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Ievads

Valmieras novada investīciju plāns 2022.- 2025.gadam (turpmāk – Investīciju 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”.

Izstrādājot Investīciju 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.

Investīciju plānu paredzēts aktualizēt katru gadu, izvērtējot finanšu pieejamību, projektu
ieviešanu un aktuālo Es finansējuma pieejamību.
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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
KM Kultūras ministrija
LM
LNB

Labklājības ministrija
Latvijas Nacionālā bibliotēka

LNEKP203
0

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
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.



Valmieras novada attīstības programma 2022.–2028. Investīciju plāns 2022.–2024.

4

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

(science and technology, interpreted through engineering and arts)
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.

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

1. Reģionālais projekts “Izglītības infrastruktūras pilnveide un attīstība”
Izbūvēta PII Burtiņš ēkas piebūve, nodrošinot četru pirmsskolas izglītības grupu
izvietošanu, tādējādi nodrošinot pirmsskolas izglītības iespējas uz vietas,
nebraucot uz Valmieru.
Izbūvēta Naukšēnu vidusskolas ēkas neizbūvētā daļa pirmsskolas grupu skaita
palielināšanai un visu pirmsskolas grupu izvietošanai vienā ēkā, tā novēršot
neatbilstību Veselības inspekcijas rekomendācijām par vienas no grupām
izvietošanu dzīvojamā ēkā. Kā arī Naukšēnu jauniešu centra pārvietots no
nepiemērotām telpām Naukšēnu kultūras namā.
Pārbūvēta Naukšēnu vidusskolas sporta zāles daļa par iekštelpu smilšu un
multifunkcionālu sporta laukumu, tādējādi nodrošinot garīgās un fiziskās
veselības veicinošas aktivitātes dažādām vecuma grupām (no pirmsskolas
vecuma bērniem līdz pat pensijas vecuma iedzīvotājiem).
Uzlabota Valmieras pilsētas izglītības iestāžu ēku energoefektivitāte, vides
pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu ergonomiskums, teritoriju
labiekārtojuma līmenis un objekta drošība.
Valmieras Gaujas krasta vidusskolā - Attīstības centrā izbūvēta izglītojamo
rehabilitācijas pakalpojumiem piemērota sporta zāle (vājdzirdīgie).
Valmieras Mākslas un dizaina vidusskola - Vidzemes reģiona kompetences
centrs. Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides pieejamība, energoresursu
taupīšana, telpu ergonomiskums, teritorijas labiekārtojuma līmenis un
nodrošināts inventārs un telpu, tostarp ārtelpas aprīkojums.
Valmieras Mūzikas skolā izbūvēta mēģinājumu zāle.
Strenču mūzikas skolas telpas pārbūvētas, lai nodrošinātu būvakustikas prasības
mūzikas apmācībai, paplašinātu mākslas studijas telpas un pielāgotu

2022-2024 Pašvaldība
(Burtnieku,
Naukšēnu
apvienības)

Valmieras
novads

17 652 094 X X X
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koplietošanas telpas nometņu rīkošanai brīvlaikos un vasarā.

2. Reģionālais projekts “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
pasākumus integrējot Veļku muižas apbūves kompleksa arhitektūrā un
materiālos (koks), tādējādi uzlabojot Vaidavas ciema vidi un ainavu.

VPR
deinstit
ucional
izācijas
projekt
s
“Vidze
me
iekļauj
”

2022-2024 Pašvaldība
(Kocēnu
apvienība)

Kocēnu
pagasta
Vaidavas
ciems

X X X SAM 2.1.1.

3. Reģionālais projekts “PII "Cielaviņa" Dikļos 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
SAM 2.1.1.,
reģionāls
projekts

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.

Rezultatīvie rādītāji

Papildinā-
tība ar
citiem

projektiem

Īstenošanas
laiks

Atbildīgais
Mērķa

grupa vai
teritorija

Indikatīvā
summa, EUR

Finansējums Indikatīvs
finansējuma

avots
Pašv.

Valst
s

ES
fondi

4. Reģionāls projekts “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)

2022-2024 Pašvaldība Vidzeme 12 500 000 X X X

5. Reģionāls projekts “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

4, 20 2022-2024 Pašvaldība,
VNĪ, KM

Vidzeme 4 500000 X X X
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darbnīcām, teātra darbinieku, aktieru un apmeklētāju telpu, inženiertīklu un
sistēmu pārbūve atbilstoši mūsdienu prasībām;
Nodrošināta ilgtspējīga un resursus taupoša ēkas ekspluatēšana;
Iegādāts telpu aprīkojums;
Uzlabota reģiona kultūras un tūrisma pakalpojumu kvalitāte.
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U3 Drošība

U3 Veicināt visos aspektos aizsargātu un drošu dzīves un uzņēmējdarbības vidi

Nr.
p.k.

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

6. Reģionāls projekts “Reģionālās dzīvnieku patversmes 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;
Vidzemes pašvaldībās samazinājies klaiņojošo mājdzīvnieku skaits.

2022-2024 Pašvaldība
(Mazsalacas)
, PVD, NVO

Valmieras
novads

1 500000

X X

7. Reģionāls projekts “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 lietus ūdeņiem;
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.

2022-2024 Pašvaldība Valmieras
novads,
Cēsu
novads

15 800 000

X X X
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U4 Sociālais pīlārs

U4 Veidot iekļaujošu sociālās aizsardzības sistēmu, īpaši ģimenēm ar bērniem

Nr.
p.k.

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

8. Reģionālais projekts “Ziemeļvidzemes sociālo pakalpojumu centrs”
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).

2022-2024 Pašvaldība
(Mazsalacas
apvienība)

Mazsalaca 4 100000

X X

9. Reģionālais projekts “SIA "Vidzemes slimnīca" energoefektivitātes paaugstināšana”
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

2022-2024 SIA
"Vidzemes
slimnīca"

Valmieras
novads,
Vidzemes
reģions

13 650000

X X

10. Reģionālais projekts “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

SAM 2.1.1.
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VP2 EKONOMIKAS UN DIGITĀLĀS SABIEDRĪBAS VEICINĀŠANA

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

U1 Industrializācija

U1 Stiprināt Valmieru kā Baltijas mēroga ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un inovāciju centru

Nr.
p.k.

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

11. Reģionāls projekts “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības atbalstam”
Izveidota aprites ekonomikas nacionālās industriālās teritorijas infrastruktūra
Valmieras novadā:

 Atjaunota degradētā teritorija vismaz 33 ha platībā Valmierā, Kocēnu
pagastā un Kauguru pagastā ap autoceļu A3, tostarp sanētā zemes platība
vismaz 80 ha;

 Izbūvētas ēkas industrijas vajadzībām vismaz 62 000 m2 platībā;

 Izveidoti “Zaļie” industriālie parki:
Industriālajās teritorijās Valmierā, Kauguru un Kocēnu pagastā ap A3
autoceļu;
Kocēnu pagasta “Viesturos”;
Mazsalacas bijušajā “Zivju cehā”;
Rūjienas vēsturiskajā centrā;
Sedas uzņēmējdarbības teritorijās Zaļajā ielā 2A (36 ha platībā);
Jērcēnu pagastā Sedas bijušās kūdras fabrikas piegulošajā degradētajā
teritorijā "Kūdras presēšanas cehs" 17 ha platībā.

Veicināta ātrāka Vidzemes reģiona energoietilpīgāko nozaru uzņēmumu
pārkārtošanās uz zaļo ekonomiku un aprites ekonomikas attīstību reģionā,
vairojot resursu produktivitāti un atkārtotu izmantošanu:

 Izveidots Aprites ekonomikas Biznesa atbalsta centrs Valmierā;

 Atbalstīti vismaz 400 uzņēmumi un jaunuzņēmumi ražošanas procesu
uzlabošanā, jaunu produktu ieviešanā vai darbības pārprofilēšanā, tādējādi
samazinot CO2 emisiju līmeni;

1. Nr.
5.6.2.0/19/
I/015
“Industriāl
o teritoriju
attīstība
Valmierā -
1. kārta”.
2. Nr.
5.6.2.0/20/
I/012
“Industriāl
o teritoriju
attīstība
Valmierā -
2. kārta”.
2019.gadā
Mazsalaca
s novada
pašvaldība
apstiprināj
a
ūdenssaim
niecības
attīstības
programm
u 12
posmos,
kurā ir
paredzēts
jaunu
ūdensapgā
des tīklu

1.kārtas
realizācija
2022-2024

Pašvaldība
un
kapitālsabie
drības,
Vidzemes
plānošanas
reģions,
Valmieras
Attīstības
aģentūra,
Vidzemes
Augstskola,
Valmieras
tehnikums,
Valmieras
Dizaina un
mākslas
vidusskola,
SIA
""ZAAO"",
Latvijas
Koka
būvniecības

Valmieras
novads

174 672 164 X X X SAM 3.3.1.
SAM 5.5.1.

TPF EUR 44
606 783,
ANM EUR
51 600000;
EIB kredīts
EUR 67 030
415;
Nacionālais
ieguldījums
(publiskais
un privātais)
EUR 9 554
966
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 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;

 Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas organizācijām realizējot
pilotprojektu sabiedrības iesaistei aprites ekonomikā, izveidots lietoto un
atjaunoto mājlietu centrs, aprites ekonomikas mūžizglītības kompetenču
centrs un moderni dalīti vākto atkritumu nodošanas laukumi.

Sagatavots kvalificēts darbaspēks aprites ekonomikas prioritārajās nozarēs
(nišās):

 Izveidota papildu Vidzemes Augstskolas, Valmieras tehnikuma un Valmieras
mākslas un dizaina vidusskolas infrastruktūra 12 300 m2 platībā un attīstīti
jauni mācību virzieni, kas saistīti ar jauniem un viediem materiāliem, koka
un eko-būvniecību un aprites ekonomiku

 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);

 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.

Piesaistīti vismaz 15 investori un radītas vismaz 1770 jaunas darbavietas (3% no
tām pielāgojot cilvēkiem ar kustību traucējumiem) aprites ekonomikā.

Veicināta aprites ekonomikas uzņēmumu klasteru veidošanās un tirgus noiets:

 Esošie stikla šķiedras produktu, būvmateriālu un kokrūpniecības ražotāju,
piegādātāju un pētniecības iestāžu klasteri sadarbojas viedu mājokļu un
kopīgu zemas oglekļa emisijas risinājumu izstrādē.

 Vismaz 30 uzņēmumi un jaunuzņēmumi sadarbojas ar pētniecības iestādēm,
radot vismaz 5 patenta pieteikumus.

Realizēta mājokļu programma talantu piesaistei Valmieras novadam, izbūvējot
izglītības iestāžu dienesta viesnīcas un īres namus 55 700 m2 kopplatībā un
veicot to daudzstāvu koka un viedo ēku demonstrācijas projektu veidā ar

izbūve 3,5
km
garumā,
jaunu
kanalizācij
as tīklu
izbūve 3,0
km
garumā,
kā arī
esošo tīklu
rekonstruk
cija-
ūdensvads
0,5 km un
kanalizācij
a 0,8 km.

klasteris,
Zaļo un
viedo
tehnoloģiju
klasteris,
Pārtikas
bioekonomi
kas klasteris
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samazinātu būvrisinājumu apjomu, kas saistīts ar oglekļa ietilpīgu ražošanu.

Industriālo parku un talantu piesaistes mājokļa teritorijās sakārtoti arī
ūdenssaimniecības un citi inženiertīkli, kā arī risināti citi specifiski jautājumi
(piemēram, Sedas doktorāta izveide, tā novēršot ambulatoro pakalpojumu
trūkumu)
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U2 Uzņēmējdarbība novadā

U2 Veicināt novada pilsētu un lauku teritoriju ekonomisko attīstību

Nr.
p.k.

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

12. Vēja parka izveidošana izstrādātajos kūdras purvos

Veikta vēja elektrostaciju parka izbūves izpēte. 2022-2024 pašvaldība
(Strenču
apvienība),
privātais
sektors,
valsts

Jērcēnu
pagasts

X X SAM 2.1.3.
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U3 Tūrisms

U3 Attīstīt iecienītus viesmīlības un izzinošā tūrisma galamērķus

Nr.
p.k.

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

13. Zemūdens arheoloģiskais mantojums (“Ezeru mantojums”)
Attīstīts tūrisma produkts, kas balstīts 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

VP3
U3

2022-2027 VPR ,
pašvaldības,
uzņēmēji

Vidzemes
reģions

600 000

X X X

tostarp
privātais
finansējums

14. 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.

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

15. Reģionāls projekts “Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide”
(VP3 U1 RV Atkritumu saimniecība)
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

16. 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
pakalpojum
u
uzņēmumi,
pašvaldība,
SIA
“ZAAO”,
RTU

X X X

VPP2027

17. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana un energoefektivitātes uzlabošana
veikta Palielinātas attīrīšanas iekārtu jaudas, samazināts elektroenerģijas
patēriņš. Pasākumi veikti realizējot Valmieras novada pašvaldības klimata
pielāgošanās stratēģiju.

2022-
2027

Ūdenssai
mniecības

X X X
SAM
2.1.3.
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uzņēmumi
,
pašvaldība
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U2 Mājoklis

U2 Attīstīt pieejamu, energoefektīvu un gudri apsaimniekotu mājokli

Nr.
p.k.

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

18. Sedas dzīvojamā fonda atjaunošana un daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana
Sakārtots dzīvojamais fonds (>500 dzīvokļi), sniegts atbalsts 20 daudzstāvu
namu energoefektivitātes pasākumiem Sedas pilsētā

11 2025-2028 Pašvaldība,
māju
apsaimnieko
šanas VVO,
privātais
sektors

Seda 1 530000 SAM 3.3.1.
TPF EUR 44
606 783,
ANM EUR
51 600000;
EIB kredīts
EUR 67 030
415;
Nacionālais
ieguldījums
(publiskais
un privātais)
EUR 9 554
966

19. 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 500 000

X X

SAM 2.1.1.
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U3 Daba, kultūrvēsture

U3 Veicināt kultūrvēstures un dabas teritoriju integrāciju pilsētvidē un sabiedriskajā dzīvē

Nr.
p.k.

Rezultatīvie rādītāji

Papildin
ā-tība ar
citiem
projektie

m

Īstenošanas
laiks

Atbildīgais
Mērķa grupa
vai teritorija

Indikatīv
ā summa,
EUR

Finansējums Indikatīvs
finansējuma

avots
Pašv. Valsts

ES
fondi

20. Reģionāls projekts “Publiskās ārtelpas attīstība”
Iekārtota ugunsdzēsības automašīnu novietne un ugunsdzēsēju mācību laukums
Kocēnu brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības atbalstam;
Paplašināta, sakārtota degradētā teritorija un ierīkota labiekārtota atpūtas zaļā
zona pie Mazsalacas veco ļaužu sociālās aprūpes centra Mazsalacas slimnīcā;
Ierīkotas publiskās ārtelpas teritorijas trīs ciemu centros – Mazsalacā (Parka ielā
5a), Mazsalacas pagasta Sēļos “Sēļu muižas kompleksā” un Ramatas pagasta
centrā “Ķīšos”;
Labiekārtots Strenču pilsētas centra parks un pilnveidots Skulptūru parks Gaujas
malā koktēlnieku ikgadējā plenēra darbu izstādīšanai;
Iekārtota esoša atpūtas vieta – Sedas pludmale, uzlabojot labiekārtojumu.

VP3
U3

2022-2027 Pašvaldība
(Kocēnu,
Mazsalacas,
Strenču
apvienības)

Kocēnu,
Mazsalacas,
Strenču

928429 X X LEADER,
ESF, ERAF

21. Reģionāls projekts “Publiskās ārtelpas attīstība tūrisma veicināšanai”
Izveidota Gaujas promenāde Valmieras pilsētā;
attīstīti vairāki jauni dabas, aktīvā tūrisma un vides izziņas pakalpojumi
Vidzemes reģionā, izveidojot tiem nepieciešamo infrastruktūru.;
Izveidots Burtnieku ezera ekocentrs;
Atjaunoti valsts nozīmes kultūras pieminekļi;
Burtnieku ezera muzeja ekspozīcijas pārvietota uz jaunām telpām;
Veicināta tūrisma attīstība, uzlabota Burtnieka ezera apsaimniekošanas un Dabas
aizsardzības pasākumu koordinācija;
Izbūvēts un izveidots Valmiermuižas un Valmieras novada Tūrisma atbalsta
centrs;
Izveidota Vaidavas ezera Zilā karoga pludmale Vaidavas ciemā;
Izbūvēts jauns skatu tornis Zilākalnā un Mujānu baltais tornis un pilnveidota un
labiekārtota teritorija;
Izstrādāta Ķoņu kalna teritorijas attīstības koncepcija un teritorijas
labiekārtojuma būvprojekts, veicināta Ķoņu kalna atpazīstamība Latvijas –
Igaunijas pierobežā;
Izveidots interaktīvs muzejs un izbūvētas un iekārtotas vides izziņas centra telpas
Jērcēnmuižas kompleksā;
Pilnveidoti Jērcēnu vēsturiskā parka pakalpojumi - velosipēdu novietnes, piknika

VP2
U3

2022-2027 Pašvaldība
(Burtnieku,
Kocēnu,
Naukšēnu,
Strenču)

Valmiera,
Burtnieki,
Valmiermuiž
a,
Zilaiskalns,
Vaidava,
Ķoņu
pagasts,
Jērcēnu
pagasts

10 400
000 (plus
300 000
Zilākalna
skatu
tornim,
1 500
000
Mujānu
Baltajam
tornim)

X X X
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un ugunskura vietas.

22. Zaļo dzelzceļu maršruta attīstīšana
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,
Green
way
proje
kta
turpin
ājums

2022 Pašvaldība
(Rūjienas
apvienība)

Rūjiena,
Mazsalaca

50000 X X

23. 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

679000 X X X

24. 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
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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.

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

25. Reģionālais projekts “Mobilitātes veicināšana un transporta infrastruktūras attīstība”
Nodrošināta Ēveles pagasta centra un Valmieras novada administratīvā centra
savienošana pa asfaltētu ceļu V231 Rencēni – Burtnieki – Daksti – Veckārķi (~8
km posma asfaltēšana);
Asfaltēts autoceļš V186 Valmiera–Līdums (7 km no Burtniekiem līdz
Valmiermuižai), uzlabota Burtnieku pagasta un Burtnieka ezera sasniedzamību;
Posmā Sigulda- Valmiera veikta dzelzceļa tīkla elektrifikācija, uzlabojot
dzelzceļa izmantošanu pasažieru pārvadājumiem, mazinot ietekmi uz vidi
dzelzceļa koridorā un uzlabojot Rīgas sasniedzamību un Vidzemes reģiona;
Esošie ceļi maršrutā Sēnīte - Valmiera pārbūvēti par četru joslu autoceļu un
maršrutā Valmiera – Valka veikti satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi,
tādējādi uzlabojot Rīgas sasniedzamību un Vidzemes reģiona;
Paplašināts gājēju un veloceliņu tīklojums Valmieras novada apdzīvotajās vietās
un savienojumos starp tām;
Asfaltēts pašvaldības autoceļš Vaidava- Strīķi, valsts autoceļi V288 Auciems–
Miglači–Ķiene un V330 Dukuri–Rāmnieki, tādējādi uzlabojot sasniedzamību
iedzīvotājiem, skolēniem, uzņēmējiem un funkcionālās saites ar Cēsu novadu;
Asfaltēts autoceļš V164 Dikļi- Budenbroki- Ozolmuiža (5 km, tostarp 4 km
Valmieras novadā), tādējādi uzlabojot Kocēnu, Dikļu, Burtnieku pagastu
sasniedzamību un attīstot savienojumu ar Limbažu novadu, kā arī veicinot
tūrismu (Dikļu pils sasniedzamība);

VP2
U3

2022-2027 Pašvaldība
(t.sk.
Burtnieku,
Kocēnu,
Strenču
apvienības),
VAS
"Latvijas
Dzelzceļš"
VSIA
"Latvijas
valsts ceļi"

Valmieras
novads

213 000 000 X X X
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Posmā Tilgaļi-Mujāni- pagrieziens uz Zilokalnu veikta autoceļu V213 Valmiera–
Mujāni, V214 Mujāni–Zilākalna stacija un V193 Matīši–Bērzaine–Rubene
asfaltēšana 4,5 km garumā, tādējādi uzlabojot Burtnieku, Kauguru, Zilākalna
pagastu sasniedzamība, veicinot tūrisma attīstību (viduslaiku cietokšņa drupu ar
Balto torni un uzņēmējdarbībai atjaunotā Mujānu izglītības biedrības nama
sasniedzamība.

26. Satiksmes drošības uzlabošana un velosipēdu 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 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

2022-2025 Valsts,
pašvaldība

Kauguru
pagasts,
Valmiera

4 000 000 X X X

27. 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
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U3 Pārvalde

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

Nr.
p.k.

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

28. Reģionāls projekts “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 Valmieras
novads

5 000000

X X

29. Reģionāls projekts “Viedo risinājumu attīstība”
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

30. Reģionāls projekts “Iekšlietu ministrijas administratīvā centra izbūve”
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

Valmiera 5 000000

X X
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31. 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


