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ZIŅOJUMS PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTO PRIEKŠLIKUMU VĒRĀ ŅEMŠANU VAI NORAIDĪŠANU 
 

Ziņojums par Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2038. gadam (turpmāk – Stratēģija) un Valmieras novada attīstības 

programmas 2022. – 2028. gadam (turpmāk – Attīstības programma) redakcijas 1.0 publiskās apspriešanas laikā, kas norisinājās 2021. gada 20. 

novembra līdz 20.decembrim, un vēlākos sabiedrības līdzdalības pasākumos iesniegtajiem priekšlikumiem un to vērā ņemšanu Stratēģijas un 

Attīstības programmas redakcijā 2.0.  

 

Saīsinājumi: RV – rīcības virziens  

 

U – uzdevums  

 

VP – vidēja termiņa prioritāte 

 

 

Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

1.  Fiziska 

persona 

Valmiermuiža, 

Valmieras 

pagasts 

Siltumtīklu 

izbūve 

Valmiermuižā 

Ierosina Valmiermuižas ciemā izbūvēt 

centralizēto siltumapgādi, aktuāli varētu būt 

arī Valmieras cietumam. Pagaidām plāni 

izbūvēt centralizēto siltumapgādi 

Valmiermuižas ciemā nav. 

Kā risinājumu piedāvā līdzīgi kā Kocēnos, 

paredzēt autonomo siltumapgādi, vai arī 

pievienoties esošajam siltumapgādes tīklam 

Valmierā. Arī citi Valmiermuižas ēku 

apsaimniekotāji apstiprina, ka tas ir slogs 

uzturēt gāzes apkuri – centralizētā 

siltumapgāde būtu ekonomiski izdevīgāka 

un videi draudzīgāka. 

Ņemts 

vērā 

Stratēģijā paredzēta Valmiermuižas perspektīvā 

attīstība vienota ar Valmieras pilsētas inženiertīklu 

un transporta infrastruktūru, kā to nosaka Vadlīnijas 

apdzīvojuma struktūrai un novada centriem. 

Lai to sasniegtu, Attīstības programmas vidēja 

termiņa prioritātē VP2 rīcības virzienā RV2 

uzdevuma “U1-4 Attīstīt siltumsaimniecības 

infrastruktūru, tostarp paaugstinot esošo centralizēto 

siltumapgādes sistēmu energoefektivitāti un veicināt 

gaisa piesārņojuma emisiju samazināšanos” 

sasniegšanai ir noteikts pasākums “Tehniski 

ekonomisko pamatojumu izstrāde centralizētās 

siltumapgādes sistēmu paplašināšanai apdzīvotajās 

vietās”. 

2.  Fiziska 

persona 

Valmiermuiža, 

Valmieras 

pagasts 

Nosacījumu 

izstrāde 

jaunām 

apbūves 

zonām 

Jāizstrādā nosacījumi, lai jaunas apbūves 

teritorijas netiktu tikai sadalītas un pārdotas, 

bet, lai būtu pienākums izbūvēt ēkas (pārdot 

ar nosacījumu, ka 6-9 mēnešu laikā uz 

zemes gabala ir jābūt uzbūvētai ēkai). Tā 

novērstu spekulatīvas darbības ar zemi. 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Jaunu aprobežojumu noteikšanu privāto īpašumu 

izmantošanai jāvērtē izstrādājot Valmieras novada 

teritorijas plānojumu. Viens no instrumentiem 

varētu būt detālplānojuma izstrāde un tā rezultātā - 

administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu 

slēgšana starp pašvaldību un privāto attīstītāju. 

Viens no būtiskiem trūkumiem ir finansējuma 

trūkums mājokļa iegādei vai izīrēšanai. 

Attīstības programmas rīcības plānā vidēja termiņa 

prioritātē VP2 rīcības virzienā RV3 uzdevuma U2-2 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

“Sadarbībā ar nacionālā līmeņa institūcijām un 

finanšu sektoru pilnveidot mājokļa iegādes un 

atjaunošanas finansēšanas mehānismus un tiesisko 

regulējumu” ir iekļauts pasākums “Ilgtermiņa 

kreditēšanas un finansēšanas mehānismu izveides 

veicināšana”. 

3.  Fiziska 

persona 

Valmiermuiža, 

Valmieras 

pagasts 

Vienādas 

nozīmes ielu 

krustojumus 

Privātmāju teritorijās neparedzēt galvenos 

ceļus, bet gan veidot vienādas nozīmes 

krustojumus, piemēram, Valmiermuižā, 

Burkānciemā un citur. 

Ņemts 

vērā 

Stratēģijas (4.2. nodaļa) Vadlīnijas dzīvojamai 

apbūvei attīstībai paredz: “Dzīvojamās apbūves 

teritorijās jānodrošina funkcionāla, estētiska, ērta, 

droša un zaļa dzīves telpa: 

- ielu tīklu jāplāno, paredzot dzīvojamai zonai 

atbilstošu satiksmes organizāciju un satiksmes 

dalībnieku drošību, tostarp dzīvojamos kvartālos pēc 

iespējas jāizvērtē kategoriju pazemināšana 

galvenajām ielām (ceļiem) tā vietā organizējot 

satiksmi pa vietējas nozīmes ielu tīklu.” 

4.  Fiziska 

persona 

Valmiermuiža, 

Valmieras 

pagasts 

Nebūvēt īres 

namus, bet 

pastāvīgus, 

īpašumā 

esošus 

mājokļus 

Uzskata, ka īres namu būvniecībā ir 

problēma. Ja iedzīvotāji nav spējīgi paņemt 

kredītu un nopirkt īpašumu, tad izvēlas īres 

mājokli. Kā redzams, īres cena nereti ir 

augstāka nekā kredīta ikmēneša maksājums. 

Iespējams, daļa šo īrnieku ir nelegāli 

nodarbināti un viņiem nav iespējams saņemt 

kredītu bankā. Iespējams, īres namu 

būvniecība var veicināt nelegālu 

nodarbinātību. 

Nav 

iekļauts 

Atbilde sanāksmes laikā: Skaidrojam, ka Valmieras 

pašvaldības īres namu projekts ir realizēts kā 

biznesa projekts ciešā valsts kontroles un 

konkurences padomes uzraudzībā. Tika konstatēts, 

ka privātais sektors nepiedāvā masveidā īres 

dzīvokļus, bet pamatā būvē jaunbūves un pārdod 

dzīvokļus. Tādēļ tika pieņemts lēmums, ka 

pašvaldībai nav jāiejaucas jau nosegtā nekustamā 

īpašuma attīstīšanas tirgus daļā, bet jābūvē īres 

nami, atbalstot jaunus speciālistus, jaunas ģimenes, 

veicinot iespēju iegādāties pastāvīgu mājokli, un 

vienlaikus īres mājokļi palīdzētu izskaust arī 

nelegālu īpašumu īrēšanu. 

Attīstības programmas rīcības plānā vidēja termiņa 

prioritātē VP2 rīcības virzienā RV3 ir izvirzīts 

uzdevums U2 Attīstīt īres mājokļus.  

5.  Fiziska 

persona 

Burtnieku 

pagasts 

Velosipēdu 

ceļu izveide 

gar autoceļiem 

Jautā: kāds ir plāns ar veloceliņiem 

Burtnieku novadā? Šobrīd ir dažādi 

velomaršruti, bet nav velo ceļi. Ar ģimeni 

patīk braukt ar velosipēdiem, bet jūtas 

nedroši uz ceļiem. 

Ņemts 

vērā 

Jaunu velosipēdu ceļu plānošana ir iekļauta 

Attīstības programmas rīcības plānā vidēja termiņa 

prioritātē VP2 rīcības virzienā RV1 ir izvirzīts 

uzdevums U3-1 Attīstīt mikromobilitātes 

infrastruktūru ikdienas lietošanai, kura ietvaros gan 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

ar valsts, gan pašvaldības līdzdalību plānots attīstīt 

mikromobilitātes infrastruktūru 10 km rādiusā ap 

Valmieru un 3 km rādiusā ap citiem novada 

centriem. Investīciju plānā iekļauts projekts “Velo 

un gājēju ceļa (~950 m) izbūve no autoceļa A3 uz 

“Pilātu” ciemu”. 

Velosipēdu ceļi un satiksmes drošības uzlabošanas 

pasākumi paredzēti arī uzdevuma U2-2 Attīstīt 

pilsētu un ciemu satiksmes infrastruktūru ietvaros. 

6.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

pagasts, Pilāti 

Pilātu ciema 

attīstība 

jautā: kad plānots izstrādāt teritorijas 

plānojumu, lai redzētu iespējamo apbūvi, 

ceļus, infrastruktūru? Interesē Pilātu ciema 

attīstība 

Ņemts 

vērā 

Atbilde sanāksmes laikā: Situācija Pilātos ir 

sarežģīta, jo savā laikā iedzīvotāji ir iegādājušies 

apbūves zemes bez izveidota ielu tīkla, un vēlāk bez 

atlīdzības cilvēki nevēlas nodalīt zemi ielām. Šobrīd 

sarunas notiek par iespējamajiem variantiem ar 

īpašniekiem, lai mēģinātu risināt jautājumu Pilātos 

par piekļūšanu īpašumiem. 

Attīstības programmas rīcības plānā vidēja termiņa 

prioritātē VP2 rīcības virzienā RV1 ir izvirzīts 

uzdevums U2-1 Attīstīt transporta tīklu Valmieras 

novadā un apdzīvoto vietu savienojumus ar 

Valmieru un pasākums "Valmieras novada vispārīga 

transporta attīstības plāna izstrāde”, kura ietvaros 

tiks veikta Valmieras novadā esošo valsts un 

pašvaldību autoceļu un ielu stāvokļa apzināšana, 

izvērtēti posmi, kuros nepieciešama 

veloinfrastruktūras izbūve, ar mērķi noteikt jaunas 

apbūves teritorijas un attīstīt apdzīvoto vietu ielu 

tīklu tiks izvērtēti esošie teritorijas plānojumi, 

lokālplānojumi un detālplānojumi, apkopota 

informācija par nekustamo īpašumiem bez piekļuves 

no publiskajiem ceļiem (piem., Pilātu ciems 

Valmieras pagastā, vasarnīcu ciemos), plānotas 

jaunas ielas un pašvaldības ceļi, izstrādāts iedalījums 

kategorijās, noteikti pašvaldības satiksmes 

infrastruktūras attīstības prioritārie posmi 

nākamajiem investīciju periodiem un plānota 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

nekustamā īpašuma atsavināšana izbūvējamiem 

ceļiem, ielām. 

7.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Pašvaldības 

iesaiste 

mājokļa 

jautājumos 

Šobrīd īpašumu cenas ir virs tirgus, kas 

neatbilst algu līmenim. Rosina pašvaldībai 

šo ņemt vērā, piemēram, neveidojot izsoles 

īpašumu iegādei. 

 

Nav 

ņemts 

vērā 

Atbilde sanāksmes laikā: Pārdošana izsolē ir 

pašvaldības mantas atsavināšanas pamatveids 

(saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu). 

 

8.  Fiziska 

persona 

Burtnieku 

apvienība 

Interneta 

ātrums 

komentē: Interneta attīstīšanu līdz 100 Mbit 

Burtnieku apvienībā jau ir parasta lieta, to 

var nelikt stratēģijā. Mobilo tīklu operatori 

veido pieslēgumus optiskajiem tīkliem un 

tuvākā laikā 100 Mbit būs katrā 

mājsaimniecībā. 

Nav 

iekļauts 

Valmieras novadā ir daudz teritoriju, kurās interneta 

ātrums nav nodrošināts. Stratēģijas 4.4. nodaļā 

Vadlīnijas transporta un tehniskās infrastruktūras 

plānošanai un attīstībai nosaka un 12.attēlā ir 

parādītas teritorijas, kur nepieciešams uzlabot sakaru 

infrastruktūru interneta ātruma palielināšanai.  

9.  Fiziska 

persona 

Dikļu pagasts Kā novada 

līmeņa centru 

definēt Dikļus, 

bet Kocēnus – 

kā Valmieras 

piepilsētas 

apbūvi 

Kā Valmieras novada attīstības centru 

definēt, piemēram, Dikļus nevis Kocēnus, jo 

tie jau ir salīdzinoši attīstīts ciems un 

perspektīvā vēl ciešāk “saaugs” ar Valmieru 

Ņemts 

vērā 

Diskusija sanāksmes laikā: Dikļos dzīvo 375 

iedzīvotāji, atrodas pirmsskolas un pamatizglītības 

iestāde, kultūras nams, bibliotēka, ģimenes ārsts, 

sociālie pakalpojumi. 

Kocēni atrodas 2-3 km attālumā no Valmieras un 

jau izmanto lielu daļu Valmierā pieejamo publisko 

pakalpojumu. 

Stratēģijas Apdzīvojuma struktūra un novada centru 

struktūra (4.2. nodaļa) nosaka, ka Dikļi ir vietējas 

nozīmes centrs un Kocēni – novada nozīmes centrs 

un atrodas Valmieras piepilsētas areālā un attīstās kā 

piepilsētas centrs. 

10.  Fiziska 

persona 

Bērzaines 

pagasts 

Ģimenes ārsta 

pakalpojumu 

saņemšanu 

Bērzaines 

pagastā 

jautā: kad plānojas veselības iespējas 

saņemšana Bērzaines pagastā? 

 

Ņemts 

vērā 

Atbilde sanāksmes laikā: Pašvaldība atbalsta un 

turpmāk atbalstīs ar telpu nodrošināšanu. 

Attīstības programmas rīcības plānā vidēja termiņa 

prioritātē VP1 rīcības virzienā RV4 ir izvirzīts 

uzdevums U2-2 Veicināt ģimenes ārstu un 

ambulatoro pakalpojumu pieejamību Valmieras 

novadā un pasākums “Ģimenes ārstu un speciālistu 

prakšu vietu un feldšeru punktu attīstība”. 

11.  Fiziska 

persona 

Bērzaines 

pagasts 

uzlabot 

dzeramā ūdens 

kvalitāti 

jautā: kad un kā tiek plānots uzlabot kritisko 

ūdens kvalitāti Bērzaines pagastā? 

Ņemts 

vērā 

Attīstības programmas rīcības plānā vidēja termiņa 

prioritātē VP2 rīcības virzienā RV2 ir izvirzīts 

uzdevums U1-1-3 Attīstīt ūdenssaimniecību 

aglomerācijās ar CE mazāku par 2 000 un pasākums 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

“Ūdenssaimniecības attīstība novada ciemos ar CE 

mazāku par 2 000”, kura ietvaros tiks veikta Kocēnu 

apvienības ciemu (Dikļu, Kocēnu, Rubenes, 

Vaidavas, Zilaiskalna, Bērzaine) ūdenssaimniecības 

attīstība tehniski ekonomiskā izvērtēšana un 

būvniecība. 

12.  Fiziska 

persona 

Zilākalna 

pagasts 

Zilākalnā 

nepieciešams 

skolēnu 

autobuss uz 

Kocēniem 

Kāpēc bērni no Zilākalna netiek vesti uz 

Kocēniem ar pašvaldības autobusu uz 

izglītības iestādi? Vai tas tiek plānots kaut 

kad beidzot? Vai tiešām šim autobusam, kas 

ved bērnus no un uz Bērzaini nevar arī 

Zilākalnā iebraukt? 

Neviens autobuss neiet uz Kocēniem no 

Zilākalna. Ja bērnam jābrauc ar satiksmes 

autobusu uz Valmieru, tad arī jāizbrauc ar 

autobusu, kas iziet 6:50, lai pēc tam vēl ar 

pilsētas autobusu tiktu uz Kocēniem un 

paspētu uz stundām.  

Ņemts 

vērā 

Atbilde sanāksmes laikā: Kopš tika slēgta Bērzaines 

skola, skolēnu pārvadājumu maršruts ir pagarināts 

no Tožām līdz Bērzainei. Vēl vairāk pagarināt 

nozīmētu vēl agrāk celt bērnus. 

No Zilākalna var labi nokļūt uz Valmieru. 

Skolēnu pārvadājumu maršrutu plānošana jaunajā 

Valmieras novadā no dzīves vietas uz skolu (tiks 

plānoti 2022. gada pirmā pusgada laikā). 

 

Attīstības programmas rīcības plānā vidēja termiņa 

prioritātē VP2 rīcības virzienā RV2 ir izvirzīts 

uzdevums U2-3 “Attīstīt sabiedriskā transporta un 

mobilitātes infrastruktūru un pakalpojumus” un 

pasākums “Pasažieru pārvadājumu un Valmieras 

novada maršrutu tīkla izvērtēšana un labāko 

risinājumu izstrāde”, kura ietvaros apzināti esošie 

skolēnu pārvadājumu maršruti un plānotas izmaiņas, 

tostarp apvienojot ar sabiedriskā transporta 

maršrutiem. 

13.  Fiziska 

persona 

Kocēnu 

pagasts 

Valmieras 

pilsētas 

teritorijas 

paplašināšana 

Ierosina skaidri pateikt, ka Kocēnus un 

Valmiermuižu nākamo 5 gadu laikā ir 

pievienos Valmierai, efektīgāk organizējot 

komunālos pakalpojumus un ļaujot 

Valmierai paplašināties un attīstīties 

ražošanai un dzīvojamā fonda attīstībai 

Ņemts 

vērā 

Stratēģijas Apdzīvojuma struktūra un novada centru 

struktūra (4.2. nodaļa) nosaka, ka: 

“Paplašinoties Valmieras pilsētas infrastruktūrai un 

veidojot sasaisti ar pilsētas veloceļu, ielu tīklu, 

centralizētajām ūdenssaimniecības un 

siltumsaimniecības sistēmām), perspektīvā 

Valmieras pilsētas robežas paplašinās, iekļaujot 

pilsētas teritorijā Kaugurmuižu, Brandeļus, 

Valmiermuižu un citus ciemus un piepilsētas 

teritorijas. 

Savukārt Valmieras piepilsētas areālam – Kocēniem, 

Mūrmuižai, Kauguriem, Brenguļiem un citiem 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

ciemiem ~10 km Valmieras apkārtnē jāattīstās kā 

piepilsētas centriem, kas papildina Valmieras 

pilsētas jaudu ar mājokļiem un darba vietām (ciemu 

paplašināšana) un kas ir savienoti ar pilsētu ar ērtu 

sabiedrisko transportu un autoceļu un 

mikromobilitātes infrastruktūru.”  

14.  Fiziska 

persona 

Zilākalna 

pagasts 

V213 

Valmiera –

Mujāni 

remonts 

Solītais remontētais-asfaltētais (ar 

uzbērumu) Mujānu ceļš tā arī nav, lai gan 

jau pāris gadus atpakaļ tika uzsākts. 

Ņemts 

vērā 

Attīstības programmas rīcības plānā vidēja termiņa 

prioritātē VP2 rīcības virzienā RV1 ir izvirzīts 

uzdevums “U2-1 Attīstīt transporta tīklu Valmieras 

novadā un apdzīvoto vietu savienojumus ar 

Valmieru” un pasākums “Valsts autoceļu 

uzlabošanas sekmēšana, tostarp izvērtējot vietējo 

valsts autoceļu pārņemšanu pašvaldības pārziņā”, 

kurā ietverta pašvaldības līdzdalība valsts autoceļu 

projektu sagatavošanā un izvērtējums valsts vietējo 

autoceļu pārņemšanai pie pamatotas valsts budžeta 

mērķdotācijas arī autoceļš V213 Valmiera–Mujāni 

Kocēnu pagastā posms Tilgaļi-Mujāni- pagrieziens 

uz Zilokalnu un autoceļš V214 Mujāni–Zilākalna 

stacija. 

15.  Valmieras 

novada 

pašvaldība  

Kocēnu 

pagasts 

Jauniešu centri 

Kocēnos un 

apkārtējos 

ciemos 

jautā: vai ir plānots attīstīt vietu Kocēnos un 

apkārtējos ciemos, kur jauniešiem tikties 

neformālā vidē? 

Ņemts 

vērā 

Attīstības programmas rīcības plānā vidēja termiņa 

prioritātē VP1 rīcības virzienā RV5 ir izvirzīts 

uzdevums “U1 Pilnveidot Valmieras novada darbu 

ar jaunatni un sniegt atbalstu jauniešu neformālajai 

izglītībai un patstāvīgas dzīves prasmju ieguvei” un 

pasākums “Valmieras novada Jaunatnes politikas 

plāna izstrāde” un pasākums “Jauniešu centru 

infrastruktūras un ārtelpas uzlabošana interešu 

izglītībai, neformālai izglītībai un lietderīgai brīvā 

laika pavadīšanai”, kuru ietvaros tiks plānoti 

jauniešu centri. 

16.  Fiziska 

persona 

Kocēnu 

pagasts 

Jauniešu 

centrus 

jāveido pie 

skolām 

Ierosina jauniešu brīvā laika iespējas attīstīt 

tieši pie skolām. 

Ņemts 

vērā 

Attīstības programmas rīcības plānā vidēja termiņa 

prioritātē VP1 rīcības virzienā RV5 ir izvirzīts 

uzdevums “U1 Pilnveidot Valmieras novada darbu 

ar jaunatni un sniegt atbalstu jauniešu neformālajai 

izglītībai un patstāvīgas dzīves prasmju ieguvei” un 

pasākums “Jauniešu centru infrastruktūras un 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

ārtelpas uzlabošana interešu izglītībai, neformālai 

izglītībai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.”, 

kurā cita starpā ir atzīmēta “sadarbība vispārējās 

izglītības iestādēm ar jauniešu centriem (izglītības 

resursu koplietošana), tādējādi nodrošinot 

daudzveidīga interešu izglītības pakalpojuma 

pieejamību visiem Valmieras novada bērniem un 

jauniešiem. 

Savukārt VP1 RV1 U1-2 “Attīstīt pieejamu un 

kvalitatīvu vispārējo izglītību un interešu izglītību” 

ietver pasākumus “Mācību vides uzlabošana interešu 

izglītībai”, kas paredz labiekārtotas teritorijas skolu 

tuvumā jauniešu pulcēšanās vietām. 

17.  Valmieras 

novada 

pašvaldība  

Kocēnu 

pagasts, 

Vaidava 

Vietas, kur 

jauniešiem 

pulcēties 

Nav nepieciešami lieli līdzekļi, lai jaunatni 

izklaidētu. Ierosina pie skolām paredzēt 

labiekārtotus un apgaismotus sporta 

laukumus, vietas, kur jauniešiem pulcēties.  

Vaidavā arī ir laukums, bet nav apgaismots.  

Daliņu stadions – pozitīvs piemērs. 

Kocēnu estrādē vajag mazu nojumīti. 

Ņemts 

vērā 

VP1 RV1 U1-2 “Attīstīt pieejamu un kvalitatīvu 

vispārējo izglītību un interešu izglītību” ietver 

pasākumus “Mācību vides uzlabošana interešu 

izglītībai”, kas paredz labiekārtotas teritorijas skolu 

tuvumā jauniešu pulcēšanās vietām. 

18.  Valmieras 

novada 

pašvaldība  

Kocēnu 

pagasts 

Jauniešu 

centru 

Kocēnos vajag 

jautā: vai ir plānots attīstīt vietu Kocēnos un 

apkārtējos ciemos, kur jauniešiem tikties 

neformālā vidē? 

Ja skola ir citur, tad bērni vairs vakarā neies 

uz jauniešu centru. 

Kocēnos tika veikta jauniešu aptauja un 

respondenti norādīja, ka pietrūkst nojumes, 

kur pulcēties.  

Kocēnos ir skautu centrs, bet nebija aktīvs 

apmeklējums. 

Jauniešu centru Kocēnos vajag. Jaunatnes 

nozarei ir izstrādāta stratēģija  

Ņemts 

vērā 

Attīstības programmas rīcības plānā vidēja termiņa 

prioritātē VP1 rīcības virzienā RV5 ir izvirzīts 

uzdevums “U1 Pilnveidot Valmieras novada darbu 

ar jaunatni un sniegt atbalstu jauniešu neformālajai 

izglītībai un patstāvīgas dzīves prasmju ieguvei” un 

pasākums “Jauniešu centru infrastruktūras un 

ārtelpas uzlabošana interešu izglītībai, neformālai 

izglītībai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.”, 

kurā paredzēts, ka tiks “Izbūvēta un sadarbībā ar 

jauniešu centriem un jauniešu organizācijām 

iekārtota infrastruktūra izmantošanai jauniešiem 

(telpas, labiekārtoti un apgaismoti sporta laukumi, 

laukumi un citas vietas skolu tuvumā, kur pulcēties 

jauniešiem). 

Nodrošināts nepieciešamais inventārs un aprīkojums 

interešu izglītībai skolās un jauniešu centros Dikļos, 

Rubenē, Vaidavā, Kocēnos, Strenčos, Mazsalacā un 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

citviet saskaņā ar Valmieras novada Jaunatnes 

politikas plānu.”  

19.  Fiziska 

persona 

Bērzaines 

pagasts 

Skaidras 

naudas 

norēķini par 

pašvaldības 

pakalpojumie

m 

Vai Bērzainē tiks atjaunota kase? 

Iedzīvotājiem maksājumi šobrīd jāveic tikai 

Valmierā, Kocēnos 

Nav 

ņemts 

vērā 

Atbilde sanāksmes laikā: Kasu darbība pamazām 

tiek samazināta, jo skaidru naudu nepieņem bankas, 

līdz ar to pašvaldības iestādes piemērojas. 

Pāreja būs pakāpeniska. 

20.  Divas 

fiziskas 

personas 

Kocēnu 

pagasts, 

Vaidava 

Vaidavas 

ezera 

labiekārtošana

s projektam 

Vairāki projekti kopš novada apvienošanās 

uz pagaidu laiku ir iesaldēti, piemēram 

Vaidavas ezera pludmales attīstīšana.  

Vai attīstoties Valmieras novadam netiks 

aizmirsts par mazākajiem ciemiem un jau 

izstrādātajiem projektiem? 

Vaidavas ezers ļoti apmeklēts. Karstākajās 

vasaras dienās autostāvvietā pie Vaidavas 

ezera bija 150-200 auto. Vaidavas ezera 

pludmale nav labiekārtota. 

Un arī nav izveidota infrastruktūra, kas nestu 

ieņēmumus (stāvvietas, kafejnīca), jo nevar 

vairs kā iepriekšējos laikos pa velti visu 

saņemt. 

Tūrisma takas caur privātīpašumiem nedrīkst 

plānot. 

Ņemts 

vērā 

Atbilde sanāksmes laikā: Plānots iemarķēt taku pa 

publiskiem ceļiem (iepriekš taku izstrādāja 

kultūrvēstures speciālisti neņemot vērā īpašumu 

struktūru).  

Plānots meklēt jaunu finansējumu. Iepriekš LVAFA 

projekta finansējumu neļāva pārcelt uz nākamo 

periodu un finansējums netika saņemts (Vaidavas 

ezers ir VARAM īpašums, pludmale – pašvaldības 

īpašums, un projektā atmaksāja tikai projektēšanas 

izmaksas un ģērbtuvju uzstādīšanu, nerealizēja 

laipas un stāvlaukumu. 

 

Attīstības programmas rīcības plānā vidēja termiņa 

prioritātē VP2 rīcības virzienā RV3 ir izvirzīts 

uzdevums U3-2 “Attīstīt velomaršrutus atpūtai, 

sportam un vietējam tūrismam” un pasākums 

“Vietējo velomaršrutu attīstība un velokustības 

drošības uzlabošanas veicināšana gar valsts 

autoceļiem”, kurā iekļauts vietējais velomaršruts 

“Valmiera – Sietiņiezis- Vaidava loks” (Nr. 120) 

gar valsts autoceļu (V213 Valmiera–Mujāni, V193 

Matīši–Bērzaine–Rubene, V190 Brieži–Vaidava–

Druļi–Baužu ezers, V189 Pievedceļš Sietiņiezim, 

u.c.) un pašvaldību autoceļu un ielu posmos, kā arī 

izveidots jauns pašvaldības ceļš gar Vaidavas ezera 

austrumu pusi pašvaldības ceļa ar kad.apz. 

96880040143 turpinājumā. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Kā arī VP2 rīcības virzienā RV5 uzdevumā U2 

“Veicināt nacionālo un reģionālo kultūras vērtību 

uzturēšanu un kultūras materiālā mantojuma 

mūsdienīgu izmantošanu” ir plānots pasākums 

“Vaidavas pilskalna un Vaidavas muižas apkārtnes 

teritoriju labiekārtošana”, tostarp Vaidavas ezera ZA 

pusē labiekārtota atpūtas vieta pie ūdens , uzlabota 

infrastruktūra un piekļuve apmeklētājiem, dabai 

saudzīgā veidā risinot apmeklētāju antropogēnas 

slodzes mazināšanu. 

21.  Fiziska 

persona 

Valmiera, 

Strenči, 

Kocēnu, 

Kauguru, 

Brenguļu, 

Trikātas, 

Jērcēnu, 

Plāņu, 

Valmieras 

pagasts 

(Gauja) 

Attīstīt 

peldvietas arī 

pie Kocēnu 

ezera un 

Gaujas  

Peldvietas attīstīt arī pie Kocēnu ezera un 

Gaujas ne tikai Vaidavā 

Ņemts 

vērā 

Atbilde sanāksmes laikā: Saskaņā ar noteikumiem 

peldvietas nevar realizēt vietās, kur ir mainīga 

gultne. Novadā ir arī Salacas upe, Burtnieku ezers, 

Trikātas ezers u.c., kur izbūvēt peldvietas.  

Peldvieta tiek plānota pie Brandeļa ezera (arī 

motorizēto līdzekļu lietošana). 

 

Attīstības programmas rīcības plānā vidēja termiņa 

prioritātē VP3 rīcības virzienā RV2 ir izvirzīts 

uzdevums U3-3 “Attīstīt atpūtas piedāvājumu pie un 

uz ūdens” un pasākums “Ūdens tūrisma maršrutu 

attīstība pa Gauju, Rūju, Salacu u.c. upēm” un plānā 

vidēja termiņa prioritātē VP2 rīcības virzienā RV5 ir 

izvirzīts uzdevums U1-2 “Pilnveidot publisko ūdeņu 

izmantošanu un pārvaldību un uzlabot ūdensmalu 

pieejamību”, kurā paredzēta gan atpūtas vietu, 

pludmaļu ierīkošana pie ūdeņiem, gan oficiālas 

peldvietas izveide. 

22.  Fiziska 

persona 

Bērzaine Attīstīt 

Bērzaines 

ciemu 

Kultūras dzīve tautas namā, kultūras 

pasākumi, jaunām ģimenēm ir interese 

Bērzaini izvēlēties par vietu, kur dzīvot, 

tādēļ jāpaplašina PII, jālabiekārto Briedes 

upes krasti, izveidot lokālu tūrisma trīsstūrī 

(Zilaiskalns-Dikļi-Bērzaine) to apvienojot ar 

tūrisma taku, Rubenes Baznīca, Zilākalna 

(maršruts Livonijas Indriķis Rubenē). 

Ņemts 

vērā 

Stratēģijā Bērzaines ciems ir noteikts kā vietējas 

nozīmes centrs. 

Attīstības programmas rīcības plānā attiecībā uz 

Bērzaines ciema attīstību ir paredzēti šādi pasākumi: 

VP2 RV1 U-2-1 pasākums “Valsts autoceļu 

uzlabošanas sekmēšana, tostarp izvērtējot vietējo 

valsts autoceļu pārņemšanu pašvaldības pārziņā”, 

kurā iekļauts autoceļš V193 Matīši–Bērzaine–
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Gājēju celiņa projekta realizācija (47 tūkst. 

eiro). 

Ceļa asfaltēšana (caur Tožām jau ir, vajag 

V193 Matīši–Bērzaine–Rubene līdz V215 

un V215 Dūķeri–Ķelpi līdz Tožām)  

Rubene un V215 Dūķeri–Ķelpi (asfaltēts ceļš 4,5 

km garumā). 

VP2 RV1 U-3-2 pasākums “Vietējo velomaršrutu 

attīstība un velokustības drošības uzlabošanas 

veicināšana gar valsts autoceļiem”, kas ietver vietējo 

velomaršrutu “Valmiera – Sietiņiezis- Vaidava loks” 

(Nr. 120) gar valsts autoceļu (V213 Valmiera–

Mujāni, V193 Matīši–Bērzaine–Rubene, V190 

Brieži–Vaidava–Druļi–Baužu ezers, V189 

Pievedceļš Sietiņiezim, u.c.) un pašvaldību autoceļu 

un ielu posmos, kā arī izveidots jauns pašvaldības 

ceļš gar Vaidavas ezera austrumu pusi pašvaldības 

ceļa ar kad.apz. 96880040143 turpinājumā; 

VP2 RV2 U1-1-3 pasākums “Ūdenssaimniecības 

attīstība novada ciemos ar CE mazāku par 2 000”, 

kas ietver Kocēnu apvienības ciemu (Dikļu, Kocēnu, 

Rubenes, Vaidavas, Zilaiskalna, Bērzaine) 

ūdenssaimniecības attīstību tehniski ekonomiskā 

izvērtēšanu un būvniecību.; 

VP2 RV4 U2-2 pasākums “Valmieras novada 

brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības stiprināšana”; 

VP3 RV2 U3-2 pasākums “Pārgājienu un 

velomaršrutu attīstība” paredz, ka tiks “Attīstīti, 

labiekārtoti, aprīkoti ar norādēm esošie tūrisma 

maršruti; 

Izstrādāti jauni novada un reģionālas nozīmes 

maršruti, piemēram, 

maršruts starp Dikļiem, Bērzaini un Zilokalnu 

“Livonijas Indriķis Rubenē”.  

Investīciju plānā iekļauti: 

“Bērzaines pagasta bibliotēkas energoefektivitātes 

uzlabošana”; 

“Bērzaines ciema ūdenssaimniecības attīstība” 

(centralizētās ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija 

0,7 km posmā). 

Gājēju ceļa projekts iekļauts 2023. gada investīciju 

plānā. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

23.  Valmieras 

novada 

pašvaldība  

Bērzaine Bērzaines 

iedzīvotāju 

kopiena 

Bērzainē ir spēcīga un saliedēta iedzīvotāju 

kopiena. 

Ņemts 

vērā 

Attīstības programmas rīcības plānā pasākumi 

kopienu atbalstam ir plānoti VP1 RV6 U1 “Veicināt 

saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību, 

aktīvu un spēcīgu kopienu veidošanos, nodrošinot 

atbalstošu vidi vietējo kopienu iniciatīvām” ietvaros 

24.  Fiziska 

persona 

Kocēnu 

pagasts 

Rubenes 

baznīca 

Uzskata, ka renovēti kultūrvēsturiskā 

mantojuma objekti piesaista tūristus, 

piemēram, Rubenes baznīca, Zilākalna 

tornis, sliežu velosipēds 

Pieņemts 

zināšanai 

Rīcības plānā vēl ir paredzēts VP2 RV5 U2-1 

pasākums “Skatu torņa būvniecība Zilākalnā, ceļu 

un taku seguma uzlabošana” un VP2 RV1 U3-2 

pasākums “Zaļā dzelzceļa tīkla attīstīšana” 

25.  Fiziska 

persona 

Kocēnu 

pagasts 

Parks aiz 

Kocēnu 

pamatskolas 

jautā: kāds ir attīstības plāns par parku un 

dīķi aiz Kocēnu pamatskolas? 

Ņemts 

vērā 

Atbilde sanāksmes laikā: Vēsturiski skolas parkā ir 

bijis ābeļdārzs. Ideja ir iztīrīt dīķi, parkā sastādīt 

senās ābeļu šķirnes, ko īstenotu sadarbībā ar 

vēstniecībām. Pašvaldības mērķis nav nodarboties 

ar uzņēmējdarbību, bet gan radīt vidi, kur to attīstīt. 

ābeles, iztīrīt dīķi 

Tā mēs turpinātu iesāktos darbus, līdzīgi kā ap 

Rubenes baznīcu. 

 

Iekļauts VP2 RV5 U2-2 pasākumā “Novada pilsētu 

un ciemu parku programma”, kurā tiks attīstīta 

mazpilsētu un ciemu atšķirīgā un raksturīgās 

pilsētvide, izceļot galveno parku vai citu nozīmīgu 

publisko teritoriju, veidojot pilsētvides objektus un 

uzlabojot zaļo zonu labiekārtojumu. 

Piemēram, turpināta Strenču pilsētas centra parka 

labiekārtošana, uzlabojot vēsturiskā parka 

labiekārtojumu, saglabājot kultūrainavu un tādējādi 

nodrošinot projekta “Jērcēnu muižas parku 

revitalizācija” turpināšana, Kokmuižas kompleksa 

teritorijas labiekārtošana u.c.  

26.  Fiziska 

persona 

Kocēnu 

pagasts  

Mazdārziņu 

starp šoseju un 

Kocēniem 

turpmākā 

izmantošana 

jautā: kāds attīstības plāns mazdārziņu 

teritorijai Kocēnos, kas atrodas līdzās A3 

šosejai? 

Nav 

ņemts 

vērā 

Atbilde sanāksmes laikā: Tiks izskatīts teritorijas 

plānojuma izstrādes laikā. 

Mazdārziņi, līdz kuriem ved asfaltēts un apgaismots 

ceļš. Bet vai tos pārvērst par dzīvojamo zonu, tas 

jāspriež kopā ar kocēniešiem. 

27.  Projekta 

“Vidzeme 

Kocēnu 

pagasts 

Par sociālo 

pakalpojumu 

Rīcības plānā ir uzsvars uz ēku saglabāšanu. 

Apšauba, vai, piemēram, pasākumi, kas 

Ņemts 

vērā 

Investīciju plānā:  
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

iekļauj” 

pārstāvis 

attīstību pie 

Mazsalacas 

slimnīcas 

saistīti ar Ziemeļvidzemes pakalpojuma 

centra attīstību un senioru mājas izveidi 

Dauguļos, dos labāko atdevi novadā sociālo 

pakalpojumu attīstībā. Turklāt Mazsalacā jau 

ir sociālie pakalpojumi. Cik vēl ir bērnu, 

ģimenes un iespējamo klientu Mazsalacā un 

apkārtnē, lai pakalpojumus paplašinātu? 

Ierosina pakalpojumus īstenot stratēģiski 

izdevīgās vietās, jo sasniedzamība 

Mazsalacā ir neērta un speciālistu piesaiste 

būs sarežģīta. 

projekts “Neizmantoto ēku un teritoriju pielāgošana 

novada apdzīvotajās vietās vietējās uzņēmējdarbības 

aktivitātēm”, kurā paredzēts pielāgot telpas 

uzņēmējdarbības, kopstrādes vajadzībām, piemēram, 

kopstrādes telpas ("Atvērtā garāža"), kā arī 

neizmantotās pašvaldības ēkas Mazsalacā, Brīvības 

bulvārī 4 sakārtošana. 

Par ēkas piemērotāko turpmāko izmantošanu 

jādiskutē redakcijas 2.0. apspriešanas laikā. 

28.  Projekta 

“Vidzeme 

iekļauj” 

pārstāvis 

Kocēnu 

pagasts 

Sociālie 

pakalpojumi 

bērniem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem 

Rīcības plānā ierosina iekļaut nodrošināt 

pakalpojumus arī bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP1 RV4 U1-1 pasākums “Sociālo 

pakalpojumu attīstīšana bērniem ar funkcionāliem 

un garīga rakstura traucējumiem, ar uzvedības 

traucējumiem, personām ar invaliditāti un 

prognozējamu invaliditāti, garīga rakstura 

traucējumiem (kā arī visu uzskaitīto grupu ģimenes 

locekļiem)”. 

Investīciju plānā:  

projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Valmieras 

novadā” 

29.  Valmieras 

novada 

pašvaldība  

Valmieras 

novads 

Ceļu projekts 

“Ziemeļu 

stīga” 

Ceļu projekts “Ziemeļu stīga” ir ļoti būtiska 

Mazsalacas un Rūjienas attīstībai. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV1 U1-2 pasākums 

“Ziemeļvidzemes transporta koridora „Ziemeļu 

stīga” attīstīšana”; 

 

Investīciju plānā:  

projekts “Rūjiena - Naukšēni "zaļā" dzelzceļa 

attīstība - kājāmgājēju/ velo taka” 

30.  Valmieras 

novada 

pašvaldība  

Valmieras 

novads 

Velo maršruts 

Limbaži – 

Aloja – 

Mazsalaca – 

Rūjiena – 

Igaunija 

Limbaži – Aloja – Mazsalaca – Rūjiena – 

Igaunija velo maršruts jau šobrīd ir plaši 

izmantots, nepieciešama ceļu papildus 

attīstīšana tūrisma popularizēšanai 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā:  

VP2 RV1 U3-2 pasākums “Reģionālā velo maršruta 

“Ziemeļu stīga” attīstība”; 

VP3 RV3 U3-2 pasākums “Tūrisma veicināšana ap 

Ziemeļvidzemes transporta koridoru „Ziemeļu stīga” 

 

Investīciju plānā: projekts “Rūjiena - Naukšēni 

"zaļā" dzelzceļa attīstība - kājāmgājēju/ velo taka” 



Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022. – 2028. gadam. Ziņojums par priekšlikumiem 

13 

Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

projekts “Rūjiena - Naukšēni "zaļā" dzelzceļa 

attīstība - kājāmgājēju/ velo taka” 

31.  Fiziska 

persona 

Mazsalaca, 

Skaņkalnes 

pagasts 

„Ziemeļu 

stīga” 

trūkstošais 

posms 

Mazsalaca - 

Staicele 

Pierobežas stiprināšana, tūrisma attīstība, 

dzīves vietas kvalitāte. Ziemeļu stīgu attīstīt, 

prioritāri asfaltējot iztrūkstošo Mazsalaca – 

Staicele posmu. 

 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV1 U1-2 pasākums 

“Ziemeļvidzemes transporta koridora „Ziemeļu 

stīga” attīstīšana”, norādot, ka prioritāri asfaltējams 

autoceļš V163 Mazsalaca–Staicele. 

 

Investīciju plānā: nav, jo V163 ir valsts autoceļš. 

 

32.  Fiziska 

persona 

Mazsalaca, 

Skaņkalnes 

pagasts  

Mazsalacas 

PII vietu skaits 

Mazsalacā šobrīd pietrūkst laba dzīves 

kvalitāte ģimenēm no infrastruktūras 

viedokļa, piemēram, pirmsskolas izglītības 

iestādē trūkst brīvas vietas. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP1 RV1 U1-1 pasākums 

“Pašvaldības pirmsskolas izglītības infrastruktūras 

attīstība”. 

 

Investīciju plānā: projekts “Mazsalacas pilsētas PII 

“Dārziņš” pārbūve un teritorijas labiekārtošana, 

energoefektivitātes paaugstināšana” 

 

33.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Ramata Ramatas PII Ir cilvēki Mazsalacā, kas tieši pieprasa vietu 

Ramatas PII. Uz Ramatu katru rītu un vakarā 

atpakaļ ir nodrošināts autobuss. 

Ramatā likvidēt sākumskolas klases (pārcelt 

uz Mazsalacu) un tajā vietā ielikt 

papildgrupas bērnudārzam. 

Ņemts 

vērā 

Tiks risināts pasākuma “Izglītības iestāžu tīkla 

attīstības plānošana” ietvaros (Rīcības plāna VP1 

RV1 U1-5-1) 

 

Investīciju plānā: Nav 

34.  Fiziska 

persona 

Mazsalaca, 

Skaņkalnes 

pagasts  

Mazsalacas 

vidusskolas 

izglītības 

kvalitāte 

Vecāki pieņem lēmumu bērnus vest mācīties 

vidusskolā uz Valmieru un neizmanto 

vietējo Mazsalacas vidusskolu, svarīgi 

saprast kāpēc tā ir – izglītības kvalitāte? 

Kvalitatīva vidējā izglītība var būt Valmierā, 

bet Mazsalacā jābūt labai pamata izglītībai 

Ņemts 

vērā 

Tiks risināts pasākuma “Izglītības iestāžu tīkla 

attīstības plānošana” ietvaros (Rīcības plāna VP1 

RV1 U1-5-1) 

 

Investīciju plānā: Nav 

35.  Fiziska 

persona 

Mazsalaca, 

Skaņkalnes 

pagasts 

Ekspreša 

autobusi – ātri 

sabiedriskā 

transporta reisi 

starp Valmieru 

un novada 

centriem 

Jārada iespējas, lai no Mazsalacas var ātrāk 

nokļūt Valmierā ar sabiedrisko transportu. 

Šobrīd brauciena ilgums 58 min. ar autobusu 

un 37 minūtēs ar vieglo automašīnu nerunā 

par labu sabiedriskajam transportam. 

Ņemts 

vērā 

Tiks risināts pasākuma “Pasažieru pārvadājumu un 

Valmieras novada maršrutu tīkla izvērtēšana un 

labāko risinājumu izstrāde” ietvaros (Rīcības plāna 

VP2 RV1 U2-3). 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

36.  Projekta 

“Vidzeme 

iekļauj” 

pārstāvis 

Kocēnu 

pagasts 

Biznesa 

inkubatora 

telpas 

Mazsalacā 

Ierosina Mazsalacā veidot biznesa 

inkubatora tipa vai koprades telpu 

pakalpojumus. 

Ņemts 

vērā 

Investīciju plānā:  

projekts “Neizmantoto ēku un teritoriju pielāgošana 

novada apdzīvotajās vietās vietējās uzņēmējdarbības 

aktivitātēm”, kurā paredzēts pielāgot telpas 

uzņēmējdarbības, kopstrādes vajadzībām, piemēram, 

kopstrādes telpas ("Atvērtā garāža"), kā arī 

neizmantotās pašvaldības ēkas Mazsalacā, Brīvības 

bulvārī 4 sakārtošana. 

37.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Mazsalaca Ūdenssaimnie

cība 

Mazsalacā nozīmīgs jautājums ir 

ūdenssaimniecība – tās kvalitāte un augstās 

izmaksas. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV1 U1-1-3 pasākums 

“Ūdenssaimniecības attīstība novada pilsētās ar CE 

mazāku par 2 000”. 

 

Investīciju plānā: projekts “Mazsalacas centralizēto 

ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas 

atjaunošana un paplašināšana” 

38.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Mazsalaca, 

Mazsalacas, 

Ramatas, Sēļu, 

Skaņkalnes 

pagasti 

Mājokļu 

pieejamība 

viena no aktuālākajām problēma ir 

kvalitatīvas dzīves vietas, mājokļu 

neesamība, arī Mazsalacas apvienībā. Ja 

valsts ar banku sektoru nevienosies, ka 

lielākai iedzīvotāju daļai ir iespēja saņemt 

hipotekāro kredītu īpašumu iegādei ārpus 

Valmieras, tad arī cilvēki nedzīvos laukos un 

neizmantos pakalpojumus 

Ņemts 

vērā 

Tiks risināts uzdevuma U2-2 “Sadarbībā ar 

nacionālā līmeņa institūcijām un finanšu sektoru 

pilnveidot mājokļa iegādes un atjaunošanas 

finansēšanas mehānismus un tiesisko regulējumu” 

ietvaros (Rīcības plāna VP2 RV3).  

 

Investīciju plānā ar mājokļa atjaunošanu saistītie 

projekti: 

“Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu 

būvniecībai” (8 milj. EUR); 

“Jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju sagatavošana”,  

“Mazcenas (tai skaitā sociālo dzīvokļu) izveide 

Zilākalna pagastā, Valmierā, Sedā, Strenčos u.c.” 

39.  Fiziska 

persona 

Mazsalaca Satiksmes 

organizācija 

(aplis) 

Mazsalacas 

centrā 

Ierosina rīcības plānā paredzēt satiksmes 

uzlabojumus Mazsalacas centrā.  

Nav 

ņemts 

vērā 

Satiksmes organizācija neapdraud satiksmes 

dalībnieku drošību, ko pierāda zemais ceļu 

satiksmes negadījumu skaits – divi CSNg. septiņu 

gadu laikā (01.01.2015.-14.12.2021. 

laiks:05.03.2018 07:32, zaudējumi TRL par 2534,17 

EUR, laiks:27.01.2017 11:15, zaudējumi TRL par 

741,57 EUR), un ir interesanta savdabīga vietzīme. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

  
40.  Fiziskas 

personas 

Mazsalaca Mazsalacas 

koka apbūves 

aizsardzības 

programma 

Netiek runāts par Mazsalacas identitāti – 

pilsētā ir koka apbūve, kas ir viena no 

Mazsalacas bagātībām. Ierosina paredzēt 

koka apbūves renovācijas programmu. 

Nepieciešams risināt kanalizācijas 

pieejamību Mazsalacas koka apbūves ēkām 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV5 U2-2 pasākums “Novada 

pilsētu un ciemu koka apbūves aizsardzības 

programmas”, kurā tiks veicināta mazpilsētu un 

ciemu vēsturiskās apbūves saglabāšana un kultūras 

identitātes izkopšana, kā arī uzlaboti iedzīvotāju 

dzīves apstākļi; 

izveidots atbalsta mehānisms īpašniekiem ēku 

restaurācijai un pārbūvei; 

risināts inženiertehniskais (kanalizācija) 

nodrošinājums. 

 

Investīciju plānā projekts “Mazpilsētu un ciemu 

koka apbūves aizsardzības atbalsta programmas”, 

kurā paredzēts atbalstīt privātīpašumu koka fasāžu 

saglabāšanu un restaurāciju. 

41.  Fiziska 

persona 

Mazsalaca Mazsalacas 

vidusskola – 

Vidzemes 

augstskolas 

tūrisma 

poligons 

Ierosina Mazsalacā paredzēt tūrisma 

poligonu Vidzemes augstskolai, kas parāda, 

kā jāattīstās tūrismam, kā jāattīstās 

Valtenberga muižai. Un sākot jau vispārējās 

izglītības līmeni, mācību programmas saistīt 

ar tūrismu. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV5 U2-1 pasākums 

“Mazsalacas Valtenberģu muižas ansambļa 

atjaunošana”. 

 

Investīciju plānā: projekts “Valtenberģu muižas 

kompleksa ēku un vides saglabāšana” 

42.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Mazsalaca kapsētu 

Svecīšu vakari 

unikāls - tieši Mazsalacā radās Svecīšu 

vakars 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV5 U1-4 pasākums “Kapsētu 

teritoriju apsaimniekošana, kapsētu digitalizācija”. 

 

Investīciju plānā: nav 

43.  Fiziskas 

personas 

Skaņaiskalns Salacas upes 

apsaimniekoša

nas plāns 

Skaņaiskalns - atpazīstamības simbols nr. 1. Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV5 U1-3 pasākums 

“Līdzdalība dabas parka “Salacas ieleja” dabas 

aizsardzības plāna izstrādē un ieviešanā” un 

investīciju projekts, kurā tiks izstrādāts Skaņākalna 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

dabas parka attīstības plāns. Apmeklētājiem 

nodrošināta un attīstīta Skaņākalna infrastruktūra. 

44.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Ramatas 

pagasts 

Ramatas 

Lielezers un 

purvi tam 

apkārt 

Man visinteresantākais dabas objekts 

Mazsalacas novadā šķiet Ramatas Lielezers 

un purvi tam apkārt. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP3 RV1 U1-4 pasākums 

“Līdzdalība dabas lieguma “Ziemeļu purvi” dabas 

aizsardzības plāna 2018. – 2028. gadam ieviešanā”. 

 

Investīciju plānā: nav 

45.  Fiziska 

persona 

Mazsalaca Valtenbergu 

muižas parks 

Valtenbergu muižas parka infrastruktūras 

attīstība. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV5 U2-1 pasākums 

“Mazsalacas Valtenberģu muižas ansambļa 

atjaunošana”. 

 

Investīciju plānā: projekts “Valtenberģu muižas 

kompleksa ēku un vides saglabāšana”. 

46.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde  

Mazsalaca Mazsalacas 

bijušais zivju 

ceha teritorija 

šobrīd zivju ceha teritorija neattīstās, 

lokācija industriālajam parkam ir laba, jo 

atrodas līdzās asfaltētam ceļam. Vienīgā 

problēma, ka Sadales tīkls ir samazinājis 

elektroapgādes jaudas. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP3 RV1 U1 pasākums “Mazsalacas 

bijušā “Zivju ceha” teritorijas sagatavošana 

uzņēmējdarbībai”. 

 

Investīciju plānā: perspektīvais projekts 

“Rūpnieciskas teritorijas izveide Mazsalacas 

bijušajā “Zivju cehā”. 

47.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde  

Naukšēni Ūdenssaimnie

cības attīstība 

Naukšēnos 

Ierosina precīzi definēt uzdevumus saistībā 

ar ūdens saimniecību, t.sk. uzdevumus, kas 

bijušajos novados palika nepabeigti. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV2 U1-1-3 pasākums 

“Ūdenssaimniecības attīstība novada ciemos ar CE 

mazāku par 2 000”. 

 

Investīciju plānā:  

projekts “Naukšēnu ciema ūdenssaimniecības 

attīstība”; 

projekts “Eriņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”. 

48.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Naukšēnu 

pagasts, Ķoņu 

pagasts 

Līdz šim 

izstrādāto 

būvprojektu 

realizācija 

Svarīgi ir realizēt jau līdz šim izstrādātos 

būvprojektus, piemēram, 

 Naukšēnu vidusskolas paplašināšana 

t.sk. pirmsskolas telpas, sporta zāle,  

 ielu apgaismojums Naukšēnu centrā un 

Eriņu ciemā,  

 aktīvās atpūtas laukums pie vidusskolas,  

 gājēju ietves izbūve līdz stadionam.  

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Rīcības plānā VP2 RV1 U2-2 pasākums “Valsts 

autoceļu kvalitātes uzlabošanas veicināšana 

apdzīvotajās vietās”, kurā viens no 

nepieciešamajiem projektiem - valsts autoceļa V180 

Naukšēni-Piksāri–Veckārķi pārbūve Naukšēnu 

ciemā posmā no Naukšēnu kultūras nama līdz Ķires 

krustojumam. 

 

Investīciju plānā:  
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

 Ļoti būtisks ceļš vietējiem iedzīvotājiem 

un uzņēmējiem ir V180 no Naukšēnu 

kultūras nama līdz Ķires krustojumam. 

projekts “Naukšēnu vidusskolas reorganizācija par 

pamatskolu, tai skaitā PII grupiņu izvietošana, 

sporta zāles pārbūve”; 

projekts “Naukšēnu vidusskolas internāta 

rekonstrukcija (jumta maiņa, fasāde, pārplānošana)”; 

projekts “Jaunas apgaismojuma līnijas izveide 

Naukšēnu apvienības Ķoņu pagasta Eriņu ciemā”; 

projekts “Basketbola laukuma un vingrošanas 

laukuma atjaunošana pie Naukšēnu vidusskolas”. 

49.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde  

Valmieras 

novads 

Stratēģijas 

virsmērķis 

“Iedzīvotāju labklājība” mainīt uz 

“Iedzīvotāju augsta dzīves kvalitāte”, jo tas 

iekļauj arī mūžizglītību un pašrealizāciju. 

Termins labklājība to neiekļauj. 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Stratēģijā ir noteikts stratēģiskais mērķis: 

“Valmieras novads - Eiropas līmeņa ekonomiskās 

attīstības, zināšanu un sabiedriskās dzīves izcilības 

teritorija ar dinamiski un viedi pārvaldītu vidi” 

50.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Naukšēnu 

pagasts, Ķoņu 

pagasts 

Sakaru 

kvalitātes 

uzlabošana 

pierobežā 

Apstiprina, ka iedzīvotāju dzīves vide ir 

jāuzlabo – infrastruktūra, vide.  

Būtiska ir sakaru kvalitātes uzlabošana 

pierobežā, arī blīvāk apdzīvotās teritorijās 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV6 U4-1 pasākums 

“Elektronisko un mobilo sakaru infrastruktūras 

attīstība”. 

 

Investīciju plānā: nav 

51.  Fiziska 

persona 

Naukšēnu 

pagasts, Ķoņu 

pagasts 

peldvietas 

Naukšēnos un 

Ķoņos 

Ierosina sakārtot Naukšēnos un Ķoņos 

esošās peldvietas.  

 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV5 U1-2 pasākums “Pludmaļu 

un atpūtas vietu pie ūdeņiem labiekārtošana”. 

kā arī citi VP2 RV5 U1-2 pasākumi. 

 

Investīciju plānā: nav 

52.  Fiziska 

persona 

Naukšēnu 

pagasts, Ķoņu 

pagasts 

Nometnes 

Piedzīvojumu 

parks 

"Ziemeļu 

Lācis" 

Ķoņu bijušajā skolas ēkā notiek nometnes, 

vide ir patīkama – daba, ūdens tuvums, 

klusums, kas varētu būt laba vieta Valmieras 

novadam, kur organizēt nometnes visās 

sezonās. Līdz šim organizēšanu veica bijušā 

Naukšēnu novada pašvaldība un skola. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP1 RV3 U2 pasākums “Iedzīvotāju 

fizisko aktivitāšu veicināšana”. 

kā arī citi VP2 RV5 U1-2 pasākumi. 

 

Investīciju plānā: nav 

53.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Gustavs 

Klucis 

Ierosina paredzēt kādu objektu par godu 

ķonietim Gustavam Klucim. 

Attīstīt Gustava Kluča muzeju līdzīgi kā tas 

ir izdarīts Daugavpilī 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Īpaši Gustavam Klucim veltītu objektu attīstības 

programmā nav iekļauti. Tomēr tādus var plānot 

Rīcības plāna VP1 RV2 U1-3 pasākuma “Novada 

izcilo personību kultūras, sporta un sabiedriskā 

ieguldījuma saglabāšana un popularizēšana” 

ietvaros. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Jautājumu izvērtēs izstrādājot Novada kultūras 

attīstības plānu (vai stratēģiju), kādu paredz Rīcības 

plāna VP1 RV2 U1-1 pasākums. 

54.  Fiziska 

persona 

Naukšēnu 

pagasts 

Naukšēnu 

bērnudārza 

rindas 

Bērnudārzos ir rindas. Ierosina izbūvēt 

papildus telpas jaunām grupām. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP1 RV1 U1-1 pasākums 

“Pašvaldības pirmsskolas izglītības infrastruktūras 

attīstība”. 

Investīciju plānā: projekts “Naukšēnu vidusskolas 

reorganizācija par pamatskolu, tai skaitā PII grupiņu 

izvietošana, sporta zāles pārbūve” 

55.  Valmieras 

novada 

pašvaldība  

Jeru un 

Naukšēnu 

pagasti 

Autoceļa 

V179 

Naukšēni–

Apsītes 

asfaltēšana 

Nepieciešams asfaltēt ceļu V179 ērtākai 

nokļūšanai uz Rūjienas – Valmieras ceļa 

P17, īsākam maršrutam no Naukšēniem uz 

Valmieru. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV1 U2-1 pasākums “Valsts 

autoceļu uzlabošanas sekmēšana, tostarp izvērtējot 

vietējo valsts autoceļu pārņemšanu pašvaldības 

pārziņā”, tostarp Naukšēnu ciema ar valsts autoceļa 

P17 Valmiera–Rūjiena–Igaunijas robeža (Unguriņi) 

savienošanai - asfalta seguma ieklāšana autoceļam 

V179 Naukšēni–Apsītes (uzlabots grantētā ceļa 5,3 

km garais posms). 

Investīciju plānā: nav 

56.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Vīzija un 

stratēģiskie 

mērķi 

Vīzija ir labi izvērsta un detalizēta, tai ir 

jābūt vadošajam vadmotīvam. Tomēr 

ierosina izveidot vīzijas īso versiju, lai 

ikviens to varētu ērti izmantot ikdienā 

SM1 un SM2 – neatbilst mērķu 

formulējumam, vairāk kā darbības. 

Sagaidāmie rādītāji nav saistīti ar 

stratēģiskajiem mērķiem, ir idejas, kā 

uzlabot stratēģiskos mērķus. 

Ierosina paredzēt vidēja termiņa mērķus, tas 

atvieglotu saistību starp dokumentiem. 

Trūkst pietiekami labas novada kartes pie 

portreta – jāpapildina ar dzīvojamajiem 

centriem, pagastu centriem. 

Ņemts 

vērā 

Stratēģijas vīzijas īso versiju redakcijā 2.0 izsaka 

stratēģiskais mērķis: “Valmieras novads - Eiropas 

līmeņa ekonomiskās attīstības, zināšanu un 

sabiedriskās dzīves izcilības teritorija ar dinamiski 

un viedi pārvaldītu vidi.” 

Redakcijā 2.0 ir trīs ilgtermiņa prioritātes. 

Sagaidāmie rādītāji ir pārsaukti par indikatoriem. 

Vidēja termiņa mērķi ir iekļauti vidēja termiņa 

plānošanas dokumentā – Attīstības programmā; 

Attīstības programmas stratēģiskās daļas sējums ir 

papildināts ar shēmu “Stratēģiskā ietvara struktūra”, 

kurā parādīta sasaiste starp ilgtermiņa un vidēja 

termiņa prioritātēm; 

Esošās situācijas kopsavilkums nav papildināts ar 

karti, jo Stratēģijā ir izmantotas daudz (astoņas) 

novada kartoshēmas, tostarp apdzīvojuma struktūras 

karte (4.2.nodaļa). 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

57.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Ķoņu pagasts Eriņu ciema 

iekļaušanās 

Rūjienas 

pilsētas 

struktūrā 

Ķoņi kā pagasta centrs īsti neeksistē, 

vēsturiski centrs ir veidojies ap Dīķeru 

muižu un Eriņu ciemu. Tuvākajā nākotnē 

saskata, ka visticamāk Eriņu teritorija tiks 

pievienota Rūjienas pilsētai. Šobrīd Eriņu 

ciema iedzīvotāji pakalpojumus brauc 

saņemt uz Rūjienu, tikai daļa tos saņem 

Naukšēnos. 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Stratēģijā noteikts princips, ka pagastu centri ir 

vietējās nozīmes centri, un līdz ar to arī Ķoņi ir 

vietējas nozīmes centrs (4.2.nodaļa). 

Eriņi kā centrs nav noteikts un iekļaujas reģionālas 

nozīmes centra Rūjiena piepilsētas teritorijā. 

 

58.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Naukšēnu 

pagasts, Ķoņu 

pagasts 

Precizējumi 

par 

aizsargājamām 

alejām 

Vides pārskatā izpētīja dabas pieminekļu 

sarakstu, ir precizējumi saistībā ar 

dendroloģiskiem stādījumiem un 

aizsargājamām alejām. 

Ņemts 

vērā 

Esošās situācijas un vides pārskatā papildinājums: 

Bauņu parks, Brenguļu “Čiekuržu” dendroloģiskie 

stādījumi,  

Briežmuižas lapegļu stādījumi, Dīķeres parks. 

59.  Fiziska 

persona 

Naukšēnu 

pagasts, Ķoņu 

pagasts 

Sabiedriskais 

transports 

Naukšēni-

Valmiera 

Ierosina pievērst uzmanību satiksmes 

autobusu kursēšanai no Valmieras līdz 

Naukšēniem 

Ieviest papildus autobusu reisus Rūjiena – 

Naukšēni. Strādājot skolā var redzēt, ka 

stundu saraksts tiek pielāgots VTU autobusu 

kursēšanas sarakstam, un bērni ne vienmēr 

apmeklē konsultācijas pēc stundām autobusu 

kursēšanas dēļ. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV1 U2-3 pasākums “Pasažieru 

pārvadājumu un Valmieras novada maršrutu tīkla 

izvērtēšana un labāko risinājumu izstrāde”. 

 

Investīciju plānā: nav 

60.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Naukšēnu 

pagasts, Ķoņu 

pagasts 

Naukšēnu 

novada 

uzsākto 

projektu 

iestrāde 

Valmieras 

novada 

plānošanas 

dokumentos 

Svarīgi ir realizēt jau līdz šim izstrādātos 

būvprojektus, piemēram, Naukšēnu 

vidusskolas paplašināšana t.sk. pirmsskolas 

telpas, sporta zāle, ielu apgaismojums 

Naukšēnu centrā un Eriņu ciemā, aktīvās 

atpūtas laukums pie vidusskolas, gājēju 

ietves izbūve līdz stadionam.  

Ļoti būtisks ceļš vietējiem iedzīvotājiem un 

uzņēmējiem ir V180 no Naukšēnu kultūras 

nama līdz Ķires krustojumam. 

Naukšēnu katlu mājas rekonstrukcija; 

 Naukšēnu muižas apsaimniekošana un 

izmantošana visai Vidzemei. 

Vislatvijas pludmales volejbola laukuma 

izveide visiem gadalaikiem 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Investīciju plānā iekļautie projekti Naukšēnu 

apvienības teritorijā: 

Basketbola laukuma un vingrošanas laukuma 

atjaunošana pie Naukšēnu vidusskolas; 

Naukšēnu vidusskolas reorganizācija par 

pamatskolu, tai skaitā PII grupiņu izvietošana, 

sporta zāles pārbūve; 

Naukšēnu vidusskolas internāta rekonstrukcija 

(jumta maiņa, fasāde, pārplānošana); 

Jaunas apgaismojuma līnijas izveide Naukšēnu 

apvienības Ķoņu pagasta Eriņu ciemā; 

Naukšēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība, Eriņu 

ciema ūdenssaimniecības attīstība (atjaunoti esošie 

centralizētās ūdensapgādes tīkli, tostarp izveidojot 

ūdensskaitītāju rādītāju attālinātās nolasīšanas 

sistēmu); 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Katlu mājas pārbūve Naukšēnos; 

Naukšēnu muižas apsaimniekošana un izmantošanas 

veicināšana; 

Rūjiena - Naukšēni "zaļā" dzelzceļa attīstība - 

kājāmgājēju/ velo taka. 

61.  Fiziska 

persona 

Rūjiena Mājoklis 

Rūjienā  

Rūjiena kā novada centrs, nozīmīgs centrs 

pierobežā, pat Kārķu pagastam.  

 

 

 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV3, tostarp U2 pasākums “Īres 

mājokļu programmas izstrāde”. 

 

Investīciju plānā projekts “Mazcenas (tai skaitā 

sociālo dzīvokļu) izveide Zilākalna pagastā, 

Valmierā, Sedā, Strenčos u.c.”, projekts 

“Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu 

būvniecībai” (Koka daudzdzīvokļu mājas) 

62.  Fiziska 

persona 

Rūjienas 

apvienība, 

Oleru muiža 

Ceļu 

asfaltēšana 

pierobežā un 

Latvijas 

pilsētu 

savienojumi ar 

Igaunijas 

pilsētām 

No Igaunijas iebraucot Latvijā, asfaltētie ceļi 

pāriet grants ceļos. Robeža nav fiziska – kā 

jūra. Ceļam ir jāturpinās neatkarīgi no valsts. 

Neattīstīts ceļu tīkls Igaunijas pierobežā 

kaitē Valmieras novada ekonomikai un 

tūrismam. Tālāk caur Lodi ved maršruts uz 

Abja- Paluoja un tālāk uz Vīlandi. 

Svarīgi savienot – Rūjiena – Lode – Abja – 

Vīlande Karksi-Nuija ir līkumains un 

vietējās nozīmes ceļi – uz Oleru muižu vajag 

melno segumu. 

Savienojums uz Abju atrisinātu arī Lodes 

savienojumu – V177. 

Moisakillas un Pērnavas virziens. Saslēgt ar 

tiem ceļiem, kas Igaunijā ir jau ar melno 

segumu (jo tā nav jūra, vai siena, ir 

jāturpinās) 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV1 U1-2 pasākums “Latvijas 

pierobežas pieejamības un Igaunijas sasniedzamības 

uzlabošana”, tostarp “Pašvaldības līdzdalība valsts 

autoceļa P17 Valmiera – Rūjiena - Igaunijas robeža 

(Unguriņi) projekta nepieciešamības virzīšanā 

posmā no Rūjienas līdz Igaunijas robežai; 

Uzlabots ceļu savienojums ar Igaunijas Vīlandes 

pilsētu. 

Pašvaldības līdzdalība valsts autoceļu V177 Ķoņi–

Lode–Arakste un V176 Sīļi–Igaunijas robeža 

projekta nepieciešamības virzīšanā; 

Asfaltēti ceļi 10 km garumā; 

Uzlabota Igaunijas (Abja-Paluoja, Vīlande) un 

Valmieras novada Rūjienas, Naukšēnu, 

sasniedzamība iedzīvotājiem, tūristiem, 

uzņēmējiem. 

Investīciju plānā: nav 

63.  Fiziska 

persona 

Rūjiena Mazie biznesa 

inkubatori  

Attālinātā darba centrs Rūjienā vai tās 

tuvumā 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP3 RV1 U1 pasākums 

“Neizmantoto ēku un teritoriju pielāgošana vietējās 

uzņēmējdarbības aktivitātēm novada apdzīvotajās 

vietās” 

Investīciju plānā: projekts “Rūjienas tūrisma, 

uzņēmējdarbības, amatnieku apmācību, attālinātā 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

darba un radošā centra "Amatu sēta" izveide Rīgas 

ielā 8” 

64.  Fiziska 

persona 

Rūjiena ģeoparks Ģeoparks tūrismam un iedzīvotāju atpūtai Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP1 RV3 U2 pasākums “Iedzīvotāju 

fizisko aktivitāšu veicināšana”, kurā tiks nodrošināts 

atbalsts (materiāli tehniskais atbalsts, sporta 

organizētāju atalgojums, sporta biedrību kapacitātes 

stiprināšana, nometņu, pasākumu organizēšana 

u.tml.) tautas sporta pasākumu un veselības 

veicināšanas aktivitāšu organizēšanai, cita starpā arī 

minēts “piedzīvojumu parks - "Ziemeļu Lācis"”. 

65.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Velo celiņš 

Ziemeļu stīgā 

Velo celiņš Ziemeļu stīgā gar Rūjienas - 

Valkas šoseju 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV1 U3-2 pasākums “Reģionālā 

velo maršruta “Ziemeļu stīga” attīstība”. 

66.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Rūjienas 

apvienība 

Rūjienas 

peldbaseins 

Vecās sporta zāles pārbūve par peldbaseinu 

Igaunijas pierobežas apkalpošanai. Surjāņu 

piemērs, Tirvā jauns komplekss.  

 

Sabiedriskās pirts vietā – jaunais peldbaseins 

(ierasta lieta Rūjienai un apkārtējiem 

pagastiem). 

 

Nav 

ņemts 

vērā 

Izvērtējot investīciju prioritātes, projekta iecere ir 

atlikta.  

67.  Fiziska 

persona 

Ipiķu pagasts Zaļa vide Zaļa, sakopta lauku vide. Esam palikuši tikai 

centrs. Ja būtu darba vietas, cilvēki paliktu.  

Nozīmīgi vēsturiski, ar armijas dibināšanu, 

Latvijas dzimšanas vieta. Kārlis Zariņš 

vēstnieks ir no Ipiķu pagasta. ar robežu 

bīdīšanu. 

Ņemts 

vērā 

Atbilstoši Stratēģijas apdzīvojuma struktūrai Ipiķi ir 

vietējas nozīmes centrs. 

68.  Fiziska 

persona 

Rūjiena Velo celiņi Jāattīsta veloceliņi. Salīdzināties, neatpalikt 

no Igaunijas veloceliņiem 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV1 U3 pasākumi, lai attīstītu 

mikromobilitātes infrastruktūru ikdienas lietošanai 

(U3-1) un pārgājienu un velomaršrutus U3-2. 

Investīciju plānā projekts “Velotrases izbūve 

Viestura laukumā, Rūjienā projektēšana un I kārtas 

izbūve”. 

69.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Rūjiena Ziemeļvidzem

es 

kultūrvēsturisk

ais centrs 

Ziemeļvidzemes kultūrvēsturiskā centra 

izveide (aušana, adīšana,) 

tautskola, amatnieku biedrība, kopiena 

 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP1 RV2 U1-3 pasākums 

“Ziemeļvidzemes kultūrvēstures mantojuma 

saglabāšanas centra izveide Rūjienā”. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Investīciju plānā projekts “Rūjienas tūrisma, 

uzņēmējdarbības, amatnieku apmācību, attālinātā 

darba un radošā centra "Amatu sēta" izveide Rīgas 

ielā 8” 

70.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Rūjiena Skolēnu 

pārvadājumi 

Izglītības sistēmu sakārtojot, jādomā par 

skolēnu pārvadājumiem. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV1 U2-3 pasākums “Pasažieru 

pārvadājumu un Valmieras novada maršrutu tīkla 

izvērtēšana un labāko risinājumu izstrāde” un 

pasākums “Skolēnu pārvadājumu autobusu parka 

modernizēšana”. 

Investīciju plānā projekts “Valmieras novada 

apvienību skolēnu pārvadājumu autobusu parka 

atjaunošana” 

71.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Nekustamā 

īpašuma tirgus 

pieprasījums 

pēc lauku 

mājām ar 2 ha 

zemes 

Mājas meklē, bet meklē ar vismaz 2 ha zemi. 

Pašvaldībai jāuztur datubāzi. Tā varētu 

panākt arī apdzīvojumu. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV3 U1 pasākums “Esošā 

dzīvojamā fonda izvērtēšana”. 

72.  Valmieras 

novada 

domes 

deputāts 

Valmieras 

novads 

Pašvaldības 

degradēto 

teritoriju 

sakārtošana 

Pareizais virziens - pašvaldība investē 

infrastruktūrā, pēc tam iznomā to 

uzņēmējdarbībai. Labs ir Valkas novada 

Kārķu pagasta piemērs, kur pašvaldība 

degradētā teritorijā ar Eiropas Savienības 

fondu līdzfinansējumu uzbūvēja ražošanas 

ēku un tālāk iznomāja (izsolīja) to uz 30 

gadiem SIA Wega kokapstrādes ražotnei.  

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP3 RV1 U1 pasākums 

“Neizmantoto ēku un teritoriju pielāgošana vietējās 

uzņēmējdarbības aktivitātēm novada apdzīvotajās 

vietās”, pasākums “Zaļās industriālās teritorijas 

sagatavošana Valmiermuižā” u.c. 

Investīciju plānā: “Jaunu ielu būvniecība”, 

“Pašvaldības ēkas Mazsalacā, Brīvības bulvārī 4 

pārbūve par uzņēmējdarbības/ kopstrādes centru, 

energofektivitātes uzlabošana”, projekts “Industriālo 

teritoriju attīstība Valmierā” (Eksporta un Zāļu ielu 

rajonā, Valmierā), “Zaļās industriālās teritorijas 

sagatavošana Valmiermuižā”, projekts “Loģistikas 

teritoriju attīstīšana Kocēnu pagasta “Viesturos” pie 

autoceļa A3”, “Rūpnieciskas teritorijas izveide 

Mazsalacas bijušajā “Zivju cehā”” un projekts 

“Pielāgotas telpas uzņēmējdarbības, kopstrādes 

vajadzībām, piemēram, kopstrādes telpas ("Atvērtā 

garāža"), kā arī neizmantotā pašvaldības ēka 

Mazsalacā, Brīvības bulvārī 4”. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

73.  Fiziskas 

personas 

Burtnieku 

apvienība 

Oleru muiža Oleriem ir nozīmīgi, ka Burtnieks attīstās. 

Burtnieka infrastruktūra ir novecojusi un 

domāta makšķerēšanai. Burtnieku apli 

izmanto velotūristi. 

Ņemts 

vērā 

Lai izmantotu “Burtnieku apli”, jāsavieno savieno 

Rūjienas šoseju (P17) ar Oleru Mazciemu. 

Trūkstošie ceļu posmi atrodas privātā īpašumā. 

Burtnieku ezers un apkārtne Valmieras novada 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir noteikta kā 

prioritāri attīstāma teritorija. 

74.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Rūjas upe Rūjas upes attīrīšana, peldvietu iekārtošana, 

laivošanas maršrutu attīstīšana. Plostu noma 

Naukšēnos. 

Vajag uz vietas laivu nomu. Vēl var nomāt 

Mazsalacā 

No Naukšēniem līdz Rūjienai – labi 

laivojama. No Rūjienas – vairāk koki 

sakrituši. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP3 RV2 U3-3 pasākums “Ūdens 

tūrisma maršrutu attīstība pa Gauju, Rūju, Salacu 

u.c. upēm”. 

 

75.  Fiziska 

persona 

Rūjiena Tūrisma 

informācijas 

centrs 

jautā: tūrisma centrs bija uz vietas, vai 

saglabāsies Rūjienas TIC? 

Nav 

ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP3 RV2 U3-1 pasākums “Valmieras 

novada tūrisma piedāvājuma koordinēšana”, kā arī 

uzdevuma U3-2 “Attīstīt lauku tūrisma tīklu un 

veicināt ekotūrismu”, kas paredz tūrisma produktus 

koordinēt vienotā Valmieras novada ietvarā. 

Izveidojot Valmieras novada pašvaldību un tās 

iestādi “Valmieras novada Tūrisma pārvaldi”, ir 

izveidota jauna tūrisma pārvaldības struktūra 

pašvaldībā. Pārvaldē ir vadītājs un tā vietnieks, 

uzņēmējdarbības speciālists, attīstības speciālists, 

starptautiskā tūrisma speciālists, mārketinga 

speciālisti, līdz ar to tiem pienākumi paredz darba 

uzdevumus ārpus biroja un tie nevar nodrošināt 

paralēli saviem darba pienākumiem klientu 

apkalpošanu tūrisma informācijas centrā. Šobrīd 

tūrisma informācijas punkta funkciju pilda Rūjienas 

izstāžu zāle, suvenīrus var iegādāties veikalā 

"Artavs". 

76.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Ziemeļvidzem

es biosfēras 

rezervāta 

zīmola 

izmantošana 

Par maz izmantojam Ziemeļvidzemes 

biosfēras rezervāta zīmolu (ražots ZBR, 

darbojas ZBR) 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes laikā 

ir apzināti galvenie Valmieras novadā ietilpstošo 

iepriekšējo novadu identitātes elementi; zīmola 

izstrāde iekļauta Rīcības plānā (skatīt VP2 RV6 U5 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

“Īstenot pārdomātu Valmieras novada zīmolvedību 

un vairot starptautisko atpazīstamību” pasākumus. 

77.  Fiziska 

persona 

Strenči Satiksmes 

mierināšana 

Strenčos 

Satiksmes mierināšanas pasākumi Strenčos 

tranzītielā. 

 Rīcības plānā: VP2 RV1 U1-1 pasākums “Satiksmes 

infrastruktūras attīstība pilsētās un ciemos TEN-T 

tīkla sasniedzamības uzlabošanai” 

78.  Valmieras 

novada 

pašvaldība  

Seda Sedas 

dzīvojamais 

fonds 

Ierosina atjaunot Sedas dzīvojamo fondu – 

nozīmīgs novada attīstības resurss. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV3 “Dzīvojamais fonds” 

uzdevumi un pasākumi, tostarp U1 pasākums “Esošā 

dzīvojamā fonda izvērtēšana” u.c. 

Investīciju plānā projekts “Mazcenas (tai skaitā 

sociālo dzīvokļu) izveide Zilākalna pagastā, 

Valmierā, Sedā, Strenčos u.c.” 

79.  Fiziska 

persona 

Strenči Rotaļu 

laukuma pie 

Strenču 

pamatskolas 

pieejamība 

iedzīvotājiem 

Ierosina padarīt pieejamāku bērnu rotaļu 

laukumu pie Strenču pamatskolas, jo to 

laikam drīkst izmantot tikai skolnieki, jo tajā 

ir ieguldīti skolas līdzekļi. 

Atbilde 

sniegta 

sanāksm

es laikā 

Rotaļu laukumus parasti izbūvē par pašvaldības 

līdzekļiem. Rotaļu laukums pie Strenču pamatskolas 

ir veidots kopā ar skolas finansiālo ieguldījumu, bet 

ir publiski pieejams ikvienam, veidots vietā, kur 

vairāk bērni pulcējas. 

80.  Fiziska 

persona 

Jērcēni, Plāņi Sakaru 

kvalitāte 

Jērcēnos un Plāņos kabeļi jau ir izbūvēti, 

līdz kuriem jāveido pieslēgums, sakaru 

kvalitāte ir zema. 

Ņemts 

vērā 

Iekļauti pasākumi VP2 RV1 U4 “Veicināt augstas 

veiktspējas sakaru infrastruktūras attīstību” attiecībā 

uz elektronisko sakaru platjoslas tīkla un mobilo 

sakaru infrastruktūras attīstības veicināšanu, tostarp 

Sadarbībā ar SM realizēti “pēdējās jūdzes” projekti, 

izbūvējot elektronisko sakaru platjoslas tīklus 

teritorijās, kur esošais interneta pieslēgums ir līdz 30 

Mb/s1 (Digitālās transformācijas pamatnostādnes 

2021.-2027. gadam: Platjoslas infrastruktūras 

attīstība – pēdējās jūdzes pieslēgumu izveide; 

Nākamās paaudzes tīkla izveide lauku teritorijām); 

Mājsaimniecībām nodrošināts interneta ātrums 

vismaz 100 Mb/s. 

Elektronisko sakaru pakalpojumi pieejami apjomā 

un kvalitātē, kas nepieciešami inovāciju, 

tautsaimniecības un mājsaimniecību vajadzībām – 

attālinātam darbam, mācībām, publisko 

pakalpojumu attālinātai saņemšanai; 

                                                 
1 Iekļauts, lai nodrošinātu pamatojumu Elektronisko sakaru likuma 18.1 panta 1.1 daļas nosacījumus (atruna par atlīdzību par zemes īpašumu atsavināšanu un apgrūtināšanu) 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Pašvaldības realizētajos projektos obligāta 

komponente – optisko elektronisko sakaru kabeļu 

kanalizācija; 

Iekļautas prasības jaunajos teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumos par optisko elektronisko 

sakaru kabeļu kanalizācijas nepieciešamību pie 

būvju pārbūvēm un jaunbūvēm; 

Radīti priekšnosacījumi piektā standartu paaudzes 

(5G) sakaru infrastruktūras nodrošinājumam. 

81.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Lidaparātu 

nosēšanās 

vietas 

Ierosina nākotnes perspektīvā attīstības 

dokumentos iekļaut ne tikai mērķus par 

automaģistrālēm, bet arī lidaparātu 

nosēšanās vietas 

Ņemts 

vērā 

Stratēģijas 4.4. nodaļā papildinātas Vadlīnijas 

transporta un tehniskās infrastruktūras plānošanai un 

attīstībai: 

“Jāattīsta infrastruktūra nākamo paaudžu transporta 

veidiem, tostarp elektroniskās uzlādes infrastruktūra, 

infrastruktūra bezpilotu lidaparātu (dronu) un mazās 

aviācijas gaisa satiksmes nodrošināšanai u.c.” 

82.  Fiziska 

persona 

Valmieras un 

Jērcēnu 

pagasti, 

Strenči 

Velo 

infrastruktūra 

posmā Strenči 

– Valmiera 

Ierosina A3 ceļa posmā Strenči – Valmiera 

paredzēt velo infrastruktūru. Informē, ka ir 

vairākas velo braucēju treniņu grupas, kas 

ikdienā brauc maršrutu Valmiera – Strenči – 

Trikāta – Brenguļi – Valmiera 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV1 U3-1 pasākums “Valsts un 

pašvaldības mikromobilitātes maršrutu attīstība uz 

valsts autoceļiem ap Valmieru un novada pilsētām”. 

Investīciju plānā – pirmais posms: projekts “Velo un 

gājēju ceļa (~950 m) izbūve no autoceļa A3 uz 

“Pilātu” ciemu”, kurā A3 posmā izbūvē AS 

“Latvijas Valsts ceļi” 

83.  Fiziska 

persona 

Jērcēnu 

pagasts 

Vēja parki Komentē, ka investīciju un rīcības plānā 

ieraudzīja, ka tiek plānota vēja parka izveide 

Sedas purva teritorijā (projekts “Vēja parka 

izveidošana izstrādātajos kūdras purvos”). 

Skaidro, ka Sedas purvs ir dabas liegums, 

kas aizliedz teritorijā uzstādīt vēja 

elektrostacijas. Sedas purvs ir būtiska putnu 

migrācijas vieta 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV1 U2-1 pasākums “Vēja 

enerģijas ražošanas vietu potenciāla izpēte, 

piemērotu teritoriju noteikšana”, kurā saistībā ar 

Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem 

Nr.303 “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 

individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem ir 

izvērtētas vietas, kurās atļauts izvietot vēja 

elektrostacijas; 

Iestrādātas prasības teritorijas plānojumā jaunu vēja 

parku attīstībai. 

kā arī Esošās situācijas raksturojums papildināts ar 

Valmieras novadā pieejamo atjaunīgo energoresursu 

raksturojumu. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

84.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Pašvaldības 

zemes, kur 

izvietot saules 

paneļu 

Ierosina vēja parku aizstāt ar saules 

paneļiem. Pašvaldībai jau ir brīva zeme 

saules paneļu izvietošanai. Jāsaprot, vai šajā 

vietā ir iespējams izvietot saules paneļus. 

Ņemts 

vērā 

Saules u.c. enerģijas izmantošanas uzsākšana ir 

paredzēta VP2 RV2 uzdevuma U2 “Veicināt pāreju 

uz atjaunīgajiem energoresursiem un aprites 

ekonomiku” ietvaros. 

Dažādu AER iekārtu izmantošanu Valmieras 

pilsētvidē paredz rīcības plānā: VP3 RV2 U1-1 

pasākums “Valmiera – viedo tehnoloģiju testēšanas 

un eksperimentēšanas vide”. 

Saules baterijas varētu tikt izmantotas pašvaldības 

ēku energoefektivitātes projektos (skat. investīciju 

plānā projektus Nr. 174. – 179.) 

85.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Jērcēnu 

pagasts 

Jērcēnmuižas 

atjaunošana 

Ierosina attīstības dokumentos iekļaut 

Jērcēnmuižas atjaunošanu.  

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Ir veikts projekts “Jērcēnu muižas parku 

revitalizācija”, 2021. gadā piešķirti līdzekļi Jērcēnu 

tautas nama - Jērcēnmuižas zāles remontam. 

Jērcēnu muiža nav valsts aizsardzības piemineklis. 

Investīcijas ir plānojamas saistībā ar esošajiem 

pakalpojumu objektiem Jērcēnmuižā vai Rīcības 

plāna: VP2 RV5 U2-2 pasākumu “Novada pilsētu un 

ciemu koka apbūves aizsardzības programmas”, 

kurā tiks veicināta mazpilsētu un ciemu vēsturiskās 

apbūves saglabāšana un kultūras identitātes 

izkopšana. 

86.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Kultūras 

pakalpojumu 

karte 

Vērš uzmanību, ka kultūras pakalpojumu 

kartē nav iekļautas visas bibliotēkas. 

Ņemts 

vērā 

Esošās situācijas raksturojuma nodaļā “Kultūras 

pakalpojumi” iekļautajā attēlā “Kultūras iestāžu 

izvietojums Valmieras novadā” ir pievienotas 

Valmieras filiālbibliotēkas novada pilsētās un 

pagastos, tostarp Jērcēnos.  

87.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Asfaltēt ceļu 

V232 

Ierosina asfaltēt ceļu V232 Daksti – Ķeiži - 

Rami, uzsver, ka ceļš ir stratēģiski nozīmīgs 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Autoceļam V232 Daksti–Jērcēni–Rami uzlabojumi 

saistīti ar velomaršruta “Tour de LatEst maršruta 

Cēsis - Valmiera – Trikāta – Strenči – Jērcēni – 

Valka attīstība” attīstību. 

88.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Mājoklis Ierosina novadā paredzēt modernu senioru 

namu, kas daļēji risinātu arī mājokļa 

jautājumu. Uzskata, ka daudzdzīvokļu ēkas 

jāatjauno ne tikai Sedā, bet kopumā novadā.  

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: VP2 RV3 Dzīvojamais fonds. 

Investīciju plānā projekts “Mazcenas (tai skaitā 

sociālo dzīvokļu) izveide Zilākalna pagastā, 

Valmierā, Sedā, Strenčos u.c.”, projekts 

“Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu 

būvniecībai” (Koka daudzdzīvokļu mājas). 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Attiecībā uz senioru namiem Rīcības plānā iekļauts 

VP1 RV4 U1-2 pasākums “Ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu izveide senioriem”, kurā 

tiks attīstīti projekti sadarbībā ar Labklājības 

ministriju. Kā pirmais investīciju projekts 

“Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu izveide 

senioriem, Beātes ielā Valmierā”. 

89.  Juridiska 

persona 

Valmiera Velo 

infrastruktūra 

Ierosina attīstīt Valmieras sadrumstaloto 

velo infrastruktūras tīklu, jo Valmierā ir 

vairāk darba vietu kā iedzīvotāju. Centrā ir 

jāskatās īpaši risinājumi, jo autokultūra 

uzreiz nemainīsies. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā iekļauts VP2 RV1 U3-1 pasākums 

“Valmieras novada mikromobilitātes plāna izstrāde” 

un pasākums “Valsts un pašvaldības 

mikromobilitātes maršrutu attīstība uz valsts 

autoceļiem ap Valmieru un novada pilsētām”, kurā 

noteikta pašvaldības līdzdalība valsts gājēju un 

velosipēdu ceļu infrastruktūras plānošanā 10 km 

garos valsts autoceļu posmos ap Valmieru. 

Investīciju plānā iekļauts pirmais projekts “Velo un 

gājēju ceļa (~950 m) izbūve no autoceļa A3 uz 

“Pilātu” ciemu”, kurā AS “Latvijas Valsts ceļi” 

izbūvē veloinfrastruktūru A3, savukārt pašvaldība – 

velo un gājēju ceļu (~950 m) no autoceļa A3 uz 

“Pilātu” ciemu. 

90.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

apkārtne 

Slēpošanas 

infrastruktūra 

jautā: kad un cik tiks piešķirts finansējums 

mūsdienīgas slēpošanas trases ierīkošanai 

pie vai ap Valmieru? 

 

Ņemts 

vērā 

Pašvaldība plāno investīciju projektu “Distanču 

slēpošanas trases ierīkošana pie Baiļiem Kauguru 

pagastā” 

91.  Fiziska 

persona 

Valmiera Cēsu iela, 

Rūpniecības 

iela, Linarda 

Laicēna iela 

jautā: vai noslodze iebraucot no Cēsu puses 

ir tik liela, ka vajadzīgs veidot jaunu ceļu? 

Uzskata, ka tiks sabojāta klusa un mierīga 

pastaigu vieta. 

Atbilde ir 

sniegta 

sanāksm

es laikā 

Jānis Baiks atbild sanāksmes laikā, ka ir jāsamazina 

transporta plūsma, kas brauc gar bērnudārzu pa 

Rūpniecības ielu. Pastaigu un bānīša ceļš netiks 

ietekmēts, L. Laicēna ielas pārbūves daļa būs 150m 

attālumā no tā. Tāpat būs paredzētas drošas vietas 

ielas šķērsošanai 

92.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Atlaides par 

pašvaldību 

iestāžu 

sniegtajiem 

pakalpojumie

m  

jautā: vai ir paredzētas pakalpojumu 

apmeklējuma cenu atlaides piemērot visiem 

novadā dzīvojošajiem vai tikai Valmierā 

deklarētajiem? Piemēram, peldbaseinā? 

Atbilde Atlaides tiek piemērotas visiem Valmieras novadā 

deklarētajiem iedzīvotājiem. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

93.  Valmieras 

novada 

pašvaldība  

Valmiera Joslu skaits 

Rīgas ielā 

Iebraucot no Rīgas puses, Rīgas iela ir 

pietiekami plata, lai izveidotu 3 joslas, kas 

iespējams mazinātu sastrēgumus u.c. 

Ierosina izvērtēt. 

Nav 

ņemts 

vērā 

Joslu skaita paplašināšana veicinās autotransporta 

orientētu satiksmes organizāciju. Šie un citi 

jautājumi ir izsverami Valmieras novada teritorijas 

plānojumā, kā arī ieviešot Attīstības programmas 

Rīcības plāna VP2 RV1 U2-1 pasākumu “Valmieras 

novada vispārīga transporta attīstības plāna 

izstrāde”. 

94.  Juridiska 

persona 

Valmiera Pašvaldības 

administrācija

s ēkas 

būvniecība 

kas ir paredzēts rīcības plānā iekļautajā 

pašvaldības administrācijas ēkas 

būvniecībā? 

Atbilde ir 

sniegta 

sanāksm

es laikā 

Jānis Baiks informē sanāksmes laikā, ka šobrīd tiek 

vestas pārrunas par administrācijas pārvietošanu uz 

Raiņa ielu 14, jo pašreizējā ēka Lāčplēša ielā 2 nav 

piemērota pašvaldības darbam jaunajā novadā. Bet 

jaunas ēkas būvniecība netiks plānota... Mērķis ir 

arī mazināt noslodzi uz centru. Esošās pašvaldības 

ēkai jāmeklē cits pielietojums. 

Attīstības programmas redakcijā 2.0 pasākums ir 

svītrots. 

95.  Fiziska 

persona 

Kauguru 

pagasts, 

Mūrmuiža  

Jāveido 

tirdzniecības 

centri 

piepilsētā 

Tirdzniecības centri jāveido ārpus pilsētas 

centra, piepilsētā, vietās, kur ir ērta 

piekļūšana ar transportu, kā rāda citu valstu 

pieredze 

Nav 

ņemts 

vērā 

Šobrīd stratēģijā priekšlikums nav iekļauts, 

pamatojoties uz nepietiekamo lielveikalu ietekmes 

izvērtējumu uz satiksmi, pilsētvidi, piepilsētas un 

lauku ainavu Stratēģijas un Attīstības programmas 

ietvaros. Jāatzīmē, ka populārākas kļūst 

pilsētplānošanas tendences plānot jauktu funkciju 

apbūvi, kur dzīvojamā funkcija tiek papildināta ar 

nelieliem tirdzniecības un sabiedriskiem objektiem, 

tā veidojot iedzīvotājiem pievilcīgu dzīves vietu.  

Jautājums jāizskata teritorijas plānojumā vai 

konkrētu teritoriju apbūvē. 

96.  Fiziska 

persona 

Kauguru 

pagasts, 

Mūrmuiža 

Administrāciju 

nekoncentrēt 

tikai 

Valmierā; 

 

Priekšlikumi 

novada 

teritorijas 

pārvaldes 

Rosina atcerēties par apdzīvotajām vietām 

ārpus Valmieras pilsētas. Ierosina 

pašvaldības iestādes izvietot plašāk pa 

novadu; tas nodrošinās plašāku 

apdzīvojumu. 

Prezentācijas veidā iesniegti priekšlikumi 

novada teritorijas pārvaldes efektīvākai 

organizēšanai un augsta līmeņa klientu 

apkalpošanas procesa organizēšanai: 

Ņemts 

vērā 

Stratēģijas Vadlīnijās publisko pakalpojumu 

plānošanai un centru nozīmes stiprināšanai ir 

noteikts, ka turpinās darbs pie pārvaldes struktūras 

izveides jaunizveidotajā novadā. Rīcības plānā ir 

vairāki pasākumi, kas ir tieši vērsti uz pārvaldes 

uzlabošanu, gan vērsti uz kādas nozares sakārtošanu, 

vienlaikus uzlabojot pārvaldību, piem. 

- VP2 RV6 U1 pasākums “Pašvaldības 

administrācijas iekšējo procesu un starpiestāžu 

sadarbības automatizācija”,  
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

efektīvākai 

organizēšanai 

1) Pagasta apvienību vietā veidot pagasta vai 

pilsētu pārvaldes. 

Katram pagastam un pilsētai savu pārvaldi. 

Pagasta vai pilsētu pārvaldes sastāvs: 

pārvaldnieks un klientu apkalpošanas 

speciālists(i). 

2) Apvienību pārvaldes pienākumu pārdales 

priekšlikums: 

 

 
3) Finanšu pārvaldīšanu veidot kā 

centralizētu funkciju, kas katram pagastam 

nodrošinātu “finanšu kontrolieri”. Šis amats 

kopā ar pārvaldnieku plāno un kontrolē 

finanšu izlietojumu pagastā. 

Vairākiem pagastiem var būt 1 centralizēts 

“finanšu kontrolieris”.  

Ieguvumi – ātrāka, kvalitatīvāka visa novada 

budžeta izstrāde, izpildes kontrole. 

4) Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas 

speciālistus centralizēt pēc pakļautības un arī 

funkcijām. Ieguvumi: slodzes izlīdzināšana, 

kompetences paplašināšana. 

- VP2 RV6 U2 pasākumi “Pašvaldības nekustamā 

īpašuma apsaimniekošanas uzraudzības sistēmas 

izveide”, “Attālinātā darbā balstīta darba 

organizācijas modeļa izstrāde Valmieras novada 

pašvaldībā”, 

- VP3 RV2 U1-2 pasākums “Pilna cikla pašvaldības 

e-vide uzņēmumiem”,  

- vairāki pasākumi satur darbinieku apmācības 

u.tml. 

 

Papildus tam tiek turpināts darbs pie valsts un 

pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla 

paplašināšanas iedzīvotāju ērtībām (Rīcības plāna 

VP2 RV6 U3 pasākums “Klientu apmeklētāju centru 

(KAC) attīstība”). 

 

Kā arī Rīcības plānā ir paredzēts stiprināt Valmieras 

novada lomu Vidzemes reģiona apkalpošanā, attīstot 

energoefektivitātes, notekūdeņu dūņu pārstrādes, 

aprites ekonomikas, mūžizglītības u.c. kompetenču 

centrus, izvērtējot jauno institūciju vai 

struktūrvienību izveidi turpmākajā procesā. 

 

Priekšlikumi pārvaldes darba organizācijai ir 

pieņemti zināšanai un izvērtēšanai, ieviešot attīstības 

programmas pasākumus. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas 

pakalpojuma nepieciešamību var pieteikt 

Klientu apkalpošanas speciālistam. 

5) Nekustamo īpašumu atsavināšanas 

procesa izpildi centralizēt. 

Pārvaldnieks sadarbībā ar centralizētiem 

speciālistiem izstrādā atsavināmo objektu 

plānu. Centralizētie speciālisti sasniedz 

labāko iespējamo atsavināšanas rezultātu 

novada labā. 

6) Klientu apkalpošanas speciālistam – 

matricas veida pakļautība 

 
Pārvaldniekam – Valmieras novada 

pašvaldības izpilddirektores vietnieks 

pagasta un pilsētu pārvaldes jautājumos. 

7) Klientu apkalpošanas speciālistus, ja tiem 

rastos nepilna slodze, var nodarbināt vienotā 

novada klientu apkalpošanas centra darbā – 

slodzes izlīdzināšana. Pārvaldnieku 

noslodzes izlīdzināšanai – amatu 

apvienošana ar citām vietējā mērogā 

nepieciešamām funkcijām, piemēram, 

nekustamo īpašumu apsaimniekošana. 

97.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Mazas 

kultūras vietas 

apkaimēs 

Mazas kultūras vietas apkaimēs. Ņemts 

vērā 

Mazas kultūras vietas apkaimēs tiek veidotas 

integrēti caur Rīcības plāna VP1 RV2 U1-1 

pasākumu “Atbalsts vietējiem kultūras līderiem”, 

nodrošinot pašvaldības atbalstu iedzīvotāju vietējām 

kultūras dzīves aktivizēšanas iniciatīvām, Rīcības 

plāna VP1 RV2 U1-3 pasākumu “Novada izcilo 

personību kultūras, sporta un sabiedriskā 

ieguldījuma saglabāšana un popularizēšana”, 

saglabājot un popularizējot novada izcilo personību 

kultūras, sporta un sabiedriskā ieguldījumu un 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

vienlaikus veidojot kultūrvietas un tūrisma objektus 

(muzeju, objektu izveide u.c. un VP1 RV6 U1 

pasākumu “Viedo ciemu un lokālo kultūras vietu 

attīstīšana Valmieras pilsētas apkaimēs un novada 

mazpilsētās”, kā arī uzsverot bibliotēku lomu 

stiprināšanu vietējās sabiedrības saliedēšanā. 

VP2 RV6 U4-3 ir iekļauta Valmieras novada 

koncepcijas par tirgu kā kultūrvietu izstrāde. 

98.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

novada 

tūrisma 

popularizēšana 

Igaunijā 

vai tiek plānota novada tūrisma 

popularizēšana Igaunijā? 

Ņemts 

vērā 

Atbilde sniegta sanāksmes laikā: Jau 2021. gadā 

sākās kampaņa par Valmieru kā igauņiem 

draudzīgāko pilsētu, turpmāk to jāpaplašina uz 

novadu. Tiek strādāts arī ar sociālajiem tīkliem un 

ziņu portāliem. 

Rīcības plānā ir iekļauts VP2 RV6 U4-2 pasākums 

“Valmieras novada saišu stiprināšana ar Igauniju”. 

99.  Juridiska 

persona 

Mazsalaca dzīvnieku 

patversme 

Mazsalacā 

jautā: kāpēc dzīvnieku patversme tiks 

izvietota Mazsalacā?  

Ņemts 

vērā 

Redakcijā 2.0 ir iekļauti divi pasākumi “Dzīvnieku 

kapsētas ierīkošana” un “Patversmes ēku būvniecība 

klaiņojošo dzīvnieku uzturēšanās nodrošināšanai”, 

abos paredzot vispirms veikt izpēti par labāko 

novietojumu. 

100.  Juridiska 

persona 

Valmiera Valmieras 

tirgus 

kāda ir plānota tirgus attīstība un tā loma? Ņemts 

vērā 

Investīciju projekts “Strauta ielas Valmierā pārbūve 

270 m” plānots tirgus teritorijas pieejamības 

uzlabošanai. 

Pašvaldība centīsies ieviest arī mājražotāju tirdziņus 

novadā (skat. Rīcības plāna VP3 RV1 U6)  

101.  Juridiska 

persona 

Valmiera Valmieras 

estrāde 

kāda ir estrādes nākotnes vīzija? Atbilde 

sniegta 

sanāksm

es laikā 

Jānis Baiks sanāksme laikā skaidro, ka lielas 

estrādes būvniecība šobrīd netiek plānota, jo 

māksliniekiem ir individuālas prasības un uz 

koncertiem ierodas ar savām iekārtām un skatuvi. 

Kā pirmā prioritāte ir Valmieras kultūras centra 

pārbūve. Novadā ir vairākas labas brīvdabas 

estrādes. 

102.  Fiziska 

persona 

Valmiera Valmieras 

kultūras centrs 

Valmierai ir vajadzīgs mūsdienīgs kultūras 

centrs/koncertzāle 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP1 RV2 U1-1 pasākums 

“Nacionālas nozīmes kultūras infrastruktūras 

attīstība” 

103.  Fiziska 

persona 

Valmiera Gaujas 

promenāde 

jāattīsta Gaujas promenāde Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP2 RV2 U1-3-2 pasākums “Plūdu 

riska pasākumu ieviešana Gaujas upei Valmierā” 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

104.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Mazsalaca 

 

Bibliotēku 

loma 

Nostiprināsies bibliotēku loma vietējās 

sabiedrības saliedēšanā, informēšanā un tās 

iesaistē dažādās vietēja un arī valstiska 

mēroga aktivitātēs, ņemot vērā to, ka 

bibliotēka ir iestāde, kuru apmeklē visas 

sabiedrības grupas jeb to pārstāvji. 

Bibliotēkas būs mūsdienīgas pašvaldības 

iestādes ar profesionāliem darbiniekiem un 

nodrošinās sabiedrībai aktuālus 

pakalpojumus. 

Ņemts 

vērā 

Iekļauts VP1 RV2 U1-1 pasākums “Bibliotēku 

lomas stiprināšana vietējās sabiedrības saliedēšanā, 

informēšanā un iesaistē vietēja un valstiska mēroga 

aktivitātēs”, ka arī VP1 RV6 U3 pasākums “Klientu 

apmeklētāju centru (KAC) attīstība”. 

105.  Fiziska 

persona 

Ēvele, Ēveles 

pagasts 

(Burtnieku, 

robežojas ar 

Sedas purvu) 

Ēveles ciema 

ūdenssaimniec

ības attīstība 

Papildināt “centralizēto ūdensapgādes un 

sadzīves kanalizācijas sistēmu attīstību un 

paplašināšanu” ar ĒVELES ciemu 

Ņemts 

vērā 

Iekļauts VP2 RV2 U1-1-3 pasākums 

“Ūdenssaimniecības attīstība novada ciemos ar CE 

mazāku par 2 000”, kurā plānota “3) Ēveles ciema 

ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskā 

izvērtēšana un būvniecība;” 

106.  Projekta 

“Vidzeme 

iekļauj” 

pārstāvis 

Mazsalaca Projekta 

“Sociālo 

pakalpojumu 

centra izveide 

Mazsalacā” 

īstenošanas 

pamatotība 

Aicinu izvērtēt “Sociālo pakalpojumu centra 

izveide Mazsalacā” īstenošanas pamatotību, 

ņemot vērā, ka  

1. jau šobrīd īsteno deinstitucionalizācijas 

procesu, kura ietvaros: 

- Valmierā tiek veidots Daudzfunkcionālais 

sociālo pakalpojumu centrs,  

- Vaidavā – sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu centrs,  

- Mazsalacā – sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu centrs,  

- kā arī vairāki pakalpojumi pieaugušajiem 

ar garīga rakstura traucējumiem. 

2. saskaņā ar DI projektu īstenošanas 

nosacījumiem, PRIMĀRI šajos 

jaunizveidotajos pakalpojumos jānodrošina 

pakalpojumi DI projektā izvērtētajiem 

cilvēkiem, taču ja nav pilna pakalpojuma 

noslodze, atļauts pakalpojumus sniegt arī 

citām mērķa grupām, atbilstoši noteiktajai 

prioritārajai kārtībā; 

Ņemts 

vērā 

Valmieras novada pašvaldība ievieš Vidzemes 

plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 

2017.- 2020. gadam. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

3. pakalpojuma sasniedzamība Plānā 

noteiktajām iedzīvotāju grupām - 

daudzbērnu ģimenēm, sociālā riska 

ģimenēm, senioriem, jauniešiem pēc 

ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas, 

personām ar funkcionāliem traucējumiem 

(garīga un psihiska rakstura traucējumiem, 

redzes un dzirdes invaliditāti)- būs ļoti 

ierobežota un apšaubu, ka, piemēram, 

daudzbērnu ģimenes un sociālā riska 

ģimenes no Ēveles, Vaidavas, u.c. pagastiem 

tiešām būs pakalpojumu saņēmēji. Tāpat nav 

skaidrs, kāda veida pakalpojums tiks 

nodrošināts jauniešiem pēc ārpusģimenes 

aprūpes izbeigšanas, savukārt par cilvēkiem 

ar garīga un psihiska rakstura traucējumiem 

jau minēts 1.un 2.punktā.  

Aicinu vērtēt pakalpojumu izveides 

nepieciešamību no pakalpojumu saņēmēju 

vajadzību viedokļa, nevis no 

nepieciešamības saglabāt vai atjaunot kādu 

ēku. Tāpat atgādinu, ka visos sociālajos 

pakalpojumos jānodrošina vides pieejamības 

prasības, kas bieži, pielāgojot kādu ēku 

sociālajiem pakalpojumiem, ir sarežģīts, 

izaicinošs un dārgs pasākums.  

 Manuprāt šajā objektā plānotais 

ieguldāmais finansējums būtu novirzāms 

citu projektu īstenošanai, tai skaitā tādu 

projektu, kas sekmētu ekonomiskās 

aktivitātes pieaugumu novada attālākajās 

teritorijās, piemēram, uzņēmējdarbības 

uzsākšanai nepieciešamo telpu izveidei, 

komunikāciju sakārtošanai.  

107.  Projekta 

“Vidzeme 

Valmieras 

novads 

Ģimeniskai 

videi 

pietuvinātu 

LM plāno, ka 2021.-2027.gada plānošanas 

periodā būs pieejami līdzekļi ģimeniskai 

videi pietuvinātu pakalpojumu izveidei 

Ņemts 

vērā 

Iekļauts VP1 RV4 U1-2 pasākums “Ģimeniskai 

videi pietuvinātu pakalpojumu izveide senioriem”, 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

iekļauj” 

pārstāvis 

pakalpojumu 

izveide 

senioriem 

senioriem pēc LM izstrādāta tipveida 

projekta, taču šādas aktivitātes Plānā nav 

iekļautas, neskatoties uz sabiedriskajā 

apspriedē norādīto, ka šādi pakalpojumi ir 

nepieciešami. 

kurā plānots uzbūvēt aprūpes mājokļus pēc LM 

izstrādāta tipveida projekta. 

Investīciju plānā projekts “Ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu izveide senioriem, Beātes 

ielā Valmierā” 

108.  Fiziska 

persona 

(apkārtnes 

īpašnieku 

vārdā) 

Dikļu pagasts 

(Brīvzemnieku 

pagasts) 

Rāķa ceļš Kad būs iespējams sakārtot ceļu pie Rāķu 

ezera? Nevaram piebraukt, izbraukt pie 

saviem īpašumiem. 

Situācija ir tiešām slikta. Apmēram tikai 3 

km posms. Ja neko nedarīs, ceļš pazudīs no 

kartes. Ceļa posmam ir ērts savienojums ar 

Pociemu, Limbažiem utt.  

Ceļa sakārtošana nodrošinātu valsts 

pamatfunkciju nodrošināšanu iedzīvotājiem 

- pastnieks , ātrā palīdzība , ugunsdzēsēji, 

policija utt. 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Atbilde sniegta sanāksmes laikā: 2022. gada 

pašvaldības budžetā ir iekļauts un tika sakārtots 

ceļa pie Rāķa ezera posms Vasariņas - Katvaru 

robeža aptuveni kilometra garumā, noņemot 

apaugumu un uzberot nesaistītu minerālmateriālu 

ceļa maisījumu. 

109.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Viedā 

pilotpilsēta un 

6G 

Digitālās transformācijas pamatnostādņu 

2021.-2027. gadam īstenošanas plāna 

projekts 

(uzdevumu xls)  

Ņemts 

vērā 

Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.-

2027. gadam 2. pielikums Rīcības virzieni un 

uzdevumi ir ievērtēti Valmieras novada attīstības 

programmā, tostarp Rīcības plāna VP1 RV1, RV2, 

RV5, VP RV6 U2, VP3 RV2 U1 uzdevumos un 

pasākumos. 

Kā arī Digitalizācija ir viena no attīstības 

programmas horizontālajām prioritātēm.  

110.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

pagasts, 

Burtnieku 

pagasts 

Pidriķu ceļa 

asfaltēšanas 

nepietiekams 

pamatojums 

Pidriķu ceļš - sanāk paralēli jau esošajam 

ceļam un laika ietaupījuma nekāda. 

Sasniedzamība paliek tieši tik pat laba, kāda 

tā ir jau šobrīd. 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Redakcijā 2.0 V186 Valmiera–Līdums ir ietverts 

VP2 RV1 U2-1, tomēr tas izvērtējams izstrādājot 

Valmieras novada vispārīga transporta attīstības 

plānu (ietverts Rīcības plāna VP2 RV1 U2-1), kurā  

tiks veikta Valmieras novadā esošo valsts un 

pašvaldību autoceļu un ielu stāvokļa apzināšana, 

izvērtēti posmi, kuros nepieciešama 

veloinfrastruktūra, apkopota informācija par 

nekustamo īpašumiem bez piekļuves, plānotas 

jaunas ielas un pašvaldības ceļi u.c., lai plānotu 

pašvaldības investīcijas, kā arī izstrādājot 

sabiedriskā transporta maršrutus jaunajā novadā 

(VP2 RV1 U2-3). 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

111.  Fiziska 

persona 

Skaņkalnes 

pagasts, 

Limbažu 

novada 

Staiceles 

pagasts 

Izvēlēties 

starp 

prioritātēm – 

Pidriķu ceļš 

vai Ziemeļu 

stīga 

Noliekot svaru kausos Pidriķu ceļu un 

Ziemeļu stīgu, novada potenciālie ieguvumi 

no ieguldāmiem finanšu līdzekļiem skaidri 

redzami 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā ir iekļauts VP2 RV1 U1-2 pasākums 

“Ziemeļvidzemes transporta koridora „Ziemeļu 

stīga” attīstīšana” un norādīts prioritāri asfaltējamais 

posms – autoceļš V163 Mazsalaca–Staicele. 

112.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

pagasts 

Vanagu ciemu 

ar Pidriķa ceļu 

savienojošā 

iela 

Izbūvēta iela, kas savieno Valmieras pagasta 

centru Vanagus ar Pidriķa ceļu (Alejas ielu). 

Iespēja paplašināties Valmieras pilsētas 

apbūvei. Ceļš ir Burtnieku apvienības 

prioritārais projekts 

Ņemts 

vērā 

Iekļauts Rīcības plāna VP2 RV1 U2-2 pasākums 

“Esošo un jauno apbūves rajonu ielu tīkla attīstība 

ap Valmieru”, cita starpā nosakot, ka tiks veikta 

“Valmieras pagasta centra Vanagu ciema ielu tīkla 

attīstība, izbūvējot Jāņa Ruģēna ielu, kas savieno 

Valmieras pagasta centru Vanagus ar V186 

Valmiera - Līdumi (Alejas ielu) un dodot iespēju 

paplašināties Valmieras pilsētas apbūvei (prioritārais 

Burtnieku apvienības projekts)”. 

113.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Rūjiena Ziemeļvidzem

es 

kultūrvēstures 

mantojuma 

saglabāšanas 

centrs 

Izveidot Ziemeļvidzemes kultūrvēstures 

mantojuma saglabāšanas centru - kvalitatīva 

un daudzveidīga kultūrvide, izplatīt un 

saglabāt kultūras vērtības un tradīcijas, seno 

arodu apgūšana, mūžizglītība, mājražotāju 

un amatnieku atbalstīšana, izvietot tūrisma 

centru, vietējo ražojumu veikals, darbnīcas, 

ekspozīcijas. 

Rūjienas pašvaldība 2017. gada 26. janvārī 

iegādājusies īpašumu Rīgas iela 8, Rūjienā, 

kas bija jau paredzēts un šobrīd būtu labi 

piemērots centra izveidei. 

Iepriekšējos gados 2017. gadā un 2018. gadā 

tika veikti divi mēģinājumi attīstīt šo vietu – 

izveidot Amatu sētu, bet neveiksmīgi. Ir 

skiču projekti un idejas, kuras vēl 

papildināmas. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP1 RV2 U1-3 pasākums 

“Ziemeļvidzemes kultūrvēstures mantojuma 

saglabāšanas centra izveide Rūjienā”. 

Investīciju projekts “Rūjienas tūrisma, 

uzņēmējdarbības, amatnieku apmācību, attālinātā 

darba un radošā centra "Amatu sēta" izveide Rīgas 

ielā 8”. 

114.  Valmiermuiž

as kultūras 

biedrība 

Valmiermuiža Turpināt 

iesāktos 

projektus 

Valmiermuiža

U3 Daba, kultūrvēsture 21. Reģionāls 

projekts “Publiskās ārtelpas attīstība tūrisma 

veicināšanai” ir iekļauts punkts “Atjaunoti 

valsts nozīmes kultūras pieminekļi” un 

“Izbūvēts un izveidots Valmiermuižas un 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā VP2 RV5 U2-1 pasākums 

“Valmiermuižas torņa rekonstrukcija un 

Valmiermuižas kultūrvēstures izziņas centra 

izveide”. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

s vēsturiskajā 

apbūvē 

Valmieras novada Tūrisma atbalsta centrs”. 

Jau izstrādātajā Burtnieku novada attīstības 

programmas 2019.–2025. gadam Investīciju 

plānā tika iekļauts U.3.3. Valmiermuižas 

vēsturiskās apbūves apzināšana un 

saglabāšana - Apzināta un saglabāta 

Valmiermuižas vēsturiskās apbūve, 

vēsturiskā ainava, Valmiermuižas parks 

(2021–2023), kas pašlaik ir daļēji veikts, 

tāpēc rosinātu to konkrēti iekļaut arī šajā 

plānā, lai iesāktais neapstājas. 

Valmiermuižas kultūras biedrība atvērta 

dažādiem sadarbības formātiem, lai 

veicinātu Valmiermuižas kultūrvēsturiskā 

centra izpēti, saglabāšanu un attīstību (piem., 

plenēru veidošana vietas attīstības 

plānošanai). 

Investīciju plānā: projekts “Valmiermuižas torņa 

rekonstrukcija un Valmiermuižas kultūrvēstures 

izziņas centra izveide”.  

115.  Valmiermuiž

as kultūras 

biedrība 

Valmiermuiža Valmiermuiža

s parka 

labiekārtošana 

Valmiermuižas parkā paredzēt 

apgaismojuma ieviešanu, kā arī ūdens 

ņemšanas vietu un labierīcības, lai to 

padarītu ērtāku vietējiem iedzīvotājiem un 

tūristiem, kas saistīta ar U3 Daba, 

kultūrvēsture 21. Reģionāls projekts 

“Publiskās ārtelpas attīstība tūrisma 

veicināšanai”. 

Ņemts 

vērā 

Ņemts vērā, izstrādājot Rīcības plāna VP2 RV5 U2-

2 pasākumu “Novada pilsētu un ciemu parku 

programma”, kurā tiks attīstīta mazpilsētu un ciemu 

atšķirīgā un raksturīgās pilsētvide, izceļot galveno 

parku vai citu nozīmīgu publisko teritoriju, veidojot 

pilsētvides objektus un uzlabojot zaļo zonu 

labiekārtojumu. 

Investīciju plānā projekts “Parku labiekārtošana 

iedzīvotāju un tūristu vajadzībām”. 

116.  Valmiermuiž

as kultūras 

biedrība 

Valmiermuiža Valmiermuiža

s vēsturisko 

apbūvi iekļaut 

AP kā 

nozīmīgu 

kultūrvēstures 

objektu 

Valmieras novada attīstības programma 

2022. –2028. Stratēģiskā daļa, sadaļā 

“Nozīmīgākie (atpazīstamākie) dabas un 

kultūrvēstures objekti” iekļaut 

Valmiermuižas vēsturisko apbūvi kā 

nozīmīgu kultūrvēstures objektu. 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Redakcijā 2.0 esošās situācijas kopsavilkums ir 

būtiski rediģēts, izceļot novada atpazīstamākos 

objektus. Visu dokumentu esošās situācijas 

kopsavilkumi “Valmieras novads skaitļos un faktos” 

ir papildināti ar Valmiermuižas objektiem - 

Valmiermuižas pils parks, zirgaudzētava 

“Valmiermuižas stallis”, Valmiermuižas alus 

darītava. 

Valmiermuižas vēsturiskās apbūves kā nozīmīga 

kultūrvēstures objekta nozīmība ir novērtēta 

iekļautajā VP2 RV5 U2-1 pasākumā 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

“Valmiermuižas torņa rekonstrukcija un 

Valmiermuižas kultūrvēstures izziņas centra 

izveide” un investīciju projektā. 

117.  Valmiermuiž

as kultūras 

biedrība 

Valmiermuiža Finanšu 

atbalsta 

programmas 

Valmieras 

novada 

publiski 

izmantojamo 

vēsturisko 

objektu un 

vietu 

īpašniekiem, 

apsaimniekotā

jiem 

Lai vairāk palīdzētu sasniegt U3 Daba, 

kultūrvēsture un U2 Kultūra, sports, 

radošums izvirzītos mērķus, ierosinām radīt 

finanšu atbalsta programmas Valmieras 

novada publiski izmantojamo vēsturisko 

objektu un vietu īpašniekiem, 

apsaimniekotājiem, lai veicinātu objektu 

saglabāšanu un atjaunošanu: 

1. kultūras pieminekļu, muižu un dārzu 

saglabāšanai un restaurācijai, 

2. kultūras pieminekļu izpētei un vadlīnijām 

tālāko darbu plānošanā, 

3. līdzfinansējuma programma citiem 

projektiem, piemēram, VKKF, NKMP, 

LEADER, ES programmām u.c., 

4. kvalitatīvas kultūras programmas 

nodrošināšanai kultūrvēsturiskajos objektos, 

5. kultūrvēsturisko objektu vides 

pieejamības veicināšanai. 

Ņemts 

vērā 

Kultūras pieminekļu, muižu un dārzu izpētēm, 

saglabāšanai un restaurācijai, kā arī pieejamības 

veicināšanai plānoti Rīcības plāna VP2 RV5 U2 

pasākumi. 

Izveidoto objektu vides pieejamība jāskata arī 

Rīcības plāna VP1 RV2 U1-1 pasākuma “Novada 

kultūras infrastruktūras attīstība” ietvaros. 

 

Līdzfinansējums u.c. atbalsts projektiem, piemēram, 

VKKF, NKMP, LEADER, ES programmām u.c. ir 

plānoti Rīcības plāna VP1 RV6 U1 pasākumos 

“Līdzdalības budžeta plānošana un līdzdalības 

projektu ideju iesniegšana,  atlase un īstenošana”, 

“Pašvaldības atbalsta instrumenti sabiedrības 

iniciatīvu un viedo ciemu projektu līdzfinansēšanai” 

un “Viedo ciemu un lokālo kultūras vietu attīstīšana 

Valmieras pilsētas apkaimēs un novada 

mazpilsētās”. 

Kultūras pasākumi ir plānoti Rīcības plāna VP1 

RV2 U1 pasākumā “Atbalsts vietējiem kultūras 

līderiem” un VP1 RV6 U1 pasākumā “Vietējo 

kopienu tīkla stiprināšana, viedo ciemu attīstība”. 

Investīciju plānā projekts “Atbalsts nevalstiskajām 

un reliģiskajām organizācijām, neformālajām 

iedzīvotāju iniciatīvu grupām sabiedriski nozīmīgu 

projektu īstenošanā”.  

118.  Fiziska 

persona 

Kocēnu un 

Burtnieku 

pagasts 

Jaunu ciemu 

izveide 

Valmieras novada attīstības dokumentā 

iekļaut jauna ciemata izveidi, vai ar zemes 

ierīcības projektu sadalītas jaunas teritorijas 

ar minimālo platību 2000kv.m individuālai 

apbūvei . 

Kocēnu pagasts “Kalnsaulītes “ kad nr.9664 

008 0111,  

- Sniegta pašvaldības atbilde par jautājuma risināšanu 

Valmieras novada teritorijas plānojumā. 
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Priekšlikuma 
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Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Burtnieku pagasts “Kārļi “kd.nr.9690 005 

0007 

119.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

RV4 Sports 

veselības 

veicināšana 

Ierosinu papildināt/precizēt Rīcības plāna 

U2 Veicināt Valmieras kā Vidzemes 

kultūras un sporta centru attīstību ar 

daudzveidīgu novada kultūras un sporta 

dzīvi un radošu un veselu sabiedrību: 

RV4 Sports veselības veicināšanai (P1 

Veselīga dzīvesveida un iedzīvotāju fizisko 

aktivitāšu veicināšana) papildināt/precizēt: 

o 95.punktu precizēt - Nodrošināts atbalsts 

(materiāli tehniskais atbalsts, sporta 

organizētāju atalgojums, sporta biedrību 

kapacitātes stiprināšana u.tml.) dažāda 

apjoma (dalībnieku skaits) tautas sporta 

pasākumu organizēšanai (orientēšanās, 

skriešanas, slēpošanas, riteņbraukšanas un 

citu individuālo sporta veidu, kā arī 

komandu spēles (hokejs, futbols, basketbols 

u.c.)); 

o Papildināt ar punktu – nodrošināt 

lokālpatriotismu Valmieras novada 

apdzīvotās vietās, saglabājot un attīstot 

konkrētās apdzīvotās vietās populāros sporta 

veidus un aktivitātes. 

o Papildināt ar punktu – atbalstīt un 

organizēt veterānu dalību Latvijas veterānu 

sacensībās. 

o Papildināt ar punktu – atbalstīt un 

organizēt skolēnu sporta sacensības, kas tiek 

organizētas starp izglītības iestādēm. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā: 

VP1 RV3 U1 pasākums “Atbalsts sporta 

kolektīviem, sportistiem un sporta speciālistiem”; 

pasākums “Iedzīvotāju fizisko aktivitāšu 

veicināšana”. 

 

Investīciju plānā: 

projekts “Sporta zāļu modernizēšana Valmieras 

novada izglītības iestādēs” (Valmieras 

5.vidusskolas, Valmieras Pārgaujas valsts 

ģimnāzijas u.c. sporta zāļu remonts); 

projekts “Sporta teritoriju modernizēšana pie 

Valmieras novada izglītības iestādēm” (Renovēti un 

modernizēti sporta laukumi pie VPVĢ, VVV (ar 

šķēpa mešanas sektoru (ieskrējiena celiņš), lodes 

grūšanas sektoru un diska/vesera mešanas sektoru), 

V5V, V2V, Kocēnu pamatskolas u.c.); 

projekts “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides 

uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 

pārbūve” (Veikta izglītības iestādes ēku pārbūve un 

aprīkošana izveidojot dabaszinību un informātikas 

kabinetus, metodiskā centra izveide. Sporta halles 

un palīgtelpu pārbūve.); 

kā arī Naukšēnu, Rencēnu, Burtnieku u.c. izglītības 

iestāžu sporta infrastruktūra, Valmieras sporta 

skolas infrastruktūra. 

120.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Inženierapgād

e 

Papildināt/precizēt Rīcības plāna VP3 

Apdzīvoto vietu publiskas infrastruktūras 

attīstības, U1 Inženierapgādes sadaļas 

sekojošus punktus: 

• RV2 Lauku ekonomikas attīstība 

partnerībā ar uzņēmumiem un saimniecībām 

Ņemts 

vērā 

Redakcijā 2.0 mainīta Rīcības plāna dokumenta 

struktūra un priekšlikumi ir iestrādāti sekojoši: 

- par AER iekļauts VP2 RV2 U2-1 pasākumā 

“Pašvaldības ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana un AER izmantošanas 

palielināšana”; 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

(P4 Atjaunojamo energoresursu (AER) 

enerģijas ražošanas veicināšana) papildināt 

ar saules paneļu (enerģijas ražošanai) lauku 

izveidošana pie apdzīvotajām teritorijām, 

atbildīgais pašvaldība, pašvaldības 

kapitālsabiedrības, privātais sektors; 

• RV1 Ūdenssaimniecība (P1 Centralizēto 

ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas 

sistēmu attīstība un paplašināšana): 

o Precizēt 189. punktu – Sadzīves 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve, 

nodrošinot normatīvajiem aktiem atbilstošu 

attīrīto notekūdeņu novadīšanu vidē 

Valmieras novada apdzīvotās vietās, kur tiek 

nodrošināta sadzīves notekūdeņu savākšana 

no vairākām mājsaimniecībām. Notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes 

uzlabošana. Ierosinām neuzrādot konkrētas 

apdzīvotas vietas, jo situācija sadzīves 

notekūdeņu apjomu ziņā var mainīties 

ciemos. 

o Precizēt 190.punktu - Ūdenssaimniecības 

attīstība Valmieras novada ciematos. Mērķis 

atjaunot un uzlabot ūdenssaimniecības 

inženierkomunikācijas, kas ekspluatētas 

vairāk kā 25 gadus. Kā rezultātā samazināti 

ūdens zudumi, nelegālie pieslēgumi kā arī 

infiltrāta apjomi sadzīves kanalizācijas 

tīklos. 

o Papildināt ar punktu – saules enerģijas 

izmantošana kanalizācijas sūkņu staciju 

un/vai sadzīves notekūdeņu attīrīšanas 

ietaišu daļējai elektroapgādei. 

o Papildināt ar punktu – esošo 

inženierkomunikāciju auditu un monitoringu 

veicot to digitālo uzmērīšanu. Rezultātā 

caurskatāma, aktuāla un ilgtermiņā 

- par notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) jeb 

iepriekš 189. punktu iekļauts VP2 RV2 U1-1-3 

pasākumā “Centralizēto kanalizācijas sistēmu, 

tostarp notekūdeņu attīrīšanas kārtu darbības 

audits un investīciju projektu sagatavošana 

aglomerācijām ar CE mazāku par 2 000”, kura 

ietvaros paredzēts veikt NAI darbības auditu un 

apkopot informāciju par NAI atbilstību 

projektētajiem parametriem, iekārtu tipu, vidējo 

slodzi, bioloģiskās attīrīšanas efektivitāti un to 

ietekmējošiem faktoriem, kā arī sagatavot 

secinājumus par nepieciešamību rekonstruēt 

NAI ciemos; 

- par iepriekš 190.punktu – veicot 

ūdenssaimniecības attīstības projektus, katrā 

paredzēts ietvert risinājumus, kas uzlabo NAI 

un ūdensapgādes sistēmas energoefektivitāti. To 

nosaka redakcijā 2.0 izvirzītā horizontālā 

prioritāte HP2 Klimata pārmaiņu politika (zaļais 

kurss). Kā arī “saules enerģijas izmantošana 

ūdens attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas sūkņu 

staciju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu daļējai 

elektroapgādei” un “ūdenssaimniecības 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju digitālās 

uzmērīšanas aprīkojums, veikta esošo 

inženiertīklu uzmērīšana, audits un nodrošināts 

inženiertīklu monitorings” ir iekļauta VP2 RV2 

U1-1-7 pasākumā “Viedo risinājumu ieviešana 

ūdenssaimniecībā”. 

- Lietus ūdens sistēmu un kanalizācijas NAI 

auditus var veikt integrēti (par iepriekš 194. un 

189.punktu apvienošanu). Tomēr Rīcības plānā 

ir noteikts arī atsevišķs VP2 RV2 U1-2 

pasākums “Lietus notekūdeņu kanalizācijas 

sistēmu audits un investīciju projektu 

sagatavošana”. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

pielietojama informācija kapitālsabiedrību 

ūdenssaimniecības un siltumapgādes 

pakalpojumu kvalitatīva darba 

nodrošināšanai. 

• RV2 Valmieras novada pašvaldības 

klimata pielāgošanās stratēģija (P1 Pasākumi 

intensīvu lietus ūdeņu nokrišņu risku 

novēršanai): 

o 194.punktā minētā rīcība jāapvieno ar 

189.punktu, jo dēļ virszemes un/vai 

gruntsūdeņu apjoma, kas tiek ievadīts 

sadzīves kanalizācijas sistēmās nav 

pieļaujams notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

jaudu palielināšana. Palielinot jaudu 

notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm dēļ sadzīves 

kanalizācijas sistēmā iepludināto virszemes 

un vai gruntsūdeņu apjomiem netiek 

sasniegta efektīva sadzīves notekūdeņu 

apsaimniekošana, kas radīs papildus 

izmaksu slogu pakalpojuma saņēmējam. 

o 194.punktā paredzēt virszemes un/vai 

gruntsūdeņu pieslēgumu pie centralizētajiem 

sadzīves kanalizācijas tīkliem lokalizēšanu 

un pārbūvi. Tiks atslogota sadzīves 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda, kuru 

būs iespējams izmantot sadzīves notekūdeņu 

attīrīšanai, samazināsies energoresursu 

izmaksas, kas saistītas ar notekūdeņu 

attīrīšanu (sūkņi sūkņu stacijās un 

notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs). 

• RV3 Siltumsaimniecība (P2 Apkures 

iekārtu nomaiņas veicināšana gaisa 

kvalitātes uzlabošanai): 

o Papildināt ar punktu – centralizētās 

siltumapgādes ražošanas pāreju uz 

atjaunojamiem energoresursiem un 

siltumenerģijas ražošanas procesa 

- Par iepriekš 194. punktu  jeb par lietus ūdens 

pieslēgumu pie centralizētajiem sadzīves 

kanalizācijas tīkliem lokalizēšanu un pārbūvi - 

Rīcības plānā ir VP2 RV2 U1-2 pasākums 

“Lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmu audits 

un investīciju projektu sagatavošana”, kura 

ietvaros tiks apzinātas lokālo kanalizācijas 

notekūdeņu novadīšanas vietas lietus ūdens 

kanalizācijā, meliorācijas grāvjos un 

ūdensnotekās, kas nav ierīkotas atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un plānotas 

investīcijas to pārbūvei. 

- Par siltumsaimniecību iekļauts Rīcības plāna 

VP2 RV2 U1-4 pasākumā “Centralizēto 

siltumsaimniecības sistēmu energoefektivitātes 

uzlabošana”. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

automatizēšana. Atbildība pašvaldība un 

kapitālsabiedrības. 

o papildināt ar punktu – Esošo / novecojošo 

katlu māju ar jaudu virs 1MW izmešu radīto 

kaitējumu novēršana aprīkojot ar 

elektrostatisko filtru, vai kādu citu iekārtu 

radīto izmešu samazināšanai, atbilstoši LR 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

121.  Aizsardzības 

ministrija 

 

 

Valmieras 

novads 

Militārās 

infrastruktūras 

attīstība 

lauksaimniecī

bas zemēs 

valsts 

aizsardzības 

vajadzībām 

Precizēt Stratēģijas vadlīnijas 

lauksaimniecības telpu turpmākai plānošanai 

(27. lpp.), izsakot 2. punktu šādā redakcijā: 

“Lauksaimniecības zemju apbūve veidojama 

tikai kā atbalsta infrastruktūra 

lauksaimnieciskai darbībai, ražošanai vai 

apdzīvojuma attīstībai viensētās vai 

nepieciešamības gadījumā militārās 

infrastruktūras attīstībai valsts aizsardzības 

vajadzībām.”; 

Ņemts 

vērā 

Stratēģijas 4.1. nodaļā papildinātas Vadlīnijas 

lauksaimniecības telpu turpmākai plānošanai: 

“Lauksaimniecības zemju apbūve veidojama tikai kā 

atbalsta infrastruktūra lauksaimnieciskai darbībai, 

ražošanai vai apdzīvojuma attīstībai viensētās vai 

nepieciešamības gadījumā militārās infrastruktūras 

attīstībai valsts aizsardzības vajadzībām.” 

122.  Aizsardzības 

ministrija 

 

 

Valmieras 

novads 

Militārās 

infrastruktūras 

attīstība meža 

zemēs valsts 

aizsardzības 

vajadzībām 

Precizēt Stratēģijas vadlīnijas mežu telpu 

turpmākai plānošanai (27. lpp.), izsakot 2. 

punktu šādā redakcijā: “Meža zemju 

transformēšana citos izmantošanas veidos 

plānojama tikai kā atbalsta infrastruktūra 

mežsaimnieciskai darbībai un atpūtas 

infrastruktūrai, lai samazinātu tūristu radīto 

slodzi uz meža telpu, kā arī nepieciešamības 

gadījumā militārās infrastruktūras attīstībai 

valsts aizsardzības vajadzībām.”. 

Ņemts 

vērā 

Stratēģijas 4.1. nodaļā papildinātas Vadlīnijas mežu 

telpu turpmākai plānošanai: “Meža zemju 

transformēšana citos izmantošanas veidos plānojama 

tikai kā atbalsta infrastruktūra mežsaimnieciskai 

darbībai un tūrisma infrastruktūrai, lai samazinātu 

apmeklētāju radīto slodzi uz meža telpu, kā arī 

nepieciešamības gadījumā militārās infrastruktūras 

attīstībai valsts aizsardzības vajadzībām.” 

123.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Vīzija Redakcija 1.0: 

Vīzija – 15.lpp.: Valmiera tiecas kļūt par 

mikro-lielpilsētas paraugmodeli. 

Piedāvātā redakcija: 

Valmiera ir kļuvusi par mikro-lielpilsētas 

paraugmodeli citām valsts un Eiropas 

pilsētām. 

Nav 

ņemts 

vērā 

“Valmiera kā lielpilsētas paraugmodelis citām valsts 

un Eiropas pilsētām” izvērtēta un tika iestrādāta 1.0. 

u.c. darba redakcijās, tomēr apspriešanai nodotajā 

redakcijā 2.0 Valmieras pilsēta vīzijā ir sekojoši: 

"Valmieras valstspilsēta kā nacionālās nozīmes 

attīstības centrs"; 

“Valmieras novads iesaistās iniciatīvās, kas sekmē 

kultūras potenciālu un attīstību, jauna un mūsdienīga 

kultūras piedāvājuma veidošanos. Valmieras pilsēta 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

un novads  pretendē uz tiesībām 2027. gadā kļūt par 

Eiropas kultūras galvaspilsētu, novads attīsta 

kultūras piedāvājumu, kultūrvidi un kultūras 

infrastruktūru, iesaistot procesos plašu sabiedrību un 

stiprinot saikni starp kultūru un citām attīstības 

nozarēm.”; 

“…Valmieras kā starptautiska un nacionāla mēroga 

sporta notikumu vietas izaugsmi…”; 

“…Valmierai kļūt par Vidzemes reģiona 

informācijas tehnoloģiju kompetences centru”. 

124.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Vīzija Piedāvātā redakcija: 

Valmieras novads iesaistās iniciatīvās, kas 

sekmē kultūras potenciālu un attīstību, jauna 

un mūsdienīga kultūras piedāvājuma 

veidošanos. Valmieras pilsēta un novads 

pretendē uz tiesībām 2027. gadā kļūt par 

Eiropas kultūras galvaspilsētu, novads 

attīsta kultūras piedāvājumu, kultūrvidi un 

kultūras infrastruktūru, iesaistot procesos 

plašu sabiedrību un stiprinot saikni starp 

kultūru un citām attīstības nozarēm. 

Ņemts 

vērā  

Vīzijā: “Valmieras novads iesaistās iniciatīvās, kas 

sekmē kultūras potenciālu un attīstību, jauna un 

mūsdienīga kultūras piedāvājuma veidošanos. 

Valmieras pilsēta un novads  pretendē uz tiesībām 

2027. gadā kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu, 

novads attīsta kultūras piedāvājumu, kultūrvidi un 

kultūras infrastruktūru, iesaistot procesos plašu 

sabiedrību un stiprinot saikni starp kultūru un citām 

attīstības nozarēm.” 

125.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Stratēģiskie 

mērķi 

Piedāvātā redakcija: 

Personības izaugsme – izglītota, aktīva, 

saliedēta, radoša, kulturāla, pašapzinīga…. 

vērsta uz indivīdu, skatot viņa vajadzības 

ģimenē ietverošā kontekstā. 

Ņemts 

vērā  

Stratēģijas redakcijā 2.0 ir izvirzīts viens 

stratēģiskais mērķis, savukārt priekšlikums ir 

integrēts ilgtermiņa prioritātē IP1 Vesela, radoša un 

zinoša sabiedrība: 

“Ilgtermiņa prioritātes rezultātā tiks nodrošināts, ka 

Valmieras novada sabiedrība ir izglītota, aktīva, 

saliedēta, radoša, kulturāla, pašapzinīga, vesela, 

atbildīga un iekļaujoša. Ģimene ir galvenā vērtība, 

ar kuras palīdzību nodrošina cieņpilnu attieksmi pret 

visu paaudžu iedzīvotāju vajadzībām, un tamdēļ 

pašvaldības pakalpojumu un mājokļu pieejamība 

prioritāri ir vērsta uz indivīdu, skatot viņa vajadzības 

ģimenē ietverošā kontekstā.” 

126.  Valmieras 

novada 

Valmieras 

novads 

Stratēģiskie 

mērķi 

Piedāvātā redakcija: 

Uzņēmējdarbības attīstība - …….augstu 

produktivitāti, saudzīgas un ilgtspējīgas 

Ņemts 

vērā  

Stratēģijas redakcijā 2.0 ir izvirzīts viens 

stratēģiskais mērķis, savukārt priekšlikums ir 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

pašvaldības 

iestāde 

pieejas dabas un citu resursu izmantošanā, 

atkārtotu resursu izmantošanu, industriālās 

un lauksaimnieciskās darbības uzņēmumu 

eksportspēju. 

integrēts ilgtermiņa prioritātē IP3 “Rosīga 

ekonomika”: 

“Prioritātes rezultātā tiks veicināta Valmieras 

novada uzņēmumu produktivitātes paaugstināšanās, 

saudzīga un ilgtspējīga dabas resursu izmantošana, 

uz aprites ekonomikas pieeju balstīta ekonomika, 

tostarp atkārtota resursu izmantošana, industriālās 

un lauksaimnieciskās darbības uzņēmumu 

eksportspēja.” 

127.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Stratēģiskie 

mērķi 

Piedāvātā redakcija: 

Stratēģiskie mērķi – 33.lpp.: 

Funkcionāla, estētiska un zaļa pilsētu un 

ciemu vide – nodrošinās pievilcīgu, drošu un 

veselu dzīves vidi pilsētās un ciemos ar 

pieejamu un energoefektīvu mājokli, 

rekreācijas vietām, ar modernu, ilgtspējīgu 

un atjaunojamos resursos balstītu 

inženierapgādi un transporta sistēmu. 

Ņemts 

vērā 

Stratēģijas redakcijā 2.0 ir izvirzīts viens 

stratēģiskais mērķis, savukārt priekšlikums ir 

integrēts ilgtermiņa prioritātē IP2 “Pievilcīga dzīves 

vide un telpa”: 

“Ilgtermiņa prioritātes rezultātā tiks nodrošināta 

pievilcīga, droša un veselīga dzīves vide pilsētās un 

ciemos ar pieejamu un energoefektīvu mājokli, 

rekreācijas vietām, ar modernu, ilgtspējīgu un 

atjaunojamos resursos balstītu inženierapgādi un 

transporta sistēmu.” 

128.  Fiziska 

persona 

Vaidava Veļķu muiža, 

Vaidavu kā 

speciālās 

izglītības vieta 

Investīciju plāns: 

Veļķu muižas pārbūve, vai atjaunojot 

Vaidavas pamatskolas ēku Nākotnes ielā, vēl 

ir nepieciešams Veļķu muižā izvietot mācību 

telpas vai kā citādāk to apdzīvot 

Ziemeļvidzemes internātpamatskolas 

vajadzībām? Papildus noteikti iekļaut 

stratēģijā par Vaidavu kā speciālās izglītības 

vietu, tam tiek radīta izcila infrastruktūra, 

vēlētos, lai ilgtermiņa mērķos un investīciju 

plānā būtu skaidrs redzējums saistība ar šo. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā VP2 RV5 U2-1 pasākums “Valmieras 

novada kultūrvēsturisko objektu atjaunošanas 

programma” un pasākums “Vaidavas pilskalna un 

Vaidavas muižas apkārtnes teritoriju 

labiekārtošana”; 

kā arī VP1 RV1 U1-3 pasākums “Speciālās 

izglītības iestāžu ēku atjaunošana un 

energoefektivitātes palielināšana, teritoriju 

labiekārtošana”. 

Investīciju plānā projekts “Ziemeļvidzemes 

pamatskolas Veļķu muižas ēkā Vaidavā 

energoefektivitātes uzlabošana”, projekts “Vaidavas 

pilskalna un Vaidavas muižas apkārtnes teritoriju 

labiekārtošana”, projekts “Vaidavas sociālās 

uzņēmējdarbības centrs, "Bites bode"”, kā arī 

projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Valmieras 

novadā”, kurā Vaidavas ciemā izveidota sabiedrībā 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā 

personām ar invaliditāti un bērniem, izveidota 

infrastruktūra deinstitucionalizācijas plāna 

īstenošanai. 

129.  Fiziska 

persona 

Kocēnu 

pagasts 

Zaļais 

industriālais 

parks 

Viesturos 

Investīciju plāns: 

Zaļais industriālais parks Viesturos. Varbūt 

bijušajā Kocēnu novadā ir Pašvaldībai 

piederošas telpas (industriālas telpas), kur 

papildināt esošās telpas, tās uzlabojot un 

papildinot ar jaunām ēkām, nevis attīstīt 

pilnīgi jaunu teritoriju? Papildus, zinu, ka 

iepriekš Valmieras novada domei bijušas 

sarunas ar LIAA par Industriālo teritoriju 

attīstību. Priekšlikums no manas puses būtu 

izstrādāt attīstības redzējumu industriālai 

teritorijai, paredzēt precīzas nozares un 

potenciālos uzņēmumus, kas varētu 

attīstīties teritorijā (Valmieras attīstības 

aģentūra iepriekš veikusi lielisku darbu 

saistībā ar Valmieras industriālajām 

teritorijām). 

Ņemts 

vērā 

Valmieras attīstības aģentūras darbs saistībā ar 

Valmieras industriālajām teritorijām tiks turpināts. 

Arī attīstības programmas Rīcības plānā VP3 RV1 

U1 ir iekļauti pasākumi industriālo teritoriju 

attīstīšanai, tajā skaitā pasākums “Loģistikas 

teritoriju attīstīšana Kocēnu pagasta “Viesturos” pie 

autoceļa A3”. 

Vienlaikus tiek domāts par pašvaldībai piederošu 

nekustamo īpašumu sagatavošanu, lai uzņēmēji tās 

varētu izmantot. Rīcības plānā VP3 RV1 U1 ir 

iekļauts pasākums “Neizmantoto ēku un teritoriju 

pielāgošana vietējās uzņēmējdarbības aktivitātēm 

novada apdzīvotajās vietās”. 

Attiecībā uz Kocēnu apvienību iekļauti divi 

investīciju projekti: “Loģistikas teritoriju attīstīšana 

Kocēnu pagasta “Viesturos” pie autoceļa A3” un 

“Jaunu ielu būvniecība”, kurā - Izstrādāti 

būvprojekti, veikta zemes ierīcība, izbūvētas jaunas 

ielas uzņēmējdarbības vajadzībām un iedzīvotāju 

ērtībai. 

130.  Fiziska 

persona 

Vaidava Vaidavas 

pludmale 

Investīciju plāns: 

Vaidavas pludmales sakārtošana ir nozīmīgs 

jautājums, kas parādās investīciju plānā. Šī 

vieta ir ar milzīgu pievilcību, kur cilvēki 

dodas pavadīt vairākas stundas un patērē uz 

vietas esošos produktus (SUP un 

Valmiermuižas vasarnīca), šeit arī būtu 

nepieciešams skaidrs redzējums un plānotā 

attīstība, tai skaitā redzējums arī ne-vasaras 

sezonā. Kas būtiski, lai arī ļoti nozīmīga 

vieta novadam, tā diemžēl neparādās pie 

esošās situācijas, kur uzskaitītas 

nozīmīgākās novada pludmales. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā VP2 RV1 U3-2 ir iekļauts pasākums 

“Vietējo velomaršrutu attīstība un velokustības 

drošības uzlabošanas veicināšana gar valsts 

autoceļiem”, kurā ir plānots izveidot jaunu 

pašvaldības ceļu gar Vaidavas ezera austrumu pusi 

pašvaldības ceļa ar kad.apz. 96880040143 

turpinājumā; 

VP2 RV5 U1-2 pasākums “Pludmaļu un atpūtas 

vietu pie ūdeņiem labiekārtošana”, kurā iekļauta 

atpūtas vietas un pludmales atbilstoši apmeklētāju 

skaitam un noslogojumam (piekļuves ceļi, atkritumu 

apsaimniekošana, sporta un atpūtas infrastruktūra, 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

ģērbtuves u.c.) sakārtošana, tostarp arī Vaidavas 

ezera pludmale. 

VP2 RV5 U2-1 pasākums “Vaidavas pilskalna un 

Vaidavas muižas apkārtnes teritoriju 

labiekārtošana”, kurā Vaidavas pilskalna apkārtnes 

teritorijās tiks ierīkotas dabas takas; 

Vaidavas ezera ZA pusē labiekārtota atpūtas vieta 

pie ūdens, uzlabota infrastruktūra un piekļuve 

apmeklētājiem, dabai saudzīgā veidā risinot 

apmeklētāju antropogēnas slodzes mazināšanu. 

Investīciju plānā projekts “Vaidavas ezera Vaidavas 

ciema pludmales paplašināšana un infrastruktūras 

uzlabošana”, tostarp izveidojot peldvietu un 

pretendējot uz peldvietas Zilā karoga statusu. 

131.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Uzņēmējdarbī

ba 

Esošā situācija: 

Par uzņēmējdarbību, vai nevajadzētu 

paredzēt arī kādu lomu uzņēmumiem, 

kuriem juridiskās adreses neatrodas 

Valmieras novadā, bet ir lieli darba devēji 

novada iedzīvotajiem (piem. Byko-Lat). 

Uzskatu, ka šim jautājumam jābūt 

apskatītam attīstības dokumentos, jo 

turpmākā novada attīstībā ļoti būtiska loma 

ir šiem uzņēmumiem kā darba devējiem; 

Ņemts 

vērā 

Informācijai: CSP par uzņēmumiem, kuriem 

juridiskās adreses neatrodas Valmieras novadā, 

datus apkopo tikai eksperimentālā veidā, un 

aktuālākie dati ir no 2017. gada. Esošās situācijas 

raksturojuma 3. nodaļas 6. tabulā “2017. gadā 

pievienotās vērtības un nodarbināto personu skaits 

pa Valmieras novada apvienībām” tādējādi ir 

iekļauti arī dati par SIA “Byko-Lat” rūpnīcu Kocēnu 

pagastā (divas struktūrvienības, kokzāģētavas, vienā 

233, otrā 128 nodarbinātie). 

132.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Sporta 

infrastruktūra 

Esošā situācija: 

Sporta infrastruktūra, būtiski izcelt unikālo, 

saistībā ar sporta bāzēm, tādā veidā izceļot 

Valmieras novada kā sporta novada nozīmi. 

Piem. “Sporta laukumi Avotos” īsti neatbilst 

patiesai situācijai un jebkurai personai, kas 

izlasa šo vārdu kopumu nesniedz pilnu 

skatu, ka tur ir 9 bedrīšu golfa laukums 

(viens no TOP5 laukumiem kvalitātes ziņā 

Latvijā – subjektīvs viedoklis), tenisa korti 

u.c. sporta iespējas. Vai Vaidavas sporta 

nams, kur ir uzstādīts Deivisa kausa tenisa 

segums un atjaunota ēka nebūtu pietiekami 

Ņemts 

vērā 

Esošās situācijas nodaļa “Sporta pakalpojumi” ir 

precizēta, veidojot apkopojošu informāciju par 

pieejamo sporta infrastruktūru un sporta darbību 

Valmieras novadā, kā arī papildināts ar “sporta 

infrastruktūra Vaidavā ar Deivisa kausa tenisa 

seguma kortiem un novusa galdiem…” 

Precizēta kopsavilkuma nodaļa “Valmieras novada 

portrets (vizītkarte)”, tostarp iekļaujot, Bestes tenisa 

kortus. 

Saglabāts “atpūtas parks “Avoti” (golfa laukums, 

tenisa korti, minigolfs, klinšu kāpšanas siena, BMX 

trase, atrakcijas bērniem)”. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

nozīmīga sporta būve, lai to pieminētu 

attīstības dokumentos kā arī, lai gan privāta 

teritorija (arī Avoti ir privāta teritorija) 

pieminēšanas vērti būtu Bestes tenisa korti; 

133.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Privātā sporta 

infrastruktūra 

Rīcību plāns: 

94. punkts Baiļi un Avoti ir privātas 

teritorijas, kā paredzēta infrastruktūras 

uzlabošana ar Pašvaldības līdzekļiem, 

saprotams, ka to tehniski var izdarīt, bet vai 

tas ir nepieciešams? Zinot, ka Baiļi 

vēsturiski ir bijusi nozīmīga sporta bāze 

valmieriešiem un apkārtējo teritoriju 

iedzīvotājiem (cita, līdzīga iespēja 

Valmieras novadā nav) un iepriekš (laikā, 

kad darbojos Valmieras novada pašvaldībā) 

ir bijis piedāvājums no atpūtas bāzes 

īpašnieka teritoriju pārdot, varbūt ir jēgpilni 

paredzēt šīs sporta infrastruktūras iegādi un 

uzlabošanu, lai ziemas periodā Valmieras 

novada iedzīvotājiem būtu ziemas sporta 

veidu bāze; 

Nav 

ņemts 

vērā 

Baiļi un Avoti ir norādīti Rīcības plāna VP1 RV3 

U1 pasākumā “Nacionālas un reģionālas nozīmes 

sporta infrastruktūras attīstība” un VP1 RV3 U2 

pasākumā “Iedzīvotāju fizisko aktivitāšu 

veicināšana”. Pašvaldība izvērtēs sadarbības iespējas 

ar īpašniekiem, lai nodrošinātu jau izveidotās sporta 

infrastruktūras pieejamību novada iedzīvotājiem. 

134.  Fiziska 

persona 

Naukšēnu 

pagasts 

Ugunsdzēsēju 

sporta 

infrastruktūra 

Rīcību plāns: 

110. punkts Vai attīstības stratēģijā nebūtu 

jābūt arī informācijai vai redzējumam par 

Naukšēnu pagastā izveidoto Ugunsdzēsēju 

sporta infrastruktūru, ņemot vērā tradīcijas 

un iestrādnes Naukšēnos; 

Nav 

ņemts 

vērā 

Ugunsdzēsēju sporta infrastruktūra var tikt 

izmantota Rīcības plāna VP1 RV3 U2 pasākuma 

“Iedzīvotāju fizisko aktivitāšu veicināšana” ietvaros. 

Pašvaldības redzējums ir iekļauts VP2 RV4 U2-2 

pasākumā “Valmieras novada brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju kustības stiprināšana”. 

135.  Fiziska 

persona 

Kocēni Kocēnu 

estrādes 

teritorijas 

attīstība, 

sporta 

infrastruktūra 

Rīcību plāns: 

Par Kocēnu estrādes teritorijas attīstību. 

Uzskatu, ka nav nepieciešams veidot sporta 

infrastruktūru šajā teritorijā, jo uzskatu, ka 

sporta infrastruktūra pulcējama vienā vietā 

ap Kocēnu sporta namu, kur ir papildus 

teritorija (uz Dārza ielas pusi no volejbola 

laukuma), lai izvietotu sporta infrastruktūru. 

Šai teritorijai piestāvētu pastaigu parka 

infrastruktūra (vēsturiski šeit bijis barona 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP2 RV5 U1-1 pasākums “Publiskās 

ārtelpas uzlabošana Valmieras novada apdzīvotajās 

vietās”, kas ietver integrētus ieguldījumus publiskajā 

ārtelpā, tostarp arī attiecībā uz teritoriju pie Kocēnu 

estrādes. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

pastaigu parks), kā dabisks pagarinājums jau 

šobrīd izveidotajai gājēju infrastruktūrai. 

136.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Sagaidāmie 

rādītāji 

Attīstības stratēģija: 

Sagaidāmos radītājus gribētu redzēt 

ambiciozākus, piemēram, ja mēs runājam 

par uzņēmējdarbības attīstību un industriālo 

teritoriju attīstību, bet sagaidāmajos rādītājos 

2038.gadā uzņēmumu skaits nav pat 

palielinājies, tas nešķiet pareizi. Tapāt par 

vēlētāju aktivitāti, rādītāju paredzēts uzlabot 

pa 5%, domāju, ka mērķim šo gadu laikā 

būtu jābūt ambiciozākam 

Ņemts 

vērā 

Priekšlikums ir ņemts vērā, tomēr skaitliski rādītāji 

nav izvirzīti attiecībā uz ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaitu tirgus sektorā, tā vietā nosakot 

tendenci, ka uzņēmumu skaits pieaug vai saglabājas. 

Tas saistīts ar plānošanu ilgtermiņā un grūti 

prognozējamu ekonomikas pārkārtošanos 

industrializācijas 5.0, viedās specializācijas, 

digitalizācijas u.c. procesu ietekmē. 

Vēlētāju aktivitāte, skatoties no pēdējo gadu desmitu 

tendencēm, samazinās, tādēļ pieņemtais 5% 

palielinājums vērtējams kā gana ambiciozs. 

137.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Autoceļu 

savienojums 

Valmiera – 

Mazsalaca – 

Ramata – 

Igaunija 

Attīstības stratēģija: 

Telpiskā attīstība – kā viens no reģionālās 

nozīmes autoceļu savienojumiem minēts 

Valmiera – Mazsalaca – Ramata – Igaunija, 

taču investīciju plānā pie ceļu izbūves šis 

posms paredzēts tikai līdz Mazsalacai, 

uzskatu, ka Mazsalaca – Ramata – Igaunija 

ir būtiski nozīmīgāks ceļu savienojums kā 

piem. (investīciju plānā iekļautais) Dikļi – 

Budenbroki – Ozolmuiža ceļa asfaltēšana 

Nav 

ņemts 

vērā  

Investīciju plānā ir iekļauti tikai pašvaldību autoceļi. 

Nav iekļauts V164 “Igaunijas robeža (Ramata)–

Mazsalaca–Vilzēni–Dikļi” posms no Mazsalacas 

līdz Igaunijas robežai, kas ir ar asfalta segumu. 

Rīcības plāna VP2 RV1 U1-2 pasākumā “Latvijas 

pierobežas pieejamības un Igaunijas sasniedzamības 

uzlabošana” uzsvērta autoceļa P17 Valmiera – 

Rūjiena - Igaunijas robeža (Unguriņi) nozīmība 

posmā no Rūjienas līdz Igaunijas robežai, kas 

uzlabo ceļu savienojumu ar Igaunijas Vīlandes 

pilsētu, un valsts autoceļu V177 Ķoņi–Lode–

Arakste un V176 Sīļi–Igaunijas robeža nozīmība, 

kas uzlabo Igaunijas (Abja-Paluoja, Vīlande) un 

Rūjienas, Naukšēnu, sasniedzamību. 

Kocēnu, Dikļu, Burtnieku pagastu sasniedzamības 

uzlabošanai un savienojuma attīstīšanai ar Limbažu 

novadu, ir nepieciešama asfalta seguma ieklāšana 

autoceļam V164 Dikļi- Budenbroki- Ozolmuiža 

(asfaltēts ceļš 5 km garumā, tajā skaitā 4 km 

Valmieras novadā).  

138.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Dzīvojamais 

fonds 

Attīstības stratēģija: 

Dzīvojamais fonds: novadā būtu jānosaka 

prioritārās teritorijas ar labi attīstītu 

infrastruktūru, kur paredzēt jaunu māju 

Ņemts 

vērā 

Stratēģiju papildina Attīstības programma, kuras 

rīcības plānā VP2 RV3 ir izvirzīti vairāki uzdevumi, 

tostarp U3 Attīstīt jaunus mājokļus, veicinot jaunai 

dzīvojamai apbūvei piemērotu teritoriju 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

būvniecību gan dzīvokļiem, gan 

privātmājām. Investīciju plānā būtu 

iekļaujami pasākumi infrastruktūras 

uzlabošanai šajās potenciālajās teritorijās, 

tāpat kā sakārtot jau esošās teritorijas, kur ir 

dzīvojamās mājas, bet nav, piemēram, 

kanalizācijas tīkls (Rūjienā u.c. vietās); (Kā 

potenciālās vietas Kocēnu pagastā saredzu – 

mazdārziņu teritorijas pie ūdenstorņa un 

pļava starp dzīvokļu mājām un Traubergu 

darbnīcu.) 

sagatavošanu un inženiertehniskās infrastruktūras 

nodrošināšanu; attīstīt publisko un privāto 

partnerību. 

Konkrētās teritorijas jāprecizē Valmieras novada 

teritorijas plānojuma ietvaros. 

139.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Mazdārziņu 

teritorijas 

Attīstības stratēģija: 

Mazdārziņu teritorijas – aicinu mazdārziņu 

teritorijās pievērst īpašu uzmanību to 

attīstībai. Piemēram pārveidojot teritorijas 

privātmāju apbūvei, īpaši Kocēnos, Rubenē, 

Vaidavā, vietās, kur mazdārziņi atrodas 

dzīvojamo māju apbūvei ļoti piemērotās 

vietās. Jebkurā situācijā aicinu izveidot 

vienotu un skaidru redzējumu šo teritoriju 

izmantošanai un iespējams pārņemšanai 

Pašvaldības īpašumā. 

Ņemts 

vērā 

Stratēģijas 4.2.nodaļa Apdzīvojuma struktūra un 

novada centri ir papildināta ar Valmieras piepilsētas 

teritoriju un Valmieras piepilsētas areālu – 

“Kocēniem, Mūrmuižai, Kauguriem, Brenguļiem un 

citiem ciemiem ~10 km Valmieras apkārtnē 

jāattīstās kā piepilsētas centriem, kas papildina 

Valmieras pilsētas jaudu ar mājokļiem un darba 

vietām (ciemu paplašināšana) un kas ir savienoti ar 

pilsētu ar ērtu sabiedrisko transportu un autoceļu un 

mikromobilitātes infrastruktūru.”. Valmieras 

piepilsētas areālā iekļaujas lielākā daļa vasarnīcu 

teritorijas. 

Vadlīnijas paredz, ka dzīvojamās apbūves teritorijas 

jāattīsta kompleksi ar tehnisko infrastruktūru, 

veicinot centralizētu ūdensapgādi, siltumapgādi un 

centralizētu notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu un 

organizējot atkritumu savākšanas pakalpojumus, un 

kompleksi ar publiskajām dabas teritorijām 

kvalitatīvai dzīves videi un iedzīvotāju fiziskajām 

aktivitātēm. 

Investīciju plānā ir iekļauti projekti, kas veicinās 

ielu tīkla un inženiertīklu attīstību, lai sagatavotu 

teritorijas gan uzņēmējdarbībai, gan attīstītu 

dzīvojamās apbūves teritorijas, piemēram projekts 

“Jaunu ielu būvniecība” (Izstrādāti būvprojekti, 

veikta zemes ierīcība, izbūvētas jaunas ielas 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

uzņēmējdarbības vajadzībām un iedzīvotāju ērtībai 

(Pilātos, Rencēnos, Zilākalnā u.c.). 

140.  Fiziska 

persona 

Seda Stadions Sedas pilsētas stadiona atjaunošana. 

Iedzīvotājiem tiktu nodrošināta iespēja 

kvalitatīvi nodarboties ar sportu, aktīvu 

dzīves veidu. Būtu iespēja rīkot dažādus 

sporta sacensības, tādejādi popularizējot 

Sedas pilsētu. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP1 RV3 U2 pasākums “Sporta 

infrastruktūras attīstība, ietverot pielāgotā sporta 

infrastruktūru”, kurā Valmieras novada apdzīvotajās 

vietās tiks ierīkoti sportošanas un fizisko aktivitāšu 

laukumi, trases, takas un izbūvēta nepieciešamā 

infrastruktūra, tostarp nodrošinot sporta 

infrastruktūru iedzīvotājiem ar fiziskiem 

traucējumiem un vides pieejamību. 

Investīciju projekts “Sporta teritoriju modernizēšana 

pie Valmieras novada izglītības iestādēm” 

141.  Fiziska 

persona 

Seda Bērnu rotaļu 

laukums 

Sedas pilsētā ļoti pietrūkst kvalitatīvs bērnu 

rotaļu laukums, rotaļu parks dažāda vecuma 

bērniem. Vieta, kur vecākiem pavadīt 

kvalitatīvu brīvo laiku kopā ar bērniem. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP2 RV5 U1-1 pasākums “Publiskās 

ārtelpas uzlabošana Valmieras novada apdzīvotajās 

vietās” 

142.  Fiziska 

persona 

Seda Gājēju ietve Gājēju ietve sākot no Zaļās ielas līdz pilsētas 

kapiem. Tādejādi tiktu nodrošināta par 

iedzīvotāju drošību uz ceļa. Kā arī, lai būtu 

gājēju, riteņbraucēju ietve, kas savienotos ar 

Strenču pilsētu. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP2 RV1 U2-1 pasākums “Valmieras 

novada vispārīga transporta attīstības plāna 

izstrāde”. 

Investīciju plānā projekts “Jaunu ielu būvniecība”.  

143.  Fiziska 

persona 

Seda Peldvieta 

karjerā 

Sedas pilsētā ir ļoti apmeklēta peldētava 

karjeras. Šajā vietā nepieciešams iekārtot 

meža taku līdz peldētavai, tad pilsētas 

iedzīvotājiem nebūtu jāpārvietojas pa ceļu 

uz peldētavu, kuru aktīvi izmanto 

autobraucēji. Un tādejādi arī pilsēta būtu 

izveidota pastaigu taka. 

Ņemts 

vērā 

Investīciju projekts “Teritorijas labiekārtošana pie 

grants karjera Sedā”. 

144.  Fiziska 

persona 

Seda Sabiedriskā 

transporta 

pieejamība 

Nodrošināt plašāku sabiedriskā transporta 

pieejamību ar pilsētām Valmiera, Smiltene, 

Valka, Rīga, tādejādi dodot iespēju Sedas 

pilsētas iedzīvotājiem nokļūt uz darbu un 

skolu ,apmeklēt dažādus kultūras 

pasākumus. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP2 RV6 U4-1 pasākums 

“Sabiedriskā transporta pieejamības uzlabošana”. 

145.  Fiziska 

persona 

Seda Uzņēmējdarbī

ba, mājoklis, 

vide 

Attīstīt uzņēmējdarbību, piesaistīt 

iedzīvotājus, kas paliktu dzīvot Sedā, attīstīt 

dzīvojamo fondu, savedot kārtībā esošās 

Ņemts 

vērā 

Investīciju projekts “Mazcenas (tai skaitā sociālo 

dzīvokļu) izveide Zilākalna pagastā, Valmierā, Sedā, 

Strenčos u.c.”; 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

mājas un būvējot jaunu dzīvojamo fondu, 

apzaļumot pilsētu, pilsētā izveidot 

labiekārtotu parku ar soliņiem. (priežu sils 

aiz Sedas kultūras nama), atjaunot Sedas 

kultūras namu, atjaunot Sedas kultūras namu 

Investīciju projekts “Jaunu dzīvojamās apbūves 

teritoriju sagatavošana”; 

Investīciju projekts “Sedas kultūras nama 

energoefektivitātes uzlabošana”; 

Investīciju projekts “Celtnieku ielas seguma 

atjaunošana Sedā” 

Investīciju projekts “Sedas pilsētas 

ūdenssaimniecības rekonstrukcija”, kurā paredzēta 

veco ūdens un kanalizācijas tīklu nomaiņa. jaunu 

hidrantu izbūve; 

Investīciju projekts “Valmieras, Sedas tirgus 

laukumu labiekārtošana u.c.”; 

Labiekārtoti industriālie objekti, pielāgoti tūrisma 

vajadzībām, tostarp Sedas kūdra purva teritorijā; 

Investīciju projekts “Kājnieku tilta izveide pār Sedu 

un tūrisma infrastruktūras sakārtošana pie Spiģu 

alas”. 

146.  Fiziska 

persona 

Seda Kultūras 

piedāvājums 

Pilnveidot kultūras dzīvi Sedas pilsēta, ar 

kvalitatīviem pasākumiem, dažāda vecuma 

auditorijai. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā VP1 RV2 U1-2 pasākums “Kultūras 

piedāvājuma un pakalpojumu pieejamība novada 

iedzīvotājiem” 

147.  Fiziska 

persona 

Seda Inženiertīkli Sakārtot ūdens kvalitāti Sedas pilsēta, 

novērst problēmas ar siltumapgādi atjaunot 

pilsētā ielām asfalta segumu, un gājēju 

ietves. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā VP2 RV2 U1-1-3 pasākums 

“Centralizēto kanalizācijas sistēmu, tostarp 

notekūdeņu attīrīšanas kārtu darbības audits un 

investīciju projektu sagatavošana aglomerācijām ar 

CE mazāku par 2 000” un VP2 RV2 U3-1 pasākums 

“Ūdenssaimniecības attīstība novada pilsētās ar CE 

mazāku par 2 000”. 

Investīciju plānā projekts “Sedas pilsētas 

ūdenssaimniecības rekonstrukcija”, “Celtnieku ielas 

seguma atjaunošana Sedā”. 

148.  Valmieras 

novada 

domes 

deputāts 

Valmieras 

novads 

Izglītība IAS Valmieras novadu nosauc par izcilības 

teritoriju. Tas ir labs uzstādījums, tomēr 

rosinu arī rīcības plānā iekļaut ambiciozākus 

mērķus, lai tiešām kļūstam par izcilības 

teritoriju. Ar vienkārši labiem mērķiem un 

aktivitātēm par tādu nevar kļūt. Piemēram ja 

domājam par iedzīvotāju labklājību 

Ņemts 

vērā 

1. Pedagogu trūkums: 

a) VP1 RV1 U1-5-1 pasākums “Izglītības iestāžu 

tīkla attīstības plānošana” un “Pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveide”; 

b) un c) VP1 RV1 U1-5-1 pasākums “Pedagogu 

atalgojumu pieauguma modeļa izstrāde un ieviešana, 

tostarp stipendijas jaunajiem pedagogiem”; 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

ilgtermiņā atslēga ir labā izglītībā. Daudz 

kas šajā jomā ir atkarīgs no valsts politikas 

tomēr arī pašvaldībai var spēlēt proaktīvu 

lomu. 

1. Jārisina pedagogu trūkums:  

a.Ieviešot stipendiju programmas izciliem 

vidusskolu beidzējiem, kas dodas studēt 

pedagoģiju un atgriežas strādāt novadā 

b. Ieviešot skaidru pedagogu atalgojumu 

pieauguma modeli, neatkarīgi no valsts 

finansējuma 

c. Lobēt risinājumu ieviešanu valstiskā 

līmenī jauno pedagogu nonākšanai darba 

tirgū specialitātē 

2. Jāstiprina izglītības pārvalde 

a. Jāpaaugstina atbalsta kapacitāte izglītības 

iestādēm un to vadības komandai 

b. Jāizstrādā izglītības iestāžu kvalitātes 

vērtēšanas modelis, kvalitāte kā primārais 

kritērijs, finanses – sekundārs. 

2. Izglītības pakalpojumu pārvaldība: 

a) VP1 RV1 U1-5-1 pasākums “Valmieras reģionālā 

izglītības metodiskā centra pilnveidošana un 

darbības nodrošināšana” 

b) VP1 RV1 U1-5-1 pasākums “Izglītības kvalitātes 

monitorings visās izglītības pakāpēs” 

149.  Valmieras 

novada 

domes 

deputāts 

Valmieras 

novads 

Mājokļu 

pieejamība 

Viena no ilgtermiņa prioritātēm ir mājokļa 

pieejamība. Man nav statistika ar ko pamatot 

mājokļa trūkumu Valmierā un pārējās 

pilsētās, bet intuitīvi to raksturo augstās īres 

un dzīvokļu cenas Valmierā, kā arī 

personīgā pieredze mēģinot palīdzēt 

cilvēkiem atrast dzīves vietu Mazsalacā. 

Pašvaldībai ir jāstiprina: 

1. Atbalsts daudzdzīvokļu namu būvniecībai, 

veidojot pašvaldības atbalsta programmu 

nodrošinot attīstītājus ar zemi projektu 

attīstībai un sakārtojot komunikācijas un 

pievedceļus potenciālajām jaunceltnēm 

2. Šāda pat programma jāīsteno dzīvojamo 

māju ciematu attīstīšanai Valmieras novada 

teritorijā 

Ņemts 

vērā 

VP2 RV3 “Dzīvojamais fonds” uzdevumi un 

pasākumi. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

3. Jāstrādā pie valstiskā regulējuma 

izmaiņām kreditēšanā, lai nodrošinātu ka 

kredītiestāžu noteikta hipotēku portfeļa daļa 

ir lauku funkcionālajā teritorijā 

150.  Valmieras 

novada 

domes 

deputāts 

Valmieras 

novads 

Transports pēc 

pieprasījuma 

Sabiedriskā transporta sistēmas attīstības 

virzienā jāievieš transports pēc pieprasījuma 

sistēma, kas ir efektīvāks sabiedriskā 

transporta risinājums perifērijā nekā 

tradicionālā sistēma. To apliecina Vidzemes 

plānošanas reģiona pilotprojekts Valmieras 

novada teritorijā. 

Ņemts 

vērā 

VP2 RV1 U2-3 pasākums “Lauku mobilitātes 

pakalpojuma attīstība” 

151.  Valmieras 

novada 

domes 

deputāts 

Mazsalaca, 

Valmieras 

novads  

Sociālais 

aprūpes centrs, 

ūdenssaimniec

ības tīkls 

Investīciju plānā ar Nr. 8. iekļauts 

“Ziemeļvidzemes sociālo pakalpojumu 

centrs”, kas līdz šim nav bijis Mazsalacas 

novada attīstības programmā un šāda centra 

izveide nav pamatota ar skaidru 

nepieciešamības analīzi. Mazsalacā 

2021./2022. gadā tiks atklāts dienas centrs 

cilvēkiem ar garīga rakstura un 

funkcionāliem traucējumiem Valtenberģu 

muižā ar pietiekamu telpu kapacitāti, lai 

varētu arī pildīt atbalsta funkciju ģimenēm ar 

bērniem un citām sociālām grupām. Turklāt, 

ņemot vērā līdzšinējo investīciju apmēru 

Mazsalacā, šāds investīciju apjoms 

prioritārāk novirzāms citiem investīciju 

objektiem teritorijā. Piemēram investīciju 

plānā jāiekļauj: 

1.Sociālās aprūpes centra izveide Mazsalacā, 

Brīvības bulvārī 4, īpašums iegādāts, gatavs 

tehniskais projekts, atbalsts notikušā 

sabiedriskajā apspriešanā Mazsalacas 

novadā un gatavs tehniski ekonomiskais 

pamatojums. Pašreizējās objekta izmaksas 

bija ~700 000 euro, pieņemu, ka tuvākajos 

gados šo darbu varēs veikt par ~ 1 000 000 

euro. 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

1. Investīciju plānā:  

projekts “Neizmantoto ēku un teritoriju pielāgošana 

novada apdzīvotajās vietās vietējās uzņēmējdarbības 

aktivitātēm”, kurā paredzēts pielāgot telpas 

uzņēmējdarbības, kopstrādes vajadzībām, piemēram, 

kopstrādes telpas ("Atvērtā garāža"), kā arī 

neizmantotās pašvaldības ēkas Mazsalacā, Brīvības 

bulvārī 4 sakārtošana. Par ēkas piemērotāko 

turpmāko izmantošanu jādiskutē redakcijas 2.0. 

apspriešanas laikā. 

2. Rīcības plānā VP2 RV2 U1-1-3 pasākums 

“Ūdenssaimniecības attīstība novada pilsētās ar CE 

mazāku par 2 000”, kurā paredzēta Mazsalacas 

centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

atjaunošana un paplašināšana. 

Pasākumi sakaru un elektrības infrastruktūras 

attīstībai iekļauti VP2 RV6 uzdevumā U4-1 “U4-1 

Izvērst sadarbību ar partneriem no valsts sektora un 

lielajiem uzņēmumiem Valmieras novadam 

stratēģisku projektu attīstīšanā un ieviešanā” 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

2. Ūdenssaimniecības tīkla tālāka attīstība 

Mazsalacas pilsētā un apkārtējos ciemos. 

Tāpat citās nosacīti blīvi apdzīvotās vietās 

Valmieras novadā. Pašvaldībai jāiezīmē 

konkrēts pārskatāmas nākotnes ūdens un 

kanalizācijas tīklu attīstības plāns, kuru 

realizē no pašvaldības līdzekļiem, jo 

pārskatāmā nākotnē apdzīvotās vietās kurās 

ir zem 2000 cilvēkekvivalenta nav paredzēts 

novirzīt struktūrfondu programmu 

finansējumu. Taču, ja gribam, lai cilvēki 

atgriežas dzīvot novadā, nepieciešams 

nodrošināt šos iedzīvotājus ar 

pamatvajadzībām, kā ūdens, kanalizācija, 

elektrība, sakari. 

152.  Juridiska 

persona 

Valmiermuiža Valmiermuiža

s parks 

Valmiermuižas parku atzītu par zaļo zonu, 

labiekārtotu apzaļumotu teritoriju. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP2 RV5 uzdevums U1-1 “U1-1 

Attīstīt zaļās zonas pilsētu un ciemu vidē”, kā arī 

VP2 RV5 U2-2 pasākums “Novada pilsētu un ciemu 

parku programma. 

153.  Juridiska 

persona 

Valmiermuiža Rūpniecības 

apbūves 

teritorija 

SIA “Valmiermuižas alus” piederošo zemi 

Dzirnavu ielā 2, Valmiermuižā atzīt par 

rūpniecības apbūves teritoriju, lai tajā būtu 

iespēja izvietot jaunas ražošanas ēkas, kas 

ļautu attīstīt ražošanu Valmiermuižā. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP3 RV2 U2-3 pasākums “Degradēto 

teritoriju sakārtošana novada pilsētās un ciemos”. 

Zemes izmantošanas veida maiņa ir risināma 

Valmieras novada teritorijas plānojumā. 

154.  Fiziska 

persona 

Valmiera Vides 

pieejamība 

Ierosinājums, kas palīdzēs sasniegt 

virsmērķi – iedzīvotāju labklājību. 

Novērojusi tūrisma pozitīvo ietekmi uz 

cilvēka fizisko un psihisko veselību, kā arī tā 

pozitīvo ietekmi uz saliedētību un toleranci. 

Šobrīd raksta maģistra darbu par Sociālo 

tūrismu. 

Ierosinājums, priekšlikums – atvērt 

Valmieru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Padarīt Valmieru pieejamu ikvienam. 

Kā viens no līdzekļiem, kas to var veicināt, 

ir izveidot speciālus maršrutus cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām, kā pamatkritēju ņemot 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā VP2 RV5 U1-1 pasākums “Cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām piemērotu maršrutu izveide 

publiskajā ārtelpā” 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

cilvēku ratiņkrēslā. Ja taka ir pieejama un 

izmantojama cilvēkam ratiņkrēslā, tā 

automātiski būs pieejama arī vecāka gada 

gājuma cilvēkiem, ģimenēm ar ratiņiem, arī 

vājredzīgiem cilvēkiem šāda taka būs 

pieejamāka un vieglāk izmantojama. 

Valmieras TIC ir izveidojuši pastaigu takas/ 

maršrutus pilsētvidē. Pēc tāda pat principa 

izveidot maršrutu/ pastaigu taku cilvēkiem 

ratiņkrēslos. Šādas takas izveidei būtu 

jākonsultējas ar organizācijām, kuras pārstāv 

cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Bieži vien ir 

vajadzīgi nelieli uzlabojumi, izmaiņas, lai 

jau esošo varētu padarīt pieejamu lielākam 

cilvēku lokam – jāuzkrāso kāda gājēju 

pārēja, jāpielabo ietvju uzbrauktuves, 

nobrauktuves, kāds soliņš jāuzstāda, taka 

jāieplāno gar kādu ēstuvi un pats galvenais – 

jādod cilvēkiem informācija par takas 

esamību, tā jāpopularizē.  

Dzīvoju Bergenā, Norvēģijā un ir realizēts 

projekts „ Ti på hjul” jeb tulkojumā tas būtu 

„ Desmit uz riteņiem”. Bergenas pilsētā 

izveidoti 10 maršruti, pieejami cilvēkiem 

ratiņkrēslos. Ieskatam links. 

https://www.bergenoghordalandturlag.no/ti-

p-hjul-bergen/  

155.  Fiziska 

persona 

Brenguļu, 

Kauguru un 

Trikātas 

apvienība 

Ceļš uz 

Raunu, velo 

ceļš gar A3 

Ceļš uz Raunu, atzaru uz Jaunvāli un 

veloceliņu līdz Pilātiem/ Strenčiem gar A3. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP2 RV1 U3-2 pasākums “Vietējo 

velomaršrutu attīstība un velokustības drošības 

uzlabošanas veicināšana gar valsts autoceļiem”. 

Valsts mikromobilitātes plāna ietvaros 2024. gadā 

plānots būvēt veloinfrastruktūras posmu gar A3. 

156.  Juridiska 

persona 

Valmiera Veselības 

aprūpes esošā 

situācija 

Saņemti priekšlikumi esošās situācijas 

aprakstā pēc Veselības un sociālās aprūpes 

tematiskās darba grupas. 

Ņemts 

vērā 

Labojumi iekļauti esošās situācijas aprakstā. 

https://www.bergenoghordalandturlag.no/ti-p-hjul-bergen/
https://www.bergenoghordalandturlag.no/ti-p-hjul-bergen/
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

157.  Juridiska 

persona 

Valmiera Veselības 

aprūpes 

investīciju 

plāns 

Saņemti priekšlikumi investīciju plānam pēc 

Veselības un sociālās aprūpes tematiskās 

darba grupas. 

Ņemts 

vērā 

Labojumi iekļauti rīcības plāna VP1 RV4 U2-1 

“Vidzemes slimnīcas infrastruktūras attīstība”. 

158.  Fiziska 

persona 

Kauguru 

pagasta Līču 

ciems 

“Veselības un 

sporta parks 

LĪČI” 

vēsturiskās 

nozīmes 

atjaunošana un 

atļauja lietot 

Līču 

minerālūdens 

dziļurbumu 

Lūdzam, izskatīt iespēju nodrošināt iespēju 

atjaunot piekļuvi minerālūdenim no Līču 

minerālūdens ieguves vietas līdz mums 

beztermiņa nomā nodotajam īpašumam 

“Līči”, kadastra Nr. 96620060219. Būtu 

nepieciešams apsekot un, ļoti iespējams, 

izmantot dabā esošos un agrāk izveidotos 

inženiertehniskos ūdensapgādes tīklus. 

Minerālūdens ieguves atjaunošana būtu 

būtiska rekreācijas tūrisma piesaiste, kā arī 

izgaismotu “Veselības un sporta parks LĪČI” 

vēsturisko nozīmi. Pēc mūsu rīcībā esošās 

informācijas, minerālūdens agrāk bija bijis 

pieejams arī “Līču” zemes vienības teritorijā 

līdz turienei attekot ar pašteci. Līči 

vēsturiski izveidojies no aprūpes ciema pie 

sanatorijas. Līču ciema iedzīvotāju skats ir 

apmēram 80-120 iedzīvotāji. 

Ciemā Līči aizsargājamā ainava ir 194 ha 

platībā, kas ir izveidota, lai saglabātu dabas 

daudzveidīgo ainavu, nacionālo kultūrvidi 

un rekreācijas resursus, kā arī nodrošinātu 

nenoplicinošu saimniecisko darbību. 

No 1945.gada minerālūdeni dziednieciskajās 

procedūrās, vannās sāk izmantot netālu no 

Valmieras esošajā sanatorijā „Līči”. 

Sociālais uzņēmums SIA “Izglītības un 

attīstības centrs Universum” sadarbībā ar 

zemes un ēku īpašnieku Valmieras draudzi 

“Kacir” plāno savu darbību attīstīt izglītības, 

tūrisma, rekreācijas un atpūtas jomā, 

atjaunojot Līču ciema vēsturisko mantojumu 

un tradīcijas veselības un atpūtas jomā. 

Pieņemts 

zināšanai 

Jautājums jārisina ārpus Stratēģijas un Attīstības 

programmas izstrādes un ir nodots izvērtēšanā 

Brenguļu, Trikātas un Kauguru pārvaldei. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Ieceru realizēšanai tiek plānota LEADER 

projektu finansējuma piesaiste…. 

159.  Fiziska 

persona 

Pilātu ciems Gājēju un velo 

ceļš no 

Valmieras līdz 

Pilātu ciemam 

Ierosina izveidot gājēju un velo ceļu no 

Valmieras robežas līdz Pilātu ciemam vai 

tālāk, lai iedzīvotājiem būtu iespēja droši 

pārvietoties uz novada centru gar A3 šoseju.  

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā VP2 RV1 U3-1 pasākums “Valsts un 

pašvaldības mikromobilitātes maršrutu attīstība uz 

valsts autoceļiem ap Valmieru un novada pilsētām”. 

Investīciju plānā projekts “Velo un gājēju ceļa (~950 

m) izbūve no autoceļa A3 uz “Pilātu” ciemu”, kurā 

tiks izbūvēts velo un gājēju ceļš (~950 m) no 

autoceļa A3 uz “Pilātu” ciemu. 

160.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Priekšlikumi 

sporta un 

aktīvā tūrisma 

jomā 

Valmieras 

novadā 

Universāli asfaltēti (vai cita veida cietā 

seguma, ne bruģa) laukumi ar apgaismojumu 

ciematos (ne tikai pie skolām, jo tādu 

daudzviet vairs nav) ar bortiem, kurus ziemā 

var izmantot slidotavām, savukārt vasarās - 

skrituļslidošanai, strītbolam, florbolam un 

citām aktivitātēm. Ja vasarās netiek 

izmantoti, var iznomāt vietējiem 

uzņēmumiem; 

Kvalitātes ziņā vienlīdzīgas distanču 

slēpošanas trases vismaz apvienību 

teritorijās. Šobrīd situācija ir tāda, ka viens 

veido ar pusprofesionālu tehniku, cits ar 

kanalizācijas cauruli. It kā slēpošanas trase 

ir, bet vai kvalitātes ziņā ir pietiekami laba!? 

Infrastruktūra ap āra aktivitāšu laukumiem. 

Tualetes, soliņi utt. Bieži tiek sportots 

vakaros, kad blakus esošās ēkas (skolas, 

sporta centri) ir jau slēgti un tualetes 

problēma ir ļoti aktuāla! 

Apgaismojumi esošās infrastruktūrās, īpaši 

tajās, kas tiek intensīvi izmantotas; 

Atalgojums entuziastiem, īpaši, tiem, kuri 

strādā ar bērniem un jauniešiem. Paredzēt to 

ārpus biedrību finansējuma, jo šī brīža 

sistēma īsti nestrādā 

Domāt par jaunu sporta un aktīvās atpūtas 

iespēju piedāvāšanu un infrastruktūras 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā VP1 RV3 uzdevuma U2 “Attīstīt 

sportu un aktīvo atpūtu un veicināt iedzīvotāju 

veselīgu dzīves veidu” pasākumi; 

Rīcības plānā VP2 RV5 uzdevuma U1-1 “Attīstīt 

zaļās zonas pilsētu un ciemu vidē” pasākumi 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

izveidi, piemēram, skvoša laukumi, 

padeltenisa laukumi utt. 

Uzsvaru likt arī uz lauku apvidiem, ne tikai 

pilsētu 

161.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Dabas takas: 

 

o Vienota marķēšanas sistēma visā novadā; 

o Visas piedāvātās takas dabā marķēt, ne 

tikai izveidot gpx failu. Tas jāpiedāvā 

komplektā; 

o Vienotas kartes un stendi tieši atsevišķi 

dabas takām un atsevišķi velomaršrutiem; 

o Regulāra dabas taku apsaimniekošana 

(atkritumi, pļaušana, koku un zaru 

atzāģēšana, tiltiņu uzpasēšana) 

o Tiltiņu un citas infrastruktūras uzturēšana 

arī ārpus marķētām takām, taču iedzīvotāju 

iemīļotām; 

o Jaunu dabas taku izveidošana (upju krasti, 

meža takas), īpaši pievēršot uzmanību 

apļveida takām ap 10km, lai sadalītu 

antropogēno slodzi starp esošajām un 

jaunām dabas takām; 

o Plašs taku tīkls; 

Izveidot speciālas takas motobraucējiem, lai 

tie nebrauc pa dabas takām, kas domātas 

gājējiem un, kur motobraucēji brīvi var 

braukt; 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā ir vairāki pasākumi gājēju 

(mikromobilitātes) infrastruktūras izveidei, 

pārgājienu maršrutu attīstībai, apdzīvoto vietu zaļo 

zonu attīstībai: 

- VP2 RV1 U3-1 pasākumi “Valmieras novada 

mikromobilitātes plāna izstrāde”, “Valsts un 

pašvaldības mikromobilitātes maršrutu attīstība 

uz valsts autoceļiem ap Valmieru un novada 

pilsētām” un “Gājēju un veloinfrastruktūras 

pilnveidošana novada pilsētās un ciemos”; 

- Valmieras novada pašvaldības līdzdalība valsts 

autoceļu projektu plānošanā, attīstot 

velomaršrutus VP2 RV1 uzdevuma U3-2 

“Attīstīt velomaršrutus atpūtai, sportam un 

vietējam tūrismam” ietvaros, tostarp Zaļā 

dzelzceļa tīkla attīstīšana, Pārgājienu un 

velomaršrutu attīstība; 

- Valmieras novada pašvaldības līdzdalība īpaši 

aizsargājamo teritoriju plānošanā, tūrisma 

infrastruktūras attīstībā VP2 RV5 uzdevuma 

U1-3 “Iesaistīties īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju (ĪADT) apsaimniekošanā, veicinot 

dabas un kultūras vērtību aizsardzību un 

ekosistēmu pakalpojumu, tostarp īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un 

apsaimniekošanas mērķiem piemērotu tūrisma 

pakalpojumu attīstību” ietvaros 

- VP3 RV2 U3-2 pasākums “Tūrisma objektu 

piekļuves, meža ceļu un tūrisma maršrutu 

attīstība sadarbībā ar AS Latvijas Valsts meži”; 

- Vp2 RV1 U2-1 pasākums “Pašvaldības ceļu 

atjaunošana un jaunu pašvaldības ceļu izbūve”, 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

rūpējoties par vienotu zīmju un objektu norāžu 

uzstādīšanu. 

Priekšlikumi pieņemti zināšanai turpmākai 

detalizētai izstrādei Tūrisma pārvaldei, kā arī tiks 

iestrādāti Valmieras novada teritorijas plānojumā. 

162.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Veloinfrastruk

tūra 

o Veloceliņi gar lielākiem autoceļiem – 

Kocēni – Rubene gar A3, Valmiera – Sedas 

pagrieziens gar A3, Valmiera – Matīši 

(Mazsalaca) gar P16, Valmiera – Rūjiena 

gar P17, Valmiera – Cēsis gar P20, Valmiera 

– Smiltene gar P18, Valmiera – Dauguļi 

(Limbaži) gar P11; 

o Veloceliņi līdz pirmajiem ciematiem, 

braucot no Valmieras (diezgan saskan ar 

augšējo punktu), jo tālāk automašīnu skaits 

diezgan samazinās; 

o Veidojot veloceliņus, izanalizēt esošo 

velokustību uz attiecīgā ceļa posma un sākt 

ar vispopulārāko posmu; 

o Izbūvējot veloceliņus pilsētā, kā segumu 

neizvēlēties bruģi, pievērst uzmanību 

uzbrauktuvēm, akām un citām lietām. 

Ieteicams projektēšanas procesā piesaistīt 

vietējos velobraucējus; 

o Sarunas ar LVC un LVM par noslēdzošā 

seguma izvēli. Šķembas uz grants seguma 

ceļiem neveicina ne velotūrismu, ne 

kājāmgājēju tūrismu, ne arī vietējo 

iedzīvotāju pārvietošanos; 

o Marķēti velomaršruti, kartes, infostendi un 

citas aktivitātes, kas veicinātu cilvēkus 

vairāk pārvietoties ar velotransportu. 

Ņemts 

vērā 

Veloceļus gar lielākiem autoceļiem ir paredzēti 

saskaņā ar Valsts mikromobilitātes plānu – 10 km 

rādiusā ap Valmieru un 3 km rādiusā pa novada 

centriem. Pašvaldība izbūvēs mikromobilitātes 

infrastruktūru ielās un pašvaldību autoceļos.  

 

Rīcības plānā VP2 RV1 U3-1 pasākumi “Valmieras 

novada mikromobilitātes plāna izstrāde”, “Valsts un 

pašvaldības mikromobilitātes maršrutu attīstība uz 

valsts autoceļiem ap Valmieru un novada pilsētām” 

un “Gājēju un veloinfrastruktūras pilnveidošana 

novada pilsētās un ciemos”.  

 

Investīciju plānā projekts “Velo un gājēju ceļa (~950 

m) izbūve no autoceļa A3 uz “Pilātu” ciemu”. 

 

Kā arī Valmieras novada pašvaldības līdzdalība 

valsts autoceļu projektu plānošanā, attīstot 

velomaršrutus VP2 RV1 uzdevuma U3-2 “Attīstīt 

velomaršrutus atpūtai, sportam un vietējam 

tūrismam” ietvaros. 

Kā arī Rīcības plānā VP2 RV5 U1-5 pasākums 

“Meža ceļu tīkla attīstība lauku teritoriju 

sasniedzamības uzlabošanai” un VP3 RV2 U3-2 

pasākums “Tūrisma objektu piekļuves, meža ceļu un 

tūrisma maršrutu attīstība sadarbībā ar AS Latvijas 

Valsts meži”. 

163.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Bezmaksas 

brīvpieejas 

ūdens krāni 

Bezmaksas brīvpieejas ūdens krāni pa visu 

novada teritoriju, kur jebkurš iedzīvotājs var 

uzpildīt savu ūdens pudeli vai padzerties. 

Aktuāli karstās vasarās gan kājāmgājējiem, 

gan velobraucējiem. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP2 RV5 U1-1 pasākums “Publiskās 

ārtelpas uzlabošana Valmieras novada apdzīvotajās 

vietās”, tostarp publiski izmantojami dzeramā ūdens 

krāni zaļajās zonās 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

164.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmiera Airēšanas 

bāze Krāces 

1.Nepieciešams izprojektēt un uzbūvēt jaunu 

(vai renovēt un paplašināt esošo) airēšanas 

bāzes ēku - Jauna mūsdienu prasībām 

atbilstoša ēka ar centralizētu apkuri un 

dzeramā ūdens apgādi, ar dušām un 

labierīcībām, ietilpīgu laivu novietni, 

noliktavas telpām un tehniskajām telpām. 

Estētiska un ainavā ietilpstoša dizainiski 

gaumīga un praktiska ēka. Audzēkņu, 

sportistu un viesu piesaistoša uz aktivitātēm 

rosinoša vieta pilsētas sirdī. 

2.Izprojektēt un izbūvēt airēšanas Trases 

malā Gaujas krastos mākslīgo 

apgaismojumu trases izgaismošanai tumšajā 

diennakts laikā, tādejādi palielinot 

trenēšanās laiku rudenī un pavasarī. 

3.Izprojektēt un izbūvēt mākslīgo 

apgaismojumu visā Bāzes teritorijā gar 

piebraucamo ceļu un gājēju celiņiem, 

nodrošinot drošu pārvietošanos, kā arī 

dažādu aktivitāšu iespējamību diennakts 

tumšajā laikā. 

4. Izprojektēt un izbūvēt mākslīgo 

apgaismojumu Volejbola un futbola 

laukumu izgaismošanai, kas dotu iespēju 

laukumus izmantot arī diennakts tumšajā 

laikā. 

*Iespējams iepriekšējos punktos minēto 

apgaismojuma izbūvi varētu veikt kopā 

vienlaicīgi, iespējams arī kopā ar jaunās ēkas 

būvniecību? 

5.Papildināt vingrošanas laukumu ar 

jauniem vingrošanas rīkiem un āra 

trenažieriem. Veicinās cilvēku, kas apmeklē 

vingrošanas laukumu iespēju veikt dažādus 

attīstošus vingrinājumus. Aktīvā sportiskā 

gaisotnē pavadīs brīvo laiku. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP1 RV3 U1 pasākums “Nacionālas 

un reģionālas nozīmes sporta infrastruktūras 

attīstība”, kurā paredzēts pilnveidot, paplašināt un 

aprīkot sasniegumu sportā nozīmīgās novada sporta 

bāzes, tostarp airēšanas bāzi “Krāces”. 

Investīciju plāna projekts “Valmieras sporta skolas 

airēšanas bāzes “Krāces” infrastruktūras attīstība”. 

 

Papildinošais pasākums VP2 RV2 U1-3-2 “Plūdu 

riska pasākumu ieviešana Gaujas upei Valmierā”, 

kurā saskaņā ar būvprojektu “Gaujas krastu 

promenāde” aptuveni 2.2 km garā posmā Gaujas 

labajā krastā no Kazu krācēm līdz Šaursliežu 

dzelzceļa tiltam pār Gauju) nostiprināts krasts ar 

laukakmeņiem, šķembām, koka pāļiem un 

kombinācijā ar ģeosintētiskajiem materiāliem un 

krūmājiem, un investīciju plāna projekti “Plūdu 

riska pasākumu ieviešana Gaujas upei Valmierā – 

Gaujas labā krasta stiprināšana” un “Gaujas labā 

krasta labiekārtošana Valmieras centra teritorijā, 

Gaujas promenādes izveide”. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

6.Veselības skrējiena trases maršrutā un 

nūjotāju trases maršrutā iekļaut Bāzes 

teritoriju. Sportistiem jauns skrējiena un 

nūjošanas maršruts. 

7.Pludmales zonas labiekārtošana. Izvietot 

pārģērbšanās kabīni. Uzstādīt videi 

pieskaņotas atkritumu tvertnes vairākās 

Bāzes teritorijas vietās. 

8.Bāzes pieguļošās teritorijas izveidošana 

par parku “Krācītes”. Bāzes teritoriju 

labiekārtot kā parku, piesaistot profesionālu 

dārznieku, arboristu, ainavu arhitektu. Plāno, 

iekārto un apsaimnieko parku, izstrādā parkā 

nepieciešamo stādījumu plānu un kopj 

esošos parka kokus. Uzstādot iepriekš 

minēto mākslīgo apgaismojumu, parks 

pieejams pastaigām arī tumšajā diennakts 

laikā. 

9.Izbūvēt kempinga namiņus. Kempingā var 

atpūsties airēšanas slaloma sportisti treniņu 

un sacensību laikā, kā arī kempings var 

uzņemt pilsētas viesus. 

10.Klinšu kāpšanas sienas izbūve bāzes 

teritorijā. Palielinātos aktīvās atpūtas 

iespējas iedzīvotājiem un viesiem.  

Idejas attīstībai ir daudz, tāpēc ceru, ka 

minētās idejas ir iekļaujamas turpmākajā 

attīstības stratēģijā. 

165.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

 

Burtnieki Ziemeļvidzem

es dabas un 

kultūrvēstures 

izziņas centrs 

Ierosinājums pārcelt Ziemeļvidzemes dabas 

un kultūrvēstures izziņas centra izveidi 

Burtniekos un jauno investīciju plānu. 

Ņemts 

vērā 

Investīciju plānā projekts “Ziemeļvidzemes 

kultūrvēstures un dabas mantojuma izziņas centra 

izveide Burtniekos”, kas ir plānots Rīcības plāna 

VP2 RV5 U2-1 pasākuma “Ziemeļvidzemes dabas 

un kultūrvēstures izziņas centra izveide Burtnieku 

muižā” ietvaros. 

166.  Valmieras 

novada 

Valmieras 

novads 

Apdzīvoto 

vietu 

sasniedzamība 

Uzlabota Burtnieku, Kauguru, Zilākalna 

pagastu sasniedzamība iedzīvotājiem. Vai 

Kauguru pagasta vietā nevajag Matīšu 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP2 RV1 U2-1 pasākums “Valsts 

autoceļu uzlabošanas sekmēšana, tostarp izvērtējot 

vietējo valsts autoceļu pārņemšanu pašvaldības 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

pašvaldības 

iestāde 

 

pagastu? “…tādējādi uzlabojot Burtnieku, 

Kauguru, Zilākalna pagastu 

sasniedzamība,.." 

pārziņā”, kurā 4) Valmieras sasniedzamības 

uzlabošanai no Burtnieku, Matīšu, Zilākalna, 

Bērzaines pagastiem, jauna tūrisma maršruta starp 

Dikļiem, Bērzaini un Zilokalnu attīstīšanai - asfalta 

seguma ieklāšana un ceļu kvalitātes uzlabošana 

autoceļam V213 Valmiera–Mujāni Kocēnu pagastā 

posmā Tilgaļi-Mujāni- pagrieziens uz Zilokalnu, 

autoceļam V214 Mujāni–Zilākalna stacija, 

autoceļam V193 Matīši–Bērzaine–Rubene, 

autoceļam V215 Dūķeri–Ķelpi (asfaltēts ceļš 4,5 km 

garumā). 

2022. gadā autoceļam V214 Mujāni–Zilākalna 

stacija 4.24 – 8.10 km tiek veikta segumu 

atjaunošana. 

167.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Par pašvaldību 

zemju 

piedāvāšanu 

iedzīvotajiem 

mājokļu 

apbūvei 

Kā prioritāti izvirzīt jaunu mājvietu radīšanu 

Valmieras novadā. Šobrīd ļoti būtiska 

problēma - pašvaldībā nav apkopota 

informācija par pašvaldības īpašumā 

esošiem zemesgabaliem (kā apdzīvotās 

vietās, tā arī lauku teritorijās), kur iedzīvotāji 

varētu veikt apbūvi. Ja iedzīvotājs nāk uz 

pašvaldību ar jautājumu, ka vēlas iegādāties 

nekustamo īpašumu, kur būvēt māju, 

pašvaldības speciālistu rīcībā nav šādas 

informācijas. Ja novadā būs iedzīvotāji, būs 

arī darba rokas uzņēmējiem. Ja pašvaldība 

sniedz atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, 

paralēli tam ir arī jādomā par to, kur šo 

uzņēmumu darbinieki strādās. Valmierai 

tuvākajās apdzīvotajās vietās, piemēram, 

Kocēnos, Brenguļos, Rubenē, kur jau ir 

izbūvētas komunikācijas (ūdens, 

kanalizācija, elektrība) un ceļi, ar steigu ir 

jāapzina apbūves iespējas. Pandēmijas 

ietekmē palielinājusies iedzīvotāju interese 

par pārcelšanos no dzīves dzīvokļos uz 

privātmājām, trūkst īres dzīvokļu. Kā 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā VP2 RV3 U2-1 pasākums “Īres 

mājokļu programmas izstrāde”, kurā tiks izstrādāta 

mājokļu programma, definējot: 

- attīstāmo mājokļu apjomu, veidus  

- teritorijas (Valmiera, Seda, Strenči, Endzelē pie 

Rūjienas, Mazsalacā, pie Burtniekiem, Rencēnos, 

Zilākalnā, Kocēnos, Rubenē, Kauguros, Vanagos 

u.c.), 

- nepieciešamās investīcijas (esošo ēku atjaunošana 

un jauna būvniecība un tam nepieciešamās zemes, 

komunikācijas, ceļi, u.c.),  

- privātā un publiskās partnerības projektus un 

pašvaldības atbalsta mehānismus; 

Apbūves teritorijas integrētas jaunajā Valmieras 

novada teritorijas plānojumā. 

 

Rīcības plānā VP2 RV3 U2-2 pasākums “Atbalsts 

ilgtspējīgu, zemu būvniecības un ekspluatācijas 

izmaksu daudzdzīvokļu mājokļu būvniecībai primāri 

teritorijās ar jaunu darba vietu potenciālu”, kurā tiek 

attīstīti projekti, pašvaldībai nodrošinot attīstītājus ar 

zemi projektu attīstībai un vienojoties par 

komunikāciju un pievedceļu izbūvi. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

risinājumu saredzu, aktīvu darbu pie esošās 

situācijas apzināšanas, jo apbūves teritorijas 

pašvaldībai noteikti ir, bet nav apkopota 

informācija.  

 

Minēto pasākumu, kā arī VP2 RV6 U2 pasākuma 

“Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas 

uzraudzības sistēmas izveide” ietvaros jāveic 

informācijas apkopošana par pašvaldības īpašumā 

esošiem zemesgabaliem (kā apdzīvotās vietās, tā arī 

lauku teritorijās), kur iedzīvotāji varētu veikt apbūvi. 

168.  Fiziska 

persona 

Mazsalaca Veco ļaužu 

ilglaicīgās 

aprūpes centra 

pārbūves 

Mazsalacā 

pabeigšana 

Rīcības plāna 118. projektu “Veco ļaužu 

aprūpes sistēmas attīstība” papildināt ar 

“pabeigt iesākto veco ļaužu ilglaicīgās 

aprūpes centra pārbūvi Mazsalacā”. 

 

 

 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Priekšlikums nav ņemts vērā, pamatojoties uzsākto 

Deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas prioritāti. 

Rīcības plāna VP1 RV4 uzdevuma U1-2 “Attīstīt 

sociālos pakalpojumus, atbildīgi attiecoties pret 

sabiedrības novecošanās tendencēm” ir iekļauts 

pasākums “Veco ļaužu aprūpes plāna izstrāde 

Valmieras novadam”, kurā tiks apzināti un plānoti: 

aprūpes mājās pakalpojuma sniedzēji (mobilās 

komandas, palīdzības ziņošanas lietotnes un ierīces), 

esošo aprūpes centru infrastruktūras atjaunošana, 

jauna tipa ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes 

mājokļu attīstība un citu sociālo pakalpojumu 

izveide senioriem (dienas centri u.c.). 

Par ēkas Brīvības bulvārī 4 piemērotāko turpmāko 

izmantošanu jādiskutē redakcijas 2.0. apspriešanas 

laikā. 

169.  Fiziska 

persona 

Mazsalaca Dzeramā 

ūdens krāni 

publiskajā 

ārtelpā 

Aicinu sadaļu RV1 Ūdenssaimniecība 

papildināt ar mērķi uzstādīt publiski 

pieejamas dzeramā ūdens strūklakas vai 

citus dzeramā ūdens patēriņa punktus. Šī 

rīcība nepieciešama, lai veicinātu rīcību 98. 

un 129. sasniegšanu. 

Ņemts 

vērā 

Attīstības programmas rīcības plānā vidēja termiņa 

prioritātē VP2 rīcības virzienā RV5 ir izvirzīts 

uzdevums U1-1 “Attīstīt zaļās zonas pilsētu un 

ciemu vidē” un pasākums “Publiskās ārtelpas 

uzlabošana Valmieras novada apdzīvotajās vietās”, 

kurā kā sagaidāmais rezultāts ir definēts” Integrēti 

ieguldījumi publiskajā ārtelpā (parks, skvērs, 

promenāde, publiski pieejama atpūtas zona), zilo un 

zaļo koridoru plānošana, identificējot primāri 

svarīgas vietas, kur ieguldījumi var sniegt vislielāko 

atdevi, uzlabot sabiedrības drošību vai dzīves vides 

kvalitāti, kas var ietvert multifunkcionālus 

risinājumus, zaļo un zilo infrastruktūru (piemēram, 

zaļās salas, zaļos žogus, velosipēdu novietnes, 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

caurlaidīgu zemes segumu) un publiski 

izmantojamus dzeramā ūdens krānus zaļajās zonās.” 

170.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Sabiedriskais 

transports 

Ir vispārējs uzstādījums, ka sabiedriskais 

transports ir jāattīsta, bet vienīgās rīcības ir 

saistītas ar mijas punktu nodrošināšanu 

(Rīcība 264. un 265.). Aicinu nospraust 

sasniedzamos izmantošanas intensitātes 

mērķus sabiedriskajam transportam kā arī 

apsvērt iespējamos risinājumus pieejamības 

nodrošināšanai, piemēram, turpinot attīstīt 

jau izmēģinātos transporta uz izsaukumu 

risinājumus 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP2 RV1 ir izvirzīts uzdevums U2-3 

“Attīstīt sabiedriskā transporta un mobilitātes 

infrastruktūru un pakalpojumus” un pasākums 

“Lauku mobilitātes pakalpojuma attīstība” 

171.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Vēja enerģija Ir definēta specifiska rīcība izpētīt vēja 

enerģijas potenciālu izstrādātā purvā Jērcēnu 

pagastā (Rīcība 162.). Vērtīgs mērķis, bet, 

nezinot vairāk par kontekstu, tas šķiet daudz 

par specifisku, ņemot vērā, ka izpēte vēl nav 

notikusi. 

Ņemts 

vērā 

Konkrētā izpēte ir izslēgta no attīstības programmas. 

Vēja u.c. atjaunīgo energoresursu izmantošanai ir 

paredzēts izstrādāt koncepciju (VP2 RV2 U2-2 

pasākums “Atjaunīgo energoresursu (AER) 

ražošanas veicināšana Valmieras novadā”. 

172.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

AER 

veicināšana, 

arī 

mājsaimniecīb

ās. 

Izvērtējums 

par sadales 

tīkla 

piemērotību 

Ir noteikts mērķis veicināt atjaunojamās 

enerģijas ražošanu (RV2 4) un to paredzēts 

atbalstīt ar demonstrāciju (Rīcība 132.), bet 

nav uzstādījuma kā atjaunojamās elektrības 

ražošana būtu jāveicina kopumā, 

mājsaimniecību līmenī.  

Nav izvērtējuma, vai novada 

elektropārvades tīkls ir gatavs izkliedētai un 

no laika apstākļiem atkarīgai enerģijas 

ražošanai. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP2 RV2 U2-2 pasākums “AER 

ražošanas veicināšana privātajā sektorā, tostarp 

mājsaimniecībās”, VP2 RV6 U4-1 pasākums 

“Elektroapgādes attīstība mājokļu un uzņēmumu 

attīstībai”, kā arī Pašreizējās situācijas raksturojumā 

ir papildināta informācija par atjaunīgajiem 

energoresursiem.  

173.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Kravu 

pārvadājumu 

pārorientēšana 

no autoceļiem 

uz dzelzceļu  

Programmā ir ietverta dzelzceļa 

elektrifikācija (Rīcība 244.) un satiksmes 

atjaunošana uz Igauniju. Tajā pašā laikā nav 

uzsvērta dzelzceļa un sabiedriskā transporta 

saskaņošana Valmierā, kas nepieciešama, lai 

dzelzceļš kļūtu nozīmīgāks pasažieru 

pārvadāšanā novada iekšienē un tālāk. 

Aicinu papildināt sadaļu P3 Vidzemes 

reģiona sasniedzamības uzlabošana pa 

Ņemts 

vērā 

Ir papildināti VP2 RV1 uzdevuma U1-3 “Sekmēt 

Vidzemes reģiona sasniedzamības uzlabošanos pa 

dzelzceļu” pasākumi, tostarp pasākums “Loģistikas 

teritoriju attīstība kravu pārvadājumu veicināšanai 

pa dzelzceļu”; 

VP2 RV1 U2-3 ir plānots pasākums “Mobilitātes 

punktu infrastruktūras attīstība” ar atbilstošas 

infrastruktūras attīstīšanu ap dzelzceļa stacijām. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

dzelzceļu ar potenciāliem risinājumiem, kā 

palielināt dzelzceļa pārvadājumu jomu 

novadā, tā samazinot autoceļu noslodzi gan 

virzienā Valmiera-Rīga, gan novada 

iekšienē. 

Minētie pasākumi jāskata kontekstā ar Rīcības plāna 

VP2 RV6 uzdevumu U4 “Pašvaldībai kļūt par 

stratēģisku nacionālā un starptautiskā līmeņa 

partneri” un U4-1 pasākumu “Sabiedriskā transporta 

pieejamības uzlabošana”. 

174.  Juridiska 

persona 

Trikāta Trikātas ciema 

nosaukšana 

vīzijā 

Vīzijā citu, nebūt ne lielāku, ciemu un 

pagastu starpā nav pieminēta Trikāta. 

Ierosinu papildināt trešo sadaļas Vīzija 

rindkopu “Savukārt Zilaiskalns …” ar 

Trikāta. Tas pats būtu jāveic arī Valmieras 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022-

2038 

Ņemts 

vērā 

Papildināta vīzija: “Savukārt Burtnieki, Dikļi, Matīši 

Naukšēni, Rencēni, Rubene, Trikāta, Vaidava, 

Zilaiskalns un citi mazāki ciemi nes Vidzemes 

novada kultūras vērtības un lauku saimniekošanas 

tradīcijas un attīstās mijiedarbībā ar tuvākajiem 

novada centriem. 

175.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Mūžizglītība Ņemot vērā vidējā dzīves ilguma un 

pensionēšanās vecuma palielināšanos, 

mūžizglītība kļūst arvien svarīgāka. Ierosinu 

pie sadaļas U1 Izglītība noteikt 

atsevišķu rīcības virzienu RVx Mūžizglītība, 

nevis to minēt tikai pie U4 un VP2 U1. Tas 

varētu būt kā pamats mūžizglītības 

nodrošināšanas procesā izmantot citu 

izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā ir noteikts atsevišķs uzdevums VP1 

RV1 U3-1 “U3-1 Attīstīt darba tirgum atbilstošu 

mūžizglītību” un tā sasniegšanai izvirzīti pasākumi. 

176.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Tautas sports 

RV4 

Ievērojot pludmales volejbola 

demokrātiskumu un popularitāti dažāda 

vecuma iedzīvotāju vidū, veicinot veselīgu 

dzīvesveidu, ierosinu sadaļas U2 Kultūra, 

sports, radošums rīcības virzienu RV4 tautas 

sporta pasākumus papildināt ar “… 

pludmales (smilšu) volejbols…”. 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Rīcības plānā VP1 RV3 uzdevumā U2 “Attīstīt 

sportu un aktīvo atpūtu un veicināt iedzīvotāju 

veselīgu dzīves veidu” nav minēti konkrētie sporta 

veidi. Arī minētie piemēri izvērtējami, izstrādājot 

sporta jomas stratēģiskos dokumentus. 

Tautas sporta un cita starpā pludmales (smilšu) 

volejbola infrastruktūras attīstīšanai ir iekļauts VP2 

RV5 uzdevums U1-2 “Pilnveidot publisko ūdeņu 

izmantošanu un pārvaldību un uzlabot ūdensmalu 

pieejamību”, kurā paredzēts pasākums “Pludmaļu un 

atpūtas vietu pie ūdeņiem labiekārtošana” 

177.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads, lauku 

teritorijas 

Ekonomikas 

attīstības 

virzieni 

No sadaļas U2 Uzņēmējdarbība novadā 

patreizējās redakcijas var noprast, ka novada 

pilsētu un lauku teritoriju ekonomiskā 

attīstība ir tikai tradicionālā lauksaimniecība. 

Šī sadaļa būtu būtiski jāpaplašina ar RVx, 

Ņemts 

vērā 

Attīstības programmas Rīcības plāna redakcijā 2.0 

uzņēmējdarbības prioritāte ir būtiski grozīta, izvirzot 

divus rīcības virzienus RV1 “Augstās tehnoloģijas, 

darba ražīgums, viedā specializācija” un RV2 

“Mazo un vidējo uzņēmumu, mikrouzņēmumu, 



Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022. – 2028. gadam. Ziņojums par priekšlikumiem 

65 

Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

iekļaujot arī citus ekonomikas attīstības 

virzienus, izmantojot novadā esošos 

resursus, piemēram, nišas produktu 

apstrādes rūpniecība, eksportspējīgu preču, 

komplektējošo daļu ražošana un 

pakalpojumu sniegšana 

mājražotāju vide”. Skatīt RV1 U2 pasākumu 

“Atbalsts no vietējiem resursiem ražojošiem 

uzņēmumiem un jaunu uzņēmumu piesaistīšana”, 

RV2 U2-2 Kūdras purvu ilgtspējīga izmantošana un 

pievienotās vērtības palielināšana u.c. 

178.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Nelielā 

attālumā no 

ūdenstilpnēm 

ir pieļaujama 

neintensīva 

mazstāvu 

dzīvojamā 

apbūve gan uz 

lauksaimniecī

bas, gan meža 

zemes. 

Daļā Telpiskās attīstības funkcionālās telpas 

un elementi sadaļās par vadlīnijām 

lauksaimniecības un meža telpu turpmākai 

plānošanai ir uzsvērts, ka “… 

Lauksaimniecības zemju apbūve veidojama 

tikai kā atbalsta infrastruktūra 

lauksaimnieciskai darbībai, ražošanai vai 

apdzīvojuma attīstībai viensētās.” Valmieras 

novads ir bagāts ar skaistām, ainaviskām 

vietām pie ūdeņiem, kas pēdējo 30 gadu 

laikā nepārdomātās un kļūdainās valsts meža 

politikas rezultātā ir gan degradējušās pašas 

(aizaugušas ar baltalķšniem, kārkliem, ievām 

un citām, vizuāli nebaudāmām, fiziski 

neizbrienamām krūmāju sugām), gan 

degradējušas pieguļošos ūdeņus (noēnojums 

ir radījis ūdens piesārņojumu, aizaugšanu, 

bioloģiskās daudzveidības samazinājumu). 

Tā kā meža politikas likumdošana pēdējos 

gados ir nedaudz mainīta, atļaujot noteiktās 

teritorijās veikt mazvērtīgu koku izciršanu 

gar ūdenstilpnēm, ierosinu vadlīnijās noteikt, 

ka paredzētajā, nelielā attālumā no 

ūdenstilpnēm ir pieļaujama neintensīva 

mazstāvu dzīvojamā apbūve gan uz 

lauksaimniecības, gan meža zemes. 

Konkrētus lielumus un attālumus varētu 

noteikt jau sekojošā teritorijas plānojuma 

saistošajos noteikumos. Šāds uzstādījums 

gan radītu vidi ekoloģisku individuālo 

mājokļu būvniecībai, gan pakāpeniski 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Stratēģijas 4.2. nodaļā ir atbalstīta jauna mājokļu 

būvniecība, tomēr to jāveic kompleksi ar 

inženiertīklu un ielu tīkla attīstību apdzīvoto vietu 

teritorijās.  

Dzīvojamās apbūves teritorijas jāveido kompleksi ar 

publiskajām dabas teritorijām, tostarp ūdeņiem, 

kvalitatīvai dzīves videi un iedzīvotāju fiziskajām 

aktivitātēm. 

Attīstības programmas Rīcības plānā tam ir 

paredzēts VP2 RV5 U1-1 “Attīstīt zaļās zonas 

pilsētu un ciemu vidē” pasākums “Publiskās ārtelpas 

uzlabošana Valmieras novada apdzīvotajās vietās”, 

kas rekomendē starp dzīvojamo apbūvi un dabas 

teritorijām veidot gājēju ceļus. 

 

Stratēģija atbalsta pilsētu un ciemu paplašināšanu, 

lai nodrošinātu apbūves teritoriju atbilstošu 

sagatavošanu. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

sakārtotu šīs degradētās teritorijas, gan 

samazinātu aizaugumu negatīvo ietekmi uz 

ūdens un piekrastu ekosistēmu un pavisam 

noteikti piesaistītu novadam iedzīvotājus. 

Tas sasauktos arī ar Vadlīnijām ūdeņu 

teritoriju plānošanai 

179.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Vadlīnijas 

purvu telpu 

plānošanai 

Sadaļā Vadlīnijas purvu telpu plānošanai 

iesaku papildināt “… Izstrādātajos kūdras 

purvos plāno atjaunošanas pasākumus, tajā 

skaitā saimniecisko vai rekreācijas darbību.” 

(piemēram, varētu audzēt purva ogas, ierīkot 

zivju audzētavas, makšķerēt, ierīkot pastaigu 

laipas, putnu novērošanas vietas u.c.), 

Ņemts 

vērā 

Stratēģija rekomendē purvu teritoriju saimniecisko 

vai rekreācijas izmantošanu, veicinot viedu un purvu 

ekosistēmai draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu. 

180.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Apvienību 

skaits un 

robežas 

Uzskatu, ka sadaļā Vadlīnijas funkcionālo 

saišu stiprināšanai nav jānosaka, ka novada 

teritoriālajā pārvaldībā paredzētās 

apvienības saglabājas iepriekšējās 

pašvaldību administratīvajās robežās. Tieši 

pretēji, ierosinu noteiktā pārejas periodā 

veikt sociāli – ekonomisko situācijas analīzi 

un manīt šīs robežas, iespējams, samazinot 

apvienību skaitu. 

Ņemts 

vērā 

Stratēģijas 4.2. nodaļas Vadlīnijas publisko 

pakalpojumu plānošanai un centru nozīmes 

stiprināšanai nosaka, ka “Papildus Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam 

iedalījumam pilsētās, ciemos un pagastos Valmieras 

novada teritorija iedalās arī apvienībās (sākotnēji tās 

atbilst iepriekšējo pašvaldību robežām, perspektīvā 

apvienību robežas optimizē atbilstoši 

funkcionālajām saitēm un publisko pakalpojumu 

tīkla attīstībai), tādējādi nodrošinot pakāpenisku 

pāreju uz jaunā Valmieras novada teritorijas 

mērogu.” 

Dalījums apvienībās nodrošina pašvaldības 

teritoriālo pārvaldību. Stratēģijas un attīstības 

programmas Redakcijas 2.0. apspriešanas ietvaros 

tiks rosināts iedzīvotājiem izteikties par to, kur 

iedzīvotajiem ērtāk saņemt pakalpojumus, tādejādi 

uzsākot vērtēt apvienību robežu izmaiņu 

nepieciešamību. 

181.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Novadu 

nozīmes 

attīstības 

centru 

noteikšana 

Uzskatu, ka novadu nozīmes attīstības centru 

noteikšanas galvenie kritēriji ir tikai divi - 

ģeogrāfiskā pieejamība (ar regulāru 

sabiedrisko transportu no vietējās nozīmes 

centriem) un jau esošā infrastruktūra. 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Iedzīvotāju skaitam ir nozīme, kad tiek vērtēta 

esošās infrastruktūras izmantošana un investīcijas 

tās atjaunošanā, attīstībā. Stratēģijas redakcijas 2.0 

novada centru struktūra ir papildināta ar Valmieras 

piepilsētas areālu un piepilsētas nozīmes centriem. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Iedzīvotāju skaitam nevajadzētu būt 

galvenajam kritērijam. 

182.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Vadlīnijas 

pakalpojumu 

plānošanai un 

attīstībai 

Sadaļu Vadlīnijas pakalpojumu plānošanai 

un attīstībai ierosinu sekojoši papildināt 

“Jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas 

jāattīsta vietu tuvumā, kur ir vai tiek plānots 

lielākais darba vietu skaits, vai vietās, kur 

var izmantot esošo tehnisko infrastruktūru 

vai veidot ainaviski estētisku vidi.”. 

Ņemts 

vērā  

Skatīt 4.2. nodaļu Vadlīnijas dzīvojamās apbūves 

attīstībai. 

  

183.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Vadlīnijas 

transporta un 

tehniskās 

infrastruktūras 

plānošanai un 

attīstībai 

Sadaļu Vadlīnijas transporta un tehniskās 

infrastruktūras plānošanai un attīstībai 

ierosinu papildināt ar atsevišķiem 

apakšpunktiem: 

- ”Iepriekš atjaunotajos vai kapitāli 

izbūvētajos autoceļos jānodrošina savlaicīga 

ceļa seguma virsmas atjaunošana un 

pieguļošās ceļa infrastruktūras remonts, lai 

nodrošinātu autoceļu un investīciju 

ilgtspēju.”, 

- ”Sadarbībā ar valsti jānodrošina, ka 

LVRTC novadā izbūvētā optiskā platjoslas 

elektronisko sakaru infrastruktūra bez 

maksas ir pieejama uzņēmējiem, kuri vēlas 

nodrošināt platjoslas Interneta pieejamību no 

šī optiskā tīkla līdz konkrētai 

mājsaimniecībai.”, 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Vadlīnijas transporta un tehniskās infrastruktūras 

plānošanai un attīstībai nosaka, ka “Prioritāri 

jāattīsta tie ceļi, sabiedriskais transports, 

veloinfrastruktūra, kas kalpo kā novada iekšējās un 

ārējās funkcionālās saites un savieno novada 

centrus.” Savlaicīga ceļa seguma virsmas 

atjaunošana un pieguļošās ceļa infrastruktūras 

remonts, lai nodrošinātu autoceļu un investīciju 

ilgtspēju, ir atkarīga no valsts un pašvaldības finanšu 

resursiem. 

Optiskās platjoslas elektronisko sakaru 

infrastruktūras apsaimniekošanas principi Stratēģijā 

nav iekļauti, jo nepieciešama pamatotāks 

infrastruktūras nodošanas privātajam sektoram 

izvērtējums. 

184.  Juridiska 

persona 

Trikāta Trikātas 

ciemata NAI 

rekonstrukcija 

Sadaļa par Ūdenssaimniecību būtu 

jāpapildina ar Trikātas ciemata NAI 

rekonstrukciju. Kopš pagājušā gadsimta 

dzeršanai lietoju manā īpašumā izplūstoša 

avota ūdeni, kuram reizi 5 -7 gados tika 

taisītas analīzes. Tās bija ļoti labas. 

2019.gada vasarā es un mana ģimene 

saslima. Tika konstatēta saindēšanās. Veicot 

avota ūdens analīzes, atklājās dažāda veida 

bakterioloģiskais (pārsvarā fekālās 

izcelsmes) piesārņojums, kas vairākus 

Ņemts 

vērā  

Turpmāko ūdenssaimniecības investīciju projektu 

pamatošanai tiks veikts pašvaldības NAI darbības 

audits un jāizvērtē informācija par NAI atbilstību 

projektētajiem parametriem, iekārtu tipu, vidējo 

slodzi, bioloģiskās attīrīšanas efektivitāti un to 

ietekmējošajiem faktoriem, kā arī jāsagatavo 

secinājumi par nepieciešamību rekonstruēt NAI 

(piemēram, Seda, Strenči, Rūpnieki, Ramata u.c.). 

Audits ir nepieciešams galvenokārt tādēļ, ka prakse 

ir parādījusi to, ka bioloģisko NAI, kurās attīrīšanu 

veic notekūdeņu veidotā biocenoze, efektivitāte 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

desmitus reižu pārsniedza normas. Tā kā pa 

un gar manu īpašumu izvietots Trikātas 

ciemata NAI kanalizācijas tīkls, bet 

kaimiņos atrodas pati bioloģiskās attīrīšanas 

ietaise, domāju, ka cēloņi ir meklējams tur. 

Tāpat šī attīrīšanas ietaise strādā pastiprināta 

trokšņa režīmā, kas nebūtu pieļaujams. Arī 

pārstrādātais kanalizācijas ūdens bez jebkāda 

saskaņojuma un projekta tiek ievadīts tieši 

novadgrāvī, kas plūst cauri manā valdījumā 

esošā nekustāmā īpašuma pagalmam pēc 

tam ietekot Abula upē. Iepriekšējās 

pašvaldības pārstāvji bija lietas kursā. 

Domāju, ka ir pēdējais laiks šo jautājumu 

sākt risināt 

pārslodžu, nestabilu plūsmu un citos gadījumos var 

būt nepietiekama, kā arī līdz šim īstenotajos NAI 

pārbūves projektos ne vienmēr tiek sasniegti vai 

nodrošināti projektētie tehniskie parametri. 

Rīcību plānā VP2 RV2 U1-4 pasākums 

“Centralizēto kanalizācijas sistēmu, tostarp 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības audits un 

investīciju projektu sagatavošana aglomerācijām ar 

CE mazāku par 2 000”. 

185.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Jaunas 

dzīvojamās 

apbūves 

teritorijas 

Sadaļu U2 Mājoklis apakšsadaļu P2 Jaunas 

dzīvojamās apbūves teritorijas (210. kārtas 

Nr.) ierosinu papildināt “… tostarp 

Valmierā, Sedā, Strenčos, Endzelē pie 

Rūjienas, Mazsalacā, pie Burtniekiem, 

Rencēnos, Zilākalnā, Kocēnos, Rubenē, 

Trikātā”, jo šī iesnieguma sākumā minētajos 

zemes gabalos esmu nolēmis attīstīt 

mazstāvu ekoloģisku koka paneļu dzīvojamo 

māju apbūvi vairāk kā 25 ēkām, kas tiktu 

būvētas turpat Trikātā man piederošajā 

kokapstrādes rūpnīcā, kurā jau notiek koka 

māju ražošana eksportam uz Norvēģiju. 

Attīstības ideja tika prezentēta Beverīnas 

novada domes sēdē 2017.gada novembrī. 

Attīstības projektam sākotnēji nepieciešamo 

zemes ierīcības projektu tad nevarēju uzsākt, 

jo viens no apbūvei paredzētajiem 

centrālajiem zemes īpašumiem man 

nepiederēja, to nomāju no pašvaldības. Tikai 

šogad šo īpašumu iegājos atklātā izsolē no 

bijušā Beverīnas novada. Esmu iecerējis, ka 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

VP2 RV3 U3 pasākumā “Jaunu dzīvojamās apbūves 

teritoriju sagatavošana” minētās apdzīvotās vietas 

var mainīties, turpmākajā plānošanā izstrādājot īres 

mājokļu programmu, Valmieras novada teritorijas 

plānojumu u.c. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

projektējamo māju puduri šķērsotu 

caurbraucama iela, gar kuru tiktu izbūvētas 

nepieciešamās inženierkomunikācijas. Ielu 

es plānoju nodot pašvaldības īpašumā 

apmaiņā pret citu pašvaldības īpašumu. 

Šobrīd līdz apbūvei paredzētajai teritorijai 

jau ir izbūvēts Trikātas ciemata ūdensvads, 

gar teritoriju iet iepriekš minētais ciemata 

kanalizācijas tīkls, platjoslas Internetam un 

citiem IT pakalpojumiem izmantojams 

optiskā kabeļa tīkls, teritorijā atrodas mana 

uzņēmuma īpašumā esoša 20 kV 

vidsprieguma elektroenerģijas 400 kVA 

apakšstacija. Projekta realizācijas gaitā 

varētu atrisināt arī daļu no iepriekšējā punktā 

minētajām problēmām ar NAI. Apbūvei 

paredzētā teritorija robežojas ar ainavisko 

Abula upi, pie kuras esmu iecerējis veidot 

publiski pieejamu infrastruktūru. Detalizētāk 

ar šī projekta ieceri vēlos iepazīstināt 

atbildīgos pašvaldības pārstāvjus atsevišķi. 

Ceru, ka Trikātas vārda iekļaušana šajā 

apakšsadaļā būs pirmais Valmieras novada 

pašvaldības solis šī projekta realizācijā, bet 

kā nākošais – iesaistīšanās projekta izstrādē. 

186.  Juridiska 

persona 

Brenguļi, 

Trikāta 

Autoceļa 

Brenguļi – 

Trikāta 

virsmas jaunas 

kārtas 

uzklāšanu 

Sadaļu RV2 Valmieras novada iekšējie 

savienojumi apakšsadaļu P1 Novada pilsētu 

un ciemu savienojošo ceļu tīkla attīstība 

papildināt ar punktu par autoceļa Brenguļi – 

Trikāta virsmas jaunas kārtas (asfalta 

emulsija + granīta akmens šķembas) 

uzklāšanu. 2018.gadā, kad veica šī autoceļa 

virsmas pirmreizējo dubulto apstrādi, 

iznomāju teritoriju darbu izpildītājam – 

uzņēmumam “Limbažu Ceļi”. Sarunā ar 

uzņēmuma tehniskās vadības pārstāvjiem 

tiku informēts, ka šāda tipa ceļiem virsma ir 

Nav 

ņemts 

vērā 

Autoceļa V182 Cempi–Brenguļi–Trikāta–Vijciems 

seguma atjaunošanas dokumentācijas sagatavošana 

ir uzsākta 2022. gadā un programmā iekļaut nav 

nepieciešams. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

regulāri pilnībā jāatjauno ik pēc 5-7 gadiem 

(sākotnēji varbūt pat ātrāk), pretējā gadījumā 

ceļa segums vienkārši sabruks ļoti īsā laika 

posmā un to atjaunot ar vienu kārtu vairs 

nevarēs, ieguldījumi būs daudz lielāki. 

187.  Juridiska 

persona 

Trikāta Smilšu 

(pludmales) 

volejbola 

laukumu 

atjaunošana 

Smilšu (pludmales) volejbola laukumu 

atjaunošana Trikātas ciemata centrā. Esmu 

bijis iniciators, organizators un 

līdzfinansētājs pludmales volejbola 

aktivitāšu nodrošināšanai Trikātā. Pirms 

vairāk kā 20 gadiem aiz Trikātas kultūras 

nama tika izveidoti 2 pludmales volejbola 

laukumi, kurus vakaros un brīvdienās 

ciemata iedzīvotāji aktīvi ir izmantojuši. 

Kopš laukumu izveidošanas gandrīz katru 

gadu esmu organizēju sacensības “RONAs 

kauss”, kuras tagad iekļaujas gadskārtējo 

Tālivalža svētku programmā. Diemžēl 

laukumi ir stipri novecojuši un to 

novietojums traucē gan droši spēlēt, gan 

baudīt spēli. To atjaunošanai nedaudz citā 

novietojumā būtu nepieciešami līdz 10,000 

EUR. Esmu gatavs piedalīties un organizēt 

atjaunošanas pasākumu. Ceru uz jaunās 

pašvaldības atbalstu. 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Rīcības plāna VP1 RV2 U1-1 pasākums “Atbalsts 

vietējiem kultūras līderiem” paredz pašvaldības 

atbalstu iedzīvotāju vietējām kultūras dzīves 

aktivizēšanas iniciatīvām; tāpat VP1 RV3 U2 

pasākums “Iedzīvotāju fizisko aktivitāšu 

veicināšana” paredz pašvaldības atbalstu tautas 

sporta pasākumu un veselības veicināšanas 

aktivitāšu organizēšanai. 

Kā arī ir plānoti pasākumi ciemu publiskās ārtelpas 

labiekārtošanai (VP2 RV5 U1-1) un tautas sporta 

infrastruktūrai (VP1 RV3 U2). 

188.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Inženierapgād

e 

Esošās situācijas apraksta 8. daļas 

“Inženierapgāde” informāciju (83.-84. lpp) 

precizēt, aktualizēt ņemot vērā SIA 

Valmieras ūdens attīstības stratēģiju 2020.-

2027.gadam, kura 04.12.2020. apstiprināta 

dalībnieku sapulcē, norādot informāciju par 

pakalpojumu klāstu un pieejamību, stratēģija 

pieejama www.vaslmierasudens.lv  

Ņemts 

vērā 

Iekļauts 

189.  Juridiska 

persona 

Valmiera un 

piepilsētas 

teritorijas 

Ūdenssaimnie

cība 

AP Rīcības plāna VP3 daļā “Apdzīvoto vietu 

publiskās infrastruktūras attīstība” (U1 

Inženierapgāde) ņemt vērā SIA Valmieras 

ūdens attīstības stratēģijas 2020.-

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā VP2 RV2 U1-1-1 pasākums 

“Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

attīstība un paplašināšana Valmierā” 

http://www.vaslmierasudens.lv/
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

2027.gadam plānoto ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas teritoriju robežu 

paplašināšanu Valmieras industriālo zonu 

teritorijās, Valmiermuižas un Pilātu ciemos, 

Kocēnu un Kauguru pagasta teritorijās 

Valmieras apvedceļa tuvumā, kas 

kartogrāfiski attēlots pielikumā Nr.2 

(Valmieras notekūdeņu aglomerācijas 

teritorija) un pielikumā Nr. 3 (Valmieras 

ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas 

robežas). 

 
190.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Ūdenssaimnie

cība 

AP Rīcības plāna VP3 daļu “Apdzīvoto 

vietu publiskās infrastruktūras attīstība” (U1 

Inženierapgāde>>RV1 

Ūdenssaimniecība>>P1 Centralizēto 

ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas 

sistēmu attīstība un paplašināšana) 49.lpp. 

iesakām papildināt ar: 

Ņemts 

vērā 

Investīciju plāna projekts “Valmieras BNAI 

energoefektivitātes uzlabošana”, kurā sagaidāmie 

rezultāti ir "Valmieras bioloģiskajās notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtām iegādātas un uzstādītas 

energoefektīvas tehnoloģiskās iekārtas; 

Samazināts primārās enerģijas patēriņš notekūdeņu 

attīrīšanas tehnoloģiskajā procesā." 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Projektu: primārās enerģijas patēriņa 

samazināšana notekūdeņu attīrīšanas 

tehnoloģiskajā procesā Valmieras BNAI. 

Rezultāts: energoefektīvu tehnoloģisko 

iekārtu iegāde un uzstādīšana Valmieras 

BNAI. Indikatīvā summa 500 tūkstoši 

EURO bez PVN 2020. g. cenās. 

Projektu: primārās enerģijas patēriņa 

samazināšana dzeramā ūdens sagatavošanas 

un piegādes tehnoloģiskajā ķēdē. Rezultāts: 

Energoefektīvu tehnoloģisko iekārtu iegāde 

un uzstādīšana Valmieras ŪSS. Indikatīvā 

summa 250 tūkstoši EURO bez PVN 

2020.g. cenās. 

191.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Ūdenssaimnie

cība 

AP Rīcības plāna VP3 daļu “Apdzīvoto 

vietu publiskās infrastruktūras attīstība” (U1 

Inženierapgāde>>>>RV1 

Ūdenssaimniecība>>P3 notekūdeņu dūņu 

apsaimniekošana, N.p.k.193) papildināt un 

precizēt atbilstoši izstrādē esošam nacionāla 

līmeņa “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 

stratēģija Latvijā” dokumentam. Rīcības 

plāna 50. lpp. iesakām papildināt ar:  

Projektu: tehniski ekonomiskās analīzes un 

projektu pieteikumu izstrāde dūņu 

savākšanas un apstrādes infrastruktūras 

attīstībai, kurā Valmieras novada pašvaldība 

kopā ar ūdenssaimniecības sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējiem (SPS) izstrādā 

tehniski ekonomisko analīzi (TEA), lai 

apzinātu faktiskos notekūdeņu dūņu 

savākšanas un apstrādes (centralizācijas un 

atūdeņošanas) infrastruktūras izveidei 

nepieciešamos pasākumus un to izmaksas 

katrās novada notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtās. Rezultāts: sagatavots novada 

Ņemts 

vērā 

Priekšlikumi iekļauti Rīcības plāna VP2 RV2 U1-1-

6: 

- pasākums “Valmieras novada notekūdeņu dūņu 

centralizētas savākšanas, apstrādes un 

pārstrādes sistēmas izveide un infrastruktūras 

izbūve”; 

- pasākums “Vidzemes reģiona notekūdeņu dūņu 

pārstrādes centra izveide” 

 

Investīciju plānā projekts “Valmieras novada 

notekūdeņu dūņu centralizētas savākšanas, apstrādes 

un pārstrādes sistēmas izveide” 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas tehniski 

ekonomiskais pamatojums (TEP). 

Projektu: notekūdeņu dūņu centralizācijai 

un apstrādei novada ietvaros nepieciešamās 

infrastruktūras projektēšana un būvniecība, 

tehnoloģisko risinājumu piegāde, 

uzstādīšana. Rezultāts: dūņu atūdeņošanas 

iekārtu uzstādīšana NAI ar slapju dūņu (1%) 

apjomi lielāku par 1 000 m3 gadā. Atbilstošu 

dūņu transporta vienību iegāde. Indikatīvā 

summa 400 tūkstoši EURO bez PVN 2020. 

g. cenās. 

Projektu: tehniski ekonomiskās analīzes un 

projekta pieteikuma izstrāde reģionālas 

nozīmes dūņu pārstrādes centra izveidei, kur 

Valmieras, Smiltenes un Valkas novada 

pašvaldības kopā ar novada 

ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējiem (SPS) izstrādā tehniski 

ekonomisko analīzi (TEA), lai apzinātu 

faktiskos notekūdeņu dūņu apstrādes, 

transportēšanas, pārstrādes un utilizācijas 

infrastruktūras izveidei nepieciešamos 

pasākumus notekūdeņu dūņu pārstrādes 

centrā. Rezultāts: sagatavots dūņu pārstrādes 

TEA. 

Projektu: reģionālas nozīmes notekūdeņu 

dūņu pārstrādes centra infrastruktūras 

projektēšana un būvniecība, tehnoloģisko 

risinājumu piegāde, uzstādīšana. Rezultāts: 

izveidots reģionāls dūņu pārstrādes centrs ar 

dūņu pārstrādes jaudu >60 000 t/gadā 

(ekvivalents slapjo dūņu (1%) apjomam). 

Indikatīvā summa 2 250 000 EURO bez 

PVN 2020. g. cenās 

Projektu: notekūdeņu dūņu apsaimniekotāju 

iekšējās kontroles sistēmas izveide. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā iesaistīto 

ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju (SPS) iekšējās notekūdeņu dūņu 

apsaimniekošanas, uzraudzības, kvalitātes 

kontroles un utilizācijas izsekojamības 

kārtības izstrāde, tajā skaitā atbilstoša 

atbildīgo darbinieku apmācība un 

materiāltehniskās bāzes izveide. 

AP Investīciju plāna VP3 daļu “Apdzīvoto 

vietu publiskās infrastruktūras attīstība” (U1 

Inženierapgāde) n.p.k. 16 (12.lpp.) izmainīt 

redakciju: “Notekūdeņu dūņu savākšanas, 

apstrādes un pārstrādes infrastruktūras 

izveide”, rezultatīvais rādītājs: 

Izveidota un pilnvērtīgi aprīkota Valmieras 

novada notekūdeņu dūņu centralizācijas un 

apstrādes infrastruktūra. 

Izveidota un pilnvērtīgi aprīkota Valmieras, 

Smiltenes un Valkas novadu reģionālās 

nozīmes dūņu pārstrādes centra 

infrastruktūra. 

192.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Kultūras 

pasākumi 

Ne vienmēr kultūras pasākumiem ir jānotiek 

tuvu dzīves vietai – būtiski, lai būtu kvalitāte 

un pasākumu vietas būtu moderni aprīkotas, 

katram kultūras namam nav nepieciešams 

modernākā tehnika. Tādēļ rosina novadā 

izveidot kultūras centrus / punktus, kur 

modernā aparatūra ir pieejama. Tāpat 

jāsniedz iespēja kultūru baudīt pie dabas. 

Aicina popularizēt kultūras vērtības un 

amatu prasmes – jāorganizē meistarklases, 

pasākumi (adīšana, aušana, keramika u.c.). 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP1 RV2 U1-1 pasākums “Novada 

kultūras attīstības plāna izstrāde”, kurā tiks noteikta 

arī infrastruktūras un kultūras institūciju darbības 

finansēšana. 

193.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Amatu 

prasmes 

Ierosina popularizēt amatu prasmes un 

apmācība arī novadā ne tikai Rūjienā, ja tās 

tiks atstātas novārtā, tad prasmes pēc gadiem 

pazudīs pavisam. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP1 RV2 U1-3 pasākumi “Atbalsts 

amatniecības kustībai”, “Ziemeļvidzemes 

kultūrvēstures mantojuma saglabāšanas centra 

izveide Rūjienā”, VP3 RV1 U5 pasākums “Jauniešu 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

nodarbinātības veicināšana un brīvprātīgā darba 

veicināšana sadarbībā ar uzņēmumiem”. 

194.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Kultūras namu 

ikdienas 

pielietojums 

Ierosina atrast kultūras namu ikdienas 

pielietojumu. 

Pieņemts 

zināšanai 

Priekšlikums attiecināts uz kultūras institūciju darba 

organizēšanu. 

195.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Esošās un 

potenciālās 

kultūrvietas 

ārtelpās 

Ierosina apzināt esošās un potenciālās 

kultūrvietas ārtelpās novadā – sakārtot 

infrastruktūru, lai šīs vietas būtu daudz 

pieejamākas. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP1 RV2 U1-1 pasākums “Novada 

kultūras infrastruktūras attīstība” 

196.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Kultūras 

budžets 

Plānojot nākamo budžetu, ierosina tomēr 

vērtēt ne tikai vietu, kam budžets tiek virzīts, 

bet arī cilvēku, kas aiz tā stāv un īstenos 

projektus. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP1 RV2 U1-1 pasākums “Atbalsts 

vietējiem kultūras līderiem” 

197.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Piestātnes pie 

ūdens tilpnēm 

Ierosina paredzēt piestātnes pie ūdens 

tilpnēm un pēc iespējas ātrāk attīstīt dabas 

takas aktīvajai atpūtai. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP1 RV2 uzdevuma U1-2 “Pilnveidot 

publisko ūdeņu izmantošanu un pārvaldību un 

uzlabot ūdensmalu pieejamību” pasākumi 

198.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Sporta līmeņi Ierosina vairāk izcelt sporta līmeņus – lielais 

sports un novada ikdienas sporta dzīve. 

Vēlētos redzēt vienmērīgu un sabalansētu 

sporta infrastruktūras attīstību. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP1 RV3 ir definēti divi uzdevumi, 

ņemot vērā “sporta līmeņus”: 

U1 “Attīstīt sasniegumu orientētu sporta 

infrastruktūru un pilnveidot sporta izcilību” un U2 

“Attīstīt sportu un aktīvo atpūtu un veicināt 

iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu”. 

199.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Esošā sporta 

infrastruktūra 

un tās 

stāvoklis 

Ierosina saprast esošo sporta infrastruktūru 

un tās stāvokli šobrīd, izvirzīt vienotus 

kritērijus to attīstībai. Piemēram, Burtniekos 

skolai nav normāla stadiona un sporta zāle, 

jārisina tuvākajā laikā. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP1 RV3 U1 pasākums “Valmieras 

novada vienotas sporta infrastruktūras attīstības 

stratēģijas izstrāde” 

200.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Upju 

sakārtošana 

Ierosina nopietni sākt strādāt pie upju 

sakārtošanas, lai tās varētu izmantot 

tūrismam, laivošanai. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP3 RV2 U3-2 pasākums “Ūdens 

tūrisma maršrutu attīstība pa Gauju, Rūju, Salacu 

u.c. upēm” 

201.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

RV3 un RV4 

sporta 

pasākumi 

Pie RV3 un RV4 ierosina paredzēt vairāk 

pasākumus – vietēja un starptautiska mēroga 

pasākumi, bērnu un jauniešu sports, augsta 

līmeņa, vietējo un entuziastu atbalsta 

sistēma. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP1 RV3 “Sports, aktīvā atpūta”, kā 

arī VP1 RV1 “Izglītība un nodarbinātība” U1-1 

pasākums “Mācību vides uzlabošana pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēs”, U1-2 pasākums “ 

Sporta un veselības stundām nepieciešamā inventāra 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

un aprīkojuma iegāde, infrastruktūras sakārtošana” 

u.c. 

Padziļināta sporta jomas plānošana iekļauta VP1 

RV3 U1 pasākumā “Valmieras novada vienotas 

sporta infrastruktūras attīstības stratēģijas izstrāde” 

202.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Sintētiskā 

sporta 

laukuma 

segumus 

Ierosina līdz 4 gadu laikam paredzēt 

sintētiskos sporta laukuma segumus pie 

visām skolām. Cilvēkiem ir jākustas, 

jāskrien, lai tie saglabātu savu veselību 

ilgtermiņā. Ierosina vairāk atbalstīt 

entuziastu sporta veidus. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP1 RV2 U1-1 pasākums “Novada 

kultūras infrastruktūras attīstība” un pasākums 

“Atbalsts vietējiem kultūras līderiem”. Padziļināta 

sporta jomas plānošana iekļauta VP1 RV3 U1 

pasākumā “Valmieras novada vienotas sporta 

infrastruktūras attīstības stratēģijas izstrāde” 

203.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Skolu sporta 

laukumi, 

apgaismojums 

Attīstības dokumentos neatrod labu vietu, 

kur minēts par skolu sporta laukumiem. 

Uzskata, ka par to tiek runāts par maz. Laba 

un kvalitatīva infrastruktūra pie skolām 

jauniešus ievelk aktīvi līdzdarboties. 

Piemēram, šobrīd skeitparks Valmierā ir ļoti 

apmeklēts. Atgādina, ka arī apgaismojuma 

jautājums ir ļoti būtisks līdzās sporta 

infrastruktūrai, lai sportot var arī tumšajā 

laikā. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP1 RV1 U1-2 pasākums “Sporta un 

veselības stundām nepieciešamā inventāra un 

aprīkojuma iegāde, infrastruktūras sakārtošana”; 

VP1 RV5 U1 pasākums “Jauniešu centru 

infrastruktūras un ārtelpas uzlabošana interešu 

izglītībai, neformālai izglītībai un lietderīgai brīvā 

laika pavadīšanai”; 

VP1 RV6 U1 pasākums “Pašvaldības atbalsta 

instrumenti sabiedrības iniciatīvu un viedo ciemu 

projektu līdzfinansēšanai”. 

204.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Entuziastu 

sports 

Ierosina atbalstīt entuziastu sportu. Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP1 RV3 U1 pasākums “Atbalsts 

sporta kolektīviem, sportistiem un sporta 

speciālistiem” 

205.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmiera VDMV 

iekļaušanas 

kultūras jomā 

nevis 

izglītības 

Mans priekšlikums kultūrizglītības iestādes 

iekļaut kultūras stratēģijā, kā vienu no 

pakalpojumu sniedzējiem. Šajās iestādēs ir 

izveidota un attīstāmas: 

1) materiāli tehniskā bāze; 

2) personālresursi (pedagogi-mākslinieki), 

3) tiešā mērķauditorija - kultūras 

pakalpojumu un izglītības saņēmēji. 

Ja novadā vēlamies domāt saimnieciski, tad 

atbalstīt šo iestāžu kultūras aktivitātes 

(projekti, koncerti, izstādes, radošās 

darbnīcas...) ir efektīgi, kvalitatīvi un 

ilgtspējīgi. 

Ņemts 

vērā 

Kultūrizglītības iestādes ir iekļautas Rīcības plāna 

VP1 RV2 uzdevumā U2 “Stiprināt kultūrizglītības 

piedāvājumu personības radošai attīstībai”, paredzot 

Izglītības pārvaldi kā atbildīgo par pasākumu 

ieviešanu, kā arī VP1 RV2 U1-1 pasākumā “Novada 

kultūras attīstības plāna izstrāde”. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

VDMV jau pašlaik sadarbojas ar VAA, 

Valmieras muzeju, Kultūras centru, 

Bibliotēkām kultūras aktivitāšu īstenošanā 

(izstādes, radošās darbnīcas, GreenFest 

festivāls, VKG 27, meistarklases, pieaugušo 

mākslas kursi, utt.). Domāju, ka arī Mūzikas, 

mākslas skolas un interešu izglītības centri 

dara to pašu.  

Vēl viens mūsu skolas pienesums - dizaina 

izglītība, kas amatniecību padarītu 

profesionālāku. Mums tam ir nepieciešams 

papildus atbalsts no pašvaldības darbnīcu 

iekārtošanai. 

206.  Fiziska 

persona 

Mazsalaca Valtenberģu 

muižas 

atjaunošana un 

attīstīšana 

Saglābt Valtenberģu muižu kā vienotu 

muižas ansambli, kas kalpotu par kultūras un 

mākslas telpu vietējai kopienai un viesiem – 

nepieciešams atbalsts atjaunošanai un 

attīstīšanai. Šobrīd muižas ēkas ir daļēji 

izmantotas, tām nav vienota mērķa. Vienā 

no ēkām atrodas Mazsalacas Mūzikas un 

mākslas skolas mākslas nodaļa. Nodarbībām 

ar esošām telpām ir par maz - nepieciešams 

izbūvēt otro stāvu, lai pilnvērtīgi nodrošinātu 

mācību procesu. Blakus atrodas sena, 

neizmantota klēts, kura varētu pārtapt 

fantastiskā izstāžu zālē un radošā telpā. 

Turpat blakus klētij ir vēl viena ēka, kas 

lieliski papildinātu māksliniecisko muižas 

ansambli. Pati pils ēka šobrīd sadalīta 

dažādiem mērķiem - muzejs, dienas centrs, 

neizmantots 3. un 4. stāvs. Vēsturiskais 

akmens stallis ar 14 arku arkādi pamazām 

drūp. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP1 RV5 U2-1 pasākums 

“Mazsalacas Valtenberģu muižas ansambļa 

atjaunošana”. 

 

Investīciju plāna projekti: “Valtenberģu muižas 

kompleksa ēku un vides saglabāšana”, “Mazsalacas 

siltumapgādes sistēmas paplašināšana un jaunas 

katlu mājas būvniecība” 

207.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Tūristu 

vadlīnijas 

Ierosina izstrādāt tūristu vadlīnijas, kā ar 

apmeklētājiem komunicēt, prezentēt novadu 

u.c. Valmiermuižā tādas ir. 

Pieņemts 

zināšanai 

Tiks ņemts vērā, izstrādājot Rīcības plāna VP2 RV6 

U5-1 pasākumu “Valmieras novada zīmolvedības un 

mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrāde” 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

208.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Tūrisma 

tematiskais 

pielikumus 

attīstības 

dokumentiem 

Ierosina izveidot Tūrisma tematiskos 

pielikumus attīstības dokumentiem. 

Nevajadzētu nošķirt pilsētu un lauku tūrisma 

piedāvājumu. 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Rīcības plāna VP3 RV2 U3-1 pasākumā “Valmieras 

novada tūrisma stratēģijas izstrāde” tiks izstrādāta 

vienota tūrisma stratēģijas Valmieras novadam un 

pasākumu plāns turpmākiem gadiem, kā arī VP2 

RV6 uzdevums U5 “Īstenot pārdomātu Valmieras 

novada zīmolvedību un vairot starptautisko 

atpazīstamību” arī ir vērsts uz visu novada teritoriju. 

Tūrisma tematiskie pielikumi attīstības 

dokumentiem nav izstrādāti, jo tādus pielikumus nav 

paredzēts pievienot arī par citām nozarēm.  

209.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Maršruta 

plānošana, 

norādes 

Būtiski ir sniegt iespēju pašam tūristam 

saplānot interesantu maršrutu. Tāpat veidot 

vienotu zīmolu, norādes, kartes visam 

Valmieras novadā. Ja runājam par Gaujas 

klasteri, tad būtiski arī no finansējuma un 

klientu piesaistes viedokļa Sedas – Rūjas – 

Burtnieku - Salacas klasteris, virziens būtu 

svarīgi pieminams. 

Ņemts 

vērā 

Sadarbības tīklu un klasteru attīstīšana ir iekļauta 

Rīcības plāna VP3 RV2 uzdevuma U3-2 “Attīstīt 

lauku tūrisma tīklu un veicināt ekotūrismu” 

pasākumos. 

210.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Veselības 

aprūpes 

ambīcijas 

Ierosina palielināt ambīcijas pret veselības 

aprūpi, jo novads ir Vidzemes vilcējspēks – 

augstā kvalitāte un pakalpojumu pieejamība, 

slimnīca, ģimenes un citu ārstu kvalitāte. 

Vidzemes slimnīca ir gatava palīdzēt ar 

idejām. 

Ņemts 

vērā 

Vidzemes slimnīca ir iekļauta Stratēģijā, norādot, ka 

Valmieras novads nacionālā līmenī ir zināms ar 

augsta līmeņa veselības aprūpes pakalpojumiem 

(Vidzemes slimnīca), tostarp veselības aprūpes 

specializētie pakalpojumiem (Strenčos). 

Attīstības programmas VP1 RV4 ir izvirzīts 

uzdevums U2 “Nodrošināt spēcīgas reģionālā 

līmeņa veselības aprūpes pieejamību” ar tā 

apakšuzdevumu U2-1 “Attīstīt Vidzemes slimnīcas 

infrastruktūru, pakalpojumu un nodrošinājumu ar 

speciālistiem”.  

211.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Sociālā 

uzņēmējdarbīb

a 

Sociālā uzņēmējdarbība ir iekļauta pie VP1, 

U4, RV3, P2, tai nebūtu jāparādās pie 

sociālā pīlāra, bet gan uzņēmējdarbības 

Ņemts 

vērā 

Sociālie uzņēmumi ir Labklājības ministrijas 

atbildībā, un tiek skatīti Sociālā uzņēmuma likumā 

noteiktā mērķa kontekstā (1. pants nosaka: 

“…veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu 

un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto 

iedzīvotāju grupu (turpmāk — mērķa grupa) 

nodarbinātību, radot sociālajiem uzņēmumiem 

labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi.). 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Rīcības plānā uzdevums U2-5 “Veicināt sociālo 

uzņēmējdarbību” ir ietverts VP3 rīcības virzienā 

RV2 “Mazo un vidējo uzņēmumu, mikrouzņēmumu, 

mājražotāju vide”. 

212.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Mazsalacas 

pagasts 

Katlu māja un 

siltumtrase 

Vides aizsardzības un komunālo 

pakalpojumu daļā jāiekļauj Jauna katlu māja 

pie Mazsalacas vidusskolas, Parka 30, 

Mazsalacas pagasts (atrodas laukos, tāpēc ir 

Parka 30) un siltumtrase (un siltummezgls) 

uz Valtenberģu muižu, Parka iela 31, 

Mazsalaca (pilsētā). 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā VP2 RV2 uzdevuma U1-4 “Attīstīt 

siltumsaimniecības infrastruktūru, tostarp 

paaugstinot esošo centralizēto siltumapgādes 

sistēmu energoefektivitāti un veicināt gaisa 

piesārņojuma emisiju samazināšanos” ietvaros ir 

plānots investīciju projekts “Mazsalacas 

siltumapgādes sistēmas paplašināšana un jaunas 

katlu mājas būvniecība”. 

213.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmiera Neformālā 

izglītība 

Aicina izveidot jaunu rīcības virzienu 

“neformālā izglītība”, kurā iekļautos arī 

interešu izglītība, jaunatnes darbs. 

Ņemts 

vērā 

Attīstības programmas redakcijā 2.0 ir VP1 

izveidots jauns rīcības virziens RV5 “Darbs ar 

jaunatni”. Tajā iekļauti atbalsta pasākumi interešu 

izglītībai, neformālai izglītībai un lietderīgai brīvā 

laika pavadīšanai, kas ir saistīti ar Jauniešu centru 

infrastruktūru un ārtelpu; savukārt vispārīgajās 

izglītības iestādēs īstenotā interešu izglītība ir 

iekļauta VP1 RV1 uzdevumā U1 “Attīstīt pieejamu 

un kvalitatīvu visu līmeņu izglītību, nodrošinot 

tehniski spēcīgu, modernu un sabalansētu izglītības 

vidi”. 

214.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

RV 

profesionālā 

vidējā izglītība 

vai RV 

profesionālā 

izglītība 

Aicina kā atsevišķu rīcību virzienu iekļaut 

profesionālo vidējo izglītību. Vai arī atstāt 

tikai profesionālo izglītību, kur ir gan 

profesionālās ievirzes izglītība, gan 

profesionālā vidējā izglītība. 

Ņemts 

vērā 

Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam dalījumam 

(profesionālā izglītība ir praktiska un teorētiska 

sagatavošanās darbībai noteiktā profesijā, 

profesionālās kvalifikācijas ieguvei un profesionālās 

kompetences pilnveidei. Profesionālās ievirzes 

izglītība ir sistematizēta zināšanu un prasmju 

apguve, kā arī vērtīborientācijas veidošana mākslā, 

kultūrā vai sportā līdztekus pamatizglītības vai 

vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju 

sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei 

izraudzītajā virzienā) un atbilstoši atbildīgajām 

ministrijām Attīstības programmā VP1 RV1 ir 

izvirzīts uzdevums U1-4 “Attīstīt pieejamu un 

kvalitatīvu profesionālās ievirzes sporta izglītību”, 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

VP1 RV2 ir izvirzīts uzdevums U2 “Stiprināt 

kultūrizglītības piedāvājumu personības radošai 

attīstībai”. VP1 RV2 U2 ir iekļauti pasākumi 

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolai, 

Valmieras Mūzikas skola u.c. mākslas un mūzikas 

skolām. 

215.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Valsts 

ģimnāzijas 

Ierosina termina ģimnāzijas vietā lietot 

valsts ģimnāzijas. 

Ņemts 

vērā 

Precizējumi veikti Esošās situācijas raksturojumā un 

Stratēģijas un Attīstības programmas nodaļās 

“Valmieras novads skaitļos un faktos”. 

216.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Stratēģiskais 

mērķis - 

cilvēku 

piesaisti 

novadam 

Ierosina pie kāda no stratēģiskajiem 

mērķiem iekļaut cilvēku piesaisti novadam, 

primāri tie ir jauni cilvēki ar vēlmi 

izglītoties. Nākamais virziens jau ir talantu 

piesaiste, piemēram, Vidzemes slimnīcai. 

 

Ņemts 

vērā 

Integrēts Attīstības programmas uzdevumos: 

VP1 RV1 U2 Veicināt zināšanu līmeņa (īpaši STEM 

disciplīnās) paaugstināšanos, talantu izkopšanu un 

piesaisti uzņēmējdarbībai; 

VP2 RV3 U2-1 Attīstīt pieejama mājokļa 

piedāvājumu Valmieras novadā, veicinot īres 

mājokļa tirgus attīstību; Uzlabot iedzīvotāju dzīves 

apstākļus un piesaistīt jaunus iedzīvotājus Valmieras 

novadam; Attīstīt sociālā dzīvojamā fonda 

piedāvājumu 

217.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmiera Airēšanas 

bāzes 

“Krāces” 

rekonstrukcija

s projekta 

izstrāde 

Ierosina investīciju plānā iekļauta airēšanas 

bāzes “Krāces” rekonstrukcijas projekta 

izstrādi, šobrīd ēkā nav pieslēgums 

ūdensapgādei un sadzīves kanalizācijai, 

airēšanas bāzei nav piemērota infrastruktūra, 

bet noslodze ir liela. 

Pieņemts 

zināšanai 

Tiks ņemts vērā, gatavojot investīciju projektu 

“Valmieras sporta skolas airēšanas bāzes “Krāces” 

infrastruktūras attīstība” 

218.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Burtnieki Burtnieku 

Ausekļa 

pamatskolas 

pārcelšana uz 

Burtnieku 

ciemu 

Informē, ka ir izstrādāts projekts par 

Burtnieku Ausekļa pamatskolas pārcelšana 

uz Burtnieku ciemu, ierosina iekļaut 

investīciju plānā. 

Ņemts 

vērā 

Iekļauts investīciju plānā projekts “Burtnieku 

Ausekļa pamatskolas pārcelšana uz Burtnieku 

ciemu”. 

219.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Naukšēni Jauniešu 

centrs, multi-

funkcionāla 

sporta zāle, 

Investīciju plānā ir novecojusi informācija – 

jauniešu centrs Naukšēnos vairs nav aktuāls 

jautājums, jo netiks pārcelts un paliks 

esošajās telpās. Tiks veikta Naukšēnu 

Ņemts 

vērā 

Attīstības programmas redakcijā 2.0 ir iekļauts 

investīciju projekts “Naukšēnu vidusskolas 

reorganizācija par pamatskolu, tai skaitā PII grupiņu 

izvietošana, sporta zāles pārbūve”, kā arī basketbola 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Naukšēnu 

pamatskola 

vidusskolas reorganizācija – saglabās tikai 

pamatskolu, bērni 10. – 12. klasē netiks 

uzņemti. Nolemts, ka Naukšēnos tiks 

īstenota multifunkcionāla sporta zāle, netiek 

vairs paredzēta smilšu volejbola zāle. 

laukuma un vingrošanas laukuma atjaunošana pie 

skolas. 

220.  Valmieras 

novada 

pašvaldība  

Valmieras 

novads 

Telpas 

jauniešiem 

Ierosina paredzēt telpas jauniešiem visā 

novadā – kultūras namu vai skolas telpas 

nav kā labākais variants. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP1 RV5 U1 pasākums “Jauniešu 

centru infrastruktūras un ārtelpas uzlabošana 

interešu izglītībai, neformālai izglītībai un lietderīgai 

brīvā laika pavadīšanai”. 

221.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Ķoņi Nometņu vieta 

Ķoņu skolā 

Ierosina Ķoņu skolu paredzēt kā vietu, kur 

organizēt bērnu vasaras nometnes. 

Ņemts 

vērā 

Iekļauts Rīcības plāna VP1 RV3 U2 pasākumā 

“Iedzīvotāju fizisko aktivitāšu veicināšana”. 

222.  Valmieras 

novada 

pašvaldība  

Valmieras 

novads 

Esošajā 

situācija – 

darbs ar 

jaunatni 

Esošajā situācijā jāizveido apraksts par dabu 

ar jaunatni. 

Ņemts 

vērā 

Esošās situācijas raksturojumā 4.nodaļā Pakalpojumi 

izveidota jauna apakš nodaļa “Jaunatnes politika”.  

223.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Projekti no 

Viedās 

stratēģijas 

Aicina ņemt projektus no viedās stratēģijas, 

ko pievienot arī rīcību un investīciju plānos. 

Ņemts 

vērā 

Attīstības programmas redakcijā 2.0 ir iestrādāti 

pasākumi no Viedās Valmieras stratēģijas 2022. - 

2028.gadam projekta un integrēti VP2 RV6 

uzdevumā U2 “Paaugstināt pašvaldības darba 

digitalizācijas līmeni, attīstīt pašvaldības e-

pakalpojumus un to pieejamību dažādām iedzīvotāju 

grupām”, VP3 RV2 uzdevumā U1-1 “Veicināt 

uzņēmumu digitālo transformāciju un informācijas 

sabiedrības attīstību; Veidot Valmieru par Vidzemes 

digitālās kompetences centru”, U1-2 “Izveidot pilna 

cikla e-sadarbības vidi uzņēmumiem Valmieras 

novada pašvaldībā”. 

224.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Digitalizācijas 

celmlauži 

Pietrūkst 4-5 celmlauži, ko gribam sasniegt 

– Eiropas digitālā centra reģionālās filiāles 

statusa iegūšana, publiskās pārvaldes e-

pakalpojumi, viedie risinājumi iedzīvotājiem 

u.c.  

Aicina izvērtēt projekta IT servisa 

komandantpunkts “Sarkanā poga” 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP3 RV2 U1-1 pasākums “Eiropas 

Digitālā inovāciju centra (EDIC) Vidzemes nodaļas 

izveide Valmierā”; 

VP2 RV6 uzdevuma U2 “Paaugstināt pašvaldības 

darba digitalizācijas līmeni, attīstīt pašvaldības e-

pakalpojumus un to pieejamību dažādām iedzīvotāju 

grupām” pasākumi; 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

aktualitāti. un citi pasākumi, kas iestrādāti attiecīgajos 

uzdevumos, piemēram, VP2 RV1 U2-1 pasākums 

“Viedo risinājumu ieviešana satiksmes organizēšanā 

un satiksmes infrastruktūras attīstībā”, VP2 RV2 

U1-1-7 pasākums “Viedo risinājumu ieviešana 

ūdenssaimniecībā” u.c. 

IT servisa komandantpunkts “Sarkanā poga” ir 

izslēgts no Attīstības programmas redakcijas 2.0. 

225.  Biedrība Valmieras 

novads 

P1 “Valmiera 

– 

Ziemeļvidzem

es IKT 

kompetences 

centrs” 

Aicina precizēt pasākumu P1 “Valmiera – 

Ziemeļvidzemes IKT kompetences centrs” – 

Valmiera veidojas kā centrālais punkts, kur 

industrija, izglītība un pašvaldības struktūra 

kopā veicina digitalizāciju. Tālāk jau jārunā 

atsevišķi par katras puses darbībām un 

iedzīvotāju kompetence. 

Ņemts 

vērā 

Attīstības programmas redakcijā 2.0 precizētie 

pasākumi ir iekļauti VP3 RV2 uzdevumā U1-1 

“Veicināt uzņēmumu digitālo transformāciju un 

informācijas sabiedrības attīstību; Veidot Valmieru 

par Vidzemes digitālās kompetences centru”: 

Eiropas Digitālā inovāciju centra (EDIC) Vidzemes 

nodaļas izveide Valmierā; 

Uzņēmumu apmācības digitālajai transformācijai; 

Atbalsta sniegšana IKT jaunuzņēmumiem; 

Sadarbība ar Valmieras novada IKT nozarēm; 

IT uzņēmumu klasteru veicināšana; 

Valmiera – viedo tehnoloģiju testēšanas un 

eksperimentēšanas vide. 

226.  Biedrība Valmieras 

novads 

Viedā 

mobilitāte un 

mikro 

mobilitāte 

Viedo mobilitāti un mikro mobilitāti 

pievienot kā atsevišķu pasākumu.  

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP2 RV1 U3-1 pasākums 

“Iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņa, 

veicinot aktīvāku sabiedriskā transporta, velo 

izmantošanu un kājāmiešanu”, kurā paredzēts 

realizēt reģionālas nozīmes projektu "Viedā 

mobilitāte un iedzīvotāju paradumi". 

227.  Biedrība Valmieras 

novads 

P3 “Valmiera 

- mākslīgā 

intelekta 

testēšanas 

vide” 

Ierosina P3 pārsaukt no “Valmiera - 

mākslīgā intelekta testēšanas vide” uz 

“Viedo tehnoloģiju testēšanas un 

eksperimentēšanas vide”. 

Ņemts 

vērā 

VP3 RV2 U1-1 pasākums “Valmiera – viedo 

tehnoloģiju testēšanas un eksperimentēšanas vide” 

228.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Atbildīgais par 

sabiedrības 

digitālo 

prasmju 

veicināšanu 

Ierosina Vidzemes augstskolu un Valmieras 

tehnikumu izvirzīt kā atbildīgos par 

sabiedrības digitālo prasmju veicināšanu 

Ņemts 

vērā 

Skatīt VP3 RV2 U1-1 pasākumus. 
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229.  Biedrība Valmieras 

novads 

Rezultatīvais 

rādītājs 

Ierosina kā rezultatīvo rādītāju izvirzīt: 

elektronisko pakalpojumu izmantošanas 

skaits. 

Ņemts 

vērā 

Attīstības programmas Stratēģiskās daļas 

uzraudzības rādītājos iekļauts “Saziņa elektroniskā 

vidē starp pašvaldības iestādēm savā starpā, kā arī ar 

iedzīvotājiem un uzņēmējiem (elektronisko 

dokumentu īpatsvars no kopējās formālās saziņas), 

balstoties uz Latvijas iestāžu aptauja, “Integrēts 

vajadzību monitorings. Latvijas E-indekss”. Tomēr 

rādītāju jāizvēlas tādu, lai varētu par to iegūt datus. 

230.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Lietotne 

“Valmiera” 

Ierosina lietotni izmantot pakalpojumu 

nodrošināšanai. Šobrīd, piemēram, trūkst 

transporta shēmas, multimodālie 

savienojumi. Tālāk, izmantojot lietotnes 

statistiku, pētīt, ko vēl iedzīvotājiem būtu 

ērti darīt aplikācijā, kas ir vietējā vajadzība. 

Ņemts 

vērā 

Mobilās lietotnes “Valmiera” lejupielāžu skaits ir 

iekļauts kā viens no rādītājiem (Attīstības 

programmas Stratēģiskās daļas uzraudzības rādītāji 

“Pārvaldība”). 

231.  Biedrība Valmieras 

novads 

Informācijas 

tehnoloģiju 

centra resursu 

palielināšana 

Palielināt Informācijas tehnoloģiju centra 

resursus, ja mēs gribam iet uz digitalizāciju 

– vairāk darbinieki, apmācības u.c. 

Ņemts 

vērā 

Informācijas tehnoloģiju centra kapacitātes 

stiprināšana ir iekļauta Rīcības plāna VP2 RV6 U2 

pasākumā “Valmieras kā novada IKT kompetenču 

centra lomas nostiprināšana teritoriālajām pārvaldes 

struktūrvienībām, iestādēm un kapitālsabiedrībām”. 

232.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Sadarbība ar 

stratēģiskajie

m partneriem 

Veidot sadarbību ar stratēģiskajiem 

partneriem: Tele2, LMT, Bite, Sadales tīkls 

u.c. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP2 RV6 U4-1 “Izvērst sadarbību ar 

partneriem no valsts sektora un lielajiem 

uzņēmumiem Valmieras novadam stratēģisku 

projektu attīstīšanā un ieviešanā” pasākums 

“Elektronisko un mobilo sakaru infrastruktūras 

attīstība”. 

233.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Plašāks 

piedāvājums 

lietotnē 

“Valmiera” 

Nepieciešams plašāks piedāvājums lietotnē 

“Valmiera” – autobusu saraksts, atlaides 

lielveikalos, punktu krāšana u.c. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP2 RV6 U3 pasākums “Informācijas 

pieejamības pilnveide par pašvaldības 

pakalpojumiem”. 

234.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Zīmolvedība 18.03.2022. A. Klepers iesniedz Valmieras 

novada zīmolvedības mērķus, struktūru, 

Valmieras novada identitāti veidojošos 

elementus, stratēģiskos virzienus u.c. 

priekšlikumus integrēšanai kopējā Valmieras 

novada attīstības stratēģijā 

Ņemts 

vērā 

Attīstības programmas VP2 RV6 uzdevums U5 

“Īstenot pārdomātu Valmieras novada zīmolvedību 

un vairot starptautisko atpazīstamību” un 

apakšuzdevumi un VP3 RV1 U6 pasākums “Vietējo 

produktu atpazīstamības zīmola izveide”, kā arī VP3 

RV2 U3 Attīstīt iecienītus viesmīlības un izzinošā 

tūrisma galamērķus. 
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235.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Tirgus 

laukumu 

infrastruktūra 

Aicina akcentēt tirgus laukumu 

infrastruktūra attīstīšanu ne tikai 

apdzīvotajās vietās, bet arī pilsētās - 

Valmierā, Mazsalacā ir jāuzlabo 

infrastruktūra. Tirgotāji brauc uz tirgu Cēsīs, 

jo Valmieras novadā nav kur tirgoties. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP3 RV1 U6 pasākums “Tirgus 

laukumu iekārtošana novada apdzīvotajās vietās”, kā 

arī “Lauku tirgu kustība”. 

236.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Rūpniecības 

attīstība 

Strenčos 

Ierosina rūpniecību attīstīt Strenčos, tur arī 

būtu kur dzīvot, ja esošais dzīvojamais fonds 

tiktu atjaunots. 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Strenčos ir plānoti vairāki investīciju projekti, kas 

sakārtos ielas, ūdenssaimniecību un tādējādi 

veicinās uzņēmējdarbības attīstību.  

Strenču ekonomika ir atzīmēta visu dokumentu 

esošās situācijas kopsavilkumā. 

Stratēģijas vīzija nosaka, ka “Valmieras jaudu 

papildina novada mazpilsētas – Rūjiena, Mazsalaca, 

Strenči, Seda ar vietējām ražotnēm, pakalpojumiem 

un salīdzinoši rāmāku dzīves vidi.” 

Industriālas teritorijas jāplāno jaunajā Valmieras 

novada teritorijas plānojumā.  

237.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Starptautiski 

tūrisma tīkli 

novada 

raksturošanai 

Mājražotājiem ir jāpiedalās starptautiskos 

tūrisma tīklos, kas raksturo novadu, 

piemēram, Vaidavas keramika. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP2 RV6 U5-2 pasākums “Valmieras 

uzņēmumu popularizēšana un dalība starptautiskajās 

izstādēs”, VP3 RV1 U3 pasākums “Uzņēmumu 

eksportspējas un starptautisko kontaktu 

veicināšana”, kā arī VP3 RV1 U6 “Novada garša” – 

veicināt Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas 

pārtikas klasteru veidošanos” pasākumi. 

238.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Vietējo 

produktu 

izmantošana 

Ierosina precizēt RV5 Veselīgs uzturs: 

uzņēmējiem jāizmanto vietējie produkti, 

piemēram, vietējās kafejnīcas izmanto 

vietējos produktus. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP3 RV1 U6 “Novada garša” – 

veicināt Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas 

pārtikas klasteru veidošanos” pasākumi. 

239.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Lauksaimniecī

bas produktu 

piegādes 

loģistika 

Viena saimniecība nevar piegādāt produktus 

ēdinātājiem, tādēļ ierosina pašvaldībai veikt 

loģistiku, kas no vairākām saimniecībām 

pieņem produktus - “No lauka līdz galdam”. 

Šobrīd problēma ir sadarbībai augļu un 

dārzeņu audzēšanā un nodošanā tālāk 

lietotājam. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP3 RV1 U6 “Novada garša” – 

veicināt Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas 

pārtikas klasteru veidošanos” pasākumi. 
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240.  Juridiska 

persona 

Valmiera Valmieras 

tehnikuma 

paplašināšana 

Valmieras tehnikuma telpas ir pilnībā 

noslogotas, tādēļ aicina paredzēt projektu 

par tehnikuma attīstību un paplašināšanu, 

īpaši, ja tiek paredzētas papildus 

programmas. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP3 RV1 U4 pasākums “Augstākās 

izglītības un profesionālās izglītības iestāžu 

infrastruktūras pilnveidošana mācību virzieniem 

aprites ekonomikas prioritārajās nozarēs”. 

241.  Fiziska 

persona 

Valmiera Pārtikas 

pārstrādes 

izglītības 

programma 

Ierosina paredzēt jaunu programmu 

izglītības iestādēs – pārtikas pārstrāde.  

Ņemts 

vērā 

Izglītības programmas pārtikas pārstrādē piedāvā 

Valmieras tehnikums. Izglītības programmu izstrādi 

veiks izglītības iestādes, kā tas iekļauts VP1 RV2 

uzdevuma U2-2 “Attīstīt Valmieru par profesionālās 

izglītības izcilības centru un veicināt zināšanu 

sinerģiju ar uzņēmējdarbības sektoru” pasākumos. 

Skat arī VP1 RV1 U2-1 pasākumu “Vidzemes 

augstskolas stratēģiskās specializācijas stiprināšana, 

izcilības, inovāciju un zināšanu pārneses veicināšana 

Vidzemes reģiona ekonomikas konkurētspējai”,  

VP1 RV1 U2-2 pasākumu “Valmieras tehnikuma kā 

reģiona ekonomikas, intelektuāla kapitāla, 

personības izaugsmes un profesionālās izglītības 

inovāciju resursu centra attīstība” un “Jaunu mācību 

virzienu aprites ekonomikas prioritārajās nozarēs 

attīstīšana”. 

242.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Pašvaldības 

atbalsts 

korporatīviem 

Aicina iekļaut punktu par to, ka pašvaldība 

varētu atbalstīt korporatīvus nākamā soļa 

speršanā – pārstrāde, rūpniecība. Svarīgs ir 

cilvēkfaktors – līderis. 

Ņemts 

vērā 

Pasākums “Lauksaimniecības (tradicionālās 

lauksaimniecības) uzņēmumu konkurētspējas 

veicināšana” (VP3 RV2 U2-1) 

243.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Atbalsts 

projektu 

rakstīšanā 

Ierosina pašvaldībai palīdzēt rakstīt 

projektus uzņēmējiem.  

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Pakalpojumu lauksaimniecības uzņēmumiem sniedz 

Lauku atbalsta dienests. Pašvaldība atbalstīs 

projektus, kas paaugstinās uzņēmēju zināšanas, bet 

projektu gatavošana neatbilst normatīvajos aktos 

noteiktajiem pašvaldības pienākumiem, kā arī tam 

ierobežoti resursi. 

244.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Platforma 

aktuālajai 

informācijai 

Aicina dalīties ar informāciju un jāveido 

platforma, kurā tiek ievietota informācija par 

dažādu klasteru iniciatīvām un projektiem. 

Ņemts 

vērā 

VP2 RV2 U2-1 pasākums “Aprites ekonomikas 

uzņēmumu sadarbības veicināšana zemas oglekļa 

emisijas risinājumu izstrādē”, VP3 RV1 U2 

pasākums “Aprites ekonomikas biznesa atbalsta 

centra izveide Valmierā”, kā arī citi pasākumi, kas 
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atbalsta klasteru veidošanos un sadarbību 

uzņēmumu starpā. 

245.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Koprades 

telpas 

Ierosina iekļaut jaunu projektu - koprades 

telpas, kurā darboties jaunajiem 

uzņēmējiem. 

Ņemts 

vērā 

VP3 RV1 U1 pasākums “Neizmantoto ēku un 

teritoriju pielāgošana vietējās uzņēmējdarbības 

aktivitātēm novada apdzīvotajās vietās, kā arī 

investīciju plānā projekts “Neizmantoto ēku un 

teritoriju pielāgošana novada apdzīvotajās vietās 

vietējās uzņēmējdarbības aktivitātēm”. 

246.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Partnerības 

dienas 

Ierosina organizēt tikšanās starp mazajiem 

un lielajiem uzņēmējiem, kurā apciemo 

ražotnes, pastāsta mazajiem uzņēmumiem 

par to, kas ir vajadzīgs. Partnerības dienas. 

Pieņemts 

zināšanai 

Pieņemts zināšanai pašvaldības darba organizēšanai. 

247.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Industriālo 

teritoriju 

saraksts 

Ierosina izveidot teritoriju sarakstu, kurā 

varētu tiktu attīstītas industriālās teritorijas. 

Aicina apsvērt iespēju būvēt dzīvojamos 

kvartālus vecās industriālajās teritorijās, kā 

arī veidot blīvāku apbūvi. 

Ņemts 

vērā 

Attīstības programmā iekļauto industriālo teritoriju 

sākotnējais saraksts veidojas no iekļautajiem 

pasākumiem VP3 RV1 U1: 

- Valmieras industriālie parki “Kauguru mežs” un 

teritorijas Eksporta, Zāļu, Dzelzceļa, 

Rūpniecības un Pleskavas ielu rajonā; 

- Kocēnu pagasta “Viesturos” pie autoceļa A3; 

- teritorija Valmiermuižā; 

- Mazsalacas bijušā “Zivju ceha” teritorija. 

Citas teritorijas tiks izvērtētas un noteiktas VP3 RV1 

uzdevuma U1 “Integrētu risinājumu (pieejas) 

rezultātā radīt industriālo parku un teritoriju 

tīklojumu un veicināt klāsteru darbību” ietvaros un 

plānotas novada teritorijas plānojumā. 

Iespēju būvēt dzīvojamos kvartālus vecās 

industriālajās teritorijās var izmantot VP3 RV2 U2-3 

pasākuma “Degradēto teritoriju sakārtošana novada 

pilsētās un ciemos” ietvaros. 

248.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Dzīvojamais 

fonds pie 

industriālajām 

teritorijām 

Ierosina līdzās industriālo parku 

attīstāmajām teritorijām līdzās ir jāplāno 

dzīvojamais fonds. Jāiet roku rokā. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā VP2 RV3 U2-2 pasākums “Atbalsts 

ilgtspējīgu, zemu būvniecības un ekspluatācijas 

izmaksu daudzdzīvokļu mājokļu būvniecībai primāri 

teritorijās ar jaunu darba vietu potenciālu”. 

249.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

jauniešiem 

piemērots 

Jaunieši nepaliek uz ilgu laiku vienā vietā. 

Tā jau ir manāma tendence. Tādēļ aicina 

domāt arī par īres mājokli. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā VP2 RV3 uzdevuma U2 “Attīstīt īres 

mājokļus” pasākumi. 
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250.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Potenciālās 

dzīvojamās 

teritorijas 

Aicina apskatīt teritorijas, kurās varētu 

attīstīt jaunas dzīvojamās teritorijas 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā VP2 RV3 uzdevuma U3 “Attīstīt 

jaunus mājokļus, veicinot jaunai dzīvojamai apbūvei 

piemērotu teritoriju sagatavošanu un 

inženiertehniskās infrastruktūras nodrošināšanu; 

attīstīt publisko un privāto partnerību” ietvaros 

251.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Seda Dzīvojamais 

fonds Sedā 

Seda ir lielisks pilsētplānošanas piemērs, 

jāsaprot vai esošās ēkas var renovēt 

atbilstoši mūsdienu energoefektivitātes 

prasībām. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā VP2 RV3 uzdevuma U3 “Attīstīt 

jaunus mājokļus, veicinot jaunai dzīvojamai apbūvei 

piemērotu teritoriju sagatavošanu un 

inženiertehniskās infrastruktūras nodrošināšanu; 

attīstīt publisko un privāto partnerību” ietvaros. 

252.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Daudzdzīvokļ

u ēku 

būvniecība 

Attīstības dokumentos neatšifrējas 

daudzdzīvokļu ēku būvniecība.  

Skatoties no Valmieras piepilsētas aspekta, 

neizceļas arī Mūrmuiža, kas ir Valmieras 

“guļamrajons” un tajā ir jāveic investīcijas. 

Ņemts 

vērā 

Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana iekļauta VP2 RV3 

uzdevuma U1 “Atjaunot dzīvojamo fondu, lai 

uzlabotu tā energoefektivitāti, drošumu un tehnisko 

stāvokli, tā uzlabojot novada iedzīvotāju dzīves 

apstākļus. Veicināt iedzīvotāju līdzdalību mājokļa 

atjaunošanā” pasākumos. 

Mūrmuiža Stratēģijas Telpiskās attīstības 

perspektīvas Apdzīvojuma struktūrā (4.2.nod.) 

iekļaujas Valmieras piepilsētas areālā. Rīcības plāna 

VP2 RV3 U3 pasākumā “Valmieras pilsētas 

paplašināšana un jaunu dzīvojamās apbūves 

teritoriju sagatavošana”, tiks paplašināta Valmieras 

pilsētas teritorija un noteiktas citu pilsētu un ciemu 

teritoriju robežas, izvērtējot esošo komunālo tīklu un 

ielu tīkla attīstības iespējas un ekonomisko 

pamatojumu.  

Izveidoti apbūves noteikumi jaunām dzīvojamās 

apbūves teritorijām. 

253.  Juridiska 

persona 

Rūjiena, 

Mūrmuiža, 

Matīši, 

Vilpulka, 

Plāņi, Ipiķi 

Dzīvojamais 

fonds Rūjienā, 

Mūrmuižā, 

Matīšos, 

Vilpulkā, 

Plāņos, Ipiķos 

Tika apsekots esošais pašvaldības 

dzīvojamais fonds un secināts, ka daļa 

daudzdzīvokļu ēkas ir nepabeigtas – 

Rūjienā, Mūrmuižā, Matīšos, Vilpulkā, 

Plāņos, Ipiķos. Ierosina padomāt par šo ēku 

tālāku izmantošanu. 

Ņemts 

vērā 

Šim nolūkam paredzēts VP2 RV3 U1 pasākums 

“Esošā dzīvojamā fonda izvērtēšana”. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

254.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Dzīvojamā 

fonda 

paplašināšana 

senioriem 

Lodē 

Ierosina paplašināt dzīvojamo fondu 

senioriem Lodē – pašreizējā ēka nav pilnībā 

apdzīvojama. 

Pieņemts 

zināšanai 

Tiks izvērtēts VP2 RV6 U2 pasākumu “Pašvaldības 

nekustamā īpašuma apsaimniekošanas uzraudzības 

sistēmas izveide” ietvaros. 

255.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Privātmājas ar 

izpirkšanas 

tiesībām 

Rosina padomāt par privātmāju attīstību ar 

izpirkšanas tiesībām, nevajadzētu 

koncentrēties tikai uz daudzdzīvokļu īres 

namiem. Tas arī veidotu jaunu vietu izveidi, 

kur būvēt privātmājas. Matīšos tika izveidota 

teritorija, kurā bija iespēja attīstīt 

privātmājas. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā VP2 RV3 uzdevuma U3 “Attīstīt 

jaunus mājokļus, veicinot jaunai dzīvojamai apbūvei 

piemērotu teritoriju sagatavošanu un 

inženiertehniskās infrastruktūras nodrošināšanu; 

attīstīt publisko un privāto partnerību” ietvaros 

256.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Talantu 

piesaistes 

pārsaukšana 

Ierosina VP3, U2, RV2, P2 projekta 

rezultatīvo rādītāju pārsaukt, neizmantot 

terminu talantu piesaiste. Iespējams, jaunie 

speciālisti. 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

VP1 “Izglītība un talantu izkopšana”,  

VP1 RV1 U2 “Veicināt zināšanu līmeņa (īpaši 

STEM disciplīnās) paaugstināšanos, talantu 

izkopšanu un piesaisti uzņēmējdarbībai”. 

257.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Atbalsts 

zemes gabalu 

iegādei 

Ierosina domāt par atbalstu zemes gabalu 

iegādei. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP2 RV3 uzdevumā U2-2 “Sadarbībā 

ar nacionālā līmeņa institūcijām un finanšu sektoru 

pilnveidot mājokļa iegādes un atjaunošanas 

finansēšanas mehānismus un tiesisko regulējumu”. 

258.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Īpašumu 

biedrības, 

apsaimniekotā

js 

Ēku attīstība nenotiek veiksmīgi visdrīzāk 

tādēļ, ka īpašnieki bez biedrības nevar 

pieteikties projektiem ēku atjaunošanai. 

Jāveicina motivācija veidot biedrības 

daudzdzīvokļu ēkām. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP2 RV3 U1 pasākums “Dzīvokļu 

īpašnieku organizāciju līdzdalības veicināšana” 

259.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Mājokļu 

attīstības 

tendence 

Attīstītājiem un pašvaldībai ir jāsadarbojas 

un pašvaldība var nākt pretī ar ceļiem, 

infrastruktūru u.c. jautājumiem. Šobrīd 

tendence ir veidot Valmieru ap Valmieras 

pilsētu. Tālāk no Valmieras – Mazsalacā, 

Rūjienā, ir jātiek galā ar esošo apbūvi. 

 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā VP2 RV3 uzdevuma U3 “Attīstīt 

jaunus mājokļus, veicinot jaunai dzīvojamai apbūvei 

piemērotu teritoriju sagatavošanu un 

inženiertehniskās infrastruktūras nodrošināšanu; 

attīstīt publisko un privāto partnerību” ietvaros 

260.  Juridiska 

persona 

Valmieras 

novads 

Inženierkomu

nikāciju 

izbūve 

jaunajos 

ciematos 

Ierosina domāt pašvaldībai par 

inženierkomunikāciju izbūvi jaunajos 

ciematos t.sk. notekūdeņu attīrīšanu, tas ir 

pats svarīgākais tālākai attīstībai. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā VP2 RV3 uzdevuma U3 “Attīstīt 

jaunus mājokļus, veicinot jaunai dzīvojamai apbūvei 

piemērotu teritoriju sagatavošanu un 

inženiertehniskās infrastruktūras nodrošināšanu; 

attīstīt publisko un privāto partnerību” ietvaros, 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

tostarp “Attīstāmajās jauno mājokļu teritorijās 

izbūvēti centralizētas vai lokālas inženierapgādes 

sistēmas un sakaru tīkls, piekļuves ceļi (ielas), 

uzlabota esošo ceļu kvalitāte, izbūvētas ilgtspējīgas 

lietusūdeņu sistēmas, izbūvēta atkritumu savākšanas 

infrastruktūra, veikti vides trokšņa līmeņa 

pazemināšanas pasākumi, izbūvēta publiskās 

ārtelpas infrastruktūra, tostarp gājēju un velosipēdu 

savienojumi ar tuvākajām pakalpojumu iestādēm.” 

261.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Mazdārziņu 

apbūve 

Nepiekrīt priekšlikumam par mazdārziņus 

likvidēšanu un pārveidošanu par dzīvojamo 

apbūvi. Uzskata, ka mazdārziņu galvenā 

problēma ir tā, ka tie vairs nav mazdārziņi, 

bet gan dzīvojamie rajoni. Tajos ir veikta 

masveida nelikumīga apbūve. 

Ņemts 

vērā 

Stratēģijas Vadlīnijas dzīvojamās apbūves attīstībai 

nosaka, ka “Jāveicina vasarnīcu apbūves teritoriju 

sakārtošanu atbilstoši dzīvojamās apbūves teritoriju 

kvalitātei”. 

262.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Pārvaldes 

ambīcija 

Ierosina ielikt ambīciju par to, uz kādu 

pārvaldi pašvaldība iet. Kāda ir izcila 

Valmieras novada pārvalde, ko īsteno 

mūsdienīga, kvalitatīva, efektīva pārvalde 

Ņemts 

vērā 

Augsti kvalificēta pašvaldības pārvaldība, kā tas 

iekļauts RV6 “Pašvaldības pārvaldība” uzdevumā 

U1 “Stiprināt jaunizveidotā novada administratīvo 

kapacitāti un īstenot augsti kvalificētu pašvaldības 

pārvaldību”; 

Arī ar augstu digitalizācijas līmeni – RV6 U2 

“Paaugstināt pašvaldības darba digitalizācijas 

līmeni, attīstīt pašvaldības e-pakalpojumus un to 

pieejamību dažādām iedzīvotāju grupām”; 

Arī atvērta un pieejama - U3 “Veidot atvērtu un 

pieejamu pašvaldību, veicinot iedzīvotāju zināšanas 

un rīcībspēju iesaistīties pašvaldības pakalpojumu 

uzlabošanā, novada ekonomiskajā sociālajā attīstībā 

un pašvaldības politikas veidošanā…” 

263.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Dizaina 

domāšana 

Ierosina izmantot dizaina domāšanu, būtu 

lieliski arvien vairāk to izmantot arī 

pašvaldībā. Pakalpojumus organizēt no 

lietotāja perspektīvas – cikos ir ērtāk saņemt 

pakalpojumus, kā tos saņemt u.c.? 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā virziens, kur salīdzinoši tiešāk izteikta 

dizaina domāšana, ir VP1 RV6 “Pilsoniskās 

sadarbības izcilība”. 

264.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Pakalpojumu 

pieejamība 

KAC 

Ierosina attīstīt pakalpojumus tādā formā, lai 

iedzīvotājam nav jāiet uz pašvaldību, sociālo 

dienestu vai citur. Bet visus pakalpojumus 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP2 RV6 U3 pasākums “Klientu 

apmeklētāju centru (KAC) attīstība”. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

un jautājumus varētu risināt klientu 

apkalpošanas centrā (KAC). Skandināvijā 

iedzīvotāji jau sen neiet pie speciālista, bet 

uz KAC ar apmācītiem speciālistiem, kas vai 

nu atrisina jautājumu vai novirza tālāk pie 

speciālista. 

265.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Pašvaldības 

darba 

novērtējums 

Ierosina pašvaldības darbu novērtēt nevis 

iedzīvotājiem, bet pašiem pašvaldības 

darbiniekiem, jo no viņiem nāk reālās 

situācijas analīze, darbā iegūtās zināšanas. 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Priekšlikums ir pielietojams pašvaldības darbu 

novērtējumā un to var īstenot VP2 RV6 uzdevuma 

U1 “Stiprināt jaunizveidotā novada administratīvo 

kapacitāti un īstenot augsti kvalificētu pašvaldības 

pārvaldību” ietvaros. 

Attīstības programmā pašvaldības darba vērtējums 

pamatā tiek balstīts uz sabiedrības viedokli, 

regulārām aptaujām u.tml. (Rīcības plāna VP2 RV6 

U3 pasākums “Iedzīvotāju viedokļa monitorings”). 

266.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Dzelzceļa 

pārvadājumi 

Saistībā ar sadarbību ar lielajiem 

uzņēmumiem, nav saprotams, kāpēc 

kokmateriālus nevarētu pārvadāt pa 

dzelzceļu? Līdzās dzelzceļam paredzot 

krautuves. Pārvadājot pa ceļiem, ceļu 

segums tiek ātri sabojāts. 

Ņemts 

vērā 

Attīstības programmā ir ietverta dzelzceļa loma 

kravu pārvadājumos – skatīt VP2 RV1 U1-3 

“Loģistikas teritoriju attīstība kravu pārvadājumu 

veicināšanai pa dzelzceļu”. 

267.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Novada tēls Aicina saprast Valmieras novada tēla 

izaicinājumus, jāveic situācijas analīze. 

Ņemts 

vērā 

Attīstības programmas VP2 RV6 ir izvirzīts 

uzdevums U5 “Īstenot pārdomātu Valmieras novada 

zīmolvedību un vairot starptautisko atpazīstamību”, 

kas paredz gan definēt vienotas Valmieras novada 

identitātes elementus un zīmolvedības stratēģiskās 

vadlīnijas, gan izstrādāt Valmieras novada 

zīmolvedības un mārketinga komunikācijas 

stratēģiju, nodrošinot visu pašvaldības 

struktūrvienību un kapitālsabiedrību stratēģijās 

zīmola komunikācijas iekļaušanu, u.c. pasākumus. 

268.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Mārketinga un 

zīmolvedības 

atbalsts 

attīstības 

mērķu 

sasniegšanai 

Aicina arī uzsvērt kā caur mārketinga un 

zīmolvedības virzienu mēs varam palīdzēt 

sasniegt attīstības dokumenta mērķus. Lielās 

darbības jāieliek attīstības dokumentos, bet 

detalizētāk jau tiks apskatīts zīmolvedības 

stratēģijā. 

Ņemts 

vērā 

Attīstības programmas redakcijā 2.0 ir izstrādāts 

atsevišķs VP2 RV6 uzdevums U5 “Īstenot 

pārdomātu Valmieras novada zīmolvedību un vairot 

starptautisko atpazīstamību” un apakšuzdevumi, 

tostarp pasākums “Valmieras novada zīmolvedības 

un mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrāde”. 
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Teritorija, par 

kuru iesniegts 
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Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

269.  Valmieras 

novada 

pašvaldība  

Valmieras 

novads 

Transporta 

infrastruktūras 

projekti 

Ierosina aktualizēt attīstības dokumentus, jo 

daļa transporta infrastruktūras projektu jau ir 

realizēti. 

Ņemts 

vērā 

No Rīcības plāna VP2 RV1 U2-1 pasākuma “Valsts 

autoceļu uzlabošanas sekmēšana, tostarp izvērtējot 

vietējo valsts autoceļu pārņemšanu pašvaldības 

pārziņā” svītroti autoceļi, kuriem 2022. gadā LVC 

veic seguma atjaunošanu: 

- autoceļš P16 Valmiera–Matīši–Mazsalaca; 

- V288 Auciems–Miglači–Ķiene un V330 Dukuri–

Rāmnieki; 

- V169 Austrumi–Vecate–Rimeikas; 

- V187 Valmiera- Rauna. 

270.  Valmieras 

novada 

pašvaldība  

Valmieras 

novads 

Asfaltēts 

savienojums 

starp 

apdzīvotajām 

vietām un 

novada centru 

Kā pirmais jānodrošina asfaltēts 

savienojums starp apdzīvotajām vietām un 

novada centru.  

 

10-15 km ap Valmieru ir jāizveido velo ceļu 

savienojums starp apdzīvotajām vietām un 

pilsētu.  

 

Valmierā jāveido vienots velo tīkls. 

Ņemts 

vērā 

Stratēģijas Vadlīnijas transporta un tehniskās 

infrastruktūras plānošanai un attīstībai noteikts, ka 

prioritāri jāattīsta tie ceļi, sabiedriskais transports, 

veloinfrastruktūra, kas kalpo kā novada iekšējās un 

ārējās funkcionālās saites un savieno novada 

centrus. Starp Valmieru un reģionālās, novada un 

vietējās nozīmes centriem jāuzlabo ceļu kvalitāte un 

jānodrošina sabiedriskais transports (VP2 RV1 U2-

1). 

Ap Valmieru 10 km rādiusā un 3 km ap novada 

lielākajiem centriem jāveido mikromobilitātes 

infrastruktūra (VP2 RV1 U3-1). 

Valmierā un citos novada centros jāveido vienots 

velo tīkls (VP2 RV1 U3-1 pasākums “Valmieras 

novada mikromobilitātes plāna izstrāde”). 

271.  Valmieras 

novada 

pašvaldība  

Valmieras 

novads 

Autoceļu P17 

un P16 

attīstīšana 

P17 ir jāattīsta, bet uz ceļa P16 nav vērojama 

liela kustība un nav tik svarīgi attīstāms. 

Ņemts 

vērā 

Autoceļš P16 Valmiera–Matīši–Mazsalaca ir 

izņemts no Attīstības programmas, tā kā tajā 2022. 

gadā jau VSIA “Latvijas Valsts ceļi” veic 

atjaunošanu. 

Autoceļa P17 Valmiera – Rūjiena - Igaunijas robeža 

(Unguriņi) posms no Rūjienas līdz Igaunijas robežai 

saglabāts VP2 RV1 U2-1 sarakstā. 

272.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Velo ceļu 

savienojums 

Uzskata, ka ļoti svarīgs ir novada centru velo 

ceļu savienojums ar apdzīvotajām vietām, 

piemēram, Valmiera – Strenči.  

Ņemts 

vērā 

Ap Valmieru 10 km rādiusā un 3 km ap novada 

lielākajiem centriem plānota  mikromobilitātes 

infrastruktūra (VP2 RV1 U3-1). 

Investīciju plānā projekts “Velo un gājēju ceļa (~950 

m) izbūve no autoceļa A3 uz “Pilātu” ciemu”. 



Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022. – 2028. gadam. Ziņojums par priekšlikumiem 

92 

Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 
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priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Zina, ka daudzi izmanto velosipēdus braucot 

Kocēni – Valmiera, kur gar šoseju ir 

izbūvēts velo ceļš. 

 

273.  Valmieras 

novada 

pašvaldība  

Valmieras 

novads 

Valmieras 

pilsētas 

autobusu 

maršrutu 

pagarināšana 

Nākotnē iespējams vajadzētu pagarināt 

Valmieras pilsētas autobusu kursēšanas 

maršrutus, pagarināt ārpus pilsētas 

Ņemts 

vērā 

Priekšlikums ietverts VP2 RV1 U1-1 pasākumā 

“Pasažieru pārvadājumu un Valmieras novada 

maršrutu tīkla izvērtēšana un labāko risinājumu 

izstrāde”, tostarp paredzot, ka tiks izvērtēti esošie 

maršruti, tajā skaitā izvērtēta pilsētas sabiedriskā 

transporta maršrutu tīkla pagarināšana uz piepilsētas 

teritorijām. 

274.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Regulārie 

maršruti 

Skolēnu skaits ir liels un bērnu dzīves vietu 

loks paliek arvien plašāks. Skolēnu 

pārvadājumi ir nozīmīgi. Apsvērt iespēju 

skolēnu maršrutus pārveidot par 

regulārajiem maršrutiem. 

Ņemts 

vērā 

Priekšlikums ietverts VP2 RV1 U1-1 pasākumā 

“Pasažieru pārvadājumu un Valmieras novada 

maršrutu tīkla izvērtēšana un labāko risinājumu 

izstrāde”, tostarp paredzot, ka tiks apzināti esošie 

skolēnu pārvadājumu maršruti un plānotas izmaiņas, 

tostarp apvienojot ar sabiedriskā transporta 

maršrutiem. 

275.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Kauguri Satiksme no 

Mārsnēniem 

un Kauguriem 

No Mārsnēniem brauc 20 bērni uz J. 

Endzelīna Kauguru pamatskolu – šo 

iespējams arī varētu pārveidot par regulāro 

maršrutu, lai piesaistītu ne tikai skolēnus. 

Ceļa segums gan ir slikts. 

Pieņemts 

zināšanai 

VP2 RV1 U1-1 pasākums “Pasažieru pārvadājumu 

un Valmieras novada maršrutu tīkla izvērtēšana un 

labāko risinājumu izstrāde” 

276.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads  

Dzelzceļa 

satiksme 

No vilciena nedrīkst atteikties, ir potenciāls 

nākotnē. 

Ņemts 

vērā 

Attīstības programmas VP2 RV1 uzdevums U1-3 

“Sekmēt Vidzemes reģiona sasniedzamības 

uzlabošanos pa dzelzceļu”, kā arī VP2 RV1 U2-3 

pasākums “Mobilitātes punktu infrastruktūras 

attīstība”, kas paredz mobilitātes infrastruktūras 

attīstību pie dzelzceļa stacijām. 

Stratēģijas Transporta struktūrā un vadlīnijās 

noteikts, ka arī “Jāveicina dzelzceļa pieturas punkta 

Sedā atjaunošana”. 

277.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads  

Esošā situācija Saņemti ierosinājumi un labojumi Esošās 

situācijas aprakstā. 

Ņemts 

vērā 

Ierosinājumi un labojumi ir iekļauti Esošās situācijas 

aprakstā. 

278.  Valmieras 

novada 

pašvaldība, 

Valmieras 

novads  

RIS3 un 

NACE 

nozares 

Lai pamatotu vidēja termiņa prioritāti 

“Industrializācija” un veidotu sasaisti Esošās 

situācijas aprakstam un Attīstības 

Nav 

ņemts 

vērā 

Analīze ir darbietilpīga un, galvenais - nav 

paredzams produktīvs analīzes rezultāts 

izmantošanai attīstības programmā, tā kā RIS3 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Valmieras 

pilsētas 

pārstāvniecī

ba Rīgā 

programmai, ierosinājums iespēju līmenī 

veikt analīzi RIS3 nozarēm ar NACE. 

pārstāv ļoti plašu NACE nozaru sarakstu (lielāko 

daļu). 

279.  Valmieras 

novada 

pašvaldība, 

Valmieras 

pilsētas 

pārstāvniecī

ba Rīgā 

Valmieras 

novads 

Atjaunojamo 

resursu 

izmantošanas 

nozīmība 

Ierosinājums analizēt klimatisko 

raksturojumu alternatīvās enerģijas 

izmantošanai (saulaino dienu skaits 

Valmierā utt.). Atjaunojamo resursu 

izmantošanas nozīmību. Izveidot vēja 

plūsmu karti. 

Ņemts 

vērā 

Esošās situācijas 2. nodaļa ir papildināta ar 

apakšnodaļu “Atjaunīgie energoresursi”, raksturojot 

saules, vēja, Ģeotermālā enerģijas un kurināmās 

koksnes potenciālu Valmieras novadā. Izstrādāta 

karte” Vidējais vēja ātrums gadā 100 m augstumā43, 

zonas, kurās var izvietot VES bez augstuma 

ierobežojuma Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, 

AAA “Ziemeļgauja”, kurā liela augstuma VES 

izvietot nav atļauts un Gaujas nacionālā parka 

neitrālās zonas, kurās VES augstumu nosaka 

pašvaldības teritorijas plānojumā” (minētās nodaļas 

19. attēls). 

Attiecīgi papildinājumi ir veikti arī Vides pārskatā. 

280.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Sociālo 

pakalpojumu 

karte 

Ierosinājums pamainīt sociālo pakalpojumu 

karti, izdalot divas jomas: viens no kartes 

apzīmējumiem atspoguļo vietas, kur atrodas 

sociālo darbinieku klientu pieņemšanas 

vietas (šajās vietās darbinieks/i ikdienā 

pieņem klientus) un otrs apzīmējums apzīmē 

vietas, kur vispār atrodas Sociālo darbinieku 

attālinātie klientu konsultēšanas punkti 

(šajās vietās darbinieki izbrauc uz 

pieņemšanu pēc iepriekšēja saskaņojuma ar 

klientu). 

Ņemts 

vērā 

Precizēta sociālo pakalpojumu karte un pievienota 

Esošās situācijas aprakstā. Kā papildus apzīmējums 

izvēlēts Sociālo lietu pārvalde, kas atrodas 

Valmieras pilsētā; Brenguļi norādīti kā klientu 

pieņemšanas vieta (nevis kā iepriekš – attālinātais 

klientu apkalpošanas punkts). 

281.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Profesionālās 

ievirzes 

izglītības 

iestādes 

Rīcību plāna sadaļā pie izglītības netiek 

atrasts profesionālās ievirzes izglītības 

iestādes - Mūzikas un mākslas skolas. Šķiet, 

ka jābūt vienā sadaļā ar sporta profesionālās 

ievirzes skolām vai profesionālo izglītību 

(darbojamies pēc Profesionālās izglītības 

likuma priekšrakstiem un mūs arī koordinē 

Izglītības pārvalde). 

Atbilde Strenču mūzikas skola un citas profesionālās 

ievirzes mākslas un mūzikas skolas ir iekļautas VP1 

RV2 uzdevumā U2 “Stiprināt kultūrizglītības 

piedāvājumu personības radošai attīstībai”, kā 

atbildīgo norādot Izglītības pārvaldi. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

282.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Profesionālās 

ievirzes 

izglītības 

iestāžu mācību 

vides 

nodrošināšana 

ar 

mūsdienīgas 

un kvalitatīvas 

izglītības 

īstenošanai 

nepieciešamaji

em resursiem 

Rīcību plānā rīcība “profesionālās ievirzes 

izglītības iestāžu mācību vides 

nodrošināšana ar mūsdienīgas un 

kvalitatīvas izglītības īstenošanai 

nepieciešamajiem resursiem” - vai šis punkts 

attiecas uz visām - mūzikas, mākslas un 

sporta skolām? 

Atbilde Mācību vides uzlabošanas pasākumi ir iekļauti VP1 

RV2 U2 pasākumā “Kultūrizglītības piedāvājuma 

pieejamība un attīstība” 

283.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Valmieras 

novada 

kultūrizglītība

s attīstības 

koncepcijas 

izstrāde 

Rīcību plānā rīcība “Valmieras novada 

kultūrizglītības attīstības koncepcijas 

izstrāde” - kultūras sadaļā, šķiet neskaidri 

terminu lietojumi - mūzikas un mākslas 

skolas jau ir kultūrizglītības iestādes, ja ir 

vēl citas iestādes, tad varbūt vērts uzskaitīt 

visas. 

Atbilde Mūzikas, mākslas un deju skolas ir kultūrizglītības 

iestādes. Pasākumi ir plānoti VP1 RV2 U2. 

284.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Kultūrizglītība

s iestāžu 

sadarbība ar 

kultūras 

iestādēm 

Ja kultūrizglītības iestādes paliek pie 

Kultūras sadaļas, tad, manuprāt, būtu vērts 

padomāt par koordinācijas, sadarbības un 

kopējas darbības plānošanas attīstības 

virzieniem. 

Ņemts 

vērā  

VP1 RV2 U1-1 pasākums “Novada kultūras 

attīstības plāna izstrāde”, kura izstrādē iesaistās arī 

Izglītības pārvalde un kultūrizglītības iestādes 

285.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Izglītības 

kvalitātes 

monitorings 

visās izglītības 

pakāpēs 

Rīcību plāna rīcība “Izglītības kvalitātes 

monitorings visās izglītības pakāpēs”, 

kvalitāte kā primārais kritērijs, finanses – 

sekundārs - kā var efektīvi strādāt bez 

finansiāla atbalsta? Cits formulējums 

nepieciešams. 

Nav 

ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP1 RV1 U1-5-1 pasākums 

“Izglītības kvalitātes monitorings visās izglītības 

pakāpēs”, kurā cita starpā ietverts, ka kvalitāte ir 

kritērijs finansējuma novirzīšanai 

286.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Augsta 

līmeņa, 

profesionālās 

mākslas un 

kultūras 

infrastruktūra 

Plānoti augsta līmeņa, profesionālās mākslas 

un kultūras infrastruktūra un piedāvājums, 

ko pamatā īsteno Valmierā, bet ne tikai - 

varbūt neuzsvērt Valmieru? 

Nav 

ņemts 

vērā 

Valmiera ir nacionālas nozīmes centrs, un VP1 RV2 

U1-1 pasākuma “Nacionālas nozīmes kultūras 

infrastruktūras attīstība” sagaidāmie rezultāti ir 

saistīti ar Valmieras pilsētas kultūras institūcijām. 

Vai novadā atzīmējamas nacionālas nozīmes 

kultūras institūcijas, var padziļināti vērtēt, 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

un 

piedāvājums 

izstrādājot novada kultūras attīstības plānu (VP1 

RV2 U1-1 pasākums “Novada kultūras attīstības 

plāna izstrāde”). 

287.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmiera Valmieras 

Mūzikas 

skolas pārbūve 

“Veikta Valmieras Mūzikas skolas pārbūve” 

– netika domāts pārbūve, bet telpu 

paplašināšana, teritorijā esošās vecās ēkas 

rekonstrukcija utml., jo esošā skola paliek, 

bet ir vecā viesnīca (kādreiz), kurai ir 

izstrādātas skices). 

Ņemts 

vērā 

VP1 RV2 U2 pasākumā “Kultūrizglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstība”, precizēti sagaidāmie 

rezultāti: “Paplašinātas Valmieras Mūzikas skolas 

telpas, atjaunota skolas teritorijā esošā vecā 

viesnīcas ēka par mēģinājumu un koncertu norises 

vietu”. 

288.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Jauno 

pedagogu 

piesaiste 

Nepieciešams paredzēt vēl lielāku atbalstu 

jauno pedagogu piesaistei. Stipendijas ir ļoti 

labi, bet, lai izglītības iestāde piesaistītu 

jaunus pedagogus, mums nav nekādu rīku 

viņu piesaistei - varbūt dienesta dzīvokli vai 

bērniem bērnudārzu varam piedāvāt, 

vienreizēju pārcelšanās pabalstu (protams, ja 

tas iespējams). 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā VP1 RV1 U1-5-1 pasākums 

“Pedagogu atalgojumu pieauguma modeļa izstrāde 

un ieviešana, tostarp stipendijas jaunajiem 

pedagogiem”. 

289.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Izglītības 

iestāžu 

speciālisti 

41.punktā vajadzētu minēt ne tikai logopēdu 

un speciālo pedagogu, bet arī sociālo 

pedagogu, psihologu. 

Ņemts 

vērā 

Rīcības plānā VP1 RV1 U1-5-1 pasākums 

“Iekļaujoša izglītības procesa atbalsta personāla 

nodrošināšana” sagaidāmie rezultāti izteikti 

sekojoši: “Izglītības iestādes nodrošinātas ar 

nepieciešamo atbalsta personālu (logopēds, 

psihologs, speciālais pedagogs u.c.).” 

290.  Valmieras 

novada 

pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Sagaidāmo 

rezultātu 

precizēšana 

Ja pie sagaidāmiem rezultātiem nav minēta 

kāda konkrēta izglītības iestāde, tad punkts 

attiecas uz ikvienu izglītības iestādi. Dažos 

punktos aiz teksta ir piemēram, Rūjienas 

vsk. Tas ir svarīgi, lai nerastos domstarpības, 

kura iestāde domāta - tikai norādītā vai 

visas, kurām tas aktuāli. 

Skaidroj

ums 

Rīcības plānā pasākumi ir attiecināmi uz visām 

iestādēm, kurām pasākuma mērķi ir aktuāli. Piemēri 

ir izmantoti labākai pasākuma būtības uztveramībai, 

bet neaprobežojas ar minētām iestādēm, objektiem. 

Investīciju plānā plānotās aktivitātes ir izstrādātas 

konkrētāk, tomēr tāpat ir atsevišķi projekti, kuru 

aktivitātes un summas ir indikatīvi aplēstas un tiks 

precizētas projekta sagatavošanas laikā. 

291.  Fiziska 

persona 

Pilāti Velo ceļš Ierosinājums veidot velo ceļu no Valmieras 

robežas līdz Valmieras pagasta Pilātu 

ciemam vai tālāk gar A3 autoceļu līdz 

Strenčiem. Sagatavots arī iesniegums, kas 

nosūtīts no Valmieras robežas līdz 

Ņemts 

vērā 

Atbilstoši Rīcību plāna VP2 RV1 U3-1 pasākumam 

“Valsts un pašvaldības mikromobilitātes maršrutu 

attīstība uz valsts autoceļiem ap Valmieru un novada 

pilsētām”, kurā ir paredzēts attīstīt mikromobilitātes 

infrastruktūru ikdienas lietošanai uz valsts un 

pašvaldības ceļiem 10 km rādiusā ap Valmieru, 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (izvērsts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Valmieras pagasta Pilātu ciemam vai tālāk 

gar A3 autoceļu 

Investīciju plānā iekļauts projekts “Velo un gājēju 

ceļa (~950 m) izbūve no autoceļa A3 uz “Pilātu” 

ciemu”, kurā VISA “Latvijas Valsts ceļi” izbūvē A3 

posmu un pašvaldība posmu līdz Pilātiem. 

292.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Vīzijas, 

stratēģisko 

mērķu un 

vidēja termiņa 

prioritāšu 

izmaiņas 

Ierosinājums veikt labojumus vīzijas, 

stratēģisko mērķu un vidēja termiņa 

prioritāšu formulējumos. Kopīgās sapulcēs 

starp pašvaldību un attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādātājiem tiks rasts labākais 

risinājums. 

Ņemts 

vērā 

Redakcijas 1.0 stratēģisko mērķu, rīcības virzienu 

un uzdevumu struktūra ir būtiski pilnveidota 

redakcijā 2.0. 

293.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Īstermiņa 

prioritātes 

Ierosinājums izveidot vēl īstermiņa 

prioritātes. 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Izstrādājot Investīciju plānu, ir noteiktas prioritātes 

(dēvētas par principiem investīciju projektu atlasē 

un izstrādē): 

Principi: apvienību uzsāktie projekti, teritoriālais 

līdzsvars un jaunā novada darbības uzsākšanai 

būtiski projekti. 

294.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Pašvaldības 

starptautiskā 

partnerība 

Pašvaldība ir partneris nacionālā un 

starptautiskā līmenī – ierosinājums definēt 

vismaz Eiropas mērogā. 

Ņemts 

vērā 

Stratēģijas vīzijā un stratēģiskajā mērķī Baltijas 

mērogs ir papildināts ar Ziemeļeiropas un Eiropas 

līmeni. 

295.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmieras 

novads 

Sociālais un 

veselības 

tūrisms 

Pie tūrisma jāiekļauj sociālais tūrisms un 

veselības tūrisms – Vidzemes slimnīca. 

Tiks 

ņemts 

vērā 

Galīgajā redakcijā Rīcības plāna VP3 RV2 U3-1 tiks 

iekļauti pasākumi veselības u.c. nišu tūrisma 

attīstībai. Redakcijā 2.0 ir izcelti industriālā tūrisma, 

gardēžu, ekotūrisma un ūdens tūrisma veidi. 

296.  Valmieras 

novada 

pašvaldība 

Valmiera Dzelzceļa 

stacija un 

autoosta 

Jāatdzīvina Valmieras dzelzceļa stacija – 

labs piemērs Sigulda un Cēsis.  

Modernas un reprezentatīvas autoostas 

izveide. 

Ņemts 

vērā 

daļēji 

Rīcības plāna VP2 RV1 U2-3 pasākuma 

“Mobilitātes punktu infrastruktūras attīstība” 

process var iniciēt arī Valmieras dzelzceļa stacijas 

atjaunošanu sadarbībā ar VAS “Latvijas Dzelzceļš” 

un AS “Pasažieru vilciens” (VP2 RV6 uzdevuma 

U4-1 “Izvērst sadarbību ar partneriem no valsts 

sektora un lielajiem uzņēmumiem Valmieras 

novadam stratēģisku projektu attīstīšanā un 

ieviešanā” pasākums “Sabiedriskā transporta 

pieejamības uzlabošana”). 

VP2 RV1 U2-3 pasākums “Sabiedriskā transporta 

infrastruktūras attīstība”. 

 


