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Ievads
Valmieras pilsētas attīstības programma 2015.-2020.gadam (turpmāk - Attīstības
programma) ir Valmieras pilsētas pašvaldības vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteikti pilsētas attīstības prioritātes un rīcības virzieni, sasniedzamie
rezultāti, attīstības programmas uzraudzības kārtība.
Neatņemama Attīstības programmas sastāvdaļa ir tās pielikumi: Rīcības plāns,
Investīciju plāns, Integrētās teritorijas investīcijas projektu idejas, Esošās situācijas
izvērtējums un Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.
Attīstības programmas tiesisko pamatu veido:
 likums „Par pašvaldībām”;
 Attīstības plānošanas sistēmas likums;
 Teritorijas attīstības plānošanas likums;
 Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
 Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība
attīstības plānošanas procesā”; u.c.
Attīstības programma nodrošina Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības
stratēģijas un attīstības programmas 2008.-2014.gadam pēctecību, izvērtējot sasniegtos
rezultātus un ņemot vērā izmaiņas sociālekonomiskajā situācijā. Attīstības programma ir
vidēja termiņa redzējums kā nodrošināt pilsētas izaugsmi un ieguldījumu sasniedzamajos
rezultātos ilgtermiņā.
Attiecīgi Attīstības programmā ievēroti:
 Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;
 Eiropa 2020 Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei;
 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam;
 Partnerības līgums Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas
periodam;
 Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības
programma;
 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātie “Metodiskie
ieteikumi ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei
reģionālā un vietējā līmenī”; u.c.
Attīstības programma veidota, tajā ietverot pašvaldības, uzņēmēju, saistīto institūciju
un sabiedrības viedokli un skatījumu uz pilsētas attīstību vidējā termiņā.
Tā ir pamats citu Valmieras pilsētas pašvaldības un tās institūciju plānošanas
dokumentu izstrādei un atbilstošu aktivitāšu veikšanai, nākamo gadu budžeta sastādīšanai,
Eiropas Savienības un citu valstu/institūciju finansējuma piesaistei, investīciju piesaistei,
dažāda līmeņa projektu izstrādei un pieteikšanai projektu konkursos, pilsētas attīstības
turpmākai secīgai un ilgtspējīgai plānošanai.
Lai nodrošinātu Attīstības programmas uzraudzību, izstrādāta tās īstenošanas
uzraudzības kārtība.
Attīstības programmas izstrāde uzsākta ar Pašvaldības domes 2012.gada 21.jūnija
sēdes lēmumu Nr.166 (protokols Nr.8, 11.§) un Attīstības programma apstiprināta ar
Pašvaldības domes 2014.gada 29.decembra sēdes lēmumu Nr.435 (protokols Nr.21, 6.§).
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Saīsinājumi
Attīstības programma

Valmieras pilsētas attīstības programma 2015.-2020.gadam

Bāriņtiesa

Valmieras bāriņtiesa

Bibliotēka

Valmieras bibliotēka

Būvvalde

Valmieras pilsētas būvvalde

DAP

Dabas aizsardzības pārvalde

ES

Eiropas Savienība

IeM

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija

Latvija 2030

Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

LR

Latvijas Republika

LLPA

Latvijas Lielo pilsētu asociācija

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

CSP

Centrālā statistikas pārvalde

KC

Valmieras Kultūras centrs

LVĢMC

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs”

MK

Ministru kabinets

Muzejs

Valmieras muzejs

“NAP 2020”

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

NĪAP

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde

NVA

Nodarbinātības valsts aģentūra

PMLP

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

RAIM

Reģionālās attīstības indikatoru modulis

Soc.dien.

Valmieras Sociālais dienests

Stratēģija

Valmieras pilsētas
2030.gadam

TIC

Tūrisma informācijas centrs

VBII

Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators

ViA

Vidzemes Augstskola

VIIS

Valsts izglītības informācijas sistēma

VMV

Valmieras Mākslas vidusskola

VN

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valmieras Namsaimnieks”

VPV

Valmieras Profesionālā vidusskola

VS

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca”

ilgtspējīgas
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1. Esošās situācijas izvērtējuma kopsavilkums
Iedzīvotāji
Pēc iedzīvotāju skaita Valmiera ir astotā lielākā pilsēta Latvijā un lielākā pilsēta
Vidzemes reģionā. 2014.gada sākumā Valmierā bija deklarēti 25 680 iedzīvotāji1, kas veido
1,18% no Latvijas iedzīvotāju kopējā skaita.
Valmieras pilsētā kopš 1991.gada demogrāfiskā situācija ir nelabvēlīga, vērojama
lineāra iedzīvotāju skaita samazināšanās. Arvien straujāks iedzīvotāju skaita samazinājums
vērojams kopš 2009.gada, kad palielinājās migrējušo iedzīvotāju skaits un migrācijas saldo
sāka pārsniegt -500. Demogrāfiskā slodze Valmierā uzrāda pieaugošu tendenci, 2014.gada
sakumā sasniedzot rādītāju – 636 bērni, pusaudži un pensionāri uz 1000 strādājošiem, kas
starp republikas pilsētām ir otrs augstākais rādītājs aiz Liepājas.
Rezultātā secināms, ka pilsētas mērogā jāatbalsta un jāveicina ģimenes vērtību
apzināšanās un to ievērošana, un viens no priekšnosacījumiem, lai tas izdotos, varētu būt
ģimenes kā vērtības veicināšana pilsētā. Tādēļ par pilsētas galveno stratēģisko prioritāti
noteikts sekojošais – pieaug pilsētas iedzīvotāju labklājība.
Izglītība
Valmiera jau vēsturiski ir izveidojusies par reģiona administratīvo centru jautājumos,
kas saistīti ar izglītību. Pilsētā ir pārstāvēta visu līmeņu izglītība, sākot no pirmsskolas līdz pat
mūžizglītībai. Darbojas profesionālās un augstākās mācību iestādes, kā arī pieejami dažādi
interešu izglītības pulciņi, ko apmeklē arī apkārtējo novadu iedzīvotāju bērni.
Tendence pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu skaitam palielināties saistāma ar
dzimstības pieaugumu 2007.-2010.gadā. Izglītojamo skaits 2012./2013.mācību gadā ir
sasniedzis zemāko punktu, kas skaidrojams ar „demogrāfisko bedri” konkrētajā
vecumposmā. Ar 2013./2014.mācību gadu vērojams izglītojamo skaita pieaugums.
Ņemot vērā izglītojamo, kuri vēlas iegūt pamata, vidējo un vidējo profesionālo izglītību
Valmierā, skaita pieaugumu no citiem novadiem un pilsētām, ir nepieciešams rast risinājumu
dienesta viesnīcas izveidei, kas nodrošinātu šo pakalpojumu 7.-12.klašu izglītojamajiem.
Valmieras pilsētas pašvaldība pēdējos gados izglītības nozarē ir īstenojusi vairākus
apjomīgus projektus, kas ir bijuši nozīmīgi pilsētas izglītības sistēmas pilnveidē, piesaistot
ES un citu institūciju finansējumu:
 Valmieras sākumskolas ēkas būvniecība (L.Paegles ielā 40A);
 kompleksi un daļēji risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai,
energoefektivitātes uzlabošanai izglītības iestādēs;
 vispārējās izglītības iestāžu dabaszinātņu kabinetu modernizēšana;
 nodrošināta vispārējās izglītības iestāžu informatizācija;
 uzlabota infrastruktūra izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem;
 izglītības iestāžu
paaugstināšanai.

īstenotie

projekti

pieredzes

apmaiņai

un

kapacitātes

Lielākā daļa izglītības iestāžu būvētas 20.gadsimta 70. un 80.gados. Daļa no tām
pēdējā desmitgadē ir renovētas un rekonstruētas. Tomēr neskatoties uz to pilsētas izglītības
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iestādes kopumā skar viena problēma – nepietiekoši attīstīta infrastruktūra (īpaši sporta
laukumi un rotaļu laukumi, atsevišķām iestādēm arī ēkas).
Kopumā interešu izglītības programmās ir vērojams izglītojamo skaita pieaugums.
Vislielākais izglītojamo skaits Valmieras Jaunatnes centrā „Vinda” ir ar kultūrizglītības jomu
saistītos pulciņos. Savukārt vides izglītības un tehniskās jaunrades jomu pulciņos izglītojamo
skaits samazinās, kas saistīts ar pedagogu un mūsdienu prasībām atbilstošas materiāli
tehniskās bāzes nodrošinājuma trūkumu izglītības iestādēs. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu
Valmieras Mūzikas skolai attīstību, nepieciešams atjaunot un papildināt mūzikas instrumentu
klāstu, kā arī koncertdarbības nodrošināšanai izbūvēt kamerzāli. Lai sporta izglītību varētu
piedāvāt kvalitatīvā līmenī atbilstoši mūsdienu prasībām un nodrošinātu augsta līmeņa
starptautisku sporta sacensību norisi, nepieciešama sporta infrastruktūras pilnveide pilsēta
un nepieciešams attīstīt arī izmitināšanas vietu infrastruktūru.
Valmierā darbojas trīs profesionālās izglītības iestādes – Valmieras Profesionālā
vidusskola, Valmieras Mākslas vidusskola un VRPIAKC. Neskatoties uz pēdējos gados
vērojamo izglītojamo skaita samazinājumu Valmieras Profesionālajā vidusskolā, pozitīvi
vērtējams fakts, ka tiek veikta tās rekonstrukcija un tā tiek virzīta kompetences statusa
ieguvei, kā arī sadarbībā ar AS “Valmieras stikla šķiedra” ES fondu projekta ietvaros tiek
īstenota duālā izglītība.
Vidzemes Augstskolā kopš tās darbības uzsākšanas 1996.gadā ir paplašināts studiju
programmu klāsts, pēdējos gados veikta augstskolas organizatoriskā pilnveide.
2014./2015.m.g. augstskolā studē 987 studenti. Lai pilnveidotu studiju procesu, īstenots
projekts „Vienota, moderna un personām ar funkcionāliem traucējumiem piemērota prioritāro
studiju virzienu studiju kompleksa izveide Vidzemes Augstskolā”, kura ietvaros tika
rekonstruēta ēka (Tērbatas ielā 10, Valmierā) un izbūvēta ēkas piebūve. Infrastruktūra tika
piemērota personām ar funkcionāliem traucējumiem, tika veikta jaunu tehnoloģiju, iekārtu un
aprīkojuma iegāde. Studentiem pieejamas trīs dienesta viesnīcas, kopumā 370 gultas vietas.
Ņemot vērā pieprasījumu pēc šī pakalpojuma, nepieciešams paplašināt pakalpojuma
pieejamību. Jaunizveidotajā Zināšanu un tehnoloģiju centrā iekļautais Mūžizglītības centrs
piedāvā dažāda veida kursus. Perspektīvā centra piedāvāto pakalpojumu klāsts būtu
pilnveidojams.
Pamatojoties uz minēto, par pilsētas vidēja termiņa prioritāti noteikts sekojošais –
konkurētspējīga visu līmeņu izglītības piedāvājuma nodrošināšana.
Kultūra
Valmiera jau kopš seniem laikiem pazīstama kā dažādu kultūras pasākumu centrs, jo
īpaši teātra mākslas jomā. Pilsētas kultūras attīstības pamatā ir attīstīta ekonomiskā vide un
dažādo pakalpojumu klāsts, kā arī attīstīta kultūras iestāžu infrastruktūra. Vienlaikus
Valmieras Kultūras centrs ir mājvieta mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, kuriem ir
senas un izkoptas tradīcijas tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanā un attīstīšanā.
Aktuāls jautājums ir jaunu un profesionālu aktieru piesaiste Valmieras Drāmas teātra
darbībai un dzīvojamā fonda trūkums pilsētā. Savukārt teātra efektīvas darbības
nodrošināšanai ir nepieciešams uzlabot ēkas energoefektivitāti, papildināt teātra materiāli
tehnisko bāzi. Valmieras Kultūras centram nepieciešama rekonstrukcija, vienlaikus plānojot
kamerzāles būvniecību profesionālās mākslas pieejamības veicināšanai. Ņemot vērā
iedzīvotāju pieprasījumu pēc kvalitatīviem kultūras pasākumiem brīvā dabā, nākotnē jāplāno
Valmieras estrādes un tai piegulošās teritorijas labiekārtošanas darbi. Turpmākai kultūras
jomas attīstībai ir nepieciešams attīstīt arī kultūras piedāvājuma klāstu, radošo industriju un
laikmetīgās mākslas jomas.
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Valmieras integrētā bibliotēka ir pirmā integrētā bibliotēka Latvijā, kurā sekmīgi īstenota
pilsētas un reģionālās augstskolas bibliotēku sadarbības forma. No 2005.gada Valmieras
bibliotēka īsteno Eiropas Komisijas atbalstīto projektu „Europe Direct informācijas centrs
Valmierā”. Kopējais Valmieras integrētās bibliotēkas pakalpojumu lietotāju skaits turpina
pieaugt (jo īpaši palielinās virtuālo apmeklētājus skaits), arī izsniegto grāmatu skaits ar katru
gadu palielinās.
Valmieras muzejs atrodas Valmieras vecpilsētā, kas rada tam papildu atbildību par
teritorijas ilgtspējīgu attīstību un reģenerāciju. Muzeja krājums veidojies 55 gadu laikā un
kopumā aptver 63 789 priekšmetus. Neskatoties uz kultūras un vēstures mantojuma
saglabāšanu, īstenojot dažādus projektus, muzejam ir izdevies ne tikai īstenot šo funkciju,
bet arī piesaistīt arvien vairāk apmeklētājus, kā arī integrēt teritorijā traktieri/picēriju un
Beverīnas amatnieku izstrādājumu tirgotavu. Muzejs aktīvi komunicē ar pilsētas
iedzīvotājiem un viesiem, rīkojot arī dažādus pasākumus.
Pamatojoties uz minēto, par pilsētas vidēja termiņa prioritāti noteikts sekojošais –
daudzveidīgu kultūras pakalpojumu un aktivitāšu piedāvājumu attīstīšana, radošas
sabiedrības un Valmieras kā kultūras centra stiprināšana.
Veselīgs un aktīvs dzīvesveids un sports
Valmierā ir senas sporta tradīcijas un sasniegumi dažādos sporta veidos, piemēram,
BMX, basketbolā, florbolā, peldēšanā, vieglatlētikā u.c. Katru gadu pilsētā tiek organizēti arī
vairāki vietējās un nacionālās nozīmes sporta pasākumi. Sporta infrastruktūra un
pakalpojumi pilsētā ir plānveidīgi attīstīti, un ir nodrošināta to pieejamība visā pilsētas
teritorijā. Viens no nozīmīgākajiem Valmieras sporta jomas ieguvumiem ir 2002.gadā darbību
uzsākušais Vidzemes Olimpiskais centrs.
Turpmākai pilsētas sporta infrastruktūras attīstībai un pakalpojumu pieejamības
nodrošināšanai ir nepieciešams izbūvēt jaunu, starptautiskām prasībām atbilstošu
peldbaseinu, kā arī slēgtu BMX riteņbraukšanas trasi. Rekonstrukcija nepieciešama J.Daliņa
stadionā esošajai sporta infrastruktūrai.
Vidzemes Olimpiskais centrs ir aizsācis arī veselīga dzīvesveida aktivizēšanas
pasākumus, lai rosinātu arvien vairāk iedzīvotājus nodarboties ar sportiskām aktivitātēm.
J.Daliņa stadiona tuvumā ierīkots Sajūtu parks, kas rosina cilvēkus ar visām maņām iepazīt
dabu. Pilsētas teritorijā izveidotas arī vairākas skriešanas, nūjošanas un distanču slēpošanas
trases.
Nepieciešams turpināt pilsētas zaļo zonu sakopšanu, daļēji tās pielāgojot sportisko
aktivitāšu veikšanai un tālāk attīstīt Sajūtu parka infrastruktūru. Pilsētas dažādās vietās
plānveidīgi nepieciešams izvietot āra trenažierus, kā arī organizēt dažāda veida
sportistu/amatieru sacensības un aktivitātes. Sadarbībā ar apkārtējiem novadiem jāveido un
jāmarķē vairāki dažāda garuma un sarežģītības pakāpes velomaršruti.
Pamatojoties uz minēto, par pilsētas vidēja termiņa prioritāti noteikts sekojošais –
sporta un aktīvās atpūtas piedāvājuma attīstīšana, orientācija uz veselīgu un videi draudzīgu
dzīvesveidu.

Uzņēmējdarbība
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Valmiera ir industriāla pilsēta, kurā atrodas salīdzinoši daudz lielu rūpniecības
uzņēmumu. Vienlaikus Valmiera ir arī nozīmīgs administratīvais, tirdzniecības un
pakalpojumu centrs. Liela daļa no apkārtējo novadu iedzīvotājiem dodas strādāt tieši uz
Valmieru un tās uzņēmumiem. Valmieras ietekmes areāls ir vismaz 50 km rādiusā.
Faktori, kas nosaka uzņēmējdarbības aktivitāti Valmieras pilsētā ir, izdevīgais
ģeogrāfiskais novietojums, nepieciešamo resursu (cilvēkresursu, atbilstošas infrastruktūras,
pārvaldes un finanšu resursu) pieejamība un kvalitāte, kā arī iespējas efektīvi izmantot
teritoriālā kapitāla priekšrocības. Uzņēmējdarbību ietekmē arī pašvaldības sniegtais atbalsts
uzņēmējdarbībai. Būtiska loma ir arī Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatoram un
Vidzemes Augstskolai, kas sevī ietver zināšanu, pētniecības un inovāciju potenciālu.
Uzņēmējdarbības attīstību ietekmē arī efektīvs sadarbības tīklojums reģionālā, nacionālā un
starptautiskā mērogā – sadarbība ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru, kā arī citām valsts, pašvaldību institūcijām un privātajiem
investoriem.
Kopumā ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaits Valmieras pilsētā ar katru gadu
palielinās (2013.gadā - 2064). 2013.gadā Valmieras pilsētā bija 79 ekonomiski aktīvās
statistikas vienības uz 1000 iedzīvotājiem un no jauna reģistrēti 147 jauni uzņēmumi. Pilsētā
lielākā daļa no ekonomiski aktīvajām tirgus vienībām ir mikro uzņēmumi, kuru skaits kopš
2009.gada ar katru gadu palielinās (2013.gadā tie bija 1757 uzņēmumi). Lielākais Valmieras
uzņēmums ir AS „Valmieras stikla šķiedra”, kas sniedz darbavietas vairāk nekā 1100
darbiniekiem.
Nenoliedzami galvenais Valmieras pilsētas uzdevums vidējā termiņā ir turpināt attīstīt
ražošanu, uzņēmējdarbības infrastruktūru un sekmēt inovācijas dažādās jomās, tādējādi
radot arī jaunas darbavietas pilsētā un piesaistot nacionālās nozīmes attīstības centram
lielāku skaitu iedzīvotāju. Pilsētā, sadarbībā ar apkārt esošajiem novadiem, nepieciešama
industriālo zonu tālāka attīstība un esošo industriālo teritoriju potenciāla maksimāla
izmantošana, nodrošinot teritorijās visas nepieciešamās inženierkomunikācijas un
sagatavojot vietu uzņēmējdarbībai. Nozīmīgākās rūpniecisko objektu apbūves teritorijas ar
nepieciešamo inženiertehnisko infrastruktūras nodrošinājumu koncentrēti izvietotas
Valmieras D un DA daļā. Nepieciešams īstenot arī vairākus degradēto teritoriju revitalizācijas
projektus, lai efektīvi izmantotu pilsētās īpašumā esošās teritorijas uzņēmējdarbībai.
Pamatojoties uz minēto, par pilsētas vidēja termiņa prioritāti noteikts sekojošais –
ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un inovāciju attīstības centra stiprināšana ar efektīvu teritoriālā
un intelektuālā kapitāla izmantošanu.
Tūrisms un brīvais laiks
Pilsētā (t.sk. Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu tūrisma veicināšanas
konsultatīvās padomes ietvaros) tiek strādāts pie tūrisma vides pilnveides. Sadarbība
tūrisma jomā notiek gan ar vietējiem, gan starptautiskajiem partnerim. Tiek īstenota
2012.gadā izstrādātā Valmieras un apkārtējo novadu tūrisma attīstības stratēģija 2012.2018.gadam, lai Valmierā un apkārtējos Kocēnu, Beverīnas un Burtnieku novados
nodrošinātu tūrismā iesaistīto pušu konkurētspējas celšanu. Pilsētā un tās apkārtnē
nepieciešams izveidot vienotu veloceliņu tīklu un nodrošināt tā atbilstošu marķējumu.
Mērķtiecīgi jāiegulda līdzekļi tūrisma infrastruktūras uzturēšanā un jaunas izveidē, tostarp
Sajūtu parka piedāvājuma paplašināšana u.c.
Valmieras pilsētas pašvaldības sadarbība tūrisma jomā notiek arī starptautisku projektu
īstenošanas veidā. Piemēram, 2014.gadā Valmieras pilsētas pašvaldība turpināja aktīvu
darbu projektā „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via
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Hanseatica tūrisma maršrutu izstrādē”, lai izveidotu Via Hanseatica maršrutu, kas savieno
trīs valstis – Latviju, Igauniju un Krieviju – un vairākas pilsētas.
Pēc Valmieras Tūrisma informācijas centra datiem, katru gadu palielinās pilsētas viesu
skaits (2013.gadā apkalpoti 8529 interesenti). Visvairāk Valmierā ierodas vietējie ceļotāji
(vidēji 70%), kam interesē kultūras (t.sk., pasākumu), dabas (t.sk., aktīvā tūrisma) tūrisma
piedāvājums. Pieaudzis apmeklētāju skaits no Krievijas, ASV un Igaunijas. Valmierā
2014.gada nogalē bija 15 tūristu mītnes.
Pamatojoties uz minēto, par pilsētas vidēja termiņa prioritāti noteikts sekojošais –
tūrisma piedāvājuma attīstīšana un eksporta veicināšana.
Pilsētvide
Valmiera izveidojusies par pilsētu, kur ražošanas uzņēmumi pastāv līdzsvarotā
mijiedarbībā ar dabas un rekreācijas teritorijām. Pilsētai raksturīga dabiskās vides
daudzveidība.
Valmierā 56% pilsētas apbūves teritorijas veido dažāda veida jauktas apbūves
teritorijas, 33% no pilsētas teritorijas ir zaļās teritorijas, ūdenstilpnes un ūdensteces, bet 11%
veido satiksmes infrastruktūras un tehniskās apbūves teritorijas. Valmieras zaļo zonu veido
parki, skvēri, ielu apstādījumi, meža parki, parkmeži, kā arī meži. Pilsētas teritorijā atrodas
arī uzņēmumi, kuriem izsniegtas atļaujas piesārņojošai darbībai, ieskaitot gaisa
piesārņojumu. Vides attīstības jomā Valmieras pilsētas pašvaldībai jāsadarbojas ar
apkārtējiem novadiem jautājumā par kopīgo dabas vērtību saglabāšanu un aizsardzību
(piemēram, Gaujas krastu un apkārtnes apsaimniekošanu), kā arī jāizstrādā un jāizīsteno
vienota vides politika.
Valmieras pilsētā esošās daudzdzīvokļu mājas ir celtas laikā no 20.gadsimta 60. līdz
80.gadiem. Laika gaitā tās ir nolietojušās un to kvalitāte neatbilst mūsdienu prasībām.
Risinājums ir namu renovācija, nodrošinot to augstu energoefektivitāti. Valmierā līdz
2014.gada 31.oktobrim bija nosiltinātas 59 no 161 pilsētā esošajām daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām. Namu renovācija veikta, izmantojot ES fondu līdzfinansējumu.
Pašvaldība veicina pilsētvides sakārtošanu (t.sk. pagalmu labiekārtošanu), paredzot šim
mērķim attiecīgu finansējuma daļu budžetā.
Dzīvojamās platības nepietiekamība un dārdzība izraisījusi nepieciešamību domāt par
jaunu dzīvojamo māju celtniecību Valmierā, jo esošais dzīvojamais fonds ir nepietiekams, it
īpaši cilvēkiem ar vidējiem un zemiem ienākumiem, kas pie esošajām tirgus cenām nevar
iegādāties īpašumā nekustamo īpašumu.
Valmieru raksturo sakārtota pilsētvide un attīstīta infrastruktūra. Pilsētas apgāde ar
dabasgāzi tiek nodrošināta no maģistrālā gāzesvada DN 700 mm Vireši-Tallina. Centralizētai
siltumapgādes sistēmai pilsētā ir pieslēgta 161 daudzdzīvokļu māja jeb 93%. Individuālās
apbūves rajoni centralizētajai siltumapgādei nav pieslēgti. Pilsētā centralizēto siltumapgādi
nodrošina četras katlumājas, kuras būvētas 20.gadsimta otrajā pusē. Ar ES Kohēzijas fonda
projektu atbalstu veiktas vairāku desmitu miljonu latu investīcijas ūdenssaimniecības
attīstībā, kuru ietvaros paplašināta pakalpojumu pieejamības teritorija, rekonstruēti kritiskākie
no esošajiem ūdenssaimniecības sistēmas posmiem. Dzeramais ūdens atbilst kvalitātes
prasībām. 95% Valmieras iedzīvotāju 2013.gadā lietoja centralizēto ūdensapgādi. Gadā
dabas vidē atpakaļ tiek ievadīti vairāk nekā 3,4 milj. m3 notekūdeņu. Notekūdeņu attīrīšanai
Valmierā uzbūvētas bioloģiskās attīrīšanas ietaises, ķīmiskās attīrīšanas iekārtas, kā arī
mehāniskās attīrīšanas iekārtas. Centralizēto kanalizāciju lieto 92% pilsētas iedzīvotāju.
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Pēdējos gados pašvaldība veikusi vairākus pasākumus, kuru ietvaros rekonstruēta
centrālo ielu infrastruktūra Valmieras pilsētā (Rīgas, Valkas, Tērbatas, Stacijas iela, Matīšu
iela/šoseja, tilts pār Gauju), tādējādi veidojot pievilcīgu pilsētvidi un pilsētas tēlu. Būtiski ir
perspektīvā turpināt pilsētvides labiekārtošanas iestrādes un mērķtiecīgi attīstīt vienotu
pilsētas zīmolvedības koncepciju. Diemžēl industriālajā zonā ielu infrastruktūra ir
neapmierinoša, un ir nepieciešama to rekonstrukcija, kā arī jāveido jaunas ielas, lai
atvieglotu transporta plūsmu un transporta izkļūšanu uz apvedceļa.
Pilsēta atrodas uz valsts nozīmes galvenā autoceļa A3 (Inčukalns-Valmiera-Igaunijas
robeža (Valka)) un pie dzelzceļa līnijas Rīga-Lugaži (Rīga-Valka-Tartu-Tallina). Sabiedriskā
transporta kustība tiek organizēta tā, lai radītu labvēlīgus apstākļus darbaspēka un skolēnu
mobilitātei pilsētā un reģionā. Šajā jomā sekmīga sadarbība izveidota ar apkārtējām
pašvaldībām (Kocēnu un Burtnieku novadiem u.c.).
Pēdējos desmit gados Valmierā uzlabota informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
pieejamība. Tāpat izbūvēta optiskā tīkla infrastruktūra, kas ļauj palielināt datu pārraides
kapacitāti, un tai pieslēgušās jau vairāk nekā 7000 mājsaimniecības. Pilsētā izveidoti publiski
pieejami bezmaksas bezvadu interneta punkti, jāturpina arī nākotnē to tālāka attīstība.
Valmiera ir viena no drošākajām pilsētām valstī. Noziegumu un ceļu satiksmes
negadījumu skaits ir zem vidējiem valsts rādītājiem. Tiek veicināta dažāda vecuma bērnu un
jauniešu preventīva izglītošana jautājumos, kas saistīti ar to personīgo drošību. Lai uzlabotu
iedzīvotāju drošību pilsētā, nepieciešams izveidot vienotu video novērošanas sistēmu un
pilnveidot pašvaldības policijas materiāltehnisko bāzi.
Pamatojoties uz minēto, par pilsētas vidēja termiņa prioritātēm noteikts sekojošais:
- funkcionālas, estētiskas pilsētvides veidošana ar attīstītu un videi draudzīgu
infrastruktūru un resursu efektīvu apsaimniekošanu;
- dzīvojamā fonda attīstības veicināšana;
- kultūrvēsturisko un dabas vērtību izmantošana ekonomiskās attīstības
veicināšanai.
Nodarbinātība
Pilsētas ekonomiku kopumā raksturo augstāks nekā Latvijā vidēji attīstības līmenis.
Tomēr zemā dzimstība un iedzīvotāju migrācijas negatīvais saldo pilsētā ar laiku radījis arī
izmaiņas iedzīvotāju vecumsastāvā, kas tiešā veidā ietekmē pilsētas ekonomisko attīstību.
2014.gada sākumā no visiem iedzīvotājiem 15,6% ir vecumā līdz darbspējas vecumam,
61,1% darbspējas vecumā un 23,3% virs darbspējas vecuma.
Bezdarba līmenis valstī pēdējos gados ir samazinājies. 2013.gada ietvaros bezdarba
rādītāja samazinājums bijis par 1,4 procenta punktiem, un 2014.gada ietvaros (janvāris –
augusts) tas vēl samazinājies par 0,5 procenta punktiem. Tāpat vērojama sezonalitātes
ietekme uz bezdarba līmeni vasaras mēnešos. 2014.gada oktobrī reģistrētais bezdarba
līmenis Valmierā bija 6,5% no visiem ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.
Nodarbinātību raksturo arī darba samaksas rādītāji. Kopš 2010.gada Valmieras pilsētā
vērojama tendence palielināties neto darba samaksai. Vislielākā neto darba samaksa pilsētā
ir privātā sektora komersantiem, kuri nodarbina vairāk nekā 50 darbiniekus (t.i., lielajiem
uzņēmumiem, kur ir nodarbināti vairāk nekā 250 darbinieki).
Turpmākie izaicinājumi pilsētas attīstībā būs saistīti ar: jaunu darbavietu radīšanu
pilsētā un jauniešu integrāciju darba tirgū, darba tirgus pieprasījumam atbilstošu izglītības
programmu nodrošināšana izglītības iestādēs, duālās izglītības attīstību, skolēnu
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nodarbinātību vasaras periodā, efektīvas karjeras izglītības un mūžizglītības programmu
nodrošināšanu.
Pamatojoties uz minēto, par pilsētas rīcības virziena ‘Nodarbinātība’ mērķi noteikts
sekojošais – uzņēmēju un cilvēkresursu piesaistīšana ekonomiskai izaugsmei,
nodarbinātības veicināšana.
Veselība
Valmieras pilsētas veselības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ir reģionāla nozīme, jo
tos izmanto ne tikai pilsētas iedzīvotāji, bet arī apkārtējo un attālāko novadu un pilsētu
iedzīvotāji. Lielāko daļu veselības pakalpojumus iespējams saņemt SIA „Vidzemes slimnīca”,
veselības centrā „Bastions”, kā arī privātajās veselības pakalpojumu sniegšanas iestādēs.
SIA “Vidzemes slimnīca” medicīniskā palīdzība (gan stacionārā, gan ambulatorā) tiek
nodrošināta aptuveni 220 000 iedzīvotāju visā Vidzemes reģionā, piedāvājot gan valsts
apmaksātos pakalpojumus, gan maksas pakalpojumus diagnostikā un ārstēšanā. Slimnīcas
diennakts stacionārā 2013.gadā ārstēti 12 141 pacienti, no tiem 93% pacientu bijusi
nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, bet 7% pacientu sniegta plānveida
medicīniskā palīdzība. 2013.gadā SIA „Vidzemes slimnīca” dienas stacionārā veiktas 2 613
dažāda veida operācijas. Pēdējā desmitgadē kļūst aizvien populārāks SIA „Vidzemes
slimnīca” dzemdniecības centrs. 2013.gadā izveidota jauna nodaļa – Paliatīvās un īslaicīgās
sociālās aprūpes nodaļa.
Lai paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti, uzlabotu to pieejamību un nodrošinātu
materiāli tehniskās bāzes uzturēšanu, SIA „Vidzemes slimnīca” pēdējos gados ir realizējusi
un turpina īstenot vairākus projektus. Viena no problēmām ir jaunu ārstu un medicīnas
personāla speciālistu piesaiste un noturēšana.
Perspektīvā Valmieras pilsētai ir iespēja attīstīties veselības pakalpojumu jomā,
piedāvājot dažādus rekreācijas un rehabilitācijas pakalpojumus (t.sk., sporta rehabilitācijas
pakalpojumus), attīstot medicīnas tūrismu, kā arī piedāvājot atsevišķu veselības
pakalpojumu pieejamību 24 stundas diennaktī.
Pamatojoties uz minēto, par pilsētas rīcības virziena ‘Veselība’ mērķi noteikts
sekojošais – kvalitatīvas un pieejamas veselības aprūpes veicināšana.
Sociālie pakalpojumi
Valmieras pilsētas pašvaldība savu iedzīvotāju labklājības celšanai pilsētas
iedzīvotājiem nodrošina sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību gan ikdienas, gan krīzes
situācijās. Pilsētā ir pieejams plašs sociālo pakalpojumu klāsts, ko nodrošina pašvaldība,
valsts un nevalstiskais sektors. Tostarp pansionāts „Valmiera” savas funkcijas nodrošina
divās ēkās – Rīgas ielā 55 un Kauguru ielā 3; Valmieras SOS bērnu ciematā bez vecāku
gādības palikušiem bērniem ir iespēja dzīvot ģimeniskā vidē; nodibinājums „Centrs
Valdardze” nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas saistīti ar palīdzības
sniegšanu vardarbībā cietušiem bērniem un ģimenēm; biedrība „Kristīgais žēlsirdības centrs”
veic aktivitātes dažādos darbības veidos (labdarības virtuve bērniem, kristīgais bērnu dienas
centrs, izveidotas mazgātuves telpas „Mazgāmutis”). Valmierā Sociālā dienesta pakļautībā
darbojas „Dienas centrs bērniem un jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem”, kurā
paredzētas 19 vietas. Taču pieprasījums pēc šāda veida pakalpojuma pilsētā ir lielāks, līdz
ar to nākotnē ir nepieciešams attīstīt šāda veida centra darbību kā sociālo pakalpojumu, kas
būtu pieejams arī apkārtējo pašvaldību iedzīvotājiem.
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Kopš 2012.gada vērojama pozitīva tendence – samazinās izmaksāto pabalstu skaits
gan personām, gan ģimenēm. Kopumā Valmieras Sociālais dienests nodrošina palīdzības
sniegšanu 23 dažādu sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu veidā. 2014.gadā trūcīgas
ģimenes statuss piešķirts 323 ģimenēm. Garantētā minimālā ienākuma pabalstu 2013.gadā
saņēma 137 personas. Līdzīga tendence vērojama arī attiecībā uz citiem pabalstiem.
Ārpusģimenes aprūpē 2013.gadā atradās 72 bērni. Salīdzinoši lielāks bērnu skaits
nodots audžuģimenēs un attiecīgi mazāks aizbildniecībā un aprūpes institūcijās. Kopš
2010.gada samazinājies arī to personu skaits, kuras saņem pabalstu bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem bērniem.
Lai Valmieras pilsētas iedzīvotājiem arī turpmāk nodrošinātu kvalitatīvus sociālos
pakalpojumus, nepieciešams veikt organizatoriskas un strukturālas izmaiņas Sociālā
dienesta darbībā, izveidojot tā pakļautībā Ģimenes atbalsta nodaļu un paplašinot Dienas
centra darbību. Tāpat ir nepieciešams piesaistīt sociālo pakalpojumu sniegšanai virkni
speciālistus un izveidot arī īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi veciem cilvēkiem, dienas
aprūpes centrs veciem cilvēkiem un personām ar speciālām vajadzībām, kā arī dienas
aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Pamatojoties uz minēto, par pilsētas vidēja termiņa prioritāti noteikts sekojošais –
cilvēku sociālās un fiziskās drošības stiprināšana, īpaši ģimenēm ar bērniem.
Pilsētas pārvalde
Pašvaldības funkciju realizāciju saskaņā ar apstiprināto Valmieras pilsētas pašvaldības
domes nolikumu nodrošina 13 ievēlēti deputāti. 2013.gadā notikušas 16 domes sēdes, divas
no tām – ārkārtas, kopumā pieņemti 532 lēmumi. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu
domes lēmumprojektus, pašvaldības dome no domes deputātiem ir ievēlējusi piecas
pastāvīgās komitejas. Atsevišķu pašvaldības funkciju izpildei pašvaldības dome no
deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem, pieaicinot speciālistus un ekspertus, ir izveidojusi
un nodrošina 21 komisijas darbu.
Pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētāja divās kapitālsabiedrībās: Sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” un SIA „Valmieras ūdens”, kā arī
kapitāla daļu turētāja vēl piecās publiski privātajās un privātajās kapitālsabiedrībās:
Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”, Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
„VTU VALMIERA”, SIA „ZAAO”, „VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” un akciju sabiedrībā
„VALMIERAS ENERĢIJA”.
Valmieras pilsētas pašvaldība ir biedrības „Latvijas Lielo pilsētu asociācija” un
biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” biedrs, kā arī aktīvi darbojas vēl astoņās biedrībās
un nodibinājumos.
Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumi ekonomiskās krīzes ietekmē būtiski
samazinājās, taču pēdējos gados ir panākta pozitīva tendence – pieaugot gan kopējiem
pamatbudžeta ieņēmumiem, gan nodokļu ieņēmumiem pašvaldības budžetā.
Arvien aktuālāka kļūst arī problēma par Valmieras pilsētas pašvaldības sniegtajiem
publiskajiem pakalpojumiem citu pašvaldību iedzīvotājiem. Šobrīd normatīvie akti paredz
pašvaldību savstarpējos norēķinus tikai attiecībā uz pirmskolas izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem. Valmieras pilsētas pašvaldība, ka nacionālās nozīmes attīstības centrs
nodrošina arī profesionālās ievirzes izglītības pieejamību (t.sk., mākslas un mūzikas skolas,
bērnu sporta skola), kuras apmeklē arī bērni no citām pašvaldībām.
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Tādēļ Valmieras pilsētas pašvaldības sekmīga attīstība arvien vairāk kļūst atkarīga no
iespējām realizēt investīciju projektus, piesaistot dažādu ES fondu līdzfinansējumu.
Pamatojoties uz minēto, par pilsētas vidēja termiņa prioritāti noteikts sekojošais – uz
iedzīvotāju un sadarbību vērstas pārvaldes attīstīšana.
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2. STRATĒĢISKĀ DAĻA
2.1. Ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģisko uzstādījumu
savstarpējā sasaiste
Attīstība ir pilsētai svarīgu stratēģisko mērķu sinerģija, kas kopumā veido integrētu
pilsētas attīstību. Savstarpēji sasaistot ilgtermiņa stratēģiskos uzstādījumus ar vidēja termiņa
uzstādījumiem (skat. 1.att. un pielikumu), tiek nodrošināta saikne starp Attīstības programmu
un Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam.

1.att. Ilgtermiņa un vidēja termiņa uzstādījumu savstarpējā sasaiste
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2.2. Vidēja termiņa prioritātes
Vidēja termiņa prioritātes ir svarīgākie nosacījumi, lai sekmētu ilgtermiņa prioritāšu
sasniegšanu. Tās tiek noteiktas, izvērtējot resursus un iespējas un ņemot vērā ilgtermiņa
prioritātes, pašreizējās situācijas un stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīzi.
Attīstības programmas desmit vidēja termiņa prioritātes ir atvasinātas no ilgtermiņa
prioritātēm (skat. 1.tabulu).
1.tabula
Ilgtermiņa prioritāšu un vidēja termiņa prioritāšu saskaņotība
Pašvaldības ilgtermiņa attīstības
stratēģija

Pašvaldības attīstības programma

Ilgtermiņa prioritātes

Vidēja termiņa prioritātes

SI

Izglītota, aktīva, radoša, uz
veselīgu un videi draudzīgu
dzīvesveidu orientēta
sabiedrība

UI Investīciju piesaisti un
ekonomisko izaugsmi
veicinoša vide, nacionāli un
starptautiski
konkurētspējīgas
uzņēmējdarbības attīstība
PI

Inovatīva, videi draudzīga un
līdzsvarota pilsētvide

DI Darba, dzīvesvietas,
veselības aprūpes un sociālo
pakalpojumu pieejamība
drošā pilsētā

SV-1

Konkurētspējīga
visu
līmeņu
piedāvājuma nodrošināšana

SV-2

Daudzveidīgu kultūras pakalpojumu un aktivitāšu
piedāvājumu attīstīšana, radošas sabiedrības un
Valmieras kā kultūras centra stiprināšana

SV-3

Sporta un aktīvās
atpūtas piedāvājuma
attīstīšana, orientācija uz veselīgu un videi
draudzīgu dzīvesveidu

UV-1

Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un inovāciju
attīstības centra stiprināšana ar efektīvu teritoriālā
un intelektuālā kapitāla izmantošanu

UV-2

Tūrisma piedāvājuma attīstīšana un eksporta
veicināšana

PV-1

Funkcionālas, estētiskas pilsētvides veidošana ar
attīstītu un videi draudzīgu infrastruktūru un
resursu efektīvu apsaimniekošanu

PV-2

Dzīvojamā fonda attīstības veicināšana

PV-3

Kultūrvēsturisko un dabas vērtību izmantošana
ekonomiskās attīstības veicināšanai

DV-1

Cilvēku sociālās un fiziskās drošības stiprināšana,
īpaši ģimenēm ar bērniem

DV-2

Uz iedzīvotāju un sadarbību vērstas pārvaldes
attīstīšana
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izglītības

2.3. Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti
Attīstības programmā noteikti vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti, kas raksturo vidēja
termiņa prioritāšu izpildi.
Kopējie vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti attiecināmi uz visām vidēja termiņa
prioritātēm kopumā, papildus katrai vidējā termiņa prioritātei noteikti to raksturojošie
sasniedzamie rezultāti (skat. 2. un 3.tabulu).
2.tabula
Vidēja termiņa prioritāšu novērtēšanai kopējie sasniedzamie rezultāti

Npk.

Bāzes
gads

Rādītājs

Pašreizējā vērtība
25 513

2020.gadā
sasniedzamais
rezultāts

Avots

Palielinās ↑

PMLP

1.

Iedzīvotāju skaits

2014 VII

2.

Bērnu skaits
(vecumā līdz 6 gadiem)

2014 VII

1 920

Ir stabili →

PMLP

3.

Bērnu skaits
(vecumā no 7 līdz 18
(neieskaitot) gadu
vecumam)

2014 VII

2 602

Ir stabili →

PMLP

Uzlabojās ↑

RAIM

(faktiski 32 120)*

Teritorijas attīstības līmeņa
indekss
4.

Pašvaldības
budžeta
kapacitātes rādītājs
Vieta
starp
Republikas
pilsētām

2

- 0,528
2013

- 0,303**

Latvijas
nozīmes

3

4**

5.

Ekonomiski aktīvo tirgus
vienību skaits

2012

1 874

Palielinās ↑

CSP

6.

Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumi budžetā
uz 1 iedzīvotāju (euro)

2013

545

Ir stabili →

RAIM

7.

Bezdarba līmenis
(% no ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju skaita)
(vidējais % rādītājs gadā)

2013

7,1%

Nepalielinās →

NVA

8.

Iedzīvotāju skaits
darbspējas vecumā

2014 VIII

16 159

Ir stabili →

PMLP

9.

Iedzīvotāju apmierinātība ar
dzīvi Valmierā

2013

89%

Ir stabili →

Pašvaldības
aptaujas dati

* Atbilstoši 24.04.2014. pētījumā “Vidzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas” norādītajam “Valmiera ir viena
no republikas pilsētām ar vislielāko tādu iedzīvotāju īpatsvaru (25,9%), kas dzīvo Valmierā, bet dzīvesvietu ir deklarējuši citur”
** Informācija no Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai
pašvaldībām ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda līdzfinansēto projektu īstenošanai”
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) versija uz 14.10.2014.
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3.tabula
Vidēja termiņa prioritāšu novērtēšanai sasniedzamie rezultāti

Npk.

Rādītājs

Bāzes
gads

Pašreizējā vērtība

2020.gadā
sasniedzamais
rezultāts

Avots

Konkurētspējīga visu līmeņu izglītības piedāvājuma nodrošināšana (SV-1)
Izglītības iestāžu audzēkņu
skaits:

1.

- pirmsskolas izglītības
iestādes
- vispārējās izglītības iestādes
(t.sk. pirmsskolas izglītības
iestādes)
- Valmieras Profesionālā
vidusskola un Valmieras
Mākslas vidusskola
- Vidzemes Augstskola

1 596
3 759
Ir stabili →

2014 IX

VIIS, VPV,
VMV, ViA

604

987

Daudzveidīgu kultūras pakalpojumu un aktivitāšu piedāvājumu attīstīšana, radošas
sabiedrības un Valmieras kā kultūras centra stiprināšana (SV-2)
2.

Iedzīvotāju vērtējums par
kultūras piedāvājumu

2013

50%

3.

Valmieras bibliotēkas
apmeklētāju skaits
(t.sk. virtuālie apmeklētāji)

2013

4.

Valmieras muzeja apmeklētāju
skaits

2013

Palielinās ↑
vērtējums “labi”

Pašvaldības
aptaujas dati

332 300

Ir stabils →

Bibliotēka

69 104

Ir stabils →

Muzejs

Sporta un aktīvās atpūtas piedāvājuma attīstīšana, orientācija uz veselīgu un videi draudzīgu
dzīvesveidu (SV-3)
5.

Iedzīvotāju vērtējums par
sporta pasākumu piedāvājumu

2013

58%

6.

Organizēti vides pasākumi

2013

28

Palielinās ↑
vērtējums “labi”

Pašvaldības
aptaujas dati

Ir stabils →

Pašvaldība

Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un inovāciju attīstības centra stiprināšana ar efektīvu
teritoriālā un intelektuālā kapitāla izmantošanu (UV-1)
7.

Ekonomiski aktīvo tirgus
vienību skaits uz 1000
iedzīvotājiem

2013

77

Ir stabils →

CSP

8.

Jaundibinātu uzņēmumu skaits
pilsētā

2013

147

Ir stabils →

CSP

9.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksātāju skaits pēc darba
ņēmēja deklarētās
dzīvesvietas

2013

11 710

Ir stabils →

RAIM
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Npk.

Rādītājs

Bāzes
gads

Pašreizējā vērtība

2020.gadā
sasniedzamais
rezultāts

Avots

Tūrisma pakalpojumu attīstīšana un eksporta veicināšana (UV-2)
10.

Tūrisma informācijas centra
apmeklētāju skaits

2013

8 529

Ir stabils →

TIC

11.

Apkalpoto personu skaits
viesnīcās un citās tūrisma
mītnēs pilsētā

2013

16 501

Ir stabils →

TIC

Funkcionālas, estētiskas pilsētvides veidošana ar attīstītu un videi draudzīgu infrastruktūru
un resursu efektīvu apsaimniekošanu (PV-1)
12.

Centralizētai ūdensapgādei un
kanalizācijai pievienoto
mājsaimniecību skaits (%)

2013

Kopējais ielu garums (km)

13.

Ielas ar cieto segumu (asfaltu,
bruģi)
Ielas ar grants un grunts
segumu

97%

Palielinās ↑

21

Ir stabils →

56%

Palielinās ↑

41%

Ir stabils →

3%

Ir stabils →

VŪ

Būvvalde

2014

Neizbūvētās ielas

Dzīvojamā fonda attīstības veicināšana (PV-2)
14.

Dzīvojamais fonds
(mājokļu skaits)

2011

11 054

Palielinās ↑

CSP

15.

Dzīvojamais fonds
(dzīvokļu skaits daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās)

2014

6 160

Palielinās ↑

NĪAP

16.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas, kurās veikti
energoefektivitātes pasākumi

2014 VIII

53

Palielinās ↑

VN

Kultūrvēsturisko un dabas vērtību izmantošana ekonomiskās attīstības veicināšanai (PV-3)
17.

Dabas (zaļās) teritorijas (ha)

2014

524,5

Ir stabils →

Būvvalde

Cilvēku sociālās un fiziskās drošības stiprināšana, īpaši ģimenēm ar bērniem (DV-1)
18.

Dzimušo skaits pilsētā

2013

220

Palielinās ↑

CSP

19.

Noslēgto laulību skaits

2013

126

Ir stabils →

CSP

20.

Iedzīvotāju vērtējums par
veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību

2013

36%

Palielinās ↑
vērtējums “labi”

Pašvaldības
aptaujas dati

21.

Noziedzīgu nodarījumu skaits

2012

642

Samazinās ↓

IeM

22.

Iedzīvotāju vērtējums par
sociālās palīdzības pieejamība

2013

49%

Palielinās ↑

Pašvaldības
aptaujas dati

vērtējums “labi”

Uz iedzīvotāju un sadarbību vērstas pārvaldes attīstīšana (DV-2)
23.

Pašvaldības sadarbības ar
iedzīvotājiem novērtējums

2013

60%
18

Palielinās ↑
vērtējums “labi”

Pašvaldības
aptaujas dati

2.4. Rīcības virzieni un uzdevumi
Rīcības virzieni ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa
prioritāšu sasniegšanai (skat. 2.att.).

2.att. Vidēja termiņa prioritāšu un rīcības virzienu savstarpējā saikne
Uzdevumi ir iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu
īstenošanai, nodrošinot savstarpēji papildinoša un kompleksa atbalsta mehānisma izveidi.
Rīcības virzieni un uzdevumi ir viena no stratēģiskās matricas sastāvdaļām un vērti uz
vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanu (skat. 4.tabulu).
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4.tabula
Stratēģiskā matrica vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai
Rīcības virzieni
S-1

S-2

IZGLĪTĪBA

S-1-1

Pieejama konkurētspējīga un
vispusīga visu līmeņu izglītība

Kvalitatīvas
izglītības
satura
nodrošināšana,
kompetences centru attīstība un ekselences tīklojums

S-1-2

Daudzveidīgas interešu izglītības, karjeras izglītības,
mūžizglītības, tālākizglītības un neformālās izglītības
nodrošināšana

S-1-3

Izglītības iestāžu darbinieku
izaugsmes veicināšana

S-1-4

Mūsdienīga
izglītības
iestāžu
infrastruktūra,
kvalitatīvas izglītības vides un materiāli tehniskās
bāzes nodrošināšana

S-1-5

Profesionālās un augstākās izglītības, kompetences
centru un zinātniskās pētniecības attīstība, izglītības
sasaiste ar darba tirgus vajadzībām un zināšanu
pārnesi

S-1-6

Talantīgo bērnu
veicināšana

S-1-7

Izglītības nodrošināšana
vajadzībām

S-1-8

Starptautiskās sadarbības
zinātnē un pētniecībā

S-2-1

Daudzveidīgs un augstvērtīgs kultūras pakalpojumu
piedāvājums un tā attīstīšana

S-2-2

Materiālā un nemateriālā
saglabāšana un attīstīšana

S-2-3

Radošo
industriju
un
piedāvājumu attīstīšana

S-2-4

Kultūras un mākslas jomas speciālistu kompetences
un izaugsmes veicināšana

S-2-5

Valmieras kā kultūras centra stiprināšana

S-2-6

Starptautiskās sadarbības veicināšana
projektu un aktivitāšu īstenošanai

S-2-7

Kultūras iestāžu un pasākumu
infrastruktūras attīstīšana

S-2-8

Modernu
un
ērtu
bibliotēku
nodrošinājums iedzīvotājiem

VESELĪGS DZĪVESVEIDS,
AKTĪVĀ ATPŪTA UN SPORTS

S-3-1

Tautas sporta attīstība, veselīga un aktīva dzīvesveida
(t.sk. rekreācija) popularizēšana iedzīvotāju vidū

Veselīgs dzīvesveids, tautas un
profesionālā sporta un aktīvās
atpūtas attīstība

S-3-2

Profesionālā sporta attīstība

S-3-3

Valmieras kā starptautisku, nacionālu un reģionālu
sporta pasākumu centra attīstība

S-3-4

Sporta un aktīvās atpūtas aktivitāšu paplašināšana un
integrēšana izglītības programmās

S-3-5

Sporta
un
aktīvās
atpūtas
infrastruktūras
nodrošināšana un pilnveide visām vecuma grupām

KULTŪRVIDE
Iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte
un
radošums,
kultūras
piedāvājumu
daudzveidība,
kultūras vērtību saglabāšana un
attīstīšana

S-3

Uzdevumi
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spēju

kompetences

attīstīšana
cilvēkiem

un
ar

izcilības
speciālām

veicināšana

kultūras

un

izglītībā,

mantojuma

laikmetīgās

mākslas

kultūras

norises

vietu

pakalpojumu

Rīcības virzieni
S-4

VIDES APZIŅA

Uzdevumi
S-4-1

Sabiedrības informēšana, izglītošana un izpratnes
veidošana par vides jautājumiem un videi draudzīgu
dzīvesveidu

S-4-2

Sabiedrības līdzdalība vides pārvaldībā un videi
draudzīgas rīcības veicināšana

S-4-3

Multifunkcionāla vides un zinātnes centra izveidošana
un infrastruktūras attīstība

SABIEDRISKĀ AKTIVITĀTE

S-5-1

Sabiedrības
līdzdalības
veicināšana

Nevalstisko
organizāciju
lomas
stiprināšana,
iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes veicināšana

S-5-2

Dažādu sabiedrības grupu iekļaušana, sociāli vienotas
un patriotiskas sabiedrības veidošana

S-5-3

Jauniešu pašiniciatīvu
veicināšana

U-1-1

Valmieras kā uzņēmējdarbības centra stiprināšana un
attīstība

U-1-2

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un Biznesa un
inovāciju inkubatora darbībai

U-1-3

Esošo uzņēmumu darbības stiprināšana un attīstība

U-1-4

Infrastruktūras un industriālo zonu izveide, attīstība un
pilnveide (t.sk. degradēto un neapgūto teritoriju
attīstība)

U-2-1

Pilsētas un apkārtējo novadu kā vienota tūrisma
galamērķa pozicionēšana darījumu, kultūras, dabas,
veselības un radošo industriju tūrisma virzienos
ienākošajā un vietējā tūrismā

U-2-2

Jaunu tūrisma objektu un pakalpojumu veidošana,
atbilstošas infrastruktūras izveide

U-2-3

Konkurētspējīga tūrisma piedāvājuma attīstīšana

U-2-4

Tūrisma klasteru un citu tīklojumu attīstīšana

U-2-5

Tūrisma pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana

U-2-6

Tūrisma pārvaldības pilnveidošana un attīstīšana

U-3-1

Izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbības
stiprināšana

U-3-2

Uz dažādām mērķu grupām vērstas mārketinga
aktivitātes (t.sk. investoru piesaistei, uzņēmējdarbības
atbalstam)

U-3-3

Uzņēmējdarbību veicinoša pilsētas pārvaldība

NODARBINĀTĪBA

U-4-1

Nodarbinātības veicināšana

Uzņēmēju
un
cilvēkresursu
piesaistīšana
ekonomiskai
izaugsmei,
nodarbinātības
veicināšana

U-4-2

Bezdarba risku mazināšana un atbalsts bez darba
esošu personu integrācijai darba tirgū

U-4-3

Uzņēmēju sociālās atbildības veicināšana

Vides apziņas veicināšana

S-5

U-1

un

iniciatīvu,
iekļaušanas

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE
Stabila un atbalstoša vide
uzņēmējdarbībai (t.sk. mazajiem
un vidējiem komersantiem),
uzņēmējdarbības infrastruktūras
un
industriālo
teritoriju
attīstīšana

U-2

TŪRISMS
Konkurētspējīgas tūrisma vides,
infrastruktūras
un
inovatīva
tūrisma piedāvājuma attīstīšana
Valmieras un apkārtējo novadu
kā
tūrisma
galamērķa
stiprināšanai

U-3

SADARBĪBA UN TĪKLOJUMS
Izglītības,
zinātnes
un
uzņēmējdarbības
sadarbības
veicināšana, dažādu līmeņu un
jomu
sadarbības
tīklojumu
veidošana

U-4
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un

organizāciju

darbības

Rīcības virzieni
P-1

P-2

P-3

PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBA

P-1-1

Funkcionāla pilsētvides plānojuma izstrāde

Funkcionāla
un
estētiska
pilsētvide,
dzīvojamā
fonda
attīstības veicināšana

P-1-2

Funkcionāls un estētisks pilsētvides dizains, izceļot
pilsētas identitāti

P-1-3

Kultūrvēsturisko vērtību atjaunošana un attīstīšana

P-1-4

Dzīvojamā fonda attīstības veicināšana un pievilcīga
mājokļu apkārtne

P-1-5

Dabas teritoriju izpēte, infrastruktūras attīstīšana,
ainavas attīstības ilgtermiņa plānošana un veidošana

P-1-6

Pilsētas apzaļumošanas attīstīšana un infrastruktūras
attīstīšana

P-1-7

Visaptveroša energoefektivitāte

P-1-8

Zemnieku un amatnieku tirgus infrastruktūras attīstība

P-1-9

Nodrošināt
kapu
saimniecības
sakārtošanu, infrastruktūras attīstību

TERITORIJU REVITALIZĀCIJA

P-2-1

Degradēto un neapgūto teritoriju
revitalizācija

Degradēto, neapgūto teritoriju un īpašumu apzināšana
un sakārtošana

P-2-2

Piesārņoto un potenciāli piesārņoto teritoriju izpēte un
sanācija

P-3-1

Kvalitatīva dzeramā ūdens pieejamība, notekūdeņu
savākšanas un attīrīšanas sistēmas pilnveide

P-3-2

Virszemes un gruntsūdeņu efektīva atvades (t.sk.
meliorācija) sistēmas pilnveide

P-3-3

Energoefektīva siltumapgādes sistēmas attīstība

P-3-4

Drošas elektroapgādes pieejamība un attīstība

P-3-5

Modernas atkritumu saimniecības ar augstu atkritumu
pārstrādes īpatsvaru attīstīšana

P-3-6

Informācijas
un
komunikācijas
infrastruktūras attīstība

PILSĒTAS TRANSPORTA
SISTĒMAS

P-4-1

Pilsētas ielu infrastruktūras uzturēšana, attīstīšana un
paplašināšana

Kvalitatīva transporta
infrastruktūra, sabiedriskā
transporta pieejamība un videi
draudzīga pārvietošanās

P-4-2

Velotransporta infrastruktūras attīstīšana

P-4-3

Dzelzceļa infrastruktūras attīstības veicināšana

P-4-4

Efektīva
sabiedriskā
transporta
nodrošināšana un loģistika

P-4-5

Energoefektīva transporta izmantošanas veicināšana

ĢIMENE

D-1-1

Ģimenēm atbalstošas vides
nodrošināšana, ģimenes kā
vērtības stiprināšana

Ģimenēm atbalstošas vides (t.sk. infrastruktūras)
veidošana

D-1-2

Ģimenes kā vērtības stiprināšana

D-1-3

Atbalsts sistēmas (pasākumu) ģimenēm ar bērniem
pilnveidošana

VESELĪBA

D-2-1

Kvalitatīvas
un
pieejamas
veselības aprūpes veicināšana

Kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamība
pilnveide, atbilstošas infrastruktūras attīstība

D-2-2

Veselības veicināšana un slimību profilakse

D-2-3

Rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība un attīstība

D-2-4

Veselības tūrisma un klasteru attīstība

INŽENIERTEHNISKĀ
INFRASTRUKTŪRA UN
ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANA
Ilgtspējīga
infrastruktūras
attīstība
un
uzturēšana,
energoefektivitātes un vides
kvalitātes paaugstināšana

P-4

D-1

D-2

Uzdevumi
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un

teritorijas

tehnoloģiju

pakalpojumu

un

Rīcības virzieni
D-3

DROŠĪBA

D-3-1

Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana pilsētā,
atbilstošas infrastruktūras pilnveidošana

D-3-2

Preventīvu pasākumu organizēšana un organizētas
rīcības nodrošināšana ārkārtas apstākļu gadījumā

D-4-1

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi iedzīvotāju
pamatvajadzību nodrošināšanai krīzes situācijās

D-4-2

Sociālais atbalsts un drošumspējas veicināšana,
atbilstošas infrastruktūras nodrošināšana

D-4-3

Atbalsta saņēmēju sociālās atbildības veicināšana

PĀRVALDE

D-5-1

Efektīva pilsētas pārvalde

Uz iedzīvotāju vajadzībām un
sadarbību vērsta pārvalde, tās
kapacitātes stiprināšana

D-5-2

Pašvaldības sadarbība ar sabiedrību

D-5-3

Moderns e-pārvaldes risinājumu izmantojums

D-5-4

Pašvaldības darbinieku kompetences attīstība

D-5-5

Pašvaldības
sadarbības
dažādos līmeņos

Sabiedriskās
kārtības
drošības nodrošināšana
D-4

Uzdevumi
un

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Progresīvi un iekļaujoši sociālie
pakalpojumi,
preventīvo
pasākumu
organizēšana,
palīdzība krīzes situācijās

D-5
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aktivitāšu

īstenošana

2.5. Attīstības programmas saskaņotība un pēctecība
Attīstības programmas izstrādes gaitā ir ņemti vērā ES, nacionālā, reģionālā un
pilsētas spēkā esošie attīstības plānošanas dokumenti, tādējādi nodrošinot dokumentu
savstarpējo sasaisti un pēctecību.
Ņemti vērā Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības stratēģijas un attīstības
programmas 2008.-2014.gadam sasniegtie rezultāti un izmaiņas sociālekonomiskajā
situācijā.
Attīstības programma ir vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kura
galvenais uzdevums attiecībā pret augstāka līmeņa plānošanas dokumentiem ir sniegt
ieguldījumu tajos noteikto mērķu sasniegšanā. Izvērtēta sasaiste ar “NAP 2020” un
Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu
2014.-2020.gadam noteikto, pamatojoties uz ko izveidota Attīstības programmas
saskaņotības un pēctecības matrica (skat. 5.tablu).
5.tabula
Attīstības programmas saskaņotība un pēctecība

“NAP 2020” *
Prioritāte “Tautas saimniecības
izaugsme” (182), (183), (184),
(185), (188), (189), (190)

Vidzemes plānošanas
reģiona attīstības
programmas 2014.2020.gadam 1. redakcija

Pašvaldības attīstības
programmas vidēja termiņa
prioritātes

1.1. Darba tirgus prasmju
un uzņēmējspējas
attīstība

SV-1

Konkurētspējīga visu
līmeņu izglītības
piedāvājuma
nodrošināšana

Prioritāte “Tautas saimniecības
izaugsme” (133), (134)

6.1. Ilgtspējīga un
pievilcīga dzīves vide

SV-2

Prioritāte “Cilvēka drošumspēja”
(294), (337), (339), (340)

6.2. Iesaistoša kultūrvide

Daudzveidīgu kultūras
pakalpojumu un
aktivitāšu piedāvājumu
attīstīšana, radošas
sabiedrības un
Valmieras kā kultūras
centra stiprināšana

SV-3

Sporta un aktīvās
atpūtas piedāvājuma
attīstīšana, orientācija
uz veselīgu un videi
draudzīgu dzīvesveidu

Prioritāte “Cilvēka drošumspēja”
(248), (269), (290), (291), (292),
(293), (295), (296), (297), (311),
(343)

Prioritāte “Izaugsmi atbalstošas
teritorijas” (436), (437)
Prioritāte “Cilvēka drošumspēja”
(311)

6.2. Iesaistoša kultūrvide
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Prioritāte “Tautas saimniecības
izaugsme” (124), (125), (129),
(131), (133), (134), (185), (186),
(187)
Prioritāte “Cilvēka drošumspēja”
(246), (247), (248), (249), (269)

3.1. Tematiskie tīklojumi
un zināšanu pārnese
3.2. Efektīva
uzņēmējdarbības
atbalsta sistēma

UV-1

Ilgtspējīgas
uzņēmējdarbības un
inovāciju attīstības
centra stiprināšana ar
efektīvu teritoriālā un
intelektuālā kapitāla
izmantošanu

3.2. Efektīva
uzņēmējdarbības
atbalsta sistēma

UV-2

Tūrisma piedāvājumu
attīstīšana un eksporta
veicināšana

4.1. Ilgtspējīga
energosistēma

PV-1

Funkcionālas,
estētiskas pilsētvides
veidošana ar attīstītu
un videi draudzīgu
infrastruktūru un
resursu efektīvu
apsaimniekošanu

Prioritāte “Izaugsmi atbalstošas
teritorijas” (388), (390), (392)
Prioritāte “Tautas saimniecības
izaugsme” (132)
Prioritāte “Izaugsmi atbalstošas
teritorijas” (436)
Prioritāte “Tautas saimniecības
izaugsme” (126), (127), (164),
(201), (202), (203), (204), (205),
(206), (207)

5.1. Sabiedriskais
transports un ceļi

Prioritāte “Izaugsmi atbalstošas
teritorijas” (410), (411), (412),
(413), (414), (442)
Prioritāte “Tautas saimniecības
izaugsme” (203)

4.1. Ilgtspējīga
energosistēma

PV-2

Dzīvojamā fonda
attīstības veicināšana

Prioritāte “Tautas saimniecības
izaugsme” (132)

4.2. Dabas kapitāla
ilgtspējīga
apsaimniekošana

PV-3

Kultūrvēsturisko un
dabas vērtību
izmantošana
ekonomiskās attīstības
veicināšanai

2.1. Veselība

DV-1

Cilvēku sociālās un
fiziskās drošības
stiprināšana, īpaši
ģimenēm ar bērniem

DV-2

Uz
iedzīvotāju
un
sadarbību
vērstas
pārvaldes attīstīšana

Prioritāte “Izaugsmi atbalstošas
teritorijas” (438), (441), (436)
Prioritāte “Cilvēka drošumspēja”
(249), (250), (269), (271), (272),
(273), (274), (311), (312), (313),
(314)

2.2. Sociālā drošība

Prioritāte “Izaugsmi atbalstošas
teritorijas” (436)
Prioritāte “Tautas saimniecības 2.2. Sociālā drošība
izaugsme” (154), (155), (201),
(202)
Prioritāte “Cilvēka drošumspēja”
(338)
Prioritāte “Izaugsmi atbalstošas
teritorijas” (392), (415), (416),
(418)
* “NAP 2020” uzdevuma Nr. un atšifrējums:
(124) Pilnveidot nodokļu stimulu sistēmu, lai atbalstītu jaunu produktu izstrādi un investīciju piesaisti uzņēmumu
konkurētspējas stiprināšanai, t. sk. veicinot uzņēmējdarbību speciālo ekonomisko zonu un brīvostu
teritorijās
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(125) Atbalsts eksportējošiem ražojošiem un eksportējošiem pakalpojumus sniedzošiem uzņēmumiem iekārtu
iegādei un modernizācijai eksportējamo preču vai pakalpojumu radīšanai, kā arī jaunu produktu izpētei un
attīstībai – iekārtu iegādei, telpu rekonstrukcijai un būvniecībai u. tml.
(126) Atbalsts ražojošajiem un pakalpojumus sniedzošajiem uzņēmumiem energoefektivitātes uzlabošanai
(127) Valsts un pašvaldību infrastruktūras (industriālās infrastruktūras pieslēgumi) sakārtošanas programma
privāto lielo investīciju piesaistei
(129) Latvijas ekonomisko interešu pārstāvības stiprināšana ārvalstīs un jaunu vēstniecību atvēršana atbilstoši
ārvalstu tiešo investīciju piesaistes iespēju un eksporta potenciāla izvērtējumam, atbalsts eksporta apjomu
kāpināšanai
(131) Pastāvīgas apmācības un konsultācijas par jaunu uzņēmumu radīšanas iespējām un procedūrām ar mērķi
veicināt uzņēmējdarbības attīstību
(132) Uz eksportu orientētu tūrisma produktu veidošana, izmantojot reģionu unikālo, dabas un kultūrvēsturisko
mantojumu, reģionos izveidoto infrastruktūru un kurortoloģijas pakalpojumu potenciālu
(133) Veidojot specifisku atbalsta instrumentu, atbalstīt radošo industriju, lai attīstītu kultūrā bāzētas inovācijas un
veicinātu kultūras, zinātnes un uzņēmēju sadarbību, atbalstot radošo industriju uzņēmējdarbības
eksportspēju (t.sk. audiovizuālā sektora) un valsts starptautisko konkurētspēju
(134) Atbalsts radošo industriju dizaina pasākumiem, kas nodrošina jaunu eksporta produktu izstrādi un ieviešanu
ražošanā
(154) Plānveidīga, vispusīga un kvalitatīva cilvēkresursu un valsts sniegto pakalpojumu attīstība, nodrošinot
nepieciešamo kompetenču un sadarbības mehānismu pilnveidi publiskās pārvaldes darbības efektivitātes
un kvalitātes uzlabošanai, normatīvo aktu kvalitātes uzlabošana un prasību pārbaude, novēršot iespējas
neadekvāti striktu prasību noteikšanai un pārņemšanai nacionālajā likumdošanā, maksimāli samazinot
administratīvo slogu
(155) Administratīvā sloga samazināšana uzņēmējiem, vienkāršojot administratīvās prasības, novēršot
dublēšanos, t. sk. ieviešot vienas pieturas aģentūras principu apkalpošanā, izmantojot jaunākās
tehnoloģijas attālinātu pakalpojumu sniegšanā
(164) Austrumu-rietumu dzelzceļa infrastruktūras atjaunošana un modernizācija (TEN-T nodrošināšana)
(182) Zinātnes kvalitatīva un kvantitatīva atjaunotne, t. sk. valsts zinātnisko institūtu iesaistīšana doktorantu
apmācīšanā, jauno zinātnieku iesaiste pētījumos un zinātniskajā darbībā, kā arī akadēmiskā un zinātniskā
personāla mobilitāte, lai veicinātu komercializējumu projektu veidošanai Latvijā
(183) Fundamentālu un lietišķu pētījumu īstenošana, īpaši prioritārajos zinātnes virzienos (t.sk. inovatīvie
materiāli un tehnoloģijas, vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana, „Letonika” un nacionālā identitāte,
enerģija un vide, kā arī sabiedrības veselība” un ar komercializējamiem rezultātiem, pētniecības un
tehnoloģiju pārnese infrastruktūras modernizācija un cilvēkresursu stiprināšana un mobilitāte nacionālajā
līmenī
(184) Augstākās izglītības pieejamības nodrošināšana
(185) Privāta, tostarp valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību, sektora pētniecības un inovācijas kapacitātes
attīstīšana, atbalsts jaunu, pielietojamu un eksportspējīgu produktu vai pakalpojumu radīšanai
(186) Panākt efektīvāku sadarbību starp zinātnes un rūpniecības sektoriem, pilnveidojot esošās un veidojot
jaunas zinātnieku un uzņēmumu ilgtermiņa sadarbības formas, izveidojot vienotu pētniecības rezultātu
pārneses sistēmu, t. sk. pilnveidojot un attīstot inovācijas atbalsta infrastruktūru
(187) Baltijas valstu augstākās izglītības, zinātnes un privātā sektora sadarbības platformas izveide un attīstība
šādās jomās: (a) biofarmācija un organiskā ķīmija, (b) nanostrukturētie materiāli un augstas enerģijas
starojums, (c) viedās tehnoloģijas un inženierija
(188) Valodu tehnoloģiju attīstība
(189) Augstākās izglītības eksporta atbalsta pasākumi (izcilu programmu apvienošana un vienoto programmu
izveide citās ES valodās vismaz 10 studiju virzienos, programmu starptautiskā publicitāte un ārvalstu
studentu atbalsta punktu attīstība, ārvalstu pasniedzēju piesaiste)
(190) Augstākās izglītības konkurētspēja un konsolidācija, materiāltehniskās bāzes (aprīkojuma) attīstība,
augstskolu un koledžu iekšējās kvalitātes sistēmas pilnveide, augstskolu personāla zinātnisko publikāciju
skaita pieauguma motivēšana, starptautisko zinātnisko žurnālu izveide, pārvaldības sistēmas efektivitātes
palielināšana
(201) Pašvaldības energoplānu izstrāde, paredzot kompleksus pasākumus energoefektivitātes veicināšanai un
pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem
(202) Energoefektivitātes programmas valsts un pašvaldību sabiedrisko ēku sektorā
(203) Atbalsta programmas dzīvojamo ēku energoefektivitātei un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem
(204) Atbalsts inovatīvu enerģētikas un energoefektivitātes tehnoloģiju projektiem
(205) Atbalsta programmas pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem transporta sektorā un nepieciešamās
infrastruktūras nodrošināšana, atbalstot tikai tādus alternatīvos energoresursus, kas ir ekonomiski izdevīgi,
kā arī atbalstot inovāciju, kuras rezultātā tiek sekmēta ekonomiski izdevīgu alternatīvo energoresursu
izmantošana
(206) Atjaunojamo energoresursu izmantošana enerģijas ražošanā, samazinot atkarību no fosilajiem
energoresursiem, energoefektivitātes veicināšana centralizētajā siltumapgādē
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(207) Energoinfrastruktūras tīklu attīstība
(246) Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana un nodarbinātības barometra (darba tirgus
dinamiku monitorējošs un attīstību prognozējošs instruments, kas balstīts darba tirgus piedāvājuma un
pieprasījuma dinamikas analīzē) izveidošana
(247) Reģistrētās nodarbinātības un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības veicināšana, t.sk. slēpto nodarbinātības
formu izskaušana, darbavietu kvalitātes uzlabošana, stiprinot darba inspekcijas kapacitāti un monitoringa
sistēmu, sociālo dialogu, veicot informatīvas kampaņas un atbalstot komersantu un nodarbināto
izglītošanu, tostarp par dažādiem nodarbinātības veidiem, vecuma daudzveidības jautājumiem, darbavietu
piemērotību. Sabiedrības iesaiste sociālo problēmu risināšanā, sekmējot sociālo uzņēmumu izveidi un
darbību
(248) Jauniešu nodarbinātības veicināšana, t. sk. (a) karjeras izglītības sistēma, (b) jauniešu pēc profesionālās
un/vai augstākās izglītības pabeigšanas integrācija darba tirgū, t. sk. uzņēmējdarbības uzsākšana, (c)
atbalsta pasākumi jauniešiem – bezdarbniekiem pirmās darba pieredzes iegūšanai, (d) profesionālās
izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma pilnveide
(249) Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju un bezdarbnieku konkurētspējas un piekļuves darba
tirgum veicināšana, nodrošinot aktuālu motivācijas, prasmju uzlabošanu un kompetenču celšanas,
izglītības un sociālā atbalsta (t. sk. pagaidu darba iespējas) pakalpojumu pieejamība
(250) Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas formu daudzveidošana
(269) Ģimeņu ar bērniem labklājības veicināšana, atbalstot pasākumus, kas sekmē darba un ģimenes dzīves
saskaņošanu, veicinot kvalitatīvu un daudzveidīgu ģimenes atbalsta pakalpojumu pieejamību pašvaldībās,
t. sk. bērnu vecumposma iespējām atbilstošs garantētas un kvalitatīvas pirmsskolas izglītības
nodrošināšana bērniem no 1,5 gadu vecuma. Attālināta un nepilna laika darba iespēju radīšana vecākiem
ar bērniem
(271) Pabalstu sistēmas pilnveidošana, lai atbalstītu bērnu dzimšanu
(272) Stiprināt alternatīvo ģimeņu (audžuģimenes, aizbildņi) kustību, pilnveidot ārpusģimenes aprūpes laikā
bērnam sniegtos pakalpojumus, kā arī sekmēt ģimenisku vidi bērnu ārpusinstitūcijas aprūpes iestādēs un
jauniešu sagatavotību dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes, nodrošinot sociālā dienesta atbalstu vismaz
divus gadus pēc aprūpes pārtraukšanas, ceļot arī sociālo dienestu kapacitāti
(273) Atbalsts ģimenei un indivīdiem krīzes situācijās, kas saistītas ar dzimumu vardarbību, sniedzot
profesionālus sociālā darba pakalpojumus un savlaicīgus sociālās un medicīniskās rehabilitācijas
pakalpojumus (t. sk. krīzes konsultāciju, vardarbības prevencijas un rehabilitācijas atbalsta programmas)
(274) Mazināt bērnu noziedzību, novērst noziedzīgu uzvedību veicinošus faktorus, kā arī uzlabot bērnu drošību,
aizsargājot tos no veselības un dzīvības apdraudējuma, nodrošināt garīgās veselības pakalpojumu
pieejamību, mazināt bērnu traumatismu
(290) Inovatīvu mācību satura un darba formu ieviešana radošuma un uzņēmējspēju veicināšanai pamatizglītībā
un vispārējā vidējā izglītībā – digitālā mācību vide, mūsdienīga svešvalodu apguve, dabas zinātņu un
sociālo zinātņu mācību satura pilnveidošana, karjeras izglītības sistēmas nostiprināšana
(291) Iespēju radīšanu talantu atklāšanai un izkopšanai, t. sk. atbalsts jauniešu tehniskās jaunrades centriem,
skolēnu vasaras mācību nometņu, zinātnisko semināru, konkursu un zinātnisko projektu nodrošināšana
(292) Iekļaujošas izglītības attīstība – atbalsta personāla, tai skaitā pedagogu palīgu, nodrošināšana un mācību
materiāla speciālajai izglītībai izveide
(293) Augsti kvalificētu un radošu vispārējās izglītības pedagogu sagatavošana un piesaiste: (a) jaunu un
talantīgu pedagogu piesaiste, (b) pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide, (c) jauno pedagogu
prakses un mentoringa sistēma, (d) visaptverošs izglītības kvalitātes monitorings
(294) Tādu jauniešu iesaistīšana aktivitātēs ārpus formālās izglītības un brīvprātīgajā darbā, kuri šīs iespējas
neizmanto vai izmanto reti
(295) Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu un prakses vadītāju kompetences pilnveide atbilstoši darba
tirgus tendencēm un profesionālās izglītības iestāžu (t. sk. pedagogu) kapacitātes stiprināšana pieaugušo
izglītībā
(296) Nepieciešamo profesionālo izglītības programmu noteikšana un izstrāde atbilstoši veiktajai un plānotajai
nozaru izpētei un noteiktajām pamatprofesijām un kvalifikācijām, nepieciešamo profesiju standartu un
programmu noteikšana un izstrāde, iekļaujot mācību programmā profesionālās izglītības prakses vietas
sadarbībā ar nozaru uzņēmējiem
(297) Modulāro izglītības programmu (elastīgu un kombinējamu tematisku bloku) ieviešana profesionālajā
izglītībā, mācību metodisko līdzekļu, t. sk. digitālo, izstrāde un aprobācija
(311) Veselīga un aktīva dzīvesveida paraduma nostiprināšana sabiedrībā kopumā, nostiprinot veselības
veicināšanas sadarbības tīklus: (a) veselīga uztura, aktīva dzīvesveida un garīgās veselības veicināšana,
(b) bērnu un jauniešu sporta un tautas sporta attīstība, (c) veselības mācības iekļaušana skolu
programmās, (d) atkarību izraisošo vielu un procesu prevencijā
(312) Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana: (a) īpaši stiprinot primārās veselības aprūpes
lomu profilakse, diagnostikā un ārstēšanā. (b) uzlabojot agrīno diagnosticēšanu un ārstēšanu ambulatorajā
tīklā, (c) uzlabojot neatliekamās medicīniskās palīdzības infrastruktūru
(313) Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, plānošana un koordinēšana: (a) tālākizglītības
programmu īstenošana ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, (b) sirds un asinsvadu,
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onkoloģisko, psihisko saslimšanu, perinatālās aprūpes tīkla attīstība (t. sk. pacientu plūsmas vadlīniju
izstrāde), (c) pakalpojumu apmaksas sistēmas pilnveidošana, (d) veselības aprūpes iestāžu darba
efektivitātes novērtēšana un pilnveidošana
(314) Medicīniskās un sociālās rehabilitācijas pasākumi darbspēju saglabāšanai un atjaunošanai, t. sk. personām
pēc nelaimes gadījumiem, saslimšanām un traumām darbā
(337) Atbalsts nacionālās identitātes veidošanai, kultūras mantoto un jaunradīto vērtību (mūsdienīga māksla,
tautas māksla, filmas un literatūra) iedzīvināšanai, veicinot dažādu sabiedrības grupu sadarbību
(338) Kvalitatīva pilsoniskās līdzdalības veicināšana un publiskās pārvaldes komunikācija ar sabiedrību
jautājumos, kas visvairāk skar cilvēkus
(339) Pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu atbalsts, kas stiprina sadarbību un savstarpēju sapratni starp dažādām
paaudzēm, etniskajām un interešu grupām, profesijām, teritorijām, īpaši sabiedriski neaktīvo iedzīvotāju
iesaistīšana, talkas un citas brīvprātīgās aktivitātes, kopienu attīstība un līdzdalība politikas veidošanā
(340) Sabiedrības integrācijas iespēju veicināšana, t. sk. saistošas latviešu valodas mācības, informācija par
pamattiesībām, izglītības, veselības, nodarbinātības, kultūras un citām dzīves jomām
(343) Mūsdienīgas, koordinētas latviešu valodas apguves sistēmas izveidošana bērniem un pieaugušajiem, kas
veicina latviešu valodas lietošanu sabiedrībā
(388) Piedāvājumu komplektēšana (paketēšana) un sagatavošana potenciālajiem investoriem (komplekss
piedāvājums, t. sk. finanšu instrumenti, infrastruktūras un darbaspēku resursu risinājumi) investīciju
projektu piesaiste industriālajās un kūrortu teritorijās
(390) Palielināt pašvaldību motivāciju piesaistīt investīcijas ražošanas un pakalpojumu sfēras attīstībai, izmantojot
atbilstošus nodokļu politikas un citus instrumentus
(392) Pārrobežu un pierobežas sadarbība ar mērķi paaugstināt ekonomisko aktivitāti
(410) Reģionālo autoceļu sakārtošana, priekšroku dodot autoceļiem, kuri savieno nacionālās un reģionālās
nozīmes attīstības centrus
(411) Vietējo autoceļu un pievedceļu sakārtošana, priekšroku dodot autoceļiem, kuri savieno apdzīvotās vietas ar
reģionālas nozīmes attīstības centriem, kā arī lauksaimniecības, pārtikas ražošanas un mežsaimniecības
uzņēmumiem, un uz kuriem ir lielāka satiksmes intensitāte
(412) Nozīmīgāko transporta koridoru infrastruktūras nodrošināšana un attīstība (TEN-T), tai skaitā pilsētu
satiksmes infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu. Valsts galveno autoceļu seguma rekonstrukcija
(413) Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana vienotā autobusu un vilcienu maršrutu tīklā, nodrošinot
lauku iedzīvotājiem iespējas nokļūt reģionālās nozīmes attīstības centros, un no tiem nacionālas nozīmes
attīstības centros un galvaspilsētā (pagastu savienojums ar 21+9, vismaz divas reizes dienā)
(414) Ātras un īpaši ātras datu pārraides tīklu pieejamības nodrošināšana visā Latvijas teritorijā
(415) Digitālā satura un citu produktu veidošana un e-pakalpojumu attīstība, paplašinot pakalpojumu pieejamības
un izmantošanas iespējas ekonomiskajā darbībā, kā arī iedzīvotāju e-prasmju pilnveide
(416) Sistēmas izveide publisko pakalpojumu jomas darbinieku piesaistīšanai darbam ārpus Rīgas aglomerācijas
(418) Publisko pakalpojumu optimizēšanas un pieejamības nodrošināšana (elektronizācijas iespējas, klientu
apkalpošanas nodošana klientu apkalpošanas centriem („attīstības aģentūrām”)) atbilstoši „vienas
pieturas” aģentūras principam, balstoties uz valsts pārvaldes publisko pakalpojumu izvērtēšanas
rezultātiem
(436) Uz eksportu orientētu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un dabas kapitāla infrastruktūras, pakalpojumi
un produktu piedāvājuma attīstība
(437) Atbalsts kultūras iestāžu, vietējo uzņēmēju un tradicionālo amatnieku darbībai, veidojot produktus un
pakalpojumus uz materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma bāzes
(438) Stimulēt zemes un citu dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un bioloģisko daudzveidību, pielietojot vidi
saudzējošas tehnoloģijas
(441) Palielināt augsnes auglību un meža resursu vērtību, pēc iespējas mazinot ietekmi uz vidi un pielietojot vidi
saudzējošas tehnoloģijas
(442) Atkritumu šķirošana un dalīti savākto atkritumu pārstrāde
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Izvērtēta sasaiste ar “Latvija 2030” noteikto, pamatojoties uz ko izveidota Stratēģijas un
Attīstības programmas saskaņotības un pēctecības matrica (skat. 6.tablu).
6.tabula
Stratēģijas un Attīstības programmas saskaņotība un pēctecība
Stratēģijas ilgtermiņa
prioritātes

“Latvija 2030” prioritātes
1. Kultūras telpas attīstība

SI

2. Ilgtermiņa ieguldījumi
cilvēkkapitālā
3. Paradigmas maiņa
izglītībā

Izglītota, aktīva,
radoša uz veselīgu
un videi draudzīgu
dzīvesveidu
orientēta sabiedrība

Attīstības programmas vidēja
termiņa prioritātes
SV-1

Konkurētspējīga visu
līmeņu izglītības
piedāvājuma
nodrošināšana

SV-2

Daudzveidīgu kultūras
pakalpojumu un aktivitāšu
piedāvājumu attīstīšana,
radošas sabiedrības un
Valmieras kā kultūras
centra stiprināšana

SV-3

Sporta un aktīvās atpūtas
piedāvājuma attīstīšana,
orientācija uz veselīgu un
videi draudzīgu
dzīvesveidu

Investīciju piesaisti
un ekonomisko
izaugsmi veicinošā
vide, nacionāli un
starptautiski
konkurētspējīgas
uzņēmējdarbības
attīstība

UV-1

Ilgtspējīgas
uzņēmējdarbības un
inovāciju attīstības centra
stiprināšana ar efektīvu
teritoriālā un intelektuālā
kapitāla izmantošanu

UV-2

Tūrisma piedāvājuma
attīstīšana un eksporta
veicināšana

Inovatīva, videi
draudzīga un
līdzsvarota pilsētvide

PV-1

Funkcionālas, estētiskas
pilsētvides veidošana ar
attīstītu un videi draudzīgu
infrastruktūru un resursu
efektīvu apsaimniekošanu

PV-2

Dzīvojamā fonda attīstības
veicināšana

PV-3

Kultūrvēsturisko un dabas
vērtību izmantošana
ekonomiskās attīstības
veicināšanai

4. Inovatīva un
ekoefektīva ekonomika
5. Daba kā nākotnes
kapitāls
7. Inovatīva pārvaldība un
sabiedrības līdzdalība

2. Ilgtermiņa ieguldījumi
cilvēkkapitālā

UI

4. Inovatīva un
ekoefektīva ekonomika

1. Kultūras telpas attīstība
4. Inovatīva un
ekoefektīva ekonomika

PI

5. Daba kā nākotnes
kapitāls
6. Telpiskās attīstības
perspektīva
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“Latvija 2030” prioritātes
2. Ilgtermiņa ieguldījumi
cilvēkkapitālā

Stratēģijas ilgtermiņa
prioritātes
DI

7. Inovatīva pārvaldība un
sabiedrības līdzdalība

Darba, dzīvesvietas,
veselības aprūpes
un sociālo
pakalpojumu
pieejamība drošā
pilsētā

Attīstības programmas vidēja
termiņa prioritātes
DV-1

Cilvēku sociālās un
fiziskās drošības
stiprināšana, īpaši
ģimenēm ar bērniem

DV-2

Uz iedzīvotāju un
sadarbību vērstas
pārvaldes attīstīšana

Valmieras pilsētas administratīvā teritorija robežojas ar Beverīnas, Burtnieku un
Kocēnu novadiem, kas visi atrodas Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā. Minētās
pašvaldības ir izstrādājušas teritoriālās attīstības plānošanas dokumentus, norādot savas
attīstības prioritātes un pozicionējot sevi reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.
Valmieras pilsētu un tai apkārt esošos novadus apvieno dabas, ainavu un
kultūrvēsturisko teritoriju koncentrācija, gan tūrisma maršruti, gan tranzīta koridori nacionālā
un starptautiskā mērogā u.c. Kā arī ar katru no apkārtējiem novadiem pilsētai ir atsevišķas
savstarpējās sadarbības jomas, piemēram, ar Beverīnas novadu – industriālo teritoriju
attīstība, ar Burtnieku novadu – dzīvojamo teritoriju attīstība, ar Kocēnu novadu – Kocēnu
kapsētas teritorija.
Izvērtēta Attīstības programmas sasaiste ar Valmieras pilsētai blakus esošo novadu
pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem, pamatojoties uz ko izveidota Savstarpējās
sadarbības attīstības virzienu matrica (skat. 7.tablu). 7.tabulā atspoguļota savstarpējā saikne
starp Valmieras pilsētas un tās apkārtējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem un tajos noteiktajiem perspektīvajiem sadarbības attīstības virzieniem.
7.tabula
Savstarpējās sadarbības attīstības virzieni
Pašvaldība

Beverīnas novads*

Stratēģiskie mērķi

Ilgtermiņa prioritātes

1) Daudzveidīga un mūsdienīga
ekonomika.

Sociālās ekonomikas attīstība,
izglītota un sociāli saliedēta
sabiedrība, ilgtspējīga attīstība.

2) Sociāli atbildīga un izglītota
sabiedrība.
3) Ilgtspējīga vide un teritorija.

*** Beverīnas novada integrētā attīstības programma 2012.-2018.gadam

Pašvaldība

Stratēģiskie mērķi
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Ilgtermiņa prioritātes

Burtnieku novads**

Kocēnu novads***

1) Sociāli vienota un aktīvai
ģimenes dzīvei pievilcīga
teritorija.
2) Pašpietiekama un Baltijas
telpas mērogā konkurētspējīga
novada vietējā ekonomika
sasaistē ar Valmieras pilsētu.
3) Vides resursu ilgtspējīga
izmantošana un integrācija
vietējā un reģionālā ikdienas
dzīvē.

Cilvēkresursu
attīstība,
ekonomiskā
attīstība,
telpiskā
attīstība – ilgtspējīgas dzīves vides
veidošana.

1) Palielināt novadā dzīvojošās
vidusšķiras īpatsvaru.

- Pievilcīga dzīves vide.
- Pieejami pakalpojumi visa mūža
garumā.
- Konkurētspējīgi uzņēmumi.
- Labi pārvaldīts novads.
- Dabas un kultūrvēsturiskā
kapitāla
ilgtspējīga
apsaimniekošana.

2) Stiprināt iedzīvotāju
piederības izjūtu novadam.
3) Palielināt tūristu un
apmeklētāju skaitu.
4) Palielināt darba devēju skaitu
novadā.

- Izglītota, aktīva, radoša, uz
veselīgu un videi draudzīgu
dzīvesveidu orientēta sabiedrība.
1) Personības izaugsme.

Investīciju
piesaisti
un
ekonomisko izaugsmi veicinoša
3) Funkcionāla, estētiska un vide, nacionāli un starptautiski
dabas
vērtības
iekļaujoša konkurētspējīgas uzņēmējdarbības
attīstība.
pilsētvide.
4) Iedzīvotāju sociālā un fiziskā - Inovatīva, videi draudzīga un
līdzsvarota pilsētvide.
drošība.
2) Uzņēmējdarbības attīstība.

Valmieras
pilsēta****

- Darba, dzīvesvietas, veselības
aprūpes un sociālo pakalpojumu
pieejamība drošā pilsētā.
** Burtnieku novada attīstības programma 2012.-2018.gadam
*** Kocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam
**** Valmieras pilsētas ilgtspējīga attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam
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3. Īstenošanas uzraudzības kārtība
Monitorings ir uzraudzīšanas un analizēšanas sistēma, kas izveidota, lai apkopotu
informāciju par Valmieras pilsētas stratēģijā, attīstības programmā, investīciju un rīcības
plānā esošo situāciju un izmaiņām. Monitorings nepieciešams, lai pārliecinātos, ka faktiskā
aktivitāšu norise atbilst plānotajam.
Monitoringa uzdevums ir:
- veikt faktiskā veikuma atbilstības izvērtējumu stratēģiskās plānošanas dokumentos
noteiktajam;
- uzraudzīt un novērtēt stratēģiskās plānošanas dokumentu realizāciju, konstatēt
atkāpes un identificēt to iemeslus;
- analizēt statistisko informāciju, kas raksturo attīstības tendences pilsētā, salīdzinot
tās ar citu pilsētu tendencēm vai nacionālā līmeņa tendencēm;
- izzināt mērķa grupu (uzņēmēji, nevalstisko organizāciju, sabiedrības pārstāvju
u.c.) intereses un viedokļus jautājumos, kas saistīti ar pilsētas attīstību un tās
plānošanu;
- nepieciešamības gadījumā pilnveidot stratēģiskās plānošanas dokumentus,
atbilstoši konkrētai situācijai;
- veikt saskaņošanas procesu aktualizētām stratēģiskās plānošanas dokumentu
redakcijām un to papildinājumiem.
Tā izstrādes procesu organizē Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības un projektu
vadības nodaļa. Tā izstrādē piedalās visas atbildīgās puses, kas saistītas ar stratēģiskās
plānošanas dokumentos paredzētajiem mērķiem un aktivitātēm.
Tas tiek sagatavots reizi gadā, tas veido saikni ar nākamā gada budžeta plānošanu.
Sagatavoto ziņojumu izskata un apstiprina Valmieras pilsētas pašvaldības dome. Sabiedrība
par to tiek informēta ar pašvaldības publiskā pārskata starpniecību.
Monitoringa ziņojums sastāv no sekojošām sadaļām:
- pārskats par periodā paveikto;
- statistisko rādītāju analīze;
- pašreizējās situācijas novērtējums;
- sasniegto rezultatīvo rādītāju salīdzinājums ar plānoto;
- priekšlikumi pilsētas attīstībai un stratēģiskās plānošanas turpmākai pilnveidei.
Ikgadējo monitoringa ziņojumu izskata un apstiprina Pašvaldības domes sēdē, publicē
Pašvaldības mājas lapā. Atbilstoši ziņojumā sniegtajai informācijai par Rīcības plāna un
Investīciju plāna izpildi, ne retāk kā reizi gadā tajos tiek veikti grozījumi.
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