera

X X X

Reģionālais
projekts
“Izglītības
infrastruktūras
pilnveide un
attīstība”

RV2 Vispārējā izglītība
P2 Vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības turpināšana
30. Vispārējās izglītības iestāžu

tīkla attīstības modeļa
izstrāde Valmieras novadā

Izstrādāts un katru gadu aktualizēts
vispārējās izglītības iestāžu tīkls, ietverot
sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas,
ģimnāzijas vispārējās izglītības programmu
nodrošināšanai, tostarp iekļaujošās
programmas un programmas
mazākumtautību izglītojamiem

2022-2023 Pašvaldība
(Izglītības
pārvalde),
IZM

Valmieras
novads

X

31. Vispārējās izglītības iestāžu
speciālistu un personāla
kvalifikācijas paaugstināšana

Nodrošinātas kvalifikācijas paaugstināšanas
iespējas pedagogiem un tehniskajam
personālam, Izglītības pārvaldes vispārējās
izglītības koordinatoram

Pastāvīgi Pašvaldība
(Izglītības
pārvalde),
IZM

Valmieras
novads

X X

IAP2027

32. Vidējās izglītības Inženieru
skolas izveide

Izstrādāts STEM izglītības līmeņa un
piedāvājuma novērtējums Valmieras
novada vispārējās izglītības iestādēs;
Izveidota vispārējās izglītības iestāde ar
STEM specializāciju(novirzienu);
izstrādātas mācību programmas, kā arī
apmācību modeļi, piemēram robotikā)
pirmsskolas izglītībā, pieaugušo izglītībā.

2022-2025 Pašvaldība
(Izglītības
pārvalde),
IZM

Valmieras
novads

X X X

RV2 Vispārējā izglītība
P3 Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides nodrošināšana ar mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības īstenošanai nepieciešamajiem resursiem
33. Mācību līdzekļu un literatūras Mācību līdzekļu un literatūras 2022-2027 Pašvaldība, Valmieras X X IAP2027
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nodrošinājums nodrošinājums IZM novads

34. STEM apguvei nepieciešamā
aprīkojuma nodrošināšana

Iegādāts klašu aprīkojums 2022-2027 Pašvaldība,
IZM

Valmieras
novads

X X
IAP2027

35. Sporta un veselības stundām
nepieciešamā inventāra un
aprīkojuma iegāde

Nodrošināts sporta un veselības stundām
nepieciešamais inventārs un telpu, tostarp
ārtelpu sporta aprīkojums

36. Iekļaujošajai izglītībai
nepieciešamā aprīkojuma
nodrošināšana

Nodrošināts sporta un veselības stundām
nepieciešamais inventārs un telpu, tostarp
ārtelpu sporta aprīkojums izglītojamajiem
ar speciālām vajadzībām, izglītojamajiem
no nabadzības un/vai sociālās atstumtības
riskam pakļautām ģimenēm kvalitatīvas
izglītības iegūšanai vispārējās izglītības
programmās

2022-2027 Pašvaldība,
IZM

Valmieras
novads

X X

IAP2027

RV2 Vispārējā izglītība
P4 Izglītības iestāžu un izglītojamo digitālās kapacitātes paaugstināšana
37. Izglītības iestāžu digitālo

resursu kapacitātes
apzināšana un stiprināšana
attālinātā mācību procesa
organizēšanai

Pārskats par izglītības iestāžu IT
risinājumiem, pieslēguma jaudām un
datortehnikas un saistītā aprīkojumu
attālinātā mācību procesa organizēšanai

2022-2027 Pašvaldība,
IZM,
VARAM

Valmieras
novads

X X

DTP2027

38. Klātienes mācību vides
digitalizācija

Iegādāta datortehnika, IKT ierīces;
Ierīkoti pietiekama ātruma un veiktspējas
interneta pieslēgumi;
Nodrošināto digitālie mācību līdzekļi un
resursi

2022-2027 Pašvaldība,
IZM

Valmieras
novads

X X

IAP2027

RV2 Vispārējā izglītība
P5 Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides piemērošana karjeras izglītībai
39. Darba telpu un aprīkojuma

nodrošināšana
2022-2027 Pašvaldība Valmieras

novads
X X X

IAP2027

40. Karjeras konsultāciju centrs Informācijas tiešsaistes resurss jauniešu
mērķauditorijai par izglītības un
profesionālās karjeras piedāvājumu –
apvienojot un integrējot NIID.LV datubāzi
un tīmekļvietni „Profesiju pasaule”,
pilnveidojot to

2022-2027 Pašvaldība,
IZM

Valmieras
novads

X X X

IAP2027
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RV2 Vispārējā izglītība
P6 Vispārējās izglītības iestāžu un jauniešu iniciatīvu centru mācību vides uzlabošana interešu izglītībai
41. Interešu izglītībai

nepieciešamo telpu izbūve,
inventāra un aprīkojuma
iegāde

Nodrošināts nepieciešamais inventārs un
aprīkojums interešu izglītībai skolās un
jauniešu centros;
Pielāgotas telpas interešu izglītībai.

2022-2027 Pašvaldība Valmieras
novads

X X X

IAP2027

RV3 Speciālā izglītība
P1 Speciālās izglītības iestāžu ēku atjaunošana un energoefektivitātes palielināšana, teritoriju labiekārtošana
42. Speciālās izglītības iestāžu

ēku atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana, teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība Valmieras
novads

X X X

43. Valmieras Gaujas krasta
vidusskolā - Attīstības centra
modernizēšana

Izbūvēta izglītojamo rehabilitācijas
pakalpojumiem piemērota sporta zāle
(vājdzirdīgie)

2022-2027 Pašvaldība Valmiera

X X X

Reģionālais
projekts
“Izglītības
infrastruktūras
pilnveide un
attīstība”

RV3 Speciālā izglītība
P2 Speciālās izglītības iestāžu mācību vides nodrošināšana ar mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības īstenošanai nepieciešamajiem resursiem
44. Speciālās izglītības iestāžu

mācību vides nodrošināšana
ar mūsdienīgas un
kvalitatīvas izglītības
īstenošanai nepieciešamiem
resursiem

Nodrošināti mācību līdzekļi un literatūra;
Iegādāts klašu aprīkojums;
Nodrošināts sporta un veselības stundām
nepieciešamais inventārs un telpu, tostarp
ārtelpu sporta aprīkojums

2022-2027 Pašvaldība,
IZM

Valmieras
novads

X X X

IAP2027

45. Ziemeļvidzemes
internātpamatskolas Veļķu
muižas ēkā Vaidavā
energoefektivitātes
uzlabošana

Veikta speciālās izglītības iestādes
“Ziemeļvidzemes internātpamatskola”, kurā
mācās bērni ar garīgās un fiziskās veselības
traucējumiem no dažādām Vidzemes
reģiona vietām, profesionālās apmācības
un internāta telpu siltināšana un
inženiertīklu atjaunošana, tādējādi
uzlabojot ēkas energoefektivitāte;
Atjaunota publisko iestāžu ēka, kas atrodas
vēsturiskā muižas ēkā, vienlaikus

VPR
deinstituci
onalizācija
s projekts
“Vidzeme
iekļauj”

2022-2024 Pašvaldība
(Kocēnu
apvienība)

Kocēnu
pagasta
Vaidavas
ciems

X X X

SAM 2.1.1.
reģionāls
projekts
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pasākumus integrējot Veļku muižas
apbūves kompleksa arhitektūrā un
materiālos (koks), tādējādi uzlabojot
Vaidavas ciema vidi un ainavu.

RV4 Profesionālās ievirzes izglītība
P1 Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tīkla stiprināšana
46. Valmieras novada

profesionālās ievirzes
izglītības attīstības
koncepcijas izstrāde

Apzinātas mākslas, mūzikas, deju,
kultūrizglītības un sporta izglītības iestādes,
novirzieni, nodrošinājums ar pedagogiem,
izglītojamie un pakalpojumu pieejamība
novadā

2023 Pašvaldība,
IZM, KM

Valmieras
novads

X X

RV4 Profesionālās ievirzes izglītība
P2 Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu ēku atjaunošana un energoefektivitātes palielināšana, teritoriju labiekārtošana
47. Profesionālās ievirzes

izglītības iestāžu ēku
atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana, teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Beverīnas
apvienība)

Beverīnas

X X X

48. Profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu ēku
atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana, teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Burtnieku
apvienība)

Burtnieku

X X X

49. Profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu ēku
atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana, teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Kocēnu
apvienība)

Kocēnu

X X X

50. Profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu ēku
atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana, teritoriju

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Mazsalacas
apvienība)

Mazsalacas

X X X
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labiekārtošana

51. Profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu ēku
atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana, teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Naukšēnu
apvienība)

Naukšēnu

X X X

52. Profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu ēku
atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana, teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Rūjienas
apvienība)

Rūjienas

X X X

53. Profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu ēku
atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana, teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība
(Strenču
apvienība)

Strenču

X X X

54. Profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu ēku
atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana, teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība Valmiera

X X X

55. Valmieras Mākslas un dizaina
vidusskolas ēku atjaunošana
un energoefektivitātes
palielināšana, teritoriju
labiekārtošana

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritorijas labiekārtojuma
līmenis.

2022-2027 Pašvaldība Valmiera

X X X

Reģionālais
projekts
“Izglītības
infrastruktūras
pilnveide un
attīstība”

56. Valmieras Mūzikas skolas
pārbūve

Izbūvēta mēģinājumu zāle 2022-2023 Pašvaldība Valmiera

X X X

Reģionālais
projekts
“Izglītības
infrastruktūras
pilnveide un
attīstība”

RV4 Profesionālās ievirzes izglītība
P3 Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mācību vides nodrošināšana ar mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības īstenošanai nepieciešamajiem resursiem
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57. Profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu mācību
vides nodrošināšana ar
mūsdienīgas un kvalitatīvas
izglītības īstenošanai
nepieciešamajiem resursiem

Nodrošināts inventārs un telpu aprīkojums,
tostarp ārtelpu aprīkojums, mācību procesa
organizēšanai ieviesti digitalizācijas
risinājumi.

2022-2027 Pašvaldība
(Beverīnas
apvienība)

Beverīnas

X X X

IAP2027

58. Profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu mācību
vides nodrošināšana ar
mūsdienīgas un kvalitatīvas
izglītības īstenošanai
nepieciešamajiem resursiem

Nodrošināts inventārs un telpu aprīkojums,
tostarp ārtelpu aprīkojums, mācību procesa
organizēšanai ieviesti digitalizācijas
risinājumi.

2022-2027 Pašvaldība
(Burtnieku
apvienība)

Burtnieku

X X X

IAP2027

59. Profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu mācību
vides nodrošināšana ar
mūsdienīgas un kvalitatīvas
izglītības īstenošanai
nepieciešamajiem resursiem

Nodrošināts inventārs un telpu aprīkojums,
tostarp ārtelpu aprīkojums, mācību procesa
organizēšanai ieviesti digitalizācijas
risinājumi.

2022-2027 Pašvaldība
(Kocēnu
apvienība)

Kocēnu

X X X

IAP2027

60. Profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu mācību
vides nodrošināšana ar
mūsdienīgas un kvalitatīvas
izglītības īstenošanai
nepieciešamajiem resursiem

Nodrošināts inventārs un telpu aprīkojums,
tostarp ārtelpu aprīkojums, mācību procesa
organizēšanai ieviesti digitalizācijas
risinājumi.

2022-2027 Pašvaldība
(Mazsalacas
apvienība)

Mazsalacas

X X X

IAP2027

61. Profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu mācību
vides nodrošināšana ar
mūsdienīgas un kvalitatīvas
izglītības īstenošanai
nepieciešamajiem resursiem

Nodrošināts inventārs un telpu aprīkojums,
tostarp ārtelpu aprīkojums, mācību procesa
organizēšanai ieviesti digitalizācijas
risinājumi.

2022-2027 Pašvaldība
(Naukšēnu
apvienība)

Naukšēnu

X X X

IAP2027

62. Profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu mācību
vides nodrošināšana ar
mūsdienīgas un kvalitatīvas
izglītības īstenošanai
nepieciešamajiem resursiem

Nodrošināts inventārs un telpu aprīkojums,
tostarp ārtelpu aprīkojums, mācību procesa
organizēšanai ieviesti digitalizācijas
risinājumi.

2022-2027 Pašvaldība
(Rūjienas
apvienība)

Rūjienas

X X X

IAP2027

63. Profesionālās ievirzes Nodrošināts inventārs un telpu aprīkojums, 2022-2027 Pašvaldība Strenču X X X IAP2027
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izglītības iestāžu mācību
vides nodrošināšana ar
mūsdienīgas un kvalitatīvas
izglītības īstenošanai
nepieciešamajiem resursiem

tostarp ārtelpu aprīkojums, mācību procesa
organizēšanai ieviesti digitalizācijas
risinājumi.

(Strenču
apvienība)

64. Strenču mūzikas skolas telpu
pārbūve

Nodrošinātas būvakustikas prasības mūzikas
apmācībai, paplašinātas mākslas studijas
telpu, koplietošanas telpas pielāgotas
nometņu rīkošanai brīvlaikos un vasarā

2022-2027 Pašvaldība
(Strenču
apvienība)

Strenču

X X X

Reģionālais
projekts
“Izglītības
infrastruktūras
pilnveide un
attīstība”

65. Profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu mācību
vides nodrošināšana ar
mūsdienīgas un kvalitatīvas
izglītības īstenošanai
nepieciešamajiem resursiem

Nodrošināts inventārs un telpu aprīkojums,
tostarp ārtelpu aprīkojums, mācību procesa
organizēšanai ieviesti digitalizācijas
risinājumi.

2022-2027 Pašvaldība Valmiera

X X X

IAP2027

66. Valmieras Mākslas un dizaina
vidusskolas pārveide par
Vidzemes reģiona
kompetences centru

Nodrošināts inventārs un telpu aprīkojums,
tostarp ārtelpu aprīkojums, mācību procesa
organizēšanai ieviesti digitalizācijas
risinājumi.

2022-2027 Pašvaldība Valmiera

X X X

Reģionālais
projekts
“Izglītības
infrastruktūras
pilnveide un
attīstība”

RV5 Profesionālā izglītība
P1 Profesionālās izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošana, teritoriju labiekārtošana un infrastruktūras attīstība (dienesta viesnīcu, mācību un
koplietošanas telpas)
67. Profesionālās izglītības

iestāžu ēku
energoefektivitātes
uzlabošana, teritoriju
labiekārtošana un
infrastruktūras attīstība

Uzbūvētas, izveidotas dienesta viesnīcas,
mācību un koplietošanas telpas

2022-2027 Pašvaldība Valmieras
novads

X X X

IAP2027

RV5 Profesionālā izglītība
P2 Profesionālās izglītības iestāžu mācību vides nodrošināšana ar mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības īstenošanai nepieciešamajiem resursiem
68. Profesionālās izglītības

iestāžu mācību vides
nodrošināšana ar
mūsdienīgas un kvalitatīvas

Ierīkoti interneta punkti, tehniskais
tehnoloģiju un datoru aprīkojums un IT
risinājumi e-mācību vides iekārtošanai un
attālinātajam mācību procesam;

2022-2027 Pašvaldība,
IZM

Valmieras
novads

X X X

IAP2027
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izglītības īstenošanai
nepieciešamajiem resursiem

Iegādāts aprīkojums STEM un vides
programmām,
Izveidoti mācību poligoni un modernizēts
darbnīcu aprīkojums;
Attīstīti biznesa inkubatori un mācību
uzņēmumi

RV5 Profesionālā izglītība
P3 „Zaļās skolas” koncepta ieviešana profesionālajā izglītībā
69. „Zaļās skolas” koncepta

ieviešana profesionālajā
izglītībā

Profesionālajā izglītībā tiek izmantotas
jaunākās vides un enerģijas resursu
taupošas tehnoloģijas, videi draudzīgi
materiāli un risinājumi, virzoties uz
bezatlikumu būvniecību

2022-2027 Pašvaldība,
IZM

Valmieras
novads

X X X

IAP2027

RV5 Profesionālā izglītība
P4 Darba vidē balstītās mācības
70. Profesionālās izglītības

audzēkņu praktisko iemaņu
attīstīšana darba vidē

Praktikanti prakses laiku strādā Valmieras
novada vietējos uzņēmumos

2022-2027 Pašvaldība,
IZM

Valmieras
novads X X X

IAP2027

RV6 Augstākā izglītība
P1 Augstākās izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošana, teritoriju labiekārtošana un infrastruktūras attīstība
71. Augstākās izglītības iestāžu

ēku energoefektivitātes
uzlabošana, teritoriju
labiekārtošana un
infrastruktūras attīstība

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma
līmenis un objekta drošība

2022-2027 Pašvaldība,
izglītības
iestāde

Valmiera

X X X

IAP2027

RV6 Augstākā izglītība
P2 Augstākās izglītības iestāžu mācību vides nodrošināšana
72. Augstākās izglītības iestāžu

mācību vides attīstība
Augstākās izglītības iestāžu mācību vide
pielāgota mūsdienu prasībām, tostarp
digitālo risinājumu un tehnoloģiju plašākai
integrēšanai studiju procesā

2022-2027 Pašvaldība,
izglītības
iestāde

Valmiera

X X X

IAP2027,
DTP2027

RV6 Augstākā izglītība
P3 Vidzemes augstskolas stratēģiskās specializācijas stiprināšana
73. Vidzemes augstskolas

stratēģiskās specializācijas
Attīstīti Vidzemes augstskolas specializācijas
virzieni, augstskolu iestāžu finansēšanas

2022-2027 Pašvaldība,
izglītības

Valmiera
X X X

IAP2027
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stiprināšana modelim pārejot no līguma par valsts
finansētām studiju vietām uz līgumu par
snieguma rādītāju izpildi un “aploksnes
finansējumu” (block grant)

iestāde

RV6 Augstākā izglītība
P4 Izcilības, inovāciju un zināšanu pārneses veicināšana Vidzemes reģiona ekonomikas konkurētspējai
74. Izcilības, inovāciju un

zināšanu pārneses
veicināšana Vidzemes
reģiona ekonomikas
konkurētspējai

2022-2027 Pašvaldība,
izglītības
iestāde, VPR

Valmiera

X X X

IAP2027

RV6 Augstākā izglītība
P5 Akadēmiskā un zinātniskā personāla, studējošo un absolventu pārrobežu mobilitāte
75. Akadēmiskā un zinātniskā

personāla, studējošo un
absolventu pārrobežu
mobilitātes veicināšana

2022-2027 Pašvaldība,
izglītības
iestāde, VPR

Valmiera

X X X

IAP2027

RV7 Izglītības koordinācija Valmieras novadā
P1 Izglītojamo apzināšana
76. Izglītojamo apzināšana Izglītojamo datu bāze, tostarp izglītojamo

speciālās vajadzības
2022-2027 Pašvaldība

(Izglītības
pārvalde),
VISS

Valmieras
novads

X X

IAP2027

RV7 Izglītības koordinācija Valmieras novadā
P2 Pirmsskolas, vispārējās, interešu, profesionālās ievirzes un profesionālās izglītības iestāžu tīkla attīstības plānošana
77. Pirmsskolas, vispārējās,

interešu, profesionālās
ievirzes un profesionālās
izglītības iestāžu tīkla
attīstības plānošana

Pirmsskolas izglītības, vispārējās izglītības,
profesionālās ievirzes un profesionālās
izglītības iestāžu tīkls, optimizējamās
izglītības iestādes un paplašināmās
izglītības iestādes, pārstrukturizācijas
pasākumi, ņemot vērā iekļaujošās izglītības
aspektus (mazākumtautību, tostarp romu,
un remigrējušo ģimeņu un imigrantu
ģimeņu bērniem)

katru gadu Pašvaldība
(Izglītības
pārvalde),
VISS

Valmieras
novads

X X

IAP2027
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RV7 Izglītības koordinācija Valmieras novadā
P3 Pirmsskolas, vispārējās, speciālās, interešu, profesionālās ievirzes un profesionālās izglītības pakalpojuma koordinēšana
78. Pirmsskolas, vispārējās,

speciālās, interešu,
profesionālās ievirzes un
profesionālās izglītības
pakalpojuma koordinēšana

Pirmsskolas, vispārējās, speciālās, interešu,
profesionālās ievirzes un profesionālās
izglītības pakalpojuma koordinēšana

katru gadu Pašvaldība
(Izglītības
pārvalde),
VISS

Valmieras
novads

X X

IAP2027

RV7 Izglītības koordinācija Valmieras novadā
P4 Sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm
79. Sadarbība ar augstākās

izglītības iestādēm
Sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm katru gadu Pašvaldība

(Izglītības
pārvalde)

Valmieras
novads X X

RV7 Izglītības koordinācija Valmieras novadā
P5 Sadarbība ar mūžizglītības (neformālās, pieaugušo) pakalpojumu sniedzējiem
80. Sadarbība ar mūžizglītības

(neformālās, pieaugušo)
pakalpojumu sniedzējiem

Mūžizglītības (neformālās, pieaugušo)
pakalpojumu sniedzēju datu bāze;
Sadarbība pakalpojumu piedāvājuma
apzināšanā.

katru gadu Pašvaldība
(Izglītības
pārvalde),
NVO,
privātais
sektors

Valmieras
novads

X X

IAP2027

81. Līdzdalība pašvaldības
izveidotā starpinstitūciju
(sociālais dienests,
bāriņtiesa, ārstniecības
iestāde, policija) sadarbības
sistēmā

Izglītības iestāžu kompetencē esoša
atbalsta (piem., interešu izglītība ārpus
formālās izglītības) koordinēšana
nelabvēlīgā situācijā nonākušiem bērniem
un jauniešiem un preventīvi pasākumi
mācību pārtraukšanas riska mazināšanai un
iekļaujošai izglītībai
- bērniem un jauniešiem ar speciālām

vajadzībām,
- sociālā riska grupu (t. sk.,

maznodrošinātajiem, ilgstoši
slimojošajiem, dienas aprūpes
iestādēs, sociālās korekcijas izglītības
iestādē vai ieslodzījumu vietās
nonākušajiem, atkarību riskam
pakļautajiem, reemigrantiem,

katru gadu Pašvaldība
(Izglītības
pārvalde),
IZM, LM,
VM

Valmieras
novads

X X

IAP2027,
SVP2027
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imigrantiem u. c.) bērniem un
jauniešiem

82. Izglītības iestāžu un vecāku
sadarbības koordinēšana

Metodiska atbalsta pasākumi katru gadu Pašvaldība
(Izglītības
pārvalde)

Valmieras
novads X X

IAP2027

RV7 Izglītības koordinācija Valmieras novadā
P6 Izglītības politikas veidotāju un īstenotāju kapacitātes stiprināšana
83. Izglītības politikas veidotāju

un īstenotāju stratēģiskās un
analītiskās kapacitātes
stiprināšana

Apmeklētas IZM apmācības un uzlabotas
prasmes izmantot valsts izglītības,
nodarbinātības u.c. datu bāzes un resursus;
Nodrošināts aprīkojums darbam digitālā
vidē.

katru gadu Pašvaldība
(Izglītības
pārvalde),
IZM

Valmieras
novads

X X

IAP2027
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U2 Kultūra, sports, radošums

U2 Veicināt Valmieras kā Vidzemes kultūras un sporta centra attīstību ar daudzveidīgu novada kultūras un sporta dzīvi un
radošu un veselu sabiedrību

Nr.
p.k.

Projekts Rezultatīvie rādītāji

Papildinā-
tība ar
citiem

projektiem

Īstenošanas
laiks

Atbildīgais
Mērķa

grupa vai
teritorija

Indikatīvā
summa,
EUR

Finansējums Indikatīvs
finansējuma

avots
Pašv. Valsts

ES
fondi

RV1 Vidzemes kultūras centrs Valmiera
P1 Kultūras galvaspilsēta Valmiera
84. Ziemeļvidzemes Kultūras un

mākslas centra izveide
Pārbūvēts Valmieras Kultūras centra ēka un
pilnveidota tā materiāltehniskā bāze, lai
centrs atbilstu mūsdienīgas
daudzfunkcionālas kultūras vides prasībām
un pilnvērtīgi nodrošinātu Ziemeļvidzemes
Kultūras un mākslas centra funkcijas
Dziesmu un deju svētku un amatiermākslas
jomā un profesionālās mākslas pieejamības
nodrošināšanā.
Jaunradīti vismaz divi jauni pakalpojumi -
nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšana un kultūrizglītība;
Prognozētais apmeklējumu skaita
pieaugums - 10000 apmeklētāji gadā
(šobrīd 80000)

2022-2027 pašvaldība Vidzeme 12 500 000 X X X Reģionāls
projekts
“Ziemeļvidze
mes kultūras
un mākslas
centra
izveide”

85. Valmieras drāmas teātra
dekorāciju darbnīcas
būvniecības un ēkas iekšējo
inženiertīklu un
infrastruktūras atjaunošana

Īstenota Valmieras Drāmas teātra pārbūves
II kārta, nodrošinot telpu paplašināšanu
aktieru, tehniskā personāla darbam un
teātra struktūru izvietošanai vienā objektā
– piebūve skatuves izrāžu dekorāciju
sagatavošanas darbnīcām, teātra
darbinieku, aktieru un apmeklētāju telpu,
inženiertīklu un sistēmu pārbūve atbilstoši
mūsdienu prasībām;
Nodrošināta ilgtspējīga un resursus taupoša
ēkas ekspluatēšana;

VP3
U3, 84

2022-2027 Pašvaldība,
VNĪ, KM

Vidzeme 4 500000 X X X Reģionāls
projekts
“Valmieras
drāmas
teātra
dekorāciju
darbnīcas
būvniecības
un ēkas
iekšējo
inženiertīklu
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Iegādāts telpu aprīkojums;
Uzlabota reģiona kultūras un tūrisma
pakalpojumu kvalitāte.

un
infrastruktūr
as
atjaunošana”

86. Kultūrizglītības studiju
programmu nodrošināšana
un turpmāka attīstība

Pieejama maģistra studiju programmas
„Kultūras mantojuma pārvaldība un
komunikācija”/„Cultural Heritage
Governance and Communication”1;
Sadarbībā ar Latvijas kultūrizglītības
augstskolām izstrādātas jaunas akadēmiskās
un profesionālās studiju un tālākizglītības
kursu programmas

VP1 U1 2022-2027 VA, VMDV,
pašvaldība

Vidzeme X X

RV2 Valmieras novada sabiedriskā dzīve
P1 Dziesmu un deju svētku tradīciju turpināšana un attīstība Vidzemes reģionā
87. Dziesmu un deju svētku

nozīmīgas infrastruktūras
atjaunošana un
energoefektivitātes
paaugstināšana

Atjaunota kultūras namu infrastruktūra,
uzlabota ēku energoefektivitāte;
Nodrošināts zāļu aprīkojums;
Ieviesti digitalizācijas risinājumi;
Atjaunotas brīvdabas estrādes.

2022-2027 Pašvaldība Valmieras
novads

X X X

KP2027

RV2 Valmieras novada sabiedriskā dzīve
P2 Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbības un amatiermākslas kustības uzturēšana un organizēšana
88. Mākslinieciskās pašdarbības

jomas stiprināšana
Radīti materiālie un finansiālie nosacījumi
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu
darbības uzturēšanai un pasākumu
organizēšana, nodrošinot nemateriālā
kultūras mantojuma tradīcijas saglabāšanu
un pārnesi

2022-2028 Pašvaldība,
valsts

Valmieras
novads

X X X

KP2027

89. Vaidavas kultūras un
amatniecības centra pārbūve

Sakārtota ugunsdrošības sistēma;
uzlabota vides pieejamība;
paaugstināta ēkas energoefektivitāte

2022-2028 Pašvaldība
(Kocēnu
apvienība)

Vaidava
X X X

90. Kultūras norišu vietu
infrastruktūras attīstība

Atjaunota studiju, centru un dažādu
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu
pulcēšanās vietu, kultūras vietu (kultūras,
mākslas telpu, izstāžu zāļu u.tml.)
infrastruktūra, uzlabota ēku
energoefektivitāte;

2022-2027 Pašvaldība Valmieras
novads

X X X

KP2027
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Ieviesti digitalizācijas risinājumi;
Atjaunotas brīvdabas estrādes.

RV2 Valmieras novada sabiedriskā dzīve
P3 Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabāšana
91. Amatniecības centra Rūjienā

darbības nodrošināšana
Nodrošināts telpu aprīkojums, studiju
materiāli, atalgojums.

138 2022-2028 Pašvaldība
(Rūjienas
apvienība)

Rūjiena
X X X

92. Bibliotēku infrastruktūras
modernizēšana

Pilnveidots telpu aprīkojums, digitalizācija 2022-2027 Pašvaldība Valmieras
novads

X X X
KP2027

RV3 Vidzemes sporta centrs Valmiera
P1 Sasniegumu orientētas sporta infrastruktūras attīstība
93. Valmieras novada vienotas

sporta infrastruktūras
attīstības stratēģijas izstrāde

Apzināta situācija apvienībās attiecībā uz
sporta infrastruktūru, vajadzībām un
attīstības iecerēm;
Izveidots modelis, lai nodrošinātu novada
sporta infrastruktūras izmantošanu
sasniegumu sporta attīstībai, iesaistot no
skolas (pirmsskolas) vecuma līdz sporta
skolām un līdz profesionālajam sportam.

2023 Pašvaldība Valmieras
novads

X X X

94. Sporta infrastruktūras
atjaunošana novadā

Uzlabotas, paplašinātas un aprīkotas
sasniegumu sportā nozīmīgās novada
sporta bāzes

2022-2027 Pašvaldība Valmieras
novads X X X

RV4 Sports veselības veicināšanai
P1 Veselīga dzīvesveida un iedzīvotāju fizisko aktivitāšu veicināšana
95. Daudzveidīga tautas sporta

attīstība
Nodrošināts atbalsts (materiāli tehniskais
atbalsts, sporta organizētāju atalgojums,
sporta biedrību kapacitātes stiprināšana
u.tml.) tautas sporta pasākumu
organizēšanai (orientēšanās, distanču
slēpošana, skriešana, “Stirnu buks”, MTB
riteņbraukšana u.c.)

2022-2027 Pašvaldība Valmieras
novads

X X X

RV4 Sports veselības veicināšanai
P2 Sporta infrastruktūras attīstība, ietverot pielāgotā sporta infrastruktūru
96. Valmieras novada apdzīvoto

vietu publiskās ārtelpas
Valmieras novada apdzīvoto vietās ierīkoti
sportošanas un fizisko aktivitāšu laukumi,

2022-2027 Pašvaldība Valmieras
novads

X X X
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iekārtošana fiziskām
aktivitātēm un veselīgam
dzīvesveidam

trases, takas un izbūvēta nepieciešamā
infrastruktūra, tostarp nodrošinot sporta
infrastruktūru iedzīvotājiem ar fiziskiem
traucējumiem un vides pieejamību.

97. Vissezonas aktīvās atpūtas
trases iekārtošana Kocēnos

Izbūvēts asfaltēts ceļš pašvaldībai piederošā
zemes īpašumā Kocēnu centrā (apkārt
pļavai) ar mākslīgi veidotu reljefu
skrituļošanai, rollerslēpošanai un ziemā –
slēpošanai.
Nodrošināta infrastruktūra sportiskām
aktivitātēm visa vecuma iedzīvotājiem.

2022-2027 Pašvaldība
(Kocēnu
apvienība)

Kocēni 150 000

X X X

RV5 Veselīgs uzturs
P1 Pašvaldības iestāžu sadarbība ar novada lauksaimniecības uzņēmumiem un pārtikas ražotājiem
98. Vesela uztura programma

izglītības iestādēs
Sadarbībā ar vietējiem lauksaimniekiem
izglītības iestādēs tiek nodrošinātas
Veselīgas un drošas skolu vides programmas
(veselīgs uzturs, dzeramā ūdens patēriņa
palielināšana, lai mazinātu cukuru saturošu
bezalkoholisko dzērienu patēriņu u.c.)

VP2 U2 2022-2027 Pašvaldība,
izglītības
pārvalde,
izglītības
iestādes,
uzņēmumi

Valmieras
novads

X X X

SVP2027

RV5 Veselīgs uzturs
P2 Valmieras novada tirgu kustība
99. Valmieras novada koncepta

izstrāde par tirgu kā
kultūrvietu

Izstrādāta koncepcija;
Apzinātas iespējamās tirgus laukuma vietas;
Izstrādāta tematiska tirgus programma,
piesaistot lauku ražotāju kooperatīvus,
zemnieku un mājražotāju organizācijas un
aktīvistus

VP2 U2 2022-2027 Pašvaldība Valmieras
novads

X X X

100. Tirgus laukumu iekārtošana
novada apdzīvotajās vietās

Izbūvēts laukums, komunikācijas, nojumes,
nodrošināts laukuma labiekārtojums;
Izstrādāta tirgus apsaimniekošanas kārtība

VP2 U2 2022-2027 Pašvaldība Valmieras
novads X X X

101. Sedas tirgus laukuma
iekārtošana

Izbūvēts laukums, komunikācijas, nojumes,
nodrošināts laukuma labiekārtojums;
Izstrādāta tirgus apsaimniekošanas kārtība

VP2 U2 2023 Pašvaldība
(Strenču
apvienība)

Seda 50 000
X X

SAAM
5.1.1.3.

102. Vietējo lauksaimniecības
produktu popularizēšana un
vietējā patēriņa veicināšana

Pašvaldību iestāžu, kurās sniedz ēdināšanas
pakalpojumus, nodrošināšana ar vietējo
lauksaimniecības produkciju (iepirkumi,

VP2 U2 2022-2027 Pašvaldība Valmieras
novads X X X
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piegādes līgumi)

U3 Drošība

U3 Veicināt visos aspektos aizsargātu un drošu dzīves un uzņēmējdarbības vidi

Nr.
p.k.

Projekts Rezultatīvie rādītāji

Papildinā-
tība ar
citiem

projektiem

Īstenošanas
laiks

Atbildīgais
Mērķa

grupa vai
teritorija

Indikatīvā
summa,
EUR

Finansējums Indikatīvs
finansējuma

avots
Pašv. Valsts

ES
fondi

RV1 Sabiedriskā kārtība un droša publiskā ārtelpa
P1 Pašvaldības policijas kapacitātes stiprināšana
103. Pašvaldības policijas

kapacitātes stiprināšana
Uzlabota materiāli tehniskā bāze;
Nodrošināti personāla kvalifikācijas
paaugstināšana

2022-2027 Pašvaldība
(apvienība)

Valmieras
novads X X X

RV1 Sabiedriskā kārtība un droša publiskā ārtelpa
P2 Videonovērošanas uzstādīšana parkos un publiskajā ārtelpā
104. Publisko teritoriju un

pašvaldības iestāžu
aprīkošana ar novērošanas
sistēmām

Uzstādītas videonovērošanas kameras
(viedās novērošanas sistēmas)
nozīmīgākajās sabiedriskajās vietās;
Nodrošināts pašvaldības dienestu
aprīkojums;
Uzlabota publisko teritoriju kontrole,
noziedzīgu nodarījumu agrīna
diagnosticēšana

VP4 U3 2022-2027 Pašvaldība
(apvienība)

Valmieras
novads

X X X

RV1 Sabiedriskā kārtība un droša publiskā ārtelpa
P3 Klaiņojošo dzīvnieku apkope
105. Patversmes ēku būvniecība

klaiņojošo dzīvnieku
uzturēšanās nodrošināšanai
un dzīvnieku kapsētas izveide

Izbūvētas patversmes ēkas un būves,
ierīkota teritorija un iegādāts aprīkojums;
Izstrādāta un tiek īstenota dzīvnieku
dzimstības kontroles programma;
Izbūvēta dzīvnieku kapsēta;
Pamestajiem bezsaimnieku mājdzīvniekiem
un dzīvniekiem tiek nodrošināti atbilstoši
labturības apstākļi;

2022-2027 Pašvaldība
(Mazsalacas
), PVD, NVO

Valmieras
novads

1 500 000

X X

Reģionāls
projekts
“Reģionālās
dzīvnieku
patversmes
izveide”
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Vidzemes pašvaldībās samazinājies
klaiņojošo mājdzīvnieku skaits.

RV2 Saskaņota glābšanas dienestu darbība
P1 Glābšanas dienestu un pašvaldības sadarbības uzlabošana
106. Glābšanas dienestu un

pašvaldības sadarbības
uzlabošana

Līdzdalība ārkārtas situāciju seku
likvidēšanā, tostarp datu sniegšana valsts
glābšanas dienestiem, speciālistu iesaiste

Pastāvīgi Pašvaldība Valmieras
novads X X

107. Civilās aizsardzības pasākumu
plānošana

Izstrādāts civilās aizsardzības plāns Saskaņā ar
VUGD
plāniem

VUGD, VP,
NMPD,
pašvaldība

Valmieras
novads X

108. Noziedzības mazināšanas
veicināšana

Veikti izglītojoši pasākumi jauniešu vidū,
īpaši NEET grupā

2022-2027 Pašvaldība
(jauniešu
darba
speciālisti),
NVO

Valmieras
novads

X X X

109. Pašvaldības atbalsta
nodrošināšana bijušo
ieslodzīto un probācijas
klientu resocializācijas
pasākumu veikšanai

Mazināti noziedzīgās uzvedības riski
ieslodzītajiem un probācijas klientiem soda
izpildes laikā, tādējādi radot
priekšnoteikumus personas veiksmīgai
iekļaušanai sabiedrībā pēc soda izpildes
beigām, tai skaitā aktīvai līdzdalībai
sabiedrības procesos (arī nodarbināmības
jomā)

2022-2027 Pašvaldība,
pašvaldības
izglītības,
sociālo
pakalpojum
u iestādes,
IeM, NVA

Valmieras
novads

X X X

RV2 Saskaņota glābšanas dienestu darbība
P2 Brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustība
110. Kocēnu apvienības

brīvprātīgo ugunsdzēsēju
kustības stiprināšana

Izbūvēta Vācijas sadarbības partneru
dāvināto ugunsdzēsības automašīnu
novietne (garāžas ar palīgtelpām);
Izbūvēts mācību laukums ar torni un
skrejceļu ugunsdzēsēju apmācībai un
sacensību rīkošanai

2022-2027 Pašvaldība
(Kocēnu
apvienība)

Kocēnu

X X X

Reģionāls
projekts
“Publiskās
ārtelpas
attīstība”

RV3 Droša e-vide
P1 Kiberdrošības uzlabošana pašvaldības iestāžu darbā
111. Kiberdrošības uzlabošana

pašvaldības iestāžu darbā
pašvaldībā un tās kapitālsabiedrībās
ieviestas datoru aizsardzību programmas

2022-2027 Pašvaldība Valmieras
novads

X

RV4 Klimata pārmaiņu un plūdu riska mazināšana



Valmieras novada attīstības programma 2022.–2028. Rīcības plāns.

27

P1 Pretplūdu pasākumu īstenošana
112. Pretplūdu pasākumu

īstenošana Gaujas upes
baseinā

Mazināts applūšanas risks vairākām pie
Gaujas esošām apdzīvotajām vietām, kas
rodas no Gaujas plūdiem, kā arī no klimata
pārmaiņu rezultātā veidojošiem intensīviem
lietusūdeņiem;
Izbūvēti polderi Gaujas upes augštecē;
Veikta krastu nostiprināšana, pielietojot
zaļos risinājumus lietus ūdens uztveršanai;
Stiprinātas nogāzes (hidrobūves);
Pārbūvēti vai no jauna izbūvēti lietus ūdens
kanalizācijas tīkli, pēc nepieciešamības
izbūvējot arī sūknētavas.

VP3 U3 2022-2027 Pašvaldība Valmieras
novads,
Cēsu novads

15 800000

X X X

Reģionāls
projekts
“Pretplūdu
pasākumu
īstenošana
Gaujas upes
baseinā”

113. Life magic projekta attīstīšana
un ieviešana

projekts, ar kura palīdzību tiek risināti
Klimata pārmaiņu radītie izaicinājumi:
aplūšanas risks, mazināta karstuma ietekme
pilsētā un veicināta iedzīvotāju izpratne par
iespējām sadzīvot ar klimata pārmaiņām un
tās izmantot rekreācijai.

2022-2027 Pašvaldība,
Rīgas
pašvaldība,
DAP

Valmieras
novads, Rīga

X X X

LIFE Restore
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U4 Sociālais pīlārs

U4 Veidot iekļaujošu sociālās aizsardzības sistēmu, īpaši ģimenēm ar bērniem

Nr.
p.k.

Projekts Rezultatīvie rādītāji

Papildinā-
tība ar
citiem

projektiem

Īstenošanas
laiks

Atbildīgais
Mērķa

grupa vai
teritorija

Indikatīvā
summa,
EUR

Finansējums Indikatīvs
finansējuma

avots
Pašv. Valsts

ES
fondi

RV1 Sociālie pakalpojumi
P1 Sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšana, tostarp attīstot jaunus sociālos pakalpojumus, lai sasniegtu sociālo pakalpojumu mērķi - saglabāt personas
neatkarību un viņa aprūpē iesaistīto ģimenes locekļu nodarbinātību
114. Sociālo pakalpojumu centra

izveide Mazsalacā
Esoša ēka pārbūvēta Sociālo pakalpojumu
centra funkcijām;
Nodrošinātas telpas un sociālie
pakalpojumi mazaizsargātām iedzīvotāju
grupām, tai skaitā daudzbērnu ģimenēm,
sociālā riska ģimenēm, senioriem,
jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanas, personām ar funkcionāliem
traucējumiem (garīga un psihiska rakstura
traucējumiem, redzes un dzirdes
invaliditāti).

2022-2027 Pašvaldība
(Mazsalacas
apvienība)

Mazsalaca 4 100 000

X X

Reģionālais
projekts
“Ziemeļvidze
mes sociālo
pakalpojumu
centrs”

RV1 Sociālie pakalpojumi
P2 Integrētās aprūpes pakalpojumu organizēšana, uzlabojot sociālo dienestu, sociālās aprūpes un ārstniecības iestāžu sadarbību
115. Sadarbības mehānisma

izveide starp veselības
aprūpes iestādēm, izglītības
iestādēm, bāriņtiesām,
izglītības iestādēm, valsts un
pašvaldības policiju,
pašvaldības sociālo dienestu,
sociālās aprūpes iestādēm un
citiem sociālo pakalpojumu
sniedzējiem

Nodrošināti sociālo pakalpojumu sniedzēju
un ārstniecības iestāžu dati par iedzīvotāju
sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes
pakalpojumu saņemšanu Veselības
ministrijas un Labklājības ministrijas kopīgi
veidojamai vienotai platformai.
Pašvaldības līmenī izveidots sadarbības
mehānisms sociālā dienestu klientu
integrētai aprūpei.

2022-2027 VM, LM,
pašvaldības
sociālais
dienests

Valmieras
novads

X X

DTP2027

RV1 Sociālie pakalpojumi
P3 Privātā un nevalstiskā sektora iesaistīšana sociālo pakalpojumu sniegšanā
116. Valsts deleģēto pakalpojumu nacionālās politikas ietvaros 2022-2027 LM, Valmieras X X
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pārņemšana, tostarp
atbalstot privātā un
nevalstiskā sektora kapacitāti
pakalpojumu sniegšanā

pašvaldība,
VPR

novads

117. Valmieras novada pašvaldības
sociālo deleģēšanas iespēju
izvērtējums

Identificētas jomas, pakalpojumi, to daļas
vai pakalpojumu sniegšanas teritorija(-s),
kas deleģējamas ar līgumu vietējai
biedrībai, kuras rīcībā ir zināšanas, resursi
un speciālisti pakalpojuma sniegšanai

2023 Pašvaldība Valmieras
novads

X

RV1 Sociālie pakalpojumi
P4 Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstīšana, atbildīgi attiecoties pret sabiedrības novecošanās tendencēm
118. Veco ļaužu aprūpes sistēmas

attīstība
Izstrādāts veco ļaužu aprūpes sistēmas
pārvaldības modelis, kura sastāvā ir aprūpes
mājās pakalpojuma sniedzēji (mobilās
komandas, palīdzības ziņošanas lietotnes
un ierīces), esošo aprūpes centru
infrastruktūras atjaunošana, jauna tipa
aprūpes mājokļu attīstība un citu sociālo
pakalpojumu izveide senioriem (dienas
centri u.c.)

2022-2023 Pašvaldība Mazsalaca

X X

119. Parka un zaļās zonas
iekārtošana pie Mazsalacas
sociālās aprūpes centra

Apzaļumota un iekārtota teritorija pie
sociālās aprūpes centra;
Paplašināta teritorija, iegādājoties zemi
(Brīvības bulvāris 2) 1692 m2 platībā;
Sakārtota degradēta teritorija 0,4566 m2

platībā, tostarp nojaucot trīs būves sliktā
stāvoklī (graustus) un izveidojot parku ar
apgaismotiem gājēju ceļiem, laukumiem,
soliem, atkritumu urnām, āra nojumi ar
komunikācijām (piemērotu galda spēlēm,
līdzpaņemta ēdiena ēšanai, maza mēroga
koncertiem un darbnīcām), ilggadīgiem
apstādījumiem un miniatūriem
mazdārziniem;
Uzlabota veco ļaužu aprūpe, nodrošinot
sociālās aprūpes pakalpojumus pašvaldībai
piederošā institūcijā, tostarp ambulatoros

VP3 U3
RV1,
RV4

2022-2027 Pašvaldība
(Pašvaldības
kapitālsabie
drība SIA
“Mazsalacas
slimnīca”)

Mazsalaca

X X

LEADER, ESF,
ERAF
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veselības aprūpes pakalpojumus un
paliatīvo aprūpi.

120. Rehabilitācijas centra
“Senioru māja” izveide
Dauguļos

Veikta ēkas “Dauguļu skola” siltināšana un
atjaunoti inženiertīkli, tā uzlabojot ēkas
energoefektivitāti;
Ierīkots rehabilitācijas centrs veciem
cilvēkiem;
Atjaunota un sakārtota ēka citai pašvaldības
funkcijai, kurā iepriekš atradās
Ziemeļvidzemes internātpamatskola pirms
tā tika apvienota vienā iestādē Vaidavā.

2022-2024 Pašvaldība Kocēnu

X X

2.1.1.

RV2 Veselības aprūpes pieejamība
P1 Vidzemes slimnīca – drošākais atbalsts veselībai Vidzemē

121. Vidzemes slimnīcas
infrastruktūras attīstība

Izbūvēts vienīgās daudzprofilu neatliekamās
medicīniskās palīdzības ārstniecības
iestādes SIA "Vidzemes slimnīca" ēkas jauns
korpuss un daudzstāvu autonovietne, tā
nodrošinot pieaugošās pacientu plūsmas
apkalpošanu. Autonovietne paredzēta kā
mobilitātes punkts slimnīcas apmeklētājiem
un viņu tuviniekiem ārstēšanās laikā,
samazinot transporta plūsmu pilsētā.
Veikti SIA "Vidzemes slimnīca" ēku
energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi - nodrošināts primārās enerģijas
patēriņa samazinājums 1027 381
kWh/gadā un CO2 emisijas samazinājums
par 281 t/gadā.

SAM
9.3.2.1

2022-2027 SIA
"Vidzemes
slimnīca"

Valmieras
novads,
Vidzemes
reģions

13 650 000

X X

Reģionālais
projekts “SIA
"Vidzemes
slimnīca"
energoefekti
vitātes
paaugstināša
na”

122. Vidzemes slimnīcas
pakalpojumu attīstība

cilvēkresursu stiprināšana un
materiāltehniskās bāzes nodrošināšana
Vidzemes slimnīcas definētajiem attīstības
virzieniem

2022-2027 SIA
"Vidzemes
slimnīca"

Valmieras
novads,
Vidzemes
reģions

X X

RV2 Veselības aprūpes pieejamība
P2 Ģimenes ārstu un ambulatoro pakalpojumu pieejamības veicināšana novadā
123. Sedas doktorāta izveide Pārbūvētas un aprīkotas telpas doktorāta

izveidei, piesaistīts privātprakses
medicīniskais personāls (stomatologs, zobu

VP2 U2 2024-2028 Pašvaldība Seda X X X TPF, ANM,
EIB
Reģionāls
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tehniķis, fizioterapeits, ginekologs,
kardiologs, ģimenes ārsts u.c.) un
aprīkojums, nodrošinot pamatdiagnostikas
veikšanu;
Novērsts ambulatoro pakalpojumu trūkums
Sedā un apkārtējās teritorijās.

projekts
Infrastruktūr
as attīstībai
uzņēmējdarb
ības
atbalstam

124. Atbalsts attālināto veselības
aprūpes pakalpojumu
organizēšanai

Ar pašvaldības atbalstu izveidotas, aprīkotas
un konfidencialitāti nodrošinošas telpas
telemedicīnas pakalpojumu saņemšanai
iedzīvotājiem, kuriem nav pieejams dators,
internets dzīvesvietā

2022-2027 VM,
pašvaldība

Valmieras
novads

X X

SVP2027,
DTP2027

RV3 Nodarbinātības veicināšana un mūžizglītība
P1 Iekļaujošas nodarbinātības veicināšana
125. Pielāgotu darba vietu izveide

personām ar funkcionāliem
traucējumiem

Attīstīti jauni sociālie pakalpojumi personu
ar funkcionāliem traucējumiem prasmju
attīstībai;
Izveidots atbalsta mehānisms pašvaldībā
personas funkcionāliem traucējumiem
nodarbinātībai uzņēmumā, iestādē, kā
pašnodarbinātai personai

2022-2027 Pašvaldība,
LM, NVA

Valmieras
novads

X X

SADTP2027

RV3 Nodarbinātības veicināšana un mūžizglītība
P2 Sociālās uzņēmējdarbības vides veidošana
126. Sociālās uzņēmējdarbības

veicināšana Valmieras novadā
Izveidoti sociālie uzņēmumi izglītības
iestādēs, sociālo pakalpojumu iestādēs,
nevalstiskajā sektorā;
pašvaldības atbalsts;
Izveidota atbalsta sistēma saražotās
produkcijas noieta veicināšana tirgū.

2022-2027 IZM< LM,
pašvaldība,
izglītības
iestādes,
NVO

Valmieras
novads

X X X

IPP2027,
SADTP2027

127. Darba prakses un brīvprātīgā
darba atbalsta sistēmas
izveide jauniešiem, t.sk.
jauniešiem NEET situācijā

Izveidots koordinācijas mehānisms starp
pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem
jauniešu uzņēmējdarbības un
nodarbinātības veicināšanai

2022-2027 Pašvaldība,
NVA

Valmieras
novads

X X

SADTP2027

RV3 Nodarbinātības veicināšana un mūžizglītība
P3 Mūžizglītības pakalpojumu attīstība
128. Pieaugušo izglītības

pakalpojumu koordinēšana
Apzināts jaunā novada mūžizglītības
pakalpojumu sniedzēju saraksts un

VP2 U1 2022-2027 Pašvaldība,
Izglītības

Valmieras
novads

X X X
IPP2027



Valmieras novada attīstības programma 2022.–2028. Rīcības plāns.

32

novadā un mūžizglītības

kultūras veicināšana

profesionālās un augstākās izglītības iestāžu
modulāro programmu piedāvājums;
izstrādāts novada mūžizglītības attīstības
redzējums;
apzināts valsts budžeta finansējums
pieaugušo izglītībai, t.sk. valsts atbalsts
darba devējiem savu darbinieku prasmju
pilnveidošanai;
koordinēti pasākumi.

pārvalde,
VA,
profesionālā
s izglītības
iestādes

RV4 Ģimenes ar bērniem
P1 Ģimeņu ar bērniem atbalsta programma
129. Ģimeņu ar bērniem atbalsta

programma
Atlaižu sistēma sabiedriska transportā;
pasākumu plānošana un organizēšana
veselīgam uzturam, dzeramā ūdens
patēriņa palielināšanai aizstājot cukuru
saturošos dzērienus, veselības veicināšanai
u.c.
Mājokļu jautājumi

2022-2027 Pašvaldība Valmieras
novads

X X X

130. Bērnu aprūpes pakalpojumu
attīstība un tiesību
aizsardzības sistēmas
stiprināšana

Atbalsta pasākumi audžu ģimenēm 2022-2027 Pašvaldība,
bāriņtiesa,
valsts

Valmieras
novads

X X X
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VP2 APRITES 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 Aprites ekonomikas un digitālās sabiedrības veicināšana

U1 Industrializācija

U1 Stiprināt Valmieru kā Baltijas mēroga ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un inovāciju centru

Nr.
p.k.

Projekts Rezultatīvie rādītāji

Papildinā-
tība ar
citiem

projektiem

Īstenošanas
laiks

Atbildīgais
Mērķa

grupa vai
teritorija

Indikatīvā
summa,
EUR

Finansējums Indikatīvs
finansējuma

avots
Pašv. Valsts

ES
fondi

RV1 Industrializācija un pāreja uz aprites ekonomiku
P1 Nacionālo industriālo teritoriju attīstīšana Valmierā
131. Industriālā parka izveide

Valmierā, Kocēnu pagastā un
Kauguru pagastā ap autoceļu
A3

Izveidota aprites ekonomikas nacionālās
industriālās teritorijas infrastruktūra,
tostarp:
sanēta piesārņota teritorija, atjaunota
degradētā teritorija,
Izbūvētas ēkas industrijas vajadzībām,
izbūvēti inženiertīkli, attīrīšanas ietaises un
piekļuves ceļi (ielas), kā arī uzlabota esošo
ceļu kvalitāte.

132,
134

2022-2027 Pašvaldība,
Valmieras
attīstības
aģentūra,
VPR,
uzņēmumi

teritorijas
Valmierā,
Kocēnu
pagastā un
Kauguru
pagastā ap
autoceļu A3

X X X TPF, ANM,
EIB
Reģionāls
projekts
Infrastruktūr
as attīstībai
uzņēmējdarb
ības
atbalstam

132. Aprites ekonomikas biznesa
atbalsta centra izveide
Valmierā

Izveidots biznesa atbalsta centrs;
Veicināta ātrāka Vidzemes reģiona
energoietilpīgāko nozaru uzņēmumu
pārkārtošanās uz zaļo ekonomiku un aprites
ekonomikas attīstību reģionā, vairojot
resursu produktivitāti un atkārtotu
izmantošanu;
Atbalstīti vismaz 400 uzņēmumi un
jaunuzņēmumi ražošanas procesu

2022-2027 SIA
""ZAAO"",
Latvijas
Koka
būvniecības
klasteris,
Zaļo un
viedo
tehnoloģiju

Valmieras
novads

X X X TPF, ANM,
EIB
Reģionāls
projekts
Infrastruktūr
as attīstībai
uzņēmējdarb
ības
atbalstam
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uzlabošanā, jaunu produktu ieviešanā vai
darbības pārprofilēšanā, tādējādi samazinot
CO2 emisiju līmeni;
Vismaz 250 biznesa ideju autori atbalstīti
un iesaistīti pirmsinkubācijas un inkubācijas
aktivitātēs, no tiem vismaz 125 radījuši
jaunuzņēmumus un vismaz 80 tirgū
izdzīvojuši trīs gadus;
Realizēts vismaz viens demonstrācijas
projekts energoresursu izmaksu būtiskai
samazināšanai un enerģijas ražošanai no
atjaunojamajiem resursiem;
Radītas jaunas darbavietas aprites
ekonomikā (tostarp cilvēkiem ar kustību
traucējumiem).

klasteris,
Pārtikas
bioekonomi
kas klasteris

133. Aprites ekonomikas speciālās
zonas izveide(?)

134. Investoru piesaiste un vietējā
atbalsta nodrošināšana

Nodrošināta digitāla un GIS tehnoloģijās
balstīta mārketinga informācijas pakete;
Veikti investoru piesaistes pasākumi
dažādos vadības un biznesa līmeņos,
tostarp globāla rakstura pasākumos;
Piesaistīti (vismaz 15) nacionālie un ārvalstu
investori aprites ekonomikas jomās;
Nodrošināta regulāra atbalsta un sadarbības
platforma investoriem pašvaldībā
(investoru zaļais ceļš)

Pastāvīgi Pašvaldība,
Valmieras
attīstības
aģentūra,
VPR,
uzņēmumi

teritorijas
Valmierā,
Kocēnu
pagastā un
Kauguru
pagastā ap
autoceļu A3

X X X TPF, ANM,
EIB
Reģionāls
projekts
Infrastruktūr
as attīstībai
uzņēmējdarb
ības
atbalstam

135. Atbalsts uzņēmumu ēku AER
izmantošanas un
energoefektivitātes
paaugstināšanā

veicināta atbalsta saņemšana uzņēmumiem
jaunu energoefektīvu ražotņu būvniecībai,
esošo rūpnieciskās ražošanas jaudu
modernizēšanai, uzstādot
energoefektīvākas ražošanas un ražošanu
nodrošinošas blakusprocesu iekārtas,
ražošanas ēku un teritoriju sakārtošanai,
t.sk., ražošanas teritorijā esošo iekšējo un
ārējo inženiertīklu un inženiersistēmu

2022-2027 Valsts Valmieras
novads

X X NAP2027
uzdevumam
(AER
izmantošana un
energoefektivitā
tes
paaugstināšana
rūpniecībā un
komersantos)
43500000 EUR
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nomaiņai pret energoefektīvākām.

RV1 Industrializācija un aprites ekonomikas veicināšana
P2 Zaļo industriālo parku attīstīšana novadā
136. Industriālā parka izveide

Kocēnu pagasta “Viesturos”
Izveidota aprites ekonomikas nacionālās
industriālās teritorijas infrastruktūra:
sakārtota teritorija,
tostarp:
Izbūvētas ēkas industrijas vajadzībām,
izbūvēti inženiertīkli, attīrīšanas ietaises un
piekļuves ceļi (ielas), kā arī uzlabota esošo
ceļu kvalitāte.

132,
134

2022-2027 Pašvaldība,
Valmieras
attīstības
aģentūra,
VPR,
uzņēmumi

Kocēnu
pagasts

X X X TPF, ANM,
EIB
Reģionāls
projekts
Infrastruktūr
as attīstībai
uzņēmējdarb
ības
atbalstam

137. Industriālā parka izveide
Mazsalacas bijušajā “Zivju
cehā”

Izveidota aprites ekonomikas nacionālās
industriālās teritorijas infrastruktūra:
sakārtota teritorija,
tostarp:
Izbūvētas ēkas industrijas vajadzībām,
izbūvēti inženiertīkli, attīrīšanas ietaises un
piekļuves ceļi (ielas), kā arī uzlabota esošo
ceļu kvalitāte.

132,
134

2022-2027 Pašvaldība,
Valmieras
attīstības
aģentūra,
VPR,
uzņēmumi

Mazsalaca X X X TPF, ANM,
EIB
Reģionāls
projekts
Infrastruktūr
as attīstībai
uzņēmējdarb
ības
atbalstam

138. Amatniecības centra izveide
Rūjienā

Izveidots Amatniecības centrs ēku
kompleksā Rīgas ielā 8, Rūjienā, kas atrodas
vēsturiskais pilsētas centrā ar koka apbūvi.
Radīta iespēja tradicionālo rokdarbu veidu
un senos arodu apgūšanai, vietējo produktu
un tradicionālo Vidzemes ziemeļu reģiona
ēdienu baudīšanai.
Radīta iespēja Ziemeļvidzemes
mājražotājiem un amatniekiem realizēt
savu produkciju.
Veicināta tūrisma produktu attīstība.

132,
134

2022-2027 Pašvaldība,
Valmieras
attīstības
aģentūra,
VPR,
uzņēmumi

Rūjiena X X X TPF, ANM,
EIB
Reģionāls
projekts
Infrastruktūr
as attīstībai
uzņēmējdarb
ības
atbalstam

139. Industriālā parka izveide Sedā Sakārtota teritorija Sedā Zaļajā ielā 2A
uzņēmējdarbības vajadzībām 36 ha platībā;
Pārbūvētas ēkas uzņēmumu vajadzībām,
izbūvēti inženiertīkli un iekārtas, piekļuves

132,
134

2022-2027 Pašvaldība,
Valmieras
attīstības
aģentūra,

Seda X X X TPF, ANM,
EIB
Reģionāls
projekts
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ceļš, kā arī uzlabota esošā ceļa kvalitāte. VPR,
uzņēmumi

Infrastruktūr
as attīstībai
uzņēmējdarb
ības
atbalstam

140. Industriālā parka izveide
bijušās kūdras fabrikas
teritorijā

Sakārtota degradētā teritorija Jērcēnu
pagastā Sedas bijušās kūdras fabrikai
piegulošajā teritorijā "Kūdras presēšanas
cehs" 17 ha platībā;
Pārbūvētas ēkas uzņēmumu vajadzībām,
izbūvēti inženiertīkli un iekārtas, piekļuves
ceļš, kā arī uzlabota esošā ceļa kvalitāte.

132,
134,
VP2 U2
RV2

2022-2027 Pašvaldība,
Valmieras
attīstības
aģentūra,
VPR,
uzņēmumi

Jērcēnu
pagasts

X X X TPF, ANM,
EIB
Reģionāls
projekts
Infrastruktūr
as attīstībai
uzņēmējdarb
ības
atbalstam

RV1 Industrializācija un aprites ekonomikas veicināšana
P3 Aprites ekonomikas uzņēmumu klasteru veidošanās un tirgus noieta veicināšana
141. Aprites ekonomikas

uzņēmumu sadarbības
veicināšana viedu mājokļu un
kopīgu zemas oglekļa emisijas
risinājumu izstrādē

Esošie stikla šķiedras produktu,
būvmateriālu un kokrūpniecības ražotāju,
piegādātāju un pētniecības iestāžu klasteri
sadarbojas viedu mājokļu un kopīgu zemas
oglekļa emisijas risinājumu izstrādē;
Realizēti pilotprojekti.
Vismaz 30 uzņēmumi un jaunuzņēmumi
sadarbojas ar pētniecības iestādēm, radot
vismaz 5 patenta pieteikumus

VP3 U2 Pastāvīgi Pašvaldība,
Valmieras
attīstības
aģentūra,
VPR,
uzņēmumi

Valmieras
novads,
Vidzemes
reģions

X X X TPF, ANM,
EIB
Reģionāls
projekts
Infrastruktūr
as attīstībai
uzņēmējdarb
ības
atbalstam

RV2 Cilvēkresursu attīstība aprites ekonomikas prioritārajās nozarēs
P1 Augstākās un profesionālās izglītības iestāžu piedāvājuma modificēšana pārejai uz darbaspēka sagatavošanu aprites ekonomikas prioritārajās nozarēs
142. Augstākās un profesionālās

izglītības iestāžu
infrastruktūras pilnveidošana
un jaunu mācību virzienu
izveide aprites ekonomikas
prioritārajās nozarēs

Izveidota Vidzemes Augstskolas, Valmieras
tehnikuma un Valmieras mākslas un dizaina
vidusskolas papildu infrastruktūra 12 300
m2 platībā.

2022-2027 Pašvaldība,
Valmieras
attīstības
aģentūra,
VPR,
uzņēmumi,
VA, VT,
VMDV

Valmiera X X X TPF, ANM,
EIB
Reģionāls
projekts
Infrastruktūr
as attīstībai
uzņēmējdarb
ības
atbalstam
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143. Augstākās un profesionālās
izglītības iestāžu piedāvājums
jauniem mācību virzieniem
aprites ekonomikas
prioritārajās nozarēs

Attīstīti jauni mācību virzieni, kas saistīti ar
jauniem un viediem materiāliem, koka un
eko-būvniecību un citām aprites
ekonomikas nozarēm;
Nodrošināts nepieciešamais papildu
studentu un audzēkņu skaits augstākajā
izglītībā +49% (+367 studenti), vidējā
profesionālajā izglītībā +59% (+407
audzēkņi) un arodizglītībā un pieaugušo
izglītībā +88% (+200 audzēkņi);

2022-2027 Pašvaldība,
Valmieras
attīstības
aģentūra,
VPR,
uzņēmumi,
VA, VT,
VMDV

Valmiera X X X TPF, ANM,
EIB
Reģionāls
projekts
Infrastruktūr
as attīstībai
uzņēmējdarb
ības
atbalstam

RV2 Cilvēkresursu attīstība aprites ekonomikas prioritārajās nozarēs
P2 Mūžizglītības piedāvājuma attīstība pārejai uz aprites ekonomiku
144. Aprites ekonomikas

mūžizglītības kompetenču
centra izveide

Realizēts atkritumu apsaimniekošanas
organizāciju pilotprojekts sabiedrības
iesaistei aprites ekonomikā:
- izveidots aprites ekonomikas

mūžizglītības kompetenču centrs,
- lietoto un atjaunoto mājlietu centrs,
- izbūvēti un ierīkoti moderni laukumi

dalītai atkritumu vākšanai no
mājsaimniecībām un uzņēmumiem

2022-2027 Pašvaldība,
Valmieras
attīstības
aģentūra,
VPR, SIA
“ZAOO”,
uzņēmumi,
māju
apsaimniek
ošanas
biedrības

Valmieras
novads

X X X TPF, ANM,
EIB
Reģionāls
projekts
Infrastruktūr
as attīstībai
uzņēmējdarb
ības
atbalstam

145. Pieaugušo un mūžizglītības
digitalizācija

Pieaugušo un mūžizglītības digitalizācijas
projektā izstrādāta lietotne un pakalpojumi
Vidzemes reģiona uzņēmumiem un
talantiem (mērķauditorija 5000 lietotāji);
Pieaugušo izglītībā iesaistījušies vismaz 400
MVU darbinieku un vismaz 400 citu
dalībnieku (no tiem vismaz 200 uzsākuši
darba meklējumus aprites ekonomikas
nozarēs. Digitālo prasmju apgūšanai
pieaugušajiem attīstīti un pilotēti
individuālie mācību konti (ANM).

2022-2027 Pašvaldība,
Valmieras
attīstības
aģentūra,
VPR, VAA,
IZM, LM,
VARAM

Valmieras
novads

X X X TPF, ANM,
EIB
Reģionāls
projekts
Infrastruktūr
as attīstībai
uzņēmējdarb
ības
atbalstam.

DTP2027

RV2 Cilvēkresursu attīstība aprites ekonomikas prioritārajās nozarēs
P3 Mājoklis talantu piesaistei Valmieras novadam
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146. Mājokļu programmas izstrāde
un ieviešana talantu
piesaistei Valmieras novadam

Izstrādāta mājokļu programma talantu
piesaistei Valmieras novadam, pamatojoties
uz plānotajām jaunām darba vietām un
esošo speciālistu vajadzībām;
Apzināts esošā Valmieras novada dzīvojamā
fonda stāvoklis un teritorijas jaunai
būvniecībai.
Apzinātas nepieciešamās investīcijas esošo
dzīvojamo teritoriju uzlabošanā un mājokļu
atjaunošanā, kā arī definētas jaunas
mājokļu būvniecībai piemērotas apbūves
teritorijas un investīcijas to sagatavošanai.

148,
VP3 U2

2022-2023 Pašvaldība,
Valmieras
attīstības
aģentūra

Valmieras
novads

X X X TPF, ANM,
EIB
Reģionāls
projekts
Infrastruktūr
as attīstībai
uzņēmējdarb
ības
atbalstam

147. Daudzstāvu koka un viedo
ēku demonstrācijas projekts

Realizēts daudzstāvu koka un viedo ēku
demonstrācijas projekts ar samazinātu
būvrisinājumu apjomu, kas saistīts ar
oglekļa ietilpīgu ražošanu.

2023-2024 Pašvaldība,
Valmieras
attīstības
aģentūra

Valmieras
novads

X X X TPF, ANM,
EIB
Reģionāls
projekts
Infrastruktūr
as attīstībai
uzņēmējdarb
ības
atbalstam

148. Dienesta viesnīcu un īres
namu būvniecība

Uzbūvētas izglītības iestāžu dienesta
viesnīcas un īres nami 55 700 m2 kopplatībā

146,
147

2024-2028 Pašvaldība Valmieras
novads

X X X TPF, ANM,
EIB
Reģionāls
projekts
Infrastruktūr
as attīstībai
uzņēmējdarb
ības
atbalstam

RV3 Digitālā transformācija jeb informācijas sabiedrības attīstība
P1 Pilna cikla e-sadarbības vide pašvaldībai un uzņēmumiem
149. Pilna cikla e-vides izveide

uzņēmumiem
Izstrādāti augsta elektronizācijas līmeņa
pašvaldības e-pakalpojumi uzņēmumiem,
aptverot visu līmeņu un speciālistu iesaisti
un administratīvo procesu digitalizēšanu

2022-2028 Pašvaldība,
VARAM

Valmieras
novads

X X X

DTP2027
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(saskaņošana, tehnisko noteikumu, atļauju
u.tml. saskaņošana, dokumentu aprite,
apstiprināšana, saņemšana, atskaites utt.).
Pilotprojektu testēšana.

RV3 Digitālā transformācija jeb informācijas sabiedrības attīstība
P2 Uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana
150. Uzņēmumu apmācības

digitālajai transformācijai
Sniegts atbalsts vietējiem uzņēmumiem
digitālajā transformācijā, sadarbojoties ar
LIKTA un Latvijas IT klāsteri, Latvijas digitālo
akseleratoru un EDIH tīklu, lai veicinātu
mākoņdatošanu, datu atkārtotu
izmantošanu

2022-2028 Pašvaldība,
IKT
uzņēmumi

Valmieras
novads

X X X

151. Atbalsta sniegšana IKT
jaunuzņēmumiem

Sniegts atbalsts jaunuzņēmumiem,
izmantojot VAA un vietējo inkubatoru un
VA sniegtās iespējas.

2022-2028 Pašvaldība,
VA, VAA

Valmieras
novads X X

152. Sadarbība ar Valmieras
novada galvenajām
atbalstāmām IKT nozarēm

galvenās atbalstāmās IKT nozares:
programmatūras ražošana, platjoslas
interneta attīstība, 5G koridoru ieviešana
u.c.

2022-2028 Pašvaldība,
VA, VAA

Valmieras
novads

X X

Valmieras
viedā
stratēģija
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U2 Uzņēmējdarbība novadā

U2 Veicināt novada pilsētu un lauku teritoriju ekonomisko attīstību

Nr.
p.k.

Projekts Rezultatīvie rādītāji

Papildinā-
tība ar
citiem

projektie
m

Īstenošana
s laiks

Atbildīgais
Mērķa

grupa vai
teritorija

Indikatīvā
summa,
EUR

Finansējums
Indikatīvs

finansējuma avotsPašv. Valsts
ES

fondi

RV1 Lauku ekonomikas attīstība partnerībā ar uzņēmumiem un saimniecībām
P1 Valmieras novada lauksaimnieku konkurētspējas (tradicionālā lauksaimniecība) veicināšana
153. Lauksaimniecības

produkcijas noieta
veicināšana Valmieras
novada vietējā tirgu

Izpildes rādītāji ir saistīti ar VP1 U2 RV5
pasākumiem par lauku (zemnieku) un
citu tematisku tirgu attīstību, tirgošanās
kārtību izstrādi, kas veicina vietējās
produkcijas patēriņu vietējā tirgū, tostarp
izglītības, veselības aprūpes un sociālo
pakalpojumu u.c. vietējās iestādēs

VP1
U2
RV5

2022-
2028

Pašvaldība Valmieras
novads

X X

KLPSP2027 Lauku
atbalsta pasākumi

154. Sadarbība ar
lauksaimniecības,
mežsaimniecības un
zivsaimniecības
organizācijām vietējās lauku
apsaimniekošanas politikas
veidošanā

Samazinājies neapsaimniekoto
lauksaimniecības zemju īpatsvars novadā;
Samazinājušies invazīvo sugu izplatības
areāli

2022-
2028

Pašvaldība Valmieras
novads

X X

155. Pašvaldības administratīvo
šķēršļu mazināšana
uzņēmumiem

Atlaižu sistēma;
Pilna cikla pašvaldības pakalpojumu e-
vide uzņēmumiem

VP2
U1
RV3 P1

2022-
2028

Pašvaldība Valmieras
novads X

156. Nodarbinātības jautājumu
risināšana un citi atbalsta
pasākumi sadarbībā ar
Zemkopības ministriju un
Lauka atbalsta finansēšanas
programmām

2022-
2028

Pašvaldība,
NVA, IZM,
LM, ZM

Valmieras
novads

X X X

KLPSP2027 Lauku
atbalsta pasākumi

157. Pašvaldības meliorācijas
sistēmu attīstība

Īstenoti koplietošanas meliorācijas
sistēmu projekti, tostarp valsts,
pašvaldību un privātajos īpašumos

2022-
2028

Pašvaldība,
ZMNĪ

Valmieras
novads X X X

RV2 Ilgtspējīga lauksaimniecības un meža zemju apsaimniekošana
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P1 Burtnieku ezera apsaimniekošana
158. Burtnieku ezera attīstība Izstrādāts Burtnieku ezera

apsaimniekošanas plāns;
Realizēti zivsaimniecības projekti;
Attīstīti tūrisma pakalpojumi;
iekārtotas publiskās teritorijas un veikti
dabas aizsardzības pasākumi (167, 216)

167,
216

2022-
2028

pašvaldība
(Burtnieku
apvienība),
privātais
sektors,
valsts

Burtnieku,
Vecates,
Matīšu
pagasti

X X X

RV2 Ilgtspējīga lauksaimniecības un meža zemju apsaimniekošana
P2 Kūdras purvu saudzīgas izmantošanas veicināšana
159. Kūdras purvu saudzīgas

izmantošanas veicināšana
un degradēto teritoriju
atjaunošana, tā samazinot
ari CO2 emisijas

Īstenoti dažādi SEG emisiju mazināšanas
pasākumi izstrādātajos kūdras purvos
Zilākalna pagastā.
Sekmēta kūdras produkcijas ražošana un
izmantošana vietējā Latvijas tirgū.
Veicinātas inovācijas kūdras resursu
ilgtspējīgai izmantošanai, kūdras ieguves
un pārstrādes tehnoloģiju un
tehnoloģisko procesu modernizācijai,
inovatīvu kūdras produktu attīstīšanai ar
augstāku pievienoto vērtību samazinās
SEG emisijas kūdras ieguves nozarē, t.i.
nepalielinot kūdras ieguves apjomus.

2022-
2028

pašvaldība
(Kocēnu
apvienība),
privātais
sektors,
valsts

Zilākalna
pagasts

300 000

X X X

RV2 Lauku ekonomikas attīstība partnerībā ar uzņēmumiem un saimniecībām
P3 Lauku saimniecības un nišu produkti
160. Netradicionālo

lauksaimniecības nozaru
uzņēmumu darbības
veicināšana

2022-
2028

pašvaldība,
privātais
sektors,
valsts

Valmieras
novads

300 000

X X X

KLPSP2027 Lauku
atbalsta pasākumi

RV2 Lauku ekonomikas attīstība partnerībā ar uzņēmumiem un saimniecībām
P4 Atjaunojamo energoresursu (AER) enerģijas ražošanas veicināšana
161. Vēja enerģijas ražošanas

vietu potenciāla izpēte,
zonu noteikšana

2022-
2028

pašvaldība,
privātais
sektors

Valmieras
novads X

162. Vēja parka izveidošana
izstrādātajos kūdras purvos

2022-
2027

pašvaldība
(Strenču
apvienība),

Jērcēnu
pagasts

X X SAM 2.1.3.
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privātais
sektors,
valsts

U3 Tūrisms

U3 Attīstīt iecienītus viesmīlības un izzinošā tūrisma galamērķus

Nr.
p.k.

Projekts Rezultatīvie rādītāji

Papildinā-
tība ar
citiem

projektiem

Īstenošanas
laiks

Atbildīgais
Mērķa

grupa vai
teritorija

Indikatīvā
summa,
EUR

Finansējums Indikatīvs
finansējuma

avots
Pašv. Valsts

ES
fondi

RV1 Valmiera – Vidzemes tūrisma centrs
P1 Valmiera – kultūras tūrisma galamērķis
163. Valmieras – Vidzemes

kultūras galvaspilsētas
pasākumu programmas
ieviešana

VP1 U2
RV1

2022-2028 Pašvaldība,
privātais
sektors,
NVO

Valmieras
novads

X X X

RV1 Valmiera – Vidzemes tūrisma centrs
P2 Jaunu tūrisma produktu attīstīšana
164. Industriālā mantojuma

teritoriju sakārtošana tūrisma
objektu izveidei

2022-2028 Pašvaldība Valmieras
novads X X X

165. Sporta tūrisma veicināšana 2022-2028 Pašvaldība Valmieras
novads

X X X

RV1 Valmiera – Vidzemes tūrisma centrs
P3 Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu sektora attīstības veicināšana
166. Biznesa tūrisma

infrastruktūras attīstība
Uzlabota konferenču zāļu pieejamība;
Uzlabota naktsmītņu pieejamība;
Notiek biznesa un viedo risinājumu
pieredzes apmaiņa

2022-2028 Pašvaldība Valmieras
novads

X X

RV2 Lauku tūrisma tīkla stiprināšana un pakalpojumu attīstīšana
P1 Atpūtas pie un uz ūdens pakalpojumu attīstīšana
167. Enter Gauja klasteris GNP, Burtnieku ezers,

Salaca u.c.

168. Zemūdens arheoloģiskais Attīstīts tūrisma produkts, kas balstīts VP3 U3 2022-2028 VPR , Vidzemes 600 000 X X X tostarp
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mantojums (“Ezeru
mantojums”)

Vidzemes ezeru zemūdens kultūras
mantojumā (ezermītņu vietas, kuģu vraku
u.c. zemūdens arheoloģisko atradumu
vietas un liecības), iekļaujot to esošajā
tūrisma piedāvājumā, tā stiprinot vietu
identitāti, galamērķa pievilcību un dodot
pienesumu sabiedrības izglītošanai

pašvaldības,
uzņēmēji

reģions privātais
finansējums

RV2 Lauku tūrisma tīkla stiprināšana un pakalpojumu attīstīšana
P2 Nišu tūrisma piedāvājums
169. Lauku atbalsta pasākumu

ieviešanas sekmēšana
2022-2028 Pašvaldība Valmieras

novads
X X X

170. Tūrisma, amatniecības un
mūžizglītības centra izveide
"Melderos"

Veikta ēkas pašvaldības īpašumā esošās
ēkas Abula upes krastā atjaunošana,
izstrādāts attīstības un turpmākās
izmantošanas koncepts;
izveidots tūrisma, amatniecības un
izglītības centrs

2022-2024 Pašvaldība Brenguļi 42000

X X X
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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

U1 Inženierapgāde

U1 Attīstīt videi draudzīgu un resursu efektīvu inženiertehnisko infrastruktūru

Nr.
p.k.

Projekts Rezultatīvie rādītāji

Papildinā-
tība ar
citiem

projektiem

Īstenošanas
laiks

Atbildīgais
Mērķa

grupa vai
teritorija

Indikatīvā
summa,
EUR

Finansējums Indikatīvs
finansējuma

avots
Pašv. Valsts

ES
fondi

RV1 Ūdenssaimniecība
P1 Centralizēto ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmu attīstība un paplašināšana
171. Tehniski ekonomisko

pamatojumu izstrāde
centralizētās ūdensapgādes
un sadzīves kanalizācijas
sistēmu paplašināšanai
apdzīvotajās vietās

Izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi
un novērtēta iespēja piesaistīt finansējumu
centralizētās ūdenssaimniecības sistēmu
paplašināšanai

VP3 U2 2022-2028 Pašvaldība Valmieras
novads

X X

172. Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu pārbūve Valmieras
pagasta Rūpniekos

Pārbūvētas sliktā stāvoklī esošās NAI
Rūpniekos.

2022-2028 Pašvaldība,
VARAM

Kocēnu
apvienība

80000
X X X

SAM 2.2.1.

173. Ūdenssaimniecības attīstība
Rencēnu, Burtnieku, Matīšu,
Lizdēnu, Valmiermuižas un
Pilātu ciemos

atjaunots esošais ūdensvads un sadzīves
kanalizācijas vads;
uzlabota sūkņu energoresursu taupība

2022-2028 Pašvaldība,
VARAM

Kocēnu
apvienība

2000 000

X X X

174. Ūdenssaimniecības
infrastruktūras izbūve
Industriālo parku un talantu
piesaistes mājokļa teritorijās

VP2
U1, U2

2022-2028 Pašvaldība Valmieras
novads

X X
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RV1 Ūdenssaimniecība
P2 Ārpus centralizēto sistēmu pakalpojumu saņēmēju dzeramā ūdens apgādes urbumu un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas uzraudzība sadarbībā ar
vides institūcijām
175. Ārpus centralizēto sistēmu

pakalpojumu saņēmēju
dzeramā ūdens apgādes
urbumu un kanalizācijas
notekūdeņu attīrīšanas
uzraudzība sadarbībā ar vides
institūcijām

2022-2028 Pašvaldība Valmieras
novads

X X

RV1 Ūdenssaimniecība
P3 Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
176. Dūņu pārstrādes

pakalpojuma izveidošana
kompleksi ar "zaļās"
infrastruktūras- bioloģisko
attīrīšanas lauku izbūvi

Izvērtētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
izbūves alternatīvas;
Izbūvēti bioloģiskās attīrīšanas lauki un
nepieciešamā infrastruktūra.

2022-2027 Ūdenssaimn
iecības
uzņēmumi,
pašvaldība,
SIA “ZAAO”,
RTU

X X X

VPP2027

RV2 Valmieras novada pašvaldības klimata pielāgošanās stratēģija
P1 Pasākumi intensīvu lietus ūdeņu nokrišņu risku novēršanai
177. Notekūdeņu attīrīšanas

iekārtu jaudas palielināšana
un energoefektivitātes
uzlabošana

Palielinātas attīrīšanas iekārtu jaudas,
samazināts elektroenerģijas patēriņš.

182 2022-2027 Ūdenssaimn
iecības
uzņēmumi,
pašvaldība

Apdzīvotās
vietas

X X X

SAM 2.1.3.

178. Ilgtspējīgu lietusūdens
apsaimniekošanas risinājumu
ieviešana satiksmes un
publiskās infrastruktūras
teritorijās

Izstrādāti un ieviesti zaļās un zilās
infrastruktūras risinājumi (piemēram, zaļās
sienas, jumtu dārzi, peldošās salas,
caurlaidīgi segumi, ēnu sniedzoši koki u.c.)

2022-2027 Pašvaldība Apdzīvotās
vietas

X X X

RV2 Valmieras novada pašvaldības klimata pielāgošanās stratēģija
P2 Pretplūdu aizsardzības pasākumi
179. Kombinēto zaļās un zilās

infrastruktūras un pretplūdu
pasākumu ieviešana, būvju
izbūve

Izstrādāti zaļās un zilās infrastruktūras
risinājumi;
Izbūvētas hidrotehniskās būves, tostarp
aizsargdambji u.tml.

2022-2027 Pašvaldība Valmiera

X X X
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Ieviesti upju baseinu apsaimniekošanas
plānu pasākumi un Plūdu riska pārvaldības
plāna 2021.-2027.gadam pasākumi1

180. Plūdu riska pasākumu
ieviešana Gaujas upei
Valmierā – Gaujas labā krasta
stiprināšana

Saskaņā ar izstrādāto būvprojektu “Gaujas
krastu promenāde” aptuveni 2.2 km
garumā posmā no Kazu krācēm līdz
Šaursliežu dzelzceļa tiltam pār Gauju)
nostiprināts krasts gan ar laukakmeņiem,
šķembām, koka pāļiem un kombinācijā ar
ģeosintētiskajiem materiāliem un
krūmājiem

būvproje
kts
“Gaujas
krastu
promenā
de”

2022-2027 Pašvaldība Valmiera

X X X

181. Plūdu riska pasākumu
ieviešana Gaujas upei
Valmierā – Gaujas kreisā
krasta stiprināšana

Izbūvēts aizsargvaļnis Gaujas kreisajā
krastā;
Veikti pretplūdu pasākumi Linarda Laicēna
ielas rajonā.

būvproje
kts
“Gaujas
krastu
promenā
de”

2022-2027 Pašvaldība Valmiera

X X X

182. Valmieras pilsētas lietus
ūdens kanalizācijas sistēmas
noslodzes mazināšana

Veikta lietus ūdens kanalizācijas sistēmas
pārbūve un ieviesti zaļās un zilās
infrastruktūras izveides pasākumi, kas ir
izstrādāti būvprojektā “Gaujas krastu
promenāde”, ņemot vērā klimata
pārmaiņas un lietus un pavasara plūdu
draudus

būvproje
kts
“Gaujas
krastu
promenā
de”

2022-2027 Pašvaldība Valmiera

X X X

183. Plūdu riska pasākumu
izstrāde un ieviešana Gaujas
upei Strenčos

Apzināti lietus un pavasara plūdu draudi
Strenču pilsētā;
Ieviesti Strenču pilsētas lietus ūdens
kanalizācijas sistēmas noslodzes
mazināšanas pasākumi

2022-2027 Pašvaldība Strenči

X X X

RV3 Siltumsaimniecība
P1 Centralizēto siltumapgādes sistēmu attīstība un paplašināšana
184. Tehniski ekonomisko

pamatojumu izstrāde
centralizētās siltumapgādes
sistēmu paplašināšanai
apdzīvotajās vietās finansiālā
atbalsta saņemšanai
1) mājsaimniecībām

Līdz 2026.gadam izstrādāti apdzīvoto vietu
CSS tehniski ekonomiskie pamatojumi;
Tiek saņemts finansiāls atbalsts
centralizētās vai lokālās siltumapgādes
izmantošanas veicināšanai kā rezultātā
samazinās piesārņojums no
mājsaimniecībās izmantotajām apkures

VP3 U2 2022-2026 pašvaldība,
kapitālsabie
drības

Valmieras
novada
apdzīvotās
vietas X X
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pieslēgšanai pie centralizētās
siltumapgādes sistēmas vai
lokālās siltumapgādes
sistēmas, ja pieslēgšanās
centralizētajai siltumapgādei
nav tehniski iespējama;
2) centralizētās
siltumapgādes sistēmas tīklu
paplašināšanai individuālās
(mazdzīvokļu) apbūves
pieslēgšanai

iekārtām un tiek efektīvāk izmantota
biomasa.

RV3 Siltumsaimniecība
P2 Apkures iekārtu nomaiņas veicināšana gaisa kvalitātes uzlabošanai
185. Pašvaldību saistošo

noteikumu izstrāde par
siltumapgādes veida izvēli un
informācijas apkopošanu par
novada teritorijā esošajām
apkures iekārtām

Apzināti siltumapgādes veidi novadā;
Ieviešot Gaisa piesārņojuma samazināšanas
rīcības plānu 2020.–2030. gadam līdz
2026.gadam izstrādāti pašvaldības saistošie
noteikumi

2026 Pašvaldība Valmieras
novads

X

186. Apkures iekārtu nomaiņa
pašvaldības ēkās

2022-2028 Pašvaldība Valmieras
novads

X X X

RV4 Atkritumu saimniecība
P1 Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide
187. Bioloģiski noārdāmo

atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas izveide

Izveidota bioloģisko atkritumu savākšanas
sistēma – iegādāti un uzstādīti konteineri,
izbūvētas novietnes, noteikts
apsaimniekošanas kārtības normatīvais
regulējums Valmieras novadā, organizētas
informatīvās kampaņas;
Izbūvēta bioloģisko atkritumu pārstrādes
infrastruktūra SIA "ZAAO" poligonā "Daibe";
Ieviesti Eiropas zaļā kursa pasākumi
bioloģisko atkritumu dalītai vākšanai un
pārstrādei.

2022-2024 SIA "ZAAO",
pašvaldība

Valmieras
novads

10 000000

X X

SAM 2.1.3.
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U2 Mājoklis

U2 Pieejams, energoefektīvs un gudri apsaimniekots mājoklis

Nr.
p.k.

Projekts Rezultatīvie rādītāji

Papildinā-
tība ar
citiem

projektiem

Īstenošanas
laiks

Atbildīgais
Mērķa

grupa vai
teritorija

Indikatīvā
summa,
EUR

Finansējums Indikatīvs
finansējuma

avots
Pašv. Valsts

ES
fondi

RV1 Esošais daudzdzīvokļu dzīvojamais fonds
P1 Esošā daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšana1

188. Atbalsts individuālo
dzīvojamo māju un dzīvokļu
īpašnieku iniciatīvām mājokļa
renovācijai

Atjaunotas un pārbūvētas esošās ēkas;
Atjaunotas un pārbūvētas ēku lokālās vai
autonomās siltumapgādes sistēmas;
Iegādātas un uzstādītas AER izmantojošu
siltumenerģiju ražojošās iekārtas;
Iegādātas un uzstādītas AER izmantojošu
elektroenerģiju ražojošās iekārtas;
Uzstādītas energoefektīvas aukstumapgādes
sistēmas (zemes aukstumsūkņi, lielās
ūdenstilpnēs esošā ūdens izmantošana u.c.)

2024-2028 Pašvaldība,
dzīvojamo
māju
īpašnieku
biedrības,
dzīvokļu
īpašnieki

Valmieras
novads

X X X TPF, ANM,
EIB,
Reģionāls
projekts
Infrastruktūr
as attīstībai
uzņēmējdarb
ības
atbalstam

189. Pašvaldībai piederošo
daudzdzīvokļu namu un
dzīvokļu energoefektivitātes
pasākumi, tostarp
Valmierā, Sedā, Strenčos,
Endzelē pie Rūjienas,
Mazsalacā, pie Burtniekiem,
Rencēnos, Zilākalnā, Kocēnos,
Rubenē

Atjaunotas un pārbūvētas esošās ēkas;
Atjaunotas un pārbūvētas ēku lokālās vai
autonomās siltumapgādes sistēmas;
Iegādātas un uzstādītas AER izmantojošu
siltumenerģiju ražojošās iekārtas;
Iegādātas un uzstādītas AER izmantojošu
elektroenerģiju ražojošās iekārtas;
Uzstādītas energoefektīvas aukstumapgādes
sistēmas (zemes aukstumsūkņi, lielās
ūdenstilpnēs esošā ūdens izmantošana u.c.)

2024-2028 Pašvaldība Valmieras
novads

X X X TPF, ANM,
EIB

RV2 Dzīvojamā fonda paplašināšana, tostarp sociālie mājokļi un īres mājokļi
P1 Jauni mājokļi
190. Atbalsts ilgtspējīgu, zemu

būvniecības un ekspluatācijas
izmaksu daudzdzīvokļu
mājokļu būvniecībai primāri
teritorijās ar jaunu darba

Nodrošināts atbalsts ilgtermiņa aizdevumu
ar zemu procentu likmi zemu izmaksu
mājokļu būvniecībai;
Nodrošināts atbalsts no bīstamo un
strukturāli nolietoto daudzdzīvokļu māju

2023-2028 Pašvaldība,
EM, FM

Valmieras
novads

X X X NAP2027
indikatīvais
finansējums
50 000 000
EUR apmērā
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vietu potenciālu transformācijas fonda. no valsts
budžeta
attīstības
daļas
līdzekļiem

191. Atbalsts privātpersonām
mājokļa iegādei, būvniecībai
vai atjaunošanai, īpaši
ģimenēm ar bērniem

Nodrošināts atbalsts granta veidā, kur tā
apmērs atkarīgs no bērnu skaita ģimenē

2023-2028 valsts Valmieras
novads

X

NAP2027
indikatīvais
finansējums2
7 500 000
EUR apmērā
no valsts
budžeta
attīstības
daļas
līdzekļiem

192. Pašvaldības ēkas Zilākalnā,
Kultūras ielā
energoefektivitātes
uzlabošana

Veikta ēkas siltināšana un inženiertīklu
atjaunošana, tā uzlabojot ēkas
energoefektivitāti;
Otrajā stāvā izbūvētas dzīvojamās telpas -
pašvaldības īres dzīvokļi;
Pirmajā stāvā izbūvētas nedzīvojamās
telpas dažādu pašvaldības pakalpojumu
sniegšanai.

2022-2024 Pašvaldība
(Kocēnu
apvienība)

Zilaiskalns 500000

X X

SAM 2.1.1.

RV2 Dzīvojamā fonda paplašināšana, tostarp sociālie mājokļi un īres mājokļi
P2 Jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas
193. Mājokļu būvniecībai

piemērotu teritoriju
plānošana un sagatavošana

tostarp
Valmierā, Sedā, Strenčos,
Endzelē pie Rūjienas,
Mazsalacā, pie Burtniekiem,
Rencēnos, Zilākalnā,
Kocēnos, Rubenē

Saskaņā ar izstrādāto mājokļu attīstības
programmu talantu piesaistīšanai
attīstāmajās jauno mājokļu teritorijās
izbūvēti centralizētas vai lokālas
inženierapgādes sistēmas un sakaru tīkls,
piekļuves ceļi (ielas), uzlabota esošo ceļu
kvalitāte, izbūvētas ilgtspējīgas lietusūdeņu
sistēmas, izbūvēta atkritumu savākšanas
infrastruktūra, veikti vides trokšņa līmeņa
pazemināšanas pasākumi, izbūvēta
publiskās ārtelpas infrastruktūra, tostarp
gājēju un velosipēdu savienojumi ar

146,
VP4 U3
RV1 P2

2023-2024 Pašvaldība,
nekustamo
īpašumu
attīstītāji

Valmieras
novads

X X
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tuvākajām pakalpojumu iestādēm.

RV3 Mājokļa attīstības finansēšanas mehānismi
P3 Ilgtermiņa kreditēšanas un finansēšanas mehānismu izveides veicināšana
194. Ilgtermiņa dzīvojamā fonda

programma - atbalsta
instrumentu komplekss
mājokļu pieejamības
nodrošināšanai (ilgtermiņa
(uz 30 gadiem vai ilgāk)
kreditēšanas un finansēšanas
mehānisms sadarbībā ar
banku sektoru

VP2 U1 2023-2024 Pašvaldība,
finanšu
iestādes,
tostarp
Altum

Valmieras
novads

X X X

195. Kredītiestāžu reģionālās
sadarbības veicināšana

VP2 U1 2023-2024 Pašvaldība,
finanšu
iestādes,
tostarp
Altum

Valmieras
novads

X X X

196. Līdzdalība normatīvo aktu
izstrādē kreditēšanas
nosacījumi

nodevu samazināšana būvniecībā,
administratīvās procedūras,
īres strīdi,
pašvaldības-privātā partnerība,
krājaizdevu sabiedrību lomas stiprināšana
maza un vidēja apmēra kredītu pieejamībai
uzņēmumiem (valsts investē),
finanšu kapitāla finansēšana

VP2 U1 2023-2024 Pašvaldība,
finanšu
iestādes,
tostarp
Altum

Valmieras
novads

X X X

U3 Daba, kultūrvēsture

U3 Veicināt kultūrvēstures un dabas teritoriju integrāciju pilsētvidē un sabiedriskajā dzīvē

Nr.
p.k.

Projekts Rezultatīvie rādītāji

Papildinā-
tība ar
citiem

projektie
m

Īstenošana
s laiks

Atbildīgais
Mērķa

grupa vai
teritorija

Indikatīvā
summa,
EUR

Finansējums
Indikatīvs

finansējuma avotsPašv. Valsts
ES

fondi

RV1 Publiskās dabas teritorijas
P1 Zaļo zonu attīstīšana pilsētu un ciemu vidē
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197. Gaujas promenādes izveide
Valmieras pilsētā

2023 Pašvaldība Valmiera

X X X

Gaujas nacionālā
parka (Gaujas NP)
tūrisma klasteris –
Enter Gauja

198. Publiskās ārtelpas teritorijas
ierīkošana Mazsalacā

Izveidota labiekārtota zaļā zona
Mazsalacā Parka ielā 5a - laukumi atpūtai
un sporta aktivitātēm, kas būtu
pieejamas gan bērniem, gan vecākiem,
gan vecvecākiem: rotaļu laukumi, āra
trenažieri, mini skeitparks (viena rampa),
gājēji ceļi, apgaismojums, soli, atkritumu
urnas.

2022-
2027

Pašvaldība
(Mazsalaca
s
apvienība)

Mazsalacas
ciems

X X

Reģionāls projekts
“Publiskās ārtelpas
attīstība”

199. Publiskās ārtelpas teritorijas
ierīkošana Mazsalacas
pagasta Sēļos “Sēļu muižas
kompleksā”

Izveidota labiekārtota zaļā zona
Mazsalacas Sēļos “Sēļu muižas
kompleksā” - laukumi atpūtai un sporta
aktivitātēm, kas būtu pieejamas gan
bērniem, gan vecākiem, gan
vecvecākiem: rotaļu laukumi, āra
trenažieri, mini skeitparks (viena rampa),
gājēji ceļi, apgaismojums, soli, atkritumu
urnas.

2022-
2027

Pašvaldība
(Mazsalaca
s
apvienība)

Sēļu ciems

X X

Reģionāls projekts
“Publiskās ārtelpas
attīstība”

200. Publiskās ārtelpas teritorijas
ierīkošana Ramatas pagasta
centrā “Ķīšos”

Izveidota labiekārtota zaļā zona Ramatas
pagasta centrā “Ķīšos” - laukumi atpūtai
un sporta aktivitātēm, kas būtu
pieejamas gan bērniem, gan vecākiem,
gan vecvecākiem: rotaļu laukumi, āra
trenažieri, mini skeitparks (viena rampa),
gājēji ceļi, apgaismojums, soli, atkritumu
urnas.

2022-
2027

Pašvaldība
(Mazsalaca
s
apvienība)

Ramatas
ciems

X X

Reģionāls projekts
“Publiskās ārtelpas
attīstība”

201. Vaidavas ciema centra
laukuma un tam pieguļošās
teritorijas labiekārtošana

Labiekārtots un atbilstoši vides
pieejamības prasībām izbūvēts Vaidavas
ciema centra laukums un tam pieguļošās
teritorijas saistībā ar izveidoto
pakalpojumu infrastruktūru
deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas
ietvaros

2022-
2027

Pašvaldība
(Kocēnu
apvienība)

Vaidavas
ciems

X X X

Vidzemes deinstitu-
cionalizācijas plāna
īstenošana

202. Teritoriju labiekārtošana pie Izveidots interaktīvs un izglītojošs parks; 2022- Pašvaldība Kocēnu X X X
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Kocēnu estrādes izbūvēti asfaltēti gājēju ceļi;
izvietots iekārtojums sportiskām
aktivitātēm Kocēnu ciema teritorijā pie
estrādes;
Kocēnu centra pļavā izbūvēta
infrastruktūra izglītojošām un sportiskām
aktivitātēm

2027 (Kocēnu
apvienība)

ciems

203. Bezmaksas sabiedrisko WiFi
zonu pilnveidošana

izveidotas jaunas WiFi zonas pilsētas
publiskajā ārtelpā;
Palielināts esošo zonu WiFi piekļuves
jaudas (interneta ātrums)

2022-
2027

Pašvaldība Valmiera

X X

Valmieras viedā
stratēģija

204. Rotaļu laukuma iekārtošana
Sedā

Izvietots iekārtojums mazo bērnu
rotaļām un lielāku bērnu sportiskām
aktivitātēm; veikta teritorijas
apzaļumošana, apgaismojums.

2023 Pašvaldība
(Strenču
apvienība)

Seda 70000

X X

205. Publiskās ārtelpas
uzlabošana

Integrēti ieguldījumi publiskajā ārtelpā
(piemēram, parks, skvērs, promenāde,
publiski pieejama atpūtas zona, t.sk.
Baltijas jūras piekrastē), identificējot
primāri svarīgas vietas, kur ieguldījumi
var sniegt vislielāko atdevi, uzlabot
sabiedrības drošību vai dzīves vides
kvalitāti, kas var ietvert multifunkcionālus
risinājumus, zaļo un zilo infrastruktūru
(piemēram, zaļās salas, zaļos žogus,
velosipēdu novietnes, caurlaidīgu zemes
segumu).

2023 Pašvaldība,
VARAM

Valmieras
novads

X X X

SAM 5.1.1.3.

RV1 Publiskās dabas teritorijas
P2 Ūdensmalu atdzīvināšana
206. Atpūtas vietas – Sedas

pludmales pie grants
karjeriem iekārtošana

Ierīkoti soli, uzstādītas pārģērbšanās
kabīnes, u.c. atpūtas vietas infrastruktūra

2022-
2027

Pašvaldība
(Strenču
apvienība)

Strenči 70 000
X X

Reģionāls projekts
“Publiskās ārtelpas
attīstība”

207. Labiekārtotas publiskās
pludmales izveidošana pie
Brandeļu ezera

Izveidota labiekārtota pludmale un
peldvieta iedzīvotāju iecienītā vietā pie
Brandeļu ezera

2022-
2027

Pašvaldība
(Kocēnu
apvienība)

Brandeļu
ciems X

208. Vaidavas ezera Vaidavas
ciema pludmales

Labiekārtota pludmale atbilstoši
apmeklētāju skaitam un noslogojumam,

2023-
2025

Pašvaldība
(Kocēnu

Kocēnu
pagasts

X X X
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paplašināšana samazināta antropogēnā slodze Vaidavas
ezera krastos;
Izbūvēta infrastruktūra paplašinātajā
daļā, izbūvētas pontonu laipas.

apvienība)

RV2 Kultūrvēsturiskais mantojums
P1 Valsts un pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko objektu sakārtošana un atgriešana sabiedrībai
209. Valsts nozīmes arhitektūras

un arheoloģijas pieminekļa
Trikātas pilsdrupu
konservācija un attīstība

Balstoties uz sagatavoto pilsdrupu
attīstības konceptu un tehnisko projektu,
veikta pašvaldības īpašumā esošā valsts
nozīmes arhitektūras pieminekļa
“Trikātas pilsdrupas” (valsts aizsardzības
Nr. 6882) un valsts nozīmes arheoloģiskā
pieminekļa ”Trikātas viduslaiku pils”
(valsts aizsardzības Nr. 2392) konservācija
– pilsdrupu mūru nostiprināšana un
aizsardzība pasākumi (norobežošana)
teritorijā, kā arī labiekārtošana (gājēju
infrastruktūra).
Veicināta objekta sagatavošana
turpmākai kultūrvēstures saglabāšanai un
tūrisma attīstībai.

VP3
U3

2023 Pašvaldība
NKMP

Trikātas
pagasts

679 000 X X X

210. Valsts nozīmes arhitektūras
pieminekļa Mūrmuižas
nocietinājuma torņa
atjaunošana

Izstrādāta Valsts nozīmes arhitektūras
pieminekļa “Mūrmuižas nocietinātais
tornis” (valsts aizs. Nr. 6902, datēts ar 16.
gs. beigām), kas ir attīstības koncepcija;
Izstrādāts pieminekļa atjaunošanas un
restaurācijas tehniskais projekts un veikti
atjaunošanas un restaurācijas darbi;
Izveidots tūrisma objekts atjaunotā tornī.

2022-
2024

Pašvaldība
NKMP

600000 X X X

211. Strenču pilsētas centra
parka labiekārtošana

Uzlabots vēsturiskā parka labiekārtojums,
saglabājot kultūrainavu;
Nodrošināta projekta “Jērcēnu muižas
parku revitalizācija” turpināšana

2022-
2027

Pašvaldība
(Strenču
apvienība)

Strenči 150 000

X X

Reģionāls projekts
“Publiskās ārtelpas
attīstība”

212. Mujānu viduslaiku pils Baltā
torņa restaurācija

Veicināta valsts nozīmes arheoloģijas
pieminekļa (valsts aizs. Nr. 2450)
iekļaušana tūrisma maršrutos;
Saglabāts kultūrvēsturisks objekts

2022-
2027

Pašvaldība
(Kocēnu
apvienība)

Kocēnu
pagasts

X X X
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213. Vaidavas pilskalna apkārtnes
teritoriju labiekārtošana

Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa
(aizs. Nr. 2451) Vaidavas pilskalna
apkārtnes teritorijās ierīkotas dabas
takas;
Vaidavas ezera ZA pusē labiekārtota
publiska peldvieta, uzlabota
infrastruktūra un piekļuve apmeklētājiem

2023-
2027

Pašvaldība
(Kocēnu
apvienība)

Kocēnu
pagasts

X X X

214. Skatu torņa būvniecība
Zilākalnā, ceļu un taku
seguma uzlabošana

Nojaukts esošais, vidi degradējošais
tornis valsts nozīmes arheoloģijas
pieminekļa “Zilais kalns ar Upurakmeni -
kulta vieta un viduslaiku kapsēta”
teritorijā (valsts aizs. Nr. 2455);
uzbūvēts jauns koka skatu tornis,
labiekārtots ceļa un taku segums un
atpūtas vietas infrastruktūra dabas
liegumā “Zilaiskalns”.

VP3
U3
RV3

2022-
2027

Pašvaldība
(Kocēnu
apvienība)

Kocēnu
pagasts

X X X

RV3 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT)
P1 Ekosistēmu pakalpojumu, tostarp tūrisma attīstīšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
215. Līdzdalība ĪADT dabas

aizsardzības plānu izstrādē
un ieviešanā

Veikti Pasākumi bioloģiskās
daudzveidības veicināšanai un
saglabāšanai (Sadarbības partneris DAP)
2. kārtas. APIA

2023 Pašvaldība,
VARAM,
DAP

Valmieras
novads

100 000

X X X

SAM 2.2.3.5.

216. Bioloģiskās daudzveidības
veicināšana, īstenojot
apsaimniekošanas
pasākumus un tūrisma
infrastruktūras attīstību
Natura 2000 teritorijās
Valmieras novadā
(Burtnieku apvienībā)

Īstenoti īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju aizsardzības un
apsaimniekošanas pasākumi dabas
liegumā “Burtnieku ezera pļavas”,
iekļaujot dzīvotņu atjaunošanu un
infrastruktūras izveidi antropogēnās
slodzes mazināšanai;
Ieviesti sugu aizsardzības plāni;
Pilnveidota zaļā tūrisma infrastruktūra
nozīmīgākajos novada Burtnieku
apvienības tūrisma objektos, piem.,
Burtnieku ezerā un tā apkārtnē
(velomaršruta apkārt Burtnieka ezeram
attīstīšana).

2023 Pašvaldība,
VARAM,
DAP

Burtnieku
pagasts

100 000

X X X

SAM 2.2.3.

217. Bioloģiskās daudzveidības Īstenoti īpaši aizsargājamo dabas 2023 Pašvaldība, Valmiera, 200 000 X X X SAM 2.2.3.
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veicināšana, īstenojot
apsaimniekošanas
pasākumus un tūrisma
infrastruktūras attīstību
Natura 2000 teritorijās
Valmieras novadā Gaujas
Nacionālā parka teritorijā

teritoriju aizsardzības un
apsaimniekošanas pasākumi Gaujas
nacionālajā parkā, iekļaujot dzīvotņu
atjaunošanu un infrastruktūras izveidi
antropogēnās slodzes mazināšanai;
Ieviesti sugu aizsardzības plāni;
Izbūvēti un ierīkoti zaļās infrastruktūras
elementi ārpus Natura 2000 teritorijas –
velomaršruts gar Gauju

VARAM,
DAP

Kauguru
pagasts,
Kocēnu
pagasts

218. Skulptūru parka Gaujas
malā pilnveidošana

Pilnveidota teritorijas infrastruktūra
(gājēju ceļi u.tml.), lai uzņemtu ikgadējā
koktēlnieku plenēra darba rezultātus;
Uzlabota biotopu un sugu aizsardzība
aizsargājamo ainavu apvidū
“Ziemeļgauja”

2022-
2027

Pašvaldība
(Strenču
apvienība)

Strenči

X X

Reģionāls projekts
“Publiskās ārtelpas
attīstība”

RV4 Degradētās teritorijas
P1 Piesārņoto vietu sanācijas veicināšana
219. Potenciāli piesārņoto vietu

izpēte
2022-
2028

Pašvaldība,
VARAM

Valmieras
novads

X X X

220. Piesārņoto vietu sanācija,
piemērojot ilgtspējīgas un
inovatīvas metodes

2022-
2028

Pašvaldība,
VARAM

Valmieras
novads X X X

RV4 Degradētās teritorijas
P2 Degradētu teritoriju, izstrādātu derīgo izrakteņu karjeru sakārtošana un apsaimniekošana
221. Degradēto derīgo izrakteņu

ieguves vietu inventarizācija
Izstrādāti degradēto derīgo izrakteņu
ieguves vietu rekultivācijas kritēriji;
Veikta degradēto derīgo izrakteņu
ieguves vietu rekultivācija

2022-
2028

Pašvaldība Valmieras
novads

X X X

RV4 Kapsētas
222. Kapsētu teritoriju

apsaimniekošana, kapsētu
digitalizācija

2022-
2028

Pašvaldība Valmieras
novads

X X X
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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

U1 Transports

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

Nr.
p.k.

Projekts Rezultatīvie rādītāji

Papildinā-
tība ar
citiem

projektiem

Īstenošanas
laiks

Atbildīgais
Mērķa

grupa vai
teritorija

Indikatīvā
summa,
EUR

Finansējums Indikatīvs
finansējuma

avots
Pašv. Valsts

ES
fondi

RV1 Ārējā sasniedzamība un sasaiste ar TEN-T
P1 Drošu un ātru automaģistrāļu savienojumu ar Rīgu veicināšana
223. Esošo ceļu maršrutā Sēnīte -

Valmiera pārbūve par četru
joslu automaģistrāli

Uzlabota satiksmes drošība un braukšanas
kvalitāte transporta koridorā Sēnīte –
Valmiera, tā uzlabojot Rīgas sasniedzamību;
Uzlabota mobilitāte Vidzemes reģionā.

2022-2027 Pašvaldība Vidzemes
reģions

X X

Reģionālais
projekts
“Mobilitātes
veicināšana
un
transporta
infrastruktūr
as attīstība”

224. Satiksmes drošības
uzlabošanas pasākumi
maršrutā Valmiera - Valka

Uzlabota satiksmes drošība un braukšanas
kvalitāte transporta koridorā Valmiera –
Valka;
Uzlabota Valmieras sasniedzamība un
mobilitāte Vidzemes reģionā;
Veicināta pārrobežu sasniedzamība.

2022-2027 Pašvaldība Vidzemes
reģions

X X

Reģionālais
projekts
“Mobilitātes
veicināšana
un
transporta
infrastruktūr
as attīstība”

RV1 Ārējā sasniedzamība un sasaiste ar TEN-T
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P2 Vidzemes reģiona sasniedzamības uzlabošana pa dzelzceļu
225. Dzelzceļa līnijas Rīga - Valka

elektrifikācija posmā Sigulda-
Valmiera

Attīstīti Latvijas dzelzceļa pasažieru
pārvadājumi;
Uzlabota Rīgas sasniedzamība no Vidzemes
reģiona;
Samazināta ietekme uz vidi dzelzceļa
koridor;

2022-2027 Pašvaldība Valmieras
novads

X X

Reģionālais
projekts
“Mobilitātes
veicināšana
un
transporta
infrastruktūr
as attīstība”

226. Dzelzceļa līnijas atjaunošana
līdz Tartu (Igaunija)

ar perspektīvi atjaunot dzelzceļa līniju līdz
Tartu (Igaunija)

RV2 Valmieras novada iekšējie savienojumi
P1 Novada pilsētu un ciemu savienojošo ceļu tīkla attīstība
227. Valmieras novada vispārīga

transporta attīstības plāna
izstrāde

Veikta Valmieras novadā esošo valsts un
pašvaldību autoceļu un ielu stāvokļa
apzināšana;
Noteikti pašvaldības satiksmes
infrastruktūras attīstības prioritārie posmi
nākamajiem investīciju periodiem.

VP4 U2 2022-2024 Pašvaldība,
valsts

Valmieras
novads

X X

228. Valmieras novada pašvaldības
ceļu un ielu inventarizācija

Veikta pašvaldības ceļu un ielu
inventarizācija un kategoriju izstrāde
plānošanas un transporta infrastruktūras
uzturēšanas vajadzībām.

2022-2024 Pašvaldība Valmieras
novads

X

229. Autoceļa V231 Rencēni –
Burtnieki – Daksti – Veckārķi
atjaunošana, veicot asfalta
seguma ieklāšanu vai grants
seguma virsmas dubulto
apstrādi

Nodrošināta Ēveles pagasta centra un
Valmieras novada administratīvā centra
savienošana pa asfaltētu ceļu;
Uzlabota autoceļa kvalitāte (~8 km posms
no V112 Burtnieku pagastā līdz Ēveles
pagastam);
Uzlabota pakalpojumu pieejamība.

2022-2027 Pašvaldība
(Burtnieku
apvienība)

Burtnieku

X X

Reģionālais
projekts
“Mobilitātes
veicināšana
un
transporta
infrastruktūr
as attīstība”

230. Autoceļa V186 Valmiera–
Līdums atjaunošana, veicot
asfalta seguma ieklāšanu vai
grants seguma virsmas
dubulto apstrādi

Uzlabota autoceļa kvalitāte (7 km no
Burtniekiem līdz Valmiermuižai);
Uzlabots Burtnieku pagasta centra un
novada administratīvā centra savienojums;
Atslogoti reģionālie valsts autoceļi P16

2022-2027 Pašvaldība
(Burtnieku
apvienība)

Burtnieku

X X

Reģionālais
projekts
“Mobilitātes
veicināšana
un
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Valmiera – Matīši - Mazsalaca un P17
Valmiera – Rūjiena - Igaunijas robeža
(Unguriņi);
Uzlabota Burtnieka ezera sasniedzamība,
tādējādi arī sekmēta tūrisma attīstība
Ziemeļvidzemē.

transporta
infrastruktūr
as attīstība”

231. Asfalta seguma ieklāšana
pašvaldības ceļam Vaidava-
Strīķi, valsts autoceļiem V288
Auciems–Miglači–Ķiene;
V330 Dukuri–Rāmnieki

Asfaltēti ceļi 10 km garumā
Uzlabota Valmieras apkārtnes un novada
apdzīvoto vietu sasniedzamība
iedzīvotājiem, skolēniem, uzņēmējiem, kā
arī vietējie savienojumi ar Cēsu novadu

2022-2027 Pašvaldība Valmiera,
Kocēnu

X X

Reģionālais
projekts
“Mobilitātes
veicināšana
un
transporta
infrastruktūr
as attīstība”

232. Asfalta seguma ieklāšana
autoceļam V164 Dikļi-
Budenbroki- Ozolmuiža

Asfaltēts ceļš 5 km garumā, tajā skaitā 4 km
Valmieras novadā;
Uzlabota Kocēnu, Dikļu, Burtnieku pagastu
sasniedzamība iedzīvotājiem, skolēniem,
uzņēmējiem;
Attīstīti savienojumi ar Limbažu novadu;
Veicināta lauku tūrisma attīstība un Dikļu
pils sasniedzamība.

2022-2027 Pašvaldība Valmiera,
Kocēnu,
Dikļu,
Burtnieku
pagasti

X X

Reģionālais
projekts
“Mobilitātes
veicināšana
un
transporta
infrastruktūr
as attīstība”

233. Asfalta seguma ieklāšana
autoceļam Kocēnu pagastā
posmā Tilgaļi-Mujāni-
pagrieziens uz Zilokalnu V213
Valmiera–Mujāni, V214
Mujāni–Zilākalna stacija un
V193 Matīši–Bērzaine–
Rubene

Asfaltēts ceļš 4,5 km garumā.
Uzlabota Burtnieku, Kauguru, Zilākalna
pagastu sasniedzamība iedzīvotājiem,
skolēniem, uzņēmējiem.
Veicināta lauku tūrisma attīstība un
viduslaiku cietokšņa drupu ar Balto torni un
uzņēmējdarbībai atjaunotā Mujānu
izglītības biedrības nama sasniedzamība.

2022-2027 Pašvaldība Valmiera,
Burtnieku,
Kauguru,
Zilākalna
pagasti

X X

Reģionālais
projekts
“Mobilitātes
veicināšana
un
transporta
infrastruktūr
as attīstība”

RV2 Valmieras novada iekšējie savienojumi
P1 Pilsētu un ciemu satiksmes infrastruktūras attīstība
234. Ielu atjaunošana apdzīvotajās

vietās
2022-2027 Pašvaldība Valmieras

novads
X X X

235. Pašvaldības ceļu atjaunošana
un jaunu pašvaldības ceļu
izbūve

2022-2027 Pašvaldība Valmieras
novads X X X
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U2 Mobilitāte

U2 Veicināt videi draudzīgu mobilitāti

Nr.
p.k.

Projekts Rezultatīvie rādītāji

Papildinā-
tība ar
citiem

projektiem

Īstenošanas
laiks

Atbildīgais
Mērķa

grupa vai
teritorija

Indikatīvā
summa,
EUR

Finansējums Indikatīvs
finansējuma

avots
Pašv. Valsts

ES
fondi

RV1 Gājēju un mikromobilitātes infrastruktūra
P1 Gājēju un velosipēdu ceļu tīkla attīstība ikdienas lietošanai
236. Gājēju un velosipēdu ceļu

tīkla attīstība
Attīstīta gājēju, velosipēdu un
mikromobilitātes infrastruktūra
apdzīvotajās vietās un ap tām - Paplašināts
gājēju un veloceliņu tīklojums
paplašināšana, marķētas un iezīmētas
velosipēdu satiksmes joslas, organizējot
satiksmi un veicot dažādus pielāgošanas
pasākumus, panākta ātruma ierobežošana;
Veicinātas iedzīvotāju fiziskās aktivitātes un
veselība;
Uzlabota vides pieejamība un pakalpojumu
pieejamība iedzīvotājiem, kas izmanto
pārvietošanās līdzekļus ar ratiņiem
(vecākiem ar bērniem, iedzīvotājiem ar
pārvietošanās grūtībām)

2022-2027 Pašvaldība Valmieras
novads

X X X

Reģionālais
projekts
“Mobilitātes
veicināšana
un
transporta
infrastruktūr
as attīstība”

237. Satiksmes drošības
uzlabošana un veloceliņu
infrastruktūras izveide
Kauguru pagastā

Izbūvēti gājēju un velosipēdu ceļi gar valsts
autoceļiem V196 Valmiera–Brenguļi–
Bikseja, V187 Valmiera–Rauna, V184
Dumbrāji–Zeiboti un V262Trikāta–Kaupi,
~16 km kopgarumā.
Uzlabota ikdienas mobilitāte starp
Valmieru, Brenguļiem, Kauguriem un
Mūrmuižu (8 km attālumā no Valmieras), tā
uzlabojot nokļūšanu Kauguru pagasta
iedzīvotājiem uz darba vietām,
izglītojamajiem uz izglītības iestādēm un
satiksmes drošību, kā arī attīstot tūrisma

VP2 U3 2022-2025 Kauguru
pagasts,
Valmiera

4 000 000 X X X
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maršrutu (galamērķis Brenguļu alus sēta).
Izbūvēts gājēju un velosipēdu ceļš starp
Trikātas centru un Trikātas pamatskolu,
tostarp uzlabojot Trikātas ezera pieejamību.
Izveidota infrastruktūra iedzīvotāju aktīvam
un veselīgam dzīvesveidam

238. Satiksmes infrastruktūras
uzlabošana dārzkopību
teritorijās ap Valmieru
Kauguru pagastā

Intensīvi izmantotajam valsts autoceļam
V187 posmā Mūrmuiža- Rauna 20,4 km
garumā veikta melnā seguma uzklāšana;
Uzlabota satiksmes drošība, pie ceļa esošo
mājsaimniecību aizsardzība pret putekļiem,
novada iekšējie savienojumi un
uzņēmējdarbības vide.
Autoceļam V211 Brenguļi-Brenguļu stacija
uzklāts asfalts, tā sakārtojot Valmieras
apkārtnē esošo dārziņu teritoriju
infrastruktūru un uzlabojot to
sasniedzamību.

2022-2025 Valsts Kauguru
pagasts

X

239. Elektrouzlādes punktu
izbūves veicināšana
daudzdzīvokļu un publisko
ēku jaunbūvēs, atjaunotajās
daudzdzīvokļu un publiskajās
ēkās, degvielas uzpildes
stacijās un pašvaldības
satiksmes infrastruktūras
teritorijās

Saskaņā ar valdības izstrādāto risinājumu
(EM)

2022-2027 EM,
pašvaldība

Valmieras
novads

X X X

Ēku
ilgtermiņa
atjaunošanas
stratēģija

RV1 Gājēju un mikromobilitātes infrastruktūra
P2 Gājēju un velosipēdu reģionālo, nacionālo un pārrobežu tīkla attīstība
240. Valmieras novada detalizēta

mikromobilitātes attīstības
plāna izstrāde

Apzināta gājēju un velosipēdu
infrastruktūras esamība un stāvoklis valsts1

un pašvaldību ceļu nodalījuma joslās un ielu
sarkanajās līnijās;
Izvērtēti potenciālās teritorijas
transportmijas punktu infrastruktūras
izbūvei (stāvlaukumi, piekļuves ceļi,
nepieciešamie mobilitātes pakalpojumi,

VP4 U1 2022-2024 Pašvaldība,
SM

Valmieras
novads

X X X



Valmieras novada attīstības programma 2022.–2028. Rīcības plāns.

63

sasaiste ar sabiedrisko transportu);
Noteikti mikromobilitātes infrastruktūras
attīstības prioritārie projekti nākamajiem
investīciju periodiem.

241. Galveno valsts
mikromobilitātes
infrastruktūras maršrutu
attīstība

Valmieras novada pašvaldības līdzdalība
valsts mikromobilitātes infrastruktūras, kas
savieno apdzīvotas vietas ar vairāk nekā
5000 iedzīvotājiem, maršruta Valmiera –
Rīga pa P20 Valmiera-Cēsis-Drabeši
(maršruta kopgarums 92 km) attīstībā.

VP4 U1 Maršruta
izpēte
2021.gadā
1

SM,
pašvaldība

Valmieras
novads

X X X

242. Pašvaldības mikromobilitātes
infrastruktūras maršrutu
attīstība ap Valmieru un
novada pilsētām

Izbūvēta gājēju un velosipēdu infrastruktūra
10 km garos ceļu posmos ap Valmieru;
Izbūvēta gājēju un velosipēdu infrastruktūra
3 km garos ceļu posmos ap novada pilsētām
un lielākajām (vismaz 1000 iedz.)
apdzīvotajām vietām

240 2024-2028 Pašvaldība
(Rūjienas,
Strenču,
Mazsalacas
apvienības)

Valmiera,
Rūjiena,
Strenči,
Seda,
Mazsalaca
un to
apkārtnes
teritorijas

X X X

243. Zaļo dzelzceļu tīkla attīstīšana
maršrutā Rūjiena-Mazsalaca

Veikta dzelzceļa trases attīrīšana no
krūmiem un bijušo infrastruktūras objektu
sakārtošana, tādējādi nodrošinot drošu
gājēju un velobraucēju pārvietošanos;
Maršrutu aprīkošana ar informācijas
zīmēm;
Veikti publicitātes pasākumi
Savienoti Zaļo dzelzceļu maršruti Latvijā un
Igaunijā un izveidots tūristu piesaistes
potenciāls

VP3
U3,
Greenwa
y
projekta
turpināju
ms

2022 Pašvaldība
(Rūjienas
apvienība)

Rūjiena,
Mazsalaca

50 000

X X

244. Eiro velo tīkla attīstības
veicināšana

2022-2028 SM, LVC,
pašvaldība

Valmieras
novads

X X X

RV2 Transporta mijas punkti un mobilitātes pakalpojumi
P1 Mobilitātes punktu infrastruktūra (stāvlaukumi, piekļuves ceļi) pie dzelzceļa stacijām un nozīmīgākajiem autobusu pieturām
245. Mobilitātes punktu

infrastruktūra (stāvlaukumi,
piekļuves ceļi) pie dzelzceļa
stacijām un nozīmīgākajiem
autobusu pieturām

2022-2028 SM, LDz,
ATD,
pašvaldība

Valmieras
novads

X X X
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RV2 Transporta mijas punkti un mobilitātes pakalpojumi
P2 Sabiedriskā transporta un mobilitātes pakalpojumu attīstība
246. Sabiedrisko autobusu

(pilsētas un starppilsētu
maršrutos) aprīkošana ar
bezmaksas WiFi pieslēgumu

Uzlabota digitalizācija sabiedriskajā
transportā, dodot iespēju pielietot
mobilitātes pakalpojumus

VP4 U3
RV4

2022-2028 Pašvaldība,
pasažieru
pārvadātāji

Vidzemes
reģions

X X X
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U3 Pārvalde

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

Nr.
p.k.

Projekts Rezultatīvie rādītāji

Papildinā-
tība ar
citiem

projektiem

Īstenošanas
laiks

Atbildīgais
Mērķa

grupa vai
teritorija

Indikatīvā
summa,
EUR

Finansējums Indikatīvs
finansējuma

avots
Pašv. Valsts

ES
fondi

RV1 E-pārvalde
P1 Valmiera – Ziemeļvidzemes IKT kompetences centrs
247. Valmieras kā reģionālā IKT

kompetenču centra lomas
nostiprināšana novada
teritoriālajām pārvaldes
struktūrvienībām, iestādēm
un kapitālsabiedrībām

Pieaugusi pašvaldības iestāžu komunikācija
elektroniskā vidē, kā arī komunikācija
elektroniskā vidē starp pašvaldību,
iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

2022-2027 Pašvaldība Valmiera

X X

DTP2027

248. Reģionālā IT servisa
komandpunkta "Sarkanā
poga" izveide

Izstrādāta programmatūra iedzīvotāju
identificēšanās pakalpojumam, lai saņemtu
dažādus pašvaldības noteiktus maksājumu
atvieglojumus (brīvpusdienas skolā, atlaide
sabiedriskajā transportā);
Izveidots IT servisu komandpunkts "Sarkanā
poga" kā koprades darbnīca pašvaldību
iestādēm un kapitālsabiedrībām, kuru
serveru un servisu infrastruktūra nav liela,
bet ir speciālisti to uzturēšanai;
Nodrošināta iespēja koprades darbnīcā
izvietot savu serveru/servisu pakalpojumus,
segt infrastruktūras radītās izmaksas un
lietot pakalpojumu.
Iegādātas un nodrošinātas identificēšanas
iekārtas iedzīvotājiem;
Sadarbībā ar mobilo sakaru sniedzējiem
veicināta sakaru kvalitātes uzlabošanās
novadā

2022-2027 Pašvaldība,
SM,
privātais
sektors

Valmieras
novads

4 000000

X X X

Reģionāls
projekts
“Viedo
risinājumu
attīstība”

RV1 E-pārvalde
P2 Valmieras novads ceļā uz digitālo sabiedrību
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249. Elektronisko sakaru platjoslas
tīkla izbūve teritorijās, kur
esošais interneta pieslēgums
ir līdz 30 100 Mb/s1

(DTP2027: Platjoslas
infrastruktūras attīstība –
pēdējās jūdzes pieslēgumu
izveide; Nākamās paaudzes
tīkla izveide lauku
teritorijām)

Elektronisko sakaru pakalpojumi pieejami
apjomā un kvalitātē, kas nepieciešami
inovāciju, tautsaimniecības un
mājsaimniecību vajadzībām – attālinātam
darbam, mācībām, publisko pakalpojumu
attālinātai saņemšanai

VP4 U3
RV4

2023-2027 SM Valmieras
novads

X X

DTP2027

250. Pašvaldības atbalsts IKT
prasmju paaugstināšanai

Popularizēta IKT izglītība;
Izveidots pašvaldības stipendiju fonds IKT
studentiem;
Pašvaldības līdzdalība izglītības iestāžu
digitālo līdzekļu un aprīkojuma uzlabošanai
izglītības iestādēs.

2022-2027 IZM,
pašvaldība,
izglītības
iestādes,
VA, LIKTA,
RigaTech
girls
Valmieras
filiāle

Valmiera X X X Viedā
Valmieras
stratēģija

251. Digitālo aģentu sagatavošana
Vidzemes reģionam

Valmierā realizētas valsts programmas
sabiedrības digitālo prasmju, iedzīvotāju
digitālo pamatprasmju un jauniešu
tehnoloģiju prasmju attīstībai,
komunikācijai un iesaistes veicināšanai;
sagatavoti reģionālie digitālie aģenti.

2022-2027 VARAM,
IZM,
pašvaldība,
NVO

Valmiera X X X DTP2027

RV1 E-pārvalde
P3 Valmiera - mākslīgā intelekta testēšanas vide
252. Viedo risinājumu izvērtēšana

un ieviešana Valmieras
pilsētvidē, kļūstot par
“pilsētu ar viedu un
energoefektīvu
infrastruktūru, kuras
optimālu pārvaldību
nodrošina lietu internets
(IoT), datu analītika (Big data)
un mākslīgais intelekts (AI)”

Izstrādātas programmatūras dažādu
pašvaldības funkciju digitalizācijai,
piemēram, mājsaimniecību ūdensapgādes
un notekūdeņu risinājumu pārraudzībai,
nelegālo atkritumu izmešanas vietu
uzskaitei, viedo informācijas zīmju
uzstādīšanai un vadībai pašvaldības
publiskajos parkos un teritorijās, stāvvietu
pārraudzībai un automašīnu, velosipēdu un
citu mikromobilitātes rīku uzskaitei,

2022-2027 Pašvaldība,
SM,
privātais
sektors

Valmieras
novads

X X X

Valmieras
viedā
stratēģija
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bioloģiskās daudzveidības monitoringam
pilsētā, AER iekārtu vadībai pilsētā u.c.

RV2 Pašvaldības administrācija
P1 Jaunizveidotā novada administratīvās kapacitātes stiprināšana un digitalizācija
253. Valmieras novada pašvaldības

administratīvās ēkas
būvniecība

Uzbūvēta jauna valsts un pašvaldības
administrācijas biroju ēka (kopējā platība –
2500 m2) atbilstoši mūsdienu vides
pieejamības un pakalpojumu sniegšanas
prasībām, novēršot esošo pakalpojumu
pieejamību vairākās vietās un dažādās
Valmieras pilsētas daļās;
Izveidota vienas pieturas aģentūra – valsts
un pašvaldības vienoto klientu
apkalpošanas centrs, tostarp klientu
apkalpošanas zāle, valsts un pašvaldības
iestāžu darba kabineti un arhīva telpas, kā
arī apspriežu/semināru zāles;
ar projekta realizāciju vienlaikus ir
paredzēts realizēt pilotprojektu daudzstāvu
koka ēkas būvniecībai

2022-2027 Pašvaldība,
valsts
iestādes

Valmieras
novads,
valsts
iestāžu
Vidzemes
reģiona
filiāles

5 000 000

X X

Reģionāls
projekts
“Administratī
vās ēkas
būvniecība”

254. Vienotu pašvaldības sistēmu
izveide Valmieras novadā

Izvērtēti un ieviesti vienoti grāmatvedības
un personālvadības u.c. pakalpojumu
sniegšanas modeļi pašvaldības budžeta
iestādēm

2022-2023 Pašvaldība,
pašvaldības
iestādes

Valmieras
novads

X

255. Pašvaldības pakalpojumu
elektronizācijas līmeņa
paaugstināšana

Izstrādāti jauni elektroniskie pakalpojumi;
Paaugstināts esošo e-pakalpojumu
elektronizācijas līmenis.

2022-2028 Pašvaldība Valmieras
novads X X X

DDP2027

256. Pašvaldības iestādes iekšējo
procesu un starpiestāžu
sadarbības automatizācija
(jeb pašvaldības
pakalpojumu, kas atbilst
augstam digitalizācijas
līmenim, ieviešana)

Iestādes izmanto vienotu resora
dokumentu pārvaldības sistēmas
risinājumu;
iestādes izmanto elektroniskās
komunikāciju platformas iekšējai saziņai un
zināšanu uzkrāšanai;
iestādes izmanto personālvadības sistēmas,
personālvadības procesi galvenokārt norit
pašapkalpošanās sistēmās;
Elektroniskā sistēmā darbiniekiem ir

2022-2027 VARAM,
pašvaldība

Valmieras
novads

X X

DTP2027
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piekļuve gan darba izpildes novērtējumam,
gan personāla kartiņai un atlikušo
atvaļinājuma dienu skaitam. Iestādes
nodrošina piekļuvi darba līguma
informācijai un apgaitas lapām.)

257. Attālinātā un aktivitātēs
balstītā darba organizācijas
modeļa izstrāde Valmieras
novada pašvaldībā

Izstrādāts elastīgs, t.sk uz attālināto un
aktivitātēs balstīto darbu balstīts modelis
Valmieras novada pašvaldībā, nosakot
obligātos klātienē sniedzamos
pakalpojumus un citus pakalpojumus, kā arī
aprīkojumu tehnisko nodrošinājumu u.c.
izmaksas speciālistu attālinātam darbam un
kārtību (procesu apraksti, kanāli,
personālvadības jautājumi u.c.), kādā
iedzīvotājiem sniedz pašvaldības
pakalpojumu attālināti.
Piemēroti valsts pārvaldē plānotā
“Nākotnes biroja” principi pašvaldības
pārvaldībā.

2022-2024 VARAM,
pašvaldība

Valmieras
novads

X X

DDP2027

RV2 Pašvaldības administrācija
P2 Pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana un AER izmantošanas palielināšana
258. Pašvaldībai ēku

energoefektivitātes
paaugstināšana un AER
izmantošanas palielināšana

Veikta esošu ēku pārbūve vai atjaunošana,
lokālās vai autonomās siltumapgādes
infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana;
Atjaunojamo energoresursu izmantojošu
siltumenerģiju ražojošu iekārtu iegāde un
uzstādīšana;
Atjaunojamo energoresursu izmantojošu
elektroenerģiju ražojošu iekārtu iegāde un
uzstādīšana;
energoefektīvas aukstumapgādes ieviešana
(zemes aukstumsūkņi, lielās ūdenstilpnēs
esošā ūdens izmantošana u.c.).
Uzlabota vides pieejamība, energoresursu
taupīšana, telpu ergonomiskums, teritoriju
labiekārtojuma līmenis un objekta drošība.

VP1 2022-2027 Pašvaldība Valmieras
novads

X X X

ROP2027

259. ESKO pakalpojumu
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piesaistīšana pašvaldības ēku
elektroenerģijas apgādei

260. Austrumlatvijas
energoefektivitātes centra
izveide

Izveidots Energoefektivitātes centrs, kas
nodrošina nepieciešamās zināšanas
pašvaldībām, kurās nav resursu uzturēt
daudz dažādu kompetenču ekspertus
(energopārvaldnieks, būvinženieris, AVK
speciālists u.c.). Energoefektivitātes centrā
tiktu izveidoti dažādi demo stendi, kas
palīdzētu iegūt praktiskas zināšanas centra
apmeklētājiem. Energoefektivitātes centra
mērķis būtu samazināt enerģijas patēriņu
VPR pašvaldībās kā vienu no sadarbības
modeļiem piedāvājot zaļās nomas līgumus

VP2
U1,
VP3 U1

2022-2027 VPR,
pašvaldības

Vidzemes
reģions

1 000 000

X X X

RV3 Vietējās iniciatīvas
P1 Vietējo iniciatīvu atbalstošas vides veidošana
261. Sabiedrības jēgpilnas

līdzdalības instrumentu
izstrāde

Attīstīti digitāli risinājumi, platformas vai
rīki sabiedrības iesaistei, kas ļauj ātri un
vienkārši noskaidrot sabiedrības nostāju
konkrētos jautājumos un ar konfigurācijas
un parametrizācijas palīdzību, bez papildus
izstrādes darbiem, ļauj nodrošināt iestādēm
līdzdalības iniciatīvu izvietošanu savās
mājas lapās (manabalss.lv piemērs)

2022-2028 Pašvaldība,
(Valsts
kanceleja,
kas ir
atbildīga par
sabiedrības
līdzdalības
iniciatīvu
pilna
dzīvescikla
atbalsta
risinājuma
izstrādi)

Valmieras
novads

X X

DTP2027

262. Pašvaldības atbalsta fondu
izveide sabiedrības iniciatīvu
līdzfinansēšanai

Vietējām iniciatīvu grupām ir pieejams
pašvaldības līdzfinansējums ES fondu
projektu līdzfinansēšanai vai vietējo
konkursu un atbalsta programmu veidā
kultūras, sporta, publiskās ārtelpas u.tml.
nozarēs

2022-2028 Pašvaldība,
privātais
sektors,
valsts, NVO

Valmieras
novads

X X X

RV4 Sadarbība ar partneriem no valsts sektora un lielajiem uzņēmumiem
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P1 Stratēģisku projektu attīstība
263. Jaunas administratīvās ēkas

būvniecība Iekšlietu
ministrijas pakļautībā esošo
iestāžu vajadzībām

Uzbūvēta jauna administratīvā ēka Iekšlietu
ministrijas pakļautībā esošo iestāžu (Valsts
policija, VUGD, PMLP u.c.) vajadzībām, kas
šobrīd atrodas dažādās Valmieras pilsētas
daļās;
Uzlabota iestāžu pieejamība Valmieras
novada un Vidzemes reģiona iedzīvotājiem
un uzlabota pakalpojumu saņemšana;
Risinātas ar informācijas un dokumentu
apriti saistītās problēmas šo iestāžu starpā,
kā arī uzlabota integrācija ar Valmieras
novada pašvaldības iestāžu informācijas un
dokumentu apriti.

2022-2027 Iekšlietu
ministrija,
Valsts
nekustamie
īpašumi

Valmieras
novads,
valsts
iestāžu
Vidzemes
reģiona
filiāles

5 000 000

X X

Reģionāls
projekts
“Iekšlietu
ministrijas
administratīv
ā centra
izbūve”

264. Viedās Valmieras stratēģijas
ieviešana

Ieviests 5G mobilo sakaru tīkls;
Līdzdalība EISI finansētos 5G projektos ar
mērķi uzlabot interneta pieejamību un radīt
infrastruktūru sensoru un IoT tīklu
izvēršanai prioritāri plānoto ielu, ceļu,
publiskās ārtelpas, publisko ēku un būvju
u.c.) izbūves vai esošās infrastruktūras
pārbūves projektos, tā savietojot ar
nākotnes viedās pilsētas risinājumu
vajadzībām un nākotnes sakaru
infrastruktūras vajadzībām

VP4 U3
RV1 P3

2022-2028 SM,
VARAM,
pašvaldība,
VA, VAA,
privātais
sektors

Valmiera,
atbalsta
teritorijas
novadā

X X X

DTP2027
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U4 Starptautiskā sadarbība

U4 Stiprināt Valmieras novadu kā starptautiskās sadarbības partneri

Nr.
p.k.

Projekts Rezultatīvie rādītāji

Papildinā-
tība ar
citiem

projektiem

Īstenošanas
laiks

Atbildīgais
Mērķa

grupa vai
teritorija

Indikatīvā
summa,
EUR

Finansējums Indikatīvs
finansējuma

avots
Pašv. Valsts

ES
fondi

RV1 Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām, Vidzemes plānošanas reģionu
P1 Kopēju interešu un reģionāla mēroga projektu ieviešana
265. Life magic projekta un citu

reģionālu projektu attīstība
2022-2027 Pašvaldība Vidzemes

reģions
X X

RV1 Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām, Vidzemes plānošanas reģionu
P2 Jaunu projektu attīstīšana un virzīšana 2021-2027. gadam finansēšanas instrumentu atbalstam
266. Jaunu projektu attīstīšana un

virzīšana 2021-2027. gadam
finansēšanas instrumentu
atbalstam

2022-2027 Pašvaldība Vidzemes
reģions

X X

RV2 Pārrobežu un starptautiskā sadarbība
P1 Valmieras novada līdzdalība sadarbības tīklos
267. Valmieras novada līdzdalība

sadarbības tīklos
Hanzas pilsētas savienība, Eiropas pilsētu
mēru paktu parakstījušo pašvaldību tīkls,…

2022-2027 Pašvaldība
X X


