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Esiet sveicināti 
Valmieras novadā!

No 2021. gada jūlija Valmieras pilsēta apvienojusies 
ar apkārtējām teritorijām, veidojot Latvijā otro lielāko 
novadu. Valmieras novads un pilsēta ir ar senām 
ražošanas tradīcijām. Saražotās produkcijas un eksporta 
apjomā uz vienu iedzīvotāju Valmieras pilsēta ir otrā 
vadošā valstī, divas reizes pārsniedzot vidējo rādītāju 
Latvijā. Valmieras novads ir augošs un uz attīstību 
vērsts – zināšanu, talantu un biznesa centrs. Esam 
apņēmušies turpināt veicināt uzņēmējdarbības attīstību 
un veidot dinamisku biznesa vidi.

Valmieras novada mērķis ir piesaistīt talantus. Es 
uzskatu, ka ārējo tiešo investīciju piesaiste palīdzēs to 
sasniegt. Spēcīgi uzņēmumi, labvēlīga uzņēmējdarbības 
vide, konsekventa atbalsta sistēma un cieša sadarbība 
starp uzņēmējiem, izglītības iestādēm un pašvaldību ļaus 
sasniegt mērķi.

Mēs turpināsim ieguldīt resursus cilvēkos, infrastruktūrā, 
jaunās teritorijās, veselības aprūpē, sportā, kultūrā un 
dzīves kvalitātē. Turpināsim piedāvāt lielisku atbalsta 
sistēmu, ļaujot uzņēmējiem un investoriem Valmieras 
novadā justies gaidītiem.

Jānis Baiks 
Valmieras novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs
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Valmiera skaitļos un faktos

Valmieras pilsēta ir industriālais centrs Latvijā. 
Valmierā darba gaitās no apkārtējām teritorijām 
katru dienu ierodas aptuveni 7000 cilvēku.

Valmieras novada 
ekonomiskās ietekmes 
50 km rādiuss

Valmiera

Igaunija

Valkas novads

Valmieras novads

Limbažu
novads

Cēsu novads

Smiltenes novads

Siguldas
novads

Svarīgākie fakti:

Valmieras teritorija 19.35 km² 

Dibināšanas gads 1283

Valmieras novada teritorija 2 948 km²

Iedzīvotāju skaits Valmieras novadā 54 642
Iedzīvotāju skaits Valmieras novada  
ekonomiskās ietekmes rādiusā 173 461
Iedzīvotāju skaits darbspējas  
vecumā Valmieras novadā 34 288
Iedzīvotāju skaits darbspējas  
vecumā Valmieras novada  
ekonomiskās ietekmes rādiusā

107 353

IKP uz vienu iedzīvotāju 
(2. vietā Latvijā aiz Rīgas) 16 918 €
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Atrašanās vieta

Valmieras novads atrodas stratēģiski nozīmīgā 
vietā – Latvijas Ziemeļaustrumos pie A3 autoceļa, 
kas savieno Latviju ar Igauniju.

120 km līdz Rīgas lidostai, kas piedāvā  
savienojumus ar vairāk nekā 100 galamērķiem

Hītrovas lidosta, Londona 2 h 40 min 

Šarla de Golla lidosta, Parīze 2 h 50 min 

Amsterdamas Šipholas lidosta, Amsterdama 2 h 25 min 

Frankfurtes lidosta, Frankfurte 2 h 15 min 

Šeremetjevas starptautiskā lidosta, Maskava 1 h 30 min 

Kopenhāgenas lidosta, Kopenhāgena 1 h 20 min

Liepāja

330 km

Ventspils

Tukums

Dzelzceļš

Saldus

Kuldīga

Dobele Jelgava

Rīga

Valmiera

Ogre Aizkraukle

Skulte

Valka

Jēkabpils

Rēzekne

Daugavpils

Madona

Gulbene

300 km

107 km

85 km
Igaunija

50 km
Igaunija

130 km
Krievija

250 km
Krievija

275 km
Baltkrievija

190 km
Lietuva

Rail Baltica plānotā līnija

Maģistrālais gāzesvads

330 kV elektropārvades līnijas

Optiskās šķiedras platjosla

Valsts nozīmes ceļi

Cēsis
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Mājokļu projekts

Talantu un jauno profesionāļu piesaistei un viņu ģimeņu nodrošināšanai 
ar kvalitatīviem īres dzīvokļiem pilsētā tiek realizēts nozīmīgs 
daudzdzīvokļu īres namu būvniecības projekts.

Daudzdzīvokļu īres nami Valmierā. Foto: Roberts Āboltiņš

Daudzdzīvokļu īres nami Valmierā. Foto: Roberts Āboltiņš

Daudzdzīvokļu īres nami Valmierā. Foto: Raivo Sarelainens

600+ Nākotnē plānoto 
īres dzīvokļu skaits

8.2 Veiktās investīcijas 
miljonos €

150 Pieejamo īres 
dzīvokļu skaits

5.20 €/m² mēnesī
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Dzīves kvalitāte

Novads, kura vēsture aizsākās viduslaikos, sniedz 
tās iedzīvotājiem bagātīgu kultūras piedāvājumu.

Kultūras iespējas

• Valmieras Drāmas teātris

• Valmieras Kultūras centrs

• Valmieras muzejs

• Valmieras integrētā bibliotēka

• Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca

• Vecpuišu parks un  
koncertzāle “Valmiera”

• Kino “Gaisma”

• Vaidavas ezera vasaras terase

• Neikenkalna dabas koncertzāle

• Dikļu pils

• Valmiermuižas pils parks

• Oleru muiža

• Ķoņu dzirnavas

• Naukšēnu Cilvēkmuzejs

• Kokmuižas pils komplekss

• Brīvdabas estrādes

• Kultūras centri un pasākumi  
pagastu centros

Nozīmīgākie kultūras 
pasākumi

• Valmieras pilsētas svētki

• Valmieras Mākslas dienas

• Valmieras vasaras teātra 
festivāls

• Latvijas bērnu un jauniešu 
teātru festivāls

• Starptautiskā Muzeju nakts

• Velo kino festivāls  
“Kino Pedālis”

• Ziemas mūzikas festivāls

• Starptautiskais jauno 
pianistu konkurss

• Pašdarbnieku svētki

• Simjūda gadatirgus

• Restorānu nedēļa

• Gaujas plostnieku svētki

• Etno festivāls “Sviests”

• Rūjienas saldējuma svētki

• Sveču mežs Skaņajā kalnā

Valmieras Drāmas teātris. Foto: Matiss Markovskis

Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca un pilsētas svētki

Valmieras restorānu nedēļa

• Maģisko Sajūtu nakts

• Gadskārtu svinības un tirdziņš “Gardu muti”

• SUP fests Vaidavā

• Koncertprogrammas brīvdabā
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Kvalitatīva atpūta visos gadalaikos kopā ar Valmiermuižas stalli. Foto: Beatrise Anda Ozoliņa Kino pedālis

Koncertprogrammas brīvdabā – deju uzvedumi, koncerti. Foto: Jurģis Rikveilis Rūjienas saldējuma svētki
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Aktīvā atpūta

Teicamā sporta infrastruktūra veicina aktīvu brīvā laika 
pavadīšanu un nodarbošanos ar profesionālo sportu.

Gaujas stāvo krastu Sajūtu parks Vindsērfings Burtnieka ezerā

“Avoti” golfa laukums

• Vaidavas un Valmieras disku  
golfa laukumi 

• Zirgaudzētavas “Burtnieku 
zirgaudzētava”,  

“Valmiermuižas stallis”, 
“Zirgaudzētava Kocēni”

• Burtnieku ezera pludmales  
atpūtai un burāšanai

• Tenisa korti “Bestes” 

• “Avoti” atpūtas parks:

• Golfa laukums
• Tenisa korti
• Minigolfs
• Klinšu kāpšanas siena
• BMX trase
• Atrakcijas bērniem

• Distanču slēpošanas trases

Sporta iespējas

• Valmieras Olimpiskais centrs:

• Daudzfunkcionāla zāle
• Hokeja zāle
• Vieglatlētikas zāle
• Futbola stadions
• Jāņa Daliņa stadions un 

vieglatlētikas manēža
• Valmieras peldbaseins
• Gaujas stāvo krastu Sajūtu parks
• Māra Štromberga BMX trase 

“Valmiera”
• Pludmales volejbola bāze

• Airēšanas bāze “Krāces”

• Sporta un aktīvās atpūtas parks “Mežs”

• Vaidavas ezera pludmale

• Veikparks “Rancho parks”

• Slēpošanas atpūtas bāze “Baiļi”
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Galvenie sporta pasākumi

• Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu 
kauss golfā kopā ar Turkish Airlines

• Latvijas junioru golfa tūre

• Valmieras maratons

• Latvijas valsts mežu kalnu divriteņu maratons

• Skrējiensoļojums “Rīga – Valmiera” 107 km

• Valsts prezidenta balva vieglatlētikā

• Starptautiskas nozīmes BMX sacensības

• Basketbola turnīrs “Valmieras  
vasaras kauss”

• Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram

• Baltijas kauss vindsērfingā

• Latvijas atklātais čempionāts 25m 
peldbaseinā

• Vaidavas triatlons

• Sporta deju sacensības

• Valmieras rogainings un nakts rogainings

• Sporta spēles jauniešiem ar īpašam  
vajdzībām “Mēs varam”

Valmieras peldbaseins

Tenisa korti “Bestes”

Jāņa Daliņa stadions un vieglatlētikas manēža Valmieras maratons
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Izglītība

Valmiera ir starptautiskā UNESCO Izglītības pilsētu sadarbības 
tīkla (UNESCO Global Network of Learning Cities) dalībniece. 
Visaptveroša izglītības sistēma ir Valmieras novada inovāciju 
un uzņēmējdarbības pamatā. 

Pirmsskolas izglītības 
iestādes 13*

Sākumskolas un 
pamatskolas 13

Vidusskolas, tai skaitā 
speciālās izglītības iestāde 7

Valsts ģimnāzijas 2

Profesionālās ievirzes 
izglītības iestādes 8

Pašvaldības jauniešu un 
interešu izglītības centri 4

Vidzemes Augstskola

Valmieras tehnikums

Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskola

Grāmatvedības un finanšu koledža

Juridiskā koledža

Privātās izglītības iestādes

Mūžizglītības iespējas

Sociālās korekcijas izglītības iestāde

 * Papildus izveidotas 8 vispārējās pirmsskolas izglītības struktūrvienības un 1 speciālās pirmsskolas izglītības struktūrvienībaValmieras Valsts ģimnāzija
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Vidzemes Augstskola
Viena no lielākajām reģionālajām valsts augstskolām 
ārpus Rīgas, kas piedāvā 17 studiju programmas 
Sabiedrības zinātņu un Inženierzinātņu fakultātēs. 
Vidzemes Augstskola ir nozīmīgs sadarbības partneris 
uzņēmumiem un darba devējiem, nodrošinot darba tirgū 
augstākā līmeņa speciālistus.

Valmieras tehnikums
Valmieras tehnikums ir viena no modernāk aprīkotajām 
izglītības iestādēm Latvijā un Austrumeiropā, kas 
mūsdienīgā un inovatīvā vidē piedāvā apgūt profesionālo 
vidējo izglītību pieprasītākajās specialitātēs. Skolā 
ir septiņas dažādas laboratorijas, kas audzēkņiem 
nodrošina darba vidē balstītas mācības, savukārt 
uzņēmējiem un nozares speciālistiem – iespēju radīt 
produktu un pakalpojumu prototipus.

Studiju līmeņi:

• Koledžas studijas
• Bakalaura studijas
• Maģistra studijas
• Doktorantūras studijas
• Mūžizglītība
• Atvērtā universitāte

Studiju līmeņi:

• Vidējā profesionālā 
izglītība

• Profesionālā izglītība 
pēc vidusskolas

• Pieaugušo izglītība
• Profesionālās 

kompetences 
novērtēšana

• Mūžizglītība
• Profesionālie kursi
• Neformālā izglītība

Studiju virzieni:

• Biznesa vadība
• Mehatronika
• Būvniecība
• Informācijas 

tehnoloģijas
• Virtuālā realitāte un 

viedās tehnoloģijas
• Komunikācija un mediji
• Tūrisms un aktīvā 

atpūta

Studiju virzieni:

• Metālapstrāde 
• Mehatronika
• Programmēšana
• Programmvadības 

iekārtas 
• Grāmatvedība
• Loģistika
• Pārtikas tehnoloģija
• Pavārmāksla
• Viesmīlība
• Klientu apkalpošana

Vidzemes Augstskolas mehatronikas 
mācību laboratorija

Valmieras tehnikuma multifunkcionālā  
metālapstrādes laboratorija
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Industriju pilsēta un novads

Valmiera ir nacionālas nozīmes rūpniecības 
pilsēta – otrā vadošā valstī saražotās 
produkcijas un eksporta apjomā uz vienu 
iedzīvotāju. Apstrādes rūpniecība pilsētā  
veido 33,76% un novadā – 27,87%. 

Valmieras novada TOP uzņēmējdarbības  
nozaru apgrozījuma īpatsvars

Rūpniecības nozares

Stikla šķiedras ražošana 13%

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana 6%

Koksnes, koka un papīra izstrādājumu un mēbeļu ražošana 5%

Mašīnbūve un metālapstrāde 3%

Citas lielākās nozares

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 17%

Būvniecība 16%

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība 8%

Transports un uzglabāšana 3%
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Valmiera – ārvalstu tiešo 
investīciju veiksmes stāsts

Ceturtā labākā Eiropas 
mikropilsēta ārvalstu tiešo 
investīciju piesaistes stratēģijā 
2020./2021.

Financial Times izdevums “fDi Magazine”

Uzņēmumiem draudzīgākā 
pilsēta
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
balva 2018. gadā
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Ārvalstu investīcijas

Valmieras novads lepojas ar 64 ārvalstu tiešo 
investīciju uzņēmumiem, kas kopā veido 15% 
no novada kopējā darbaspēka, 20% no kopējā 
novada uzņēmumu apgrozījuma un novadam 
ir piesaistījuši ārvalstu investīcijas no Vācijas, 
Lietuvas, Nīderlandes, Zviedrijas, Krievijas, 
Dānijas, Igaunijas, Gruzijas, Lielritānijas, 
Ukrainas, Austrijas, ASV, Somijas, Itālijas, 
Turcijas, Ķīnas, Pakistānas, Indijas, Norvēģijas, 
Polijas un Beļģijas.
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Ārvalstu kapitāla uzņēmumi

Valmieras novadu par savu izvēlējušies pasaulē 
atpazīstami ārvalstu kapitāla uzņēmumi.

TOP 10 Ārvalstu tiešo investīciju  
uzņēmumi pēc apgrozījuma novadā

1 Valmiera Glass Grupa  
(AS “Valmieras stikla šķiedra”)

2 SIA Culimeta Baltics

3 SIA Klasmann-Deilmann Latvia

4 SIA Klasmann-Deilmann Bioenergy

5 SIA Padtex Insulation

6 SIA PG Wood

7 SIA Legro Latvia

8 AS Seda

9 SIA VRPB

10 SIA Valmieras Graudi

Uzņēmumu skaits: Darbinieku skaits:

Valmieras pilsētā 39 1606 (21%)

Pārējā novada teritorijā 25 389 (7%)

Valmieras novadā 64 1995 (15%)
% no kopējā uzņēmumu darbinieku 
skaita attiecīgajā teritorijā

Uzņēmumu apgrozījums
(milj.€):

Uzņēmumu peļņa 
(milj.€):

Valmieras pilsētā 131 793 996 3 394 533 (23%)

Pārējā novada teritorijā 37 982 069 2 483 472 (13%)

Valmieras novadā 169 776 065 5 878 005 (20%)

% no kopējā uzņēmumu apgrozījuma 
attiecīgajā teritorijā

Vieni no lielākajiem graudu uzglabāšanas torņiem Valmierā, 
kur kopā iespējams uzglabāt vairāk nekā 10 000 tonnas.
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Industriālo teritoriju attīstība

Pašvaldība īsteno un turpmākajos 20 gados 
turpinās plašu industriālo teritoriju attīstību. 
Biznesa attīstībai un ražošanai atvēlētas 
teritorijas vairāk nekā 110 hektāru platībā.

www.investinvalmiera.eu

A3 parks

Industriālais  
parks

Rūpniecības un  
eksporta parks
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Rūpniecības un eksporta parks

Valmieras industriālajās teritorijās ir pieejama 
augstākā līmeņa infrastruktūra – elektrības 
tīkli, ceļi, gāzesvads, apgaismojuma tīkls, 
ūdens un kanalizācijas sistēmas. Investori var 
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 
no 25% līdz 90% apmērā.

17 ha Sakārtotas teritorijas

42 000 m² Esošās ēkas

4000+ m² Jaunas ražošanas ēkas
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Dinamiska biznesa vide

Valmierā uzņēmējdarbības vides attīstību veicina: 

• Valmieras novada pašvaldība 
• Valmieras Attīstības aģentūra
• LIAA Valmieras biznesa inklubators
• Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības  

kameras Vidzemes nodaļa
• Vidzemes plānošanas reģiona  

Uzņēmējdarbības centrs
• Vidzemes Augstskolas Zināšanu un  

tehnoloģiju centrs
• Profesionālā izglītība
• Mūžizglītība 

Tiek nodrošināta: 

• Uzņēmēju tīklošanās
• Tirdzniecības misijas
• Biznesa inkubators
• Atbalsta programmas
• Kopdarba telpas
• Koprades telpas
• Augstākā izglītība
• Profesionālā izglītība
• Mūžizglītība



3736

Starptautiski atpazīstami 
uzņēmumi no Valmieras  
pilsētas un novada

Veiksmīgi apvienojot pilsētas uzņēmējdarbības 
garu, novada plašās iespējas un inovatīvu 
cilvēku talantus, Valmieras novadā tiek 
realizētas lieliskas idejas. Likumsakarīgi, ka 
tieši Valmieras novadā izauguši vairāki izcili 
Latvijas un Eiropas līmeņa uzņēmumi.
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VALMIERA GLASS GRUPA

Stikla šķiedras produktu ražotājs 
ar gandrīz 60 gadu pieredzi

Mežaparka Lielās estrādes jumta 
kupola segums 5324 m² platībā 
ir veidots no VALMIERAS GLASS 
GRUPĀ ražotās stikla šķiedras 
tekstilmembrānas.
 
Foto: Renāris Koris

Viens no vadošajiem stikla šķiedras 
produktu ražotājiem Eiropā. Uzņēmums 
daudzu gadu garumā uzkrājis zināšanas 
un prasmes, kas to padara par vienu 
no ietekmīgākajiem uzņēmumiem 
pasaulē stikla šķiedras bāzes produktu 
ražošanā.

VALMIERA GLASS GRUPA savos 
produktos apvieno apbrīnojamas 
materiālu funkcijas un īpašības, lai 
ražotu neticamo un nodrošinātu 
augstas kvalitātes stikla šķiedru un tās 
produktus dažādām industrijām visā 
pasaulē, tai skaitā tālākās pārstrādes, 
tehniskās un termoizolācijas materiālu 
ugunsdrošības, avio būves, mašīnbūves, 
kā arī celtniecības un citām nozarēm. 
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Ātrs, ērti lietojams 
un videi draudzīgs 

digitālais risinājums 
elektropakalpojumu 

uzņēmumam “Fortum”.

Foto: Mikko Suominen

WUNDER

Uzticams partneris digitālo 
risinājumu izstrādē

Starptautisks informācijas tehnoloģijas uzņēmums.  
Tā vīzija – veidot vidi, kurā digitālie risinājumi pieejami 
ikvienam. WUNDER komandā Latvijā, Igaunijā un Somijā 
strādā vairāk nekā 110 profesionāļi – programmētāji, 
dizaineri, datu inženieri un biznesa konsultanti. 

Uzņēmums lepojas ar savu kultūru, vērtībām un prasmi 
izstrādāt mūsdienīgus, ērti lietojamus un ilgtspējīgus 
digitālus risinājumus. Tā klientu vidū ir elektropakalpojumu 
uzņēmums “Fortum”, augsto tehnoloģiju uzņēmums 
“Trimble”, Helsinku Universitātes slimnīca un Latvijas 
Republikas Aizsardzības ministrija.
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VALTANKS

Augstas kvalitātes metāla 
rezervuāri degvielas 
uzglabāšanai

VALTANKS ir uzticams 
metāla rezervuāru degvielas 
uzglabāšanai piegādātājs 
Latvijas un Skandināvijas 
degvielas tirgum.
  
© VALTANKS

Uzņēmuma galvenais produkts ir metāla 
rezervuāri degvielas uzglabāšanai. 
Lielāko degvielas uzglabāšanas 
rezervuāru tilpums sasniedz 150 m3 un 
to diametrs ir 2500 mm vai 3000 mm.

VALTANKS ir uzņēmums ar Zviedrijas 
kapitālu. Tas apliecinājis, ka ir 
kvalitatīvs un uzticams metāla 
rezervuāru degvielas uzglabāšanai 
piegādātājs Latvijas un Skandināvijas 
degvielas tirgum. Uzņēmums sniedz 
pakalpojumus tādiem naftas produktu 
izplatītājiem kā “Neste”, “Circle K”, 
“Virši” un citiem.
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VALPRO – bīstamo 
šķidrumu iepakojuma 

ražošanas eksperts. 

©VALPRO

VALPRO

Augstākās kvalitātes metāla izstrādājumi un 
metālapstrādes pakalpojumi visā pasaulē

Uzņēmums specializējies, metāla detaļu, metāla 
degvielas kannu, ugunsdzēsības aparātu korpusu un 
dažādu sistēmu korpusu ražošanā, kā arī gāzes balonu 
inspicēšanā un atbilstības pārvērtēšanā.

Jau gandrīz 60 gadus VALPRO rūpējas par kvalitatīviem, 
uzticamiem un drošiem risinājumiem, kas pieejami visā 
pasaulē. VALPRO profesionāļu komanda spēj nodrošināt 
gan komplektējošu detaļu, gan pilna cikla gala produktu 
ražošanu rūpnīcā Valmierā.



4746

WOLTEC

Būvniecības uzņēmums ar  
vairāk nekā 300 darbiniekiem

Cēsu Centrālās bibliotēkas 
ēkas renovācija, ieviešot 
mērķtiecīgus, funkcionālus 
un tehniskus uzlabojumus.

© WOLTEC

Uzņēmums nodrošina pakalpojumus 
tādās nozarēs kā elektroietaišu iekšējo 
un ārējo tīklu izbūve, projektēšana, 
tehniskie mērījumi un pārbaudes, 
ielu apgaismojuma uzturēšanas 
darbi, ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmu iekšējo un ārējo tīklu izbūve, 
siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu izbūve, 
elektronisko sakaru sistēmu un 
tīklu izbūve un projektēšana, kā arī 
elektrolīniju trašu attīrīšana.

WOLTEC saimniecisko darbību sāka 
2015. gadā, kad reorganizācijas 
rezultātā pārņēma “Vidzemes 
energoceltnieka” 20 gadus ilgo 
darbības pieredzi, tehniku un 
darbiniekus.
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Populārākais VALMIERAS 
PIENS produkta zīmols – 

“VALMIERA”. 

© VALMIERAS PIENS

VALMIERAS PIENS

Mūsdienīgi piena produkti 
ikdienai un rūpniecībai

Piena nozares aizsācējs Valmierā un Latvijā. Kopš 2012. 
gada uzņēmums ietilpst Latvijā vadošā piena pārstrādes 
uzņēmumu grupā “Food Union”. VALMIERAS PIENS 
specializējas tradicionālo un fermentēto piena produktu 
ražošanā, kā arī nodarbojas ar svaiga piena iepirkšanu un 
piena produktu industriālo realizēšanu.

VALMIERA ir uzņēmuma populārākais piena produktu 
zīmols. Lai arī kādu produktu izvelētos patērētājs, no 
tradicionālajiem piena, kef īra, skābā un saldā krējuma 
līdz funkcionālajiem bifido jogurtiem ar biezpienu un 
modernajiem jogurta kokteiļiem, viņš var būt drošs, ka 
baudīs gardu un ļoti kvalitatīvu maltīti.
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VALMIERA – ANDREN

Stiklplasta izstrādājumu 
ražotājs jau 30 gadu garumā

VALMIERA–ANDREN 
produkciju eksportē gan uz 
Eiropas Savienības valstīm, 
gan ārpus Eiropas robežām.

© VALMIERA-ANDREN

Uzņēmums ražo stiklplasta 
izstrādājumus – rezervuārus, 
cauruļvadus, skruberus un citas 
konstrukcijas augsti agresīvām 
ķimikālijām, tādējādi rūpējoties par 
apkārtējo vidi. Produkcija ir paredzēta 
tādām dabai bīstamām vielām kā 
sālsskābe, sērskābes šķīdumi, dzelzs 
hlorīds, fosforskābe, sāls šķīdumi. 
VALMIERA – ANDREN lielākais īpašnieks 
ir uzņēmums ar Zviedrijas kapitālu.
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VALMIERMUIŽAS ALUS 
brūvē 30 dažādas  

alus un zelteru garšas.  

© VALMIERMUIŽAS ALUS

VALMIERMUIŽAS ALUS

Amatalus svētku galdam

Maza muižas alus darītava, kas pēc alus tīrības likuma 
brūvē daudzveidīgas nepasterizētā alus un zelteru garšas 
svētku galdam.

VALMIERMUIŽAS ALUS eksportē savus brūvējumus 
alus baudītājiem uz Igauniju, Lietuvu, Somiju, Zviedriju, 
Dāniju, Īriju, Vāciju un Lielbritāniju.  
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AIMASA

Pilna servisa būvniecības 
projektu realizētājs

AIMASA birojs un metālapstrādes 
konstrukciju un skārda detaļu 
izgatavošanas darbnīca Valmierā. 

© AIMASA

Uzņēmums sniedz kvalitatīvus, 
standartiem atbilstošus būvniecības 
pakalpojumus jau kopš 2004. gada.

Papildus būvdarbiem AIMASA 
nodarbojas ar ēku projektēšanu, 
metāla būvkonstrukciju un skārda 
detaļu izgatavošanu, kā arī piedāvā 
specializētās tehnikas pakalpojumus.



5756

LIEPKALNU produkti  
ir roku darbs, un  

tos vieno tradīcija un 
izkoptā meistarība. 

© LIEPKALNI

LIEPKALNI

Augstas kvalitātes maizes un 
konditorejas produktu ražotājs

LIEPKALNI ir viens no lielākajiem Valmieras novada 
uzņēmumiem, kas jau vairāk nekā 25 gadus nodrošina 
Latvijas iedzīvotājus ar augstas kvalitātes maizes un 
konditorejas produktiem. LIEPKALNU zīmola un produktu 
izteiksmīgās un atšķirīgās garšas pamatā ir 1928. gadā 
aizsāktie maizes un kliņģeru cepšanas rituāli un īpaši 
atlasītās kvalitatīvās izejvielas.

LIEPKALNU produkti ir roku darbs, un tos vieno tradīcija 
un izkoptā meistarība. Plašajā sortimentā, kas pielāgots 
pircēju aktīvajam un mainīgajam dzīvesstilam, ir izcili 
pagatavota rudzu un kviešu maize, kārtainie, olbaltuma, 
smilšu mīklas un sviesta cepumi, dažādu garšu 
mini eklēri un maza formāta kūciņas, tortes, pīrādziņi un 
citi produkti.

Sadarbībā ar partneriem LIEPKALNU vērtība ir personīga 
attieksme, piedāvājot sakārtotu piegādes loģistiku, 
elastīgu cenu politiku, vēlamos apjomus un stabilitāti.



5958

BYKO LAT

Koksnes produkcijas  
eksportētājs

Ražotnē Valmierā 25 ha platībā 
uzņēmums ražo žāvētus, ēvelētus 
kokmateriālus, apdares un terases 
materiālus, koka logus un durvis, 
kā arī koka paneļu mājas. 

© BYKO LAT

Daudznozaru uzņēmums, kura ražotnē 
Valmierā tiek ražoti žāvēti, ēvelēti 
kokmateriāli, apdares un terases 
materiāli, koka logi un durvis, kā arī 
koka karkasa paneļu un moduļu mājas.

BYKO LAT ir viens no vadošajiem 
koksnes produkcijas eksportētājiem 
Latvijā.
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Graudu 
pieņemšanas 

process. 

© VAKS

VAKS

Latvijas graudaudzētāju kooperatīvā 
sabiedrība ar 580 saimniecībām, kas aktīvi 
darbojas jau vairāk nekā 20 gadus

Uzņēmuma pamatdarbība ir graudu pirmapstrāde – 
kaltēšana un tīrīšana, uzglabāšana un realizācija, kā arī 
lauksaimniecībai nepieciešamo izejvielu tirdzniecība 
un citu VAKS biedriem nepieciešamo pakalpojumu 
nodrošināšana. 

VAKS ir viens no lielākajiem Latvijas graudaudzētāju 
kooperatīviem Latvijā. Uzņēmums izveidojis un 
turpina attīstīt “VAKS Sēklu fabriku”, nodrošinot 
lauksaimniekiem iespēju gan audzēt, gan iegādāties 
kvalitatīvas un drošas graudaugu un zālāju sēklas.
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KLASMANN – DEILMAN 
LATVIA

Kūdras ieguve un mežu 
apsaimniekošana 2000 ha 
platībā

Grieztās kūdras ieguves 
lauki Rāķa purvā.

Foto: Juris Alkšars

Vācijas dārzkopības substrātu 
ražotāja “Klasmann-Deilmann GmbH” 
meitas uzņēmums iegūst kūdru un 
apsaimnieko mežu teritorijas, izkopjot 
dabiski apaugušās platības, stādot 
priežu jaunaudzes, dzērvenes un 
izstrādātajās platībās atjaunojot 
dabiska purva bioloģisko daudzveidību. 

KLASMANN-DEILMANN LATVIA aktīvi 
strādā pie inovāciju ieviešanas – dronu 
izmantošanas ikdienas darbā, procesu 
automatizācijas, lai aizstātu roku darbu 
un papīra formāta lietošanu.
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Mīkstās izolācijas 
paraugi mašīnbūves 

industrijā. 

Foto: Jānis Līgats

PADTEX INSULATION

Tvaika, gāzes un skaņas turbīnu izolācijas 
risinājumu ražotājs Valmierā kopš 2003. gada

Uzņēmums ir kompetents augstas kvalitātes tehniskās 
izolācijas ražotājs un savu produkciju realizē auto 
moto industrijas, aviācijas, spēkstaciju un kuģu būves 
izolācijas projektos.

PADTEX INSULATION sadarbojas ar lielākajiem gāzes 
un tvaika turbīnu ražotājiem pasaulē. Pateicoties 
pieredzējušiem nozares speciālistiem, uzņēmums 
nodrošina augstas kvalitātes produkcijas ražošanu un 
piegādi.

Uzņēmuma pamatā ir inovatīvu tehnoloģiju izmantošana, 
pieredzējuši un kvalificēti darbinieki, gandrīz 20 
gadu pieredze nozarē un vēlme turpināt attīstīties un 
pilnveidoties. PADTEX INSULATION klientiem piedāvā 
mērījumu veikšanu objektos, konstruktora-dizaina 
izstrādes pakalpojumus, prototipu izstrādi, saražotās 
produkcijas uzstādīšanu un šī procesa pārraudzību 
objektā.
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RŪJIENAS SALDĒJUMS ir 
vienīgais saldējuma bumbiņu 

“Minimelts” ražotājs Eiropā, 
eksportējot produkciju uz 
vairāk nekā 20 valstīm. 

© RŪJIENAS SALDĒJUMS

RŪJIENAS SALDĒJUMS

Īsta piena un krējuma saldējuma 
ražotājs un eksportētājs

Rūjienas pienotavā jau vairāk nekā 
gadsimtu ražo saldējumu no īsta piena 
un krējuma. Pircēji var iegādāties gan 
iemīļoto un sen iepazīto dzērveņu 
konusiņu, gan nogaršot jaunus 
saldējumus, piemēram, piparmētru 
konusiņu ar šokolādi vidū. Divus gadus 
pēc kārtas RŪJIENAS SALDĒJUMS 
saņēmis novērtējumu kā labākais 
jaunais piena saldējuma ražotājs 
Latvijā.

Uzņēmums radījis unikālu produktu – 
“Minimelts” saldējuma bumbiņas, 
kuru košās krāsas iegūtas no 
dabiskām pārtikas piedevām. Šogad 
pirmo sezonu tiek ražotas arī lielās 
bumbas – “Minimelts BIG”. RŪJIENAS 
SALDĒJUMS ir vienīgais saldējuma 
bumbiņu “Minimelts” ražotājs Eiropā 
un eksportē tās uz vairāk nekā 20 
valstīm.



6968

ReTV ziņu  
moderatori  

Solvita Stara un  
Oskars Brasliņš 

© ReTV

ReTV

Informācijas līderis reģionos

Valmiera ir vienīgā Latvijas pilsēta ārpus Rīgas, no kuras 
raida nacionāls televīzijas kanāls visā valsts teritorijā. 
Kanāls ReTV dibināts 2012. gadā kā Latvijas reģionu 
televīzija, apvienojot 12 reģionālās televīzijas. Šobrīd 
kanāls ReTV ir neatkarīgs medijs ar spēcīgu ziņu dienestu 
un kvalitatīvu vietējo saturu. ReTV joprojām visprecīzāk 
atspoguļo Latvijas ikdienu no visiem novadiem, turklāt 
kanālam ir vislielākais korespondentu punktu skaits 
Latvijā, nodrošinot operatīvu dienas svarīgāko notikumu 
izplatīšanu.

ReTV interneta portālā retv.lv lasāmas dienas svarīgākās 
aktualitātes, kā arī bez maksas pieejams visu raidījumu 
video arhīvs.
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Valmieras novada  
pašvaldība
Lāčplēša iela 2, Valmiera 
LV–4201, Latvija

sandis.svarinskis@valmierasnovads.lv 
+371 26 307 289

www.valmierasnovads.lv

Valmieras Attīstības 
aģentūra

Purva iela 12A, Valmiera 
LV–4201, Latvija

agentura@valmiera.lv 
+371 26 180 733

www.developvalmiera.lv

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" 
ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" 
iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.
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www.investinvalmiera.eu


