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Valmieras novada Rīcības plāns (turpmāk – Rīcības plāns) ir daļa no Valmieras novada
attīstības programmas 2022. - 2028. gadam, kuras izstrāde ir uzsākta ar Valmieras
pilsētas pašvaldības domes 2021.gada 28.janvāra sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.2,
3.§) “Par jaunveidojamā Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.2038.gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes
uzsākšanu”.
Rīcības plānā ir noteikti plānotie pasākumi, sagaidāmie rezultāti, īstenošanas termiņi,
atbildīgie par darbību īstenošanu, indikatīvie finansēšanas avoti (atbilstoši informācijai
uz 2022.gada jūniju par ES fondu pieejamību 2021.-2027.gadam). Īstenošanas termiņi ir
paredzēti tuvākajiem trijiem gadiem, tomēr daļai pasākumu īstenošana ir atkarīga no
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam pasākumu,
Atveseļošanās un Noturības mehānisma pasākumu un citu ārējā finansējuma konkursu
izsludināšanas laika, tādēļ Rīcības plānā pasākumiem var būt norādīts arī ilgāks ieviešanas
termiņš.
Izstrādājot Rīcības plānu, ir izvērtēti līdz 2021. gada 30. jūnijam pastāvējušo Naukšēnu,
Rūjienas, Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas, Mazsalacas un Strenču novadu un Valmieras
pilsētas investīciju plāni, kuru projekti ir izvērtēti un ietverti Valmieras novada
apvienotajā investīciju plānā, kā arī projektos ietvertie mērķi ir izvērtēti un ietverti
Rīcības plāna pasākumos.
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Saīsinājumi

5G
AER
ALTUM
ANM
AP
AS
ATR

BNAI
CE
CKS
CSP
CSS
CŪS
DPKAC
DTP2027
ECVET
EDIC
EIB
EM
Erasmus+
ES
ESKO
GPSRP2030
IAP2027
IeM
IKT
IP
ITC
IZM
KLPSP2027
KM
KP
KP2027
KPUAN
LAD
LDz
LM
LNKC
LOSP
LVC

Ātrdarbīgs fiksēto un mobilo sakaru tīkls
Atjaunīgie energoresursi
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Atveseļošanas un noturības mehānisms
Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvalde
akciju sabiedrība
pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma, kas ar 2021. gada 1. jūliju
Latvijā izveido jaunu pašvaldību administratīvo iedalījumu, tostarp
Valmieras novadu
bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
cilvēka ekvivalents
centralizētā kanalizācijas sistēma
Centrālā statistikas pārvalde
centralizētā siltumapgādes sistēma
centralizētā ūdensapgādes sistēma
Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu
apkalpošanas centrs
Eiropas kredītsistēma profesionālajai izglītībai un mācībām (European
credit system for vocational education and training)
Eiropas Digitālo inovāciju centrs
Eiropas Investīciju banka
Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā
Eiropas Savienība
energopakalpojuma uzņēmums (angliski – energy service company or ESCO)
Gaisa piesārņojuma samazināšanas Pasākumu plāns 2020.–2030. gadam
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
Iekšlietu ministrija
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valmieras novada pašvaldības Izglītības pārvalde
Valmieras novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju centrs
Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.2027.gadam
Kultūras ministrija
Valmieras novada pašvaldības Kultūras pārvalde
Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam „Kultūrvalsts”
Valmieras novada pašvaldības Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļa
Lauku atbalsta dienests
VAS “Latvijas Dzelzceļš”
Labklājības ministrija
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome
AS “Latvijas Valsts ceļi”
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NAP 2027
NIP
NIID
NEET
NĪAP
NKMP
NMPD
NORDPLUS

NVA
NVO
PII
PVD
RIS3
RPP2027
RPP2027
SADTPP202
7
SAM
SEG
SLP
SP
SPS
STEM

SPP2027
SVP2027
TEN-T
TIC
TP
TPF
VAA
VARAM
VIAA
ViA
VIIS
VM
VMDV
VNĪ
VPVKAC
VPP2027
VRG
VPR

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam
Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam
Nacionālā izglītības iespēju datubāze
jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (Not in Education,
Employment, or Training)
Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
pārvalde
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Ziemeļu Ministru padomes izveidots projekts dalībniekiem no
Ziemeļvalstīm un Baltijas
Nodarbinātības valsts aģentūra
nevalstiskās organizācijas
pirmsskolas izglītības iestāde
Pārtikas un veterinārais dienests
Viedās specializācijas stratēģija (aggļu val. – Research and Innovation
Strategies for Smart Specialisation)
Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam
Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027.
gadam
specifiskais atbalsta mērķis (noteikts Eiropas Savienības kohēzijas politikas
programmā 2021.–2027.gadam)
siltumnīcefekta gāzes
Valmieras novada pašvaldības Sociālo lietu pārvalde
Valmieras novada pašvaldības Sporta pārvalde
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
izglītības pieeja, kas apvieno zinātni, tehnoloģijas, inženierzinātnes un
matemātiku. Pieeja aktualizēta, integrējot mākslu (angļu val. STEAM science and technology, interpreted through engineering and arts)
Sporta politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam
Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
Eiropas transporta tīkls (angļu val. – Trans-European Transport Network)
tūrisma informācijas centrs
Valmieras novada pašvaldības Tūrisma pārvalde
Taisnīgās pārkārtošanās fonds
biedrība “Valmieras attīstības aģentūra”
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Vidzemes augstskola
Valsts izglītības informācijas sistēma
Veselības ministrija
Valmieras mākslas un dizaina vidusskola
VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Vides politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
vietējā rīcības grupa
Vidzemes plānošanas reģions
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VPRī
VRAA
VP
VPD
VT
ZM
ZSAN

Valmieras novada pašvaldības pārstāvniecība Rīgā
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Valsts policija
Valsts probācijas dienests
Valmieras tehnikums
Zemkopības ministrija
Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa
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IP1 Vesela, radoša un zinoša sabiedrība
VP1 Izglītība un talantu izkopšana

Nr.p.k.

Pasākums
Pirmsskolas vecuma
bērnu uzskaite,
Valmieras novada
pirmsskolas izglītības
iestāžu tīkla attīstības
plāna izstrāde
Pašvaldības
pirmsskolas izglītības
programmu
pilnveidošana

Atbalsts privāto
bērnudārzu un aukļu
dienesta
pakalpojumiem

1

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Izveidota Valmieras novada un teritoriālo daļu vienota bērnu
21.
uzskaite (izmantojot VIIS datus, Auklīšu reģistru, deklarētās dzīves
vietas), izstrādātas bērnu skaita prognozes;
Regulāri tiek apkopoti dati par rindu uz PII, PII pieejamo vietu skaitu;
Izstrādāts Valmieras novada PII tīkla attīstības plāns (mērķa rādītājs
73% bērnu vecumā no 1-4 gadiem apgūst pirmsskolas izglītības
programmu1).
Plānotas un izstrādātas pirmsskolas izglītības programmas;
Ieviestas pirmsskolas 5-6 g.v. izglītojamo interešu izglītības
programmas (peldētapmācība, slidotapmācība un veloapmācība
u.c.);
Tiek attīstīts piedāvājums bērnu un vecāku apmācībām, radošuma
veicināšanai, nodarbības atbilstoši bērna vecumposma attīstības
vajadzībām, iekļaujošās izglītības programmas.
Atbalsts pašvaldībām aukļu dienesta un privāto bērnudārzu
1.
pakalpojumu iegādei un citiem bērnu pieskatīšanas pasākumiem,
pozitīvi ietekmējot arī remigrāciju.

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības
finansējums

20222028

Pašvaldība (IP)

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība (IP)

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts
finansējums

Pastāvī
gi

Pašvaldība (IP)

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts (SAMP
4.3.6.6.)
finansējums

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam „Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” 2.politikas rezultāts 2027. gadam
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Nr.p.k.

Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Pirmsskolas izglītības
speciālistu
kvalifikācijas
paaugstināšana
Pašvaldības
pirmsskolas izglītības
infrastruktūras
attīstība
Jaunu pirmsskolas
izglītības iestāžu
būvniecība

Regulāri nodrošināta pirmsskolas izglītības pedagogu un pārējā
personāla kvalifikācijas paaugstināšana;
Nodrošināti nepieciešamie Izglītības pārvaldes speciālisti PII tīkla
koordinēšanai.
Saskaņā ar Valmieras novada PII tīkla attīstības plānu uzlabota ēku 1.
energoefektivitāte, vides pieejamība, resursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma līmenis un objektu
drošība
Uzbūvētas jaunas PII saskaņā ar Valmieras novada PII tīkla attīstības 1.
plānu;
Izvērtēta bērnudārzu nepieciešamība jaunās apbūves teritorijās.

Pastāvī
gi

Pašvaldība (IP),
IZM (IAP2027)

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
IP, izglītības
iestādes)

Valmieras
novads

20232027

Valmieras
novads

Mācību vides
uzlabošana
pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestādēs

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu mācību vide ir nodrošināta 1.
ar mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības īstenošanai
nepieciešamajiem resursiem, tostarp:
Iegādāti rotaļu, sporta un mācību līdzekļi, inventārs;
Izbūvēti fizisko aktivitāšu laukumi;
Ierīkoti pietiekamas veiktspējas interneta pieslēgumi digitālo
risinājumu ieviešanai rotaļu mācību vidē u.tml. pasākumi.

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
IP, izglītības
iestādes), IZM,
VARAM
Pašvaldība (IP),
izglītības iestādes,
IZM

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Vispārējās izglītības
Uzlabota pašvaldības ēku energoefektivitāte, vides pieejamība,
iestāžu infrastruktūras energoresursu taupīšana, telpu ergonomiskums, teritoriju
attīstība
labiekārtojuma līmenis un objekta drošība.
Tostarp veikta skolu ēku pārbūve saistībā ar izmaiņām Valmieras
novada izglītības iestāžu tīklā un saistībā ar mācību procesa
organizēšanu.
Mācību līdzekļu
Mācību līdzekļu un literatūras nodrošinājums;
nodrošinājums un

Valmieras
novads

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

21.

20222028

Pašvaldība (IP)

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība (IP),
IZM (IAP2027),
jauniešu dome,

Valmieras
novads

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts
finansējums
Pašvaldības,
valsts (SAM
2.1.1.6. ), ES
finansējums
Pašvaldības,
valsts (SAMP
4.2.1.7.), ES
finansējums
Pašvaldības,
valsts
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts (ANM
1.2.1.3.i.)
finansējums

Pašvaldības,
valsts
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Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Pārskats par izglītības iestāžu IT risinājumiem, pieslēguma jaudām
un datortehnikas un saistītā aprīkojumu attālinātā mācību procesa
organizēšanai;
Izstrādāts skolu digitalizācijas plāns (iepirkumi, projekti, plānotie
budžeta pasākumi u.c.);
Iegādāta datortehnika, IKT ierīces;
Ierīkoti pietiekama ātruma un veiktspējas interneta pieslēgumi;
Nodrošināti digitālie mācību līdzekļi un resursi.
Nodrošināta personāla apmācība.
Sporta un veselības
Nodrošināts sporta un veselības stundām nepieciešamais inventārs VP1 RV3,
stundām nepieciešamā un telpu, tostarp ārtelpu sporta aprīkojums. Pie skolām labiekārtoti RV5
inventāra un
sporta laukumi un teritorijas fiziskajām aktivitātēm.
aprīkojuma iegāde,
infrastruktūras
sakārtošana
Iekļaujošajai izglītībai Nodrošināts mācību procesā nepieciešamais inventārs un telpu,
nepieciešamā
tostarp ārtelpu sporta aprīkojums izglītojamajiem ar speciālām
aprīkojuma
vajadzībām, izglītojamajiem no trūcīgām ģimenēm kvalitatīvas
nodrošināšana
izglītības iegūšanai vispārējās izglītības programmās.
Mācību vides
Nodrošināts interešu izglītībai nepieciešamais inventārs, telpas,
VP1 RV5
uzlabošana interešu
telpu un ārtelpu aktivitāšu aprīkojums vispārējās izglītības iestādēs,
izglītībai
labiekārtotas teritorijas skolu tuvumā jauniešu pulcēšanās vietām;
Atbalstītas vasaras nometņu organizēšanas vietu infrastruktūra.
Peldētapmācības,
Sākumskolas 1.-3. klašu izglītojamie apguvuši prasmes peldēšanā, 4. 12
slidotapmācības,
klašu izglītojamie slidošanā, 3. klašu izglītojamie satiksmes drošībā
veloapmācības,
un riteņbraukšanā, 5. klases izglītojamie distanču slēpošanā.
distanču slēpošanas
Projekta “Sporto visa klase” turpināšana.
apmācības ieviešana
Valmieras novada
pašvaldības izglītības
iestādēs
Dalība Latvijas
Izglītojamie un pedagogi piedalījušies Latvijas skolu jaunatnes
VP1 RV2,
Dziesmu un deju
dziesmu un deju svētkos un Vispārējos Latvijas dziesmu un deju
RV5
svētkos
svētkos.

Īstenoša
nas laiks

mācību vides
digitalizācija

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

izglītības iestādes,
NVO

Indikatīvs
finansējuma
avots
finansējums
(SAM 4.2.1.5.)

20222028

Pašvaldība (IP),
IZM

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts
finansējums

20222028

Pašvaldība (IP),
IZM

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts
finansējums

20222028

Pašvaldība (IP,
jauniešu centri),
IZM

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

20222028

Pašvaldība IP),
IZM

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

20222028

Pašvaldība (IP, KP,
jauniešu centri),
IZM

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums
Vides izglītības
programmas

Nr.p.k.

Pasākums
Speciālās izglītības
iestāžu ēku
atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana,
teritoriju
labiekārtošana
Speciālās izglītības
iestāžu mācību vides
nodrošināšana ar
mūsdienīgas un
kvalitatīvas izglītības
īstenošanai
nepieciešamiem
resursiem

Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti
Vispārējās izglītības iestādēs tiek realizētas vides interešu izglītības
programmas (Ekoskola u.c.) sadarbībā ar nevalstiskajām
organizācijām un AS “Latvijas Valsts meži” u.c.;
Attīstīta vides izglītības infrastruktūra ārtelpās (skolu teritorijās).

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP1 RV5

20222028

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais
Pašvaldība (IP),
izglītības iestādes,
IZM

Atbildīgais

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads

Mērķa
teritorija

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides pieejamība, energoresursu
taupīšana, telpu ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma līmenis
un objekta drošība, tostarp Ziemeļvidzemes internātpamatskolas
Vaidavā energoefektivitātes uzlabošana, Valmieras Gaujas krasta
vidusskolas sporta zāles pārbūve u.c.

20222028

Pašvaldība (IP),
IZM

Valmieras
novads

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

20222028

Pašvaldība (IP),
IZM

Valmieras
novads

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Valmieras novada
Apzinātas sporta izglītības iestādes, sporta novirzieni, nodrošinājums VP1 RV3
profesionālās ievirzes ar pedagogiem, izglītojamie (skaits, vecumgrupas, sporta novirzieni U1,
sporta izglītības
u.tml.) un sporta novirzienu pieejamība novadā.
21.

Īstenoša
nas laiks

2023

Atbildīgais
Pašvaldība (SP,
IP), izglītības
iestādes, IZM

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES, NVO,
privātais
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts (1.2.1.3.i..
2.1.1.6.)
finansējums

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums,
SAM 4.2.1.3.

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības
finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums
attīstības koncepcijas
izstrāde
Profesionālās ievirzes
sporta izglītības
iestāžu ēku
atjaunošana un
energoefektivitātes
palielināšana,
teritoriju
labiekārtošana
Profesionālās ievirzes
sporta izglītības
iestāžu mācību vides
nodrošināšana ar
mūsdienīgas un
kvalitatīvas izglītības
īstenošanai
nepieciešamajiem
resursiem

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

Uzlabota ēku energoefektivitāte, vides pieejamība, energoresursu
VP1 RV3
taupīšana, telpu ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma līmenis U1
un objekta drošība.
Tostarp Valmieras novada sporta skolu mācību bāzes uzlabošana u.c.

20222028

Pašvaldība (SP,
IP), izglītības
iestādes IZM

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts (1.2.1.3.i.)
finansējums;
Privātais, NVO
finansējums

Nodrošināts inventārs un telpu aprīkojums, tostarp ārtelpu
aprīkojums;
Mācību procesa organizēšanai ieviesti digitalizācijas risinājumi
pedagogiem, audzēkņiem, skolvadībā.

20222028

Pašvaldība (SP,
IP), izglītības
iestādes IZM

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

VP1 RV3
U1

U1-5-1 Attīstīt Valmieras novada izglītības iestāžu tīklu un sniegt atbalstu pedagogu profesionālajai izaugsmei
Nr.p.k.

Pasākums
Izglītības iestāžu tīkla
attīstības plānošana

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Nodrošināta pirmsskolas, vispārējās, interešu, profesionālās ievirzes 1., 8., 18. katru
un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo datu bāze, tostarp par
gadu
izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām;
Izveidots Valmieras novada pirmsskolas, vispārējās, profesionālās
ievirzes un profesionālās izglītības iestāžu tīkls, plānojot izglītības
iestāžu pārvietošanu, optimizēšanu, paplašināšanu,
pārstrukturizāciju, (piem., jautājumi par Ramatas sākumskolas klašu
pārcelšanu uz Mazsalacu, Burtnieku Ausekļa pamatskolas pārcelšanu

Atbildīgais
Pašvaldība (IP),
izglītības iestādes,
IZM

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts
finansējums
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Pasākums

Izglītības kvalitātes
monitorings visās
izglītības pakāpēs
Pedagogu
profesionālās
kompetences
pilnveide
Pedagogu atalgojumu
pieauguma modeļa
izstrāde un ieviešana,
tostarp stipendijas
jaunajiem pedagogiem
Iekļaujoša izglītības
procesa atbalsta
personāla
nodrošināšana
Valmieras reģionālā
izglītības metodiskā
centra pilnveidošana
un darbības
nodrošināšana
Pasākumi talantīgo
bērnu spēju

Sagaidāmie rezultāti
uz Burtnieku ciemu, Naukšēnu vidusskolas pārveidi par pamatskolu
u.c.), tostarp ņemot vērā iekļaujošās izglītības aspektus (bērnu ar
FRT un GRT, mazākumtautību, romu, un remigrējušo ģimeņu,
imigrantu un bēgļu ģimeņu bērnu vajadzības) un attīstot karjeras
izglītību un aktuālu izglītības saturu (militārā apmācība, veselības
apmācība utt.);
Skolu tīkla attīstības koordinēšana ar interešu un neformālās
izglītības piedāvājumu.
Izveidota un darbojas monitoringa sistēma;
Izstrādāts izglītības iestāžu kvalitātes vērtēšanas modelis (kvalitāte kā
primārais kritērijs finansējuma novirzīšanai);
Notikušas ikgadējas konferences, pieredzes apmaiņas vizītes.
Apmācīti pedagogi atbilstoši mūsdienu prasībām.

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

20222028

Pašvaldība (IP),
IZM

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts (IAP2027),
ES finansējums

20222028

Pašvaldība (IP),
IZM

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts (IAP2027),
ES finansējums

Valmieras novada pašvaldībām izstrādāts un ieviests pedagogu
atalgojumu pieauguma modelis neatkarīgi no valsts finansējuma;
Nodrošinātas pašvaldības stipendijas jaunajiem pedagogiem;
Līdzdalība pedagogu atalgojuma un jauno pedagogu nonākšanai
darba tirgū specialitātēs risināšanai valsts līmenī.

20222028

Pašvaldība (IP),
IZM

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts (IAP2027),
ES finansējums

Stiprināta atbalsta kapacitāte pašvaldības izglītības iestādēm un to
vadības komandai;
Izglītības iestādes nodrošinātas ar nepieciešamo atbalsta personālu
(logopēds, psihologs, speciālais pedagogs u.c.).
Pilnveidota pedagogu profesionālā kompetence atbilstoši mūsdienu
prasībām, paaugstināta izglītības kvalitāte;
Stiprināta metodiskā centra kapacitāte.

20222028

Pašvaldība (IP),
IZM

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts (IAP2027),
ES finansējums

20222028

Pašvaldība (IP),
IZM

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts (IAP2027),
ES finansējums

Pašvaldības stipendiju fonds talantīgo bērnu spēju attīstīšanai un
izcilības veicināšanai

katru
gadu

Pašvaldība (IP)

Valmieras
novads

Pašvaldības
finansējums
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Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

attīstīšanai un izcilības
veicināšanai

U1-5-2 Veicināt izglītības procesā iesaistīto pušu sadarbību
Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības, ES,
privātais
finansējums

Izglītības turpināšanas Sadarbība ar augstākās izglītības un profesionālās izglītības
VP1 RV1
veicināšana
iestādēm;
U2,
Karjeru dienas, Ēnu dienas u.c. sadarbībā ar uzņēmējiem.
VP1 RV5
Pieaudzis izglītojamo skaits vidusskolas klasēs, profesionālajās un
augstākās izglītības iestādēs.
Izglītības politikas
Apmeklētas IZM apmācības un uzlabotas prasmes izmantot valsts
veidotāju un
izglītības, nodarbinātības u.c. datu bāzes un resursus;
īstenotāju stratēģiskās Nodrošināts aprīkojums darbam digitālā vidē.
un analītiskās
kapacitātes
stiprināšana
Pedagogu un vecāku Tiek veikta izglītības iestāžu un vecāku sadarbības koordinēšana;
sadarbības veicināšana Metodiska atbalsta pasākumi izglītības iestādēm, vecāku padomēm.

katru
gadu

Pašvaldība (IP),
VT

Valmieras
novads

katru
gadu

Pašvaldība (IP),
IZM

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts (IAP2027),
ES finansējums

katru
gadu

Pašvaldība (IP)

Valmieras
novads

Līdzdalība Valmieras
novada pašvaldības
Bērnu tiesību
aizsardzības komisijā

katru
gadu

Pašvaldība
(IP)

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts (IAP2027),
ES finansējums
Pašvaldības,
valsts (IAP2027,
SVP2027)
finansējums

Izglītības iestāžu kompetencē esoša atbalsta (piem., interešu izglītība VP1 RV4
ārpus formālās izglītības) koordinēšana nelabvēlīgā situācijā
U3
nonākušiem bērniem un jauniešiem un preventīvi pasākumi mācību
pārtraukšanas riska mazināšanai un iekļaujošai izglītībai
bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām,
sociālā riska grupu (t. sk., maznodrošinātajiem, ilgstoši
slimojošajiem, dienas aprūpes iestādēs, sociālās korekcijas
izglītības iestādē vai ieslodzījumu vietās nonākušajiem, atkarību
riskam pakļautajiem, remigrantiem, imigrantiem u. c.) bērniem
un jauniešiem.
Līdzdalība starpinstitucionālajā sadarbībā (ārstniecības iestādes,
darbs ar jaunatni, valsts policija, NVA u.c.).

15

Valmieras novada attīstības programma 2022. - 2028. Rīcības plāns. Redakcija 2.0

Nr.p.k.

Pasākums
Vidzemes augstskolas
stratēģiskās
specializācijas
stiprināšana, izcilības,
inovāciju un zināšanu
pārneses veicināšana
Vidzemes reģiona
ekonomikas
konkurētspējai
Akadēmiskā un
zinātniskā personāla,
studējošo un
absolventu pārrobežu
mobilitātes
veicināšana

Augstākās izglītības
iestāžu mācību vides
attīstība
Augstākās izglītības
iestāžu ēku
energoefektivitātes
uzlabošana, teritoriju
labiekārtošana un
infrastruktūras
attīstība

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts (IAP2027),
ES finansējums

Attīstīti Vidzemes augstskolas specializācijas virzieni, augstskolu VP3 RV1
iestāžu finansēšanas modelim pārejot no līguma par valsts U3
finansētām studiju vietām uz līgumu par snieguma rādītāju izpildi un
“aploksnes finansējumu” (block grant).

20222028

Pašvaldība (AP,
IP, VPRī, VAA,
KPUAN), ViA

Valmiera

Stiprināta augstākās izglītības starptautiskā sadarbība un
internacionalizācija t. sk. augstskolu dalību augsta līmeņa
starptautiskos konsorcijos, piemēram, ES apvienībai „Eiropas
Universitātes”, kā arī stiprinot Baltijas valstu sadarbību;
Pasaules līmeņa personāla iesaiste augstākās izglītības iestāžu darbā,
īpaši diasporas speciālistu piesaiste un noturēšana Latvijā.
Līdzdalība ES programmā Erasmus+ (mācību mobilitātes dažādām
mērķa grupām augstākajā izglītībā), stratēģiskās partnerības
inovatīvas prakses.
Augstākās izglītības iestāžu mācību vide pielāgota mūsdienu
prasībām, tostarp digitālo risinājumu un tehnoloģiju plašākai
integrēšanai studiju procesā.

20222028

Pašvaldība (AP,
IP, VPRī, VAA,
KPUAN), ViA u.c.
augstskolas, IZM

Valmiera

Pašvaldības,
valsts (IAP2027),
ES finansējums

20222028

Valmiera

Pašvaldības,
valsts (IAP2027),
ES finansējums

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

20222028

Pašvaldība (AP,
IP, VPRī, VAA,
KPUAN), ViA u.c.
augstskolas, IZM
Pašvaldība (AP,
IP, VPRī, VAA,
KPUAN), ViA, ViA
u.c. augstskolas

Valmiera

Pašvaldības,
valsts (IAP2027),
ES finansējums

16

Valmieras novada attīstības programma 2022. - 2028. Rīcības plāns. Redakcija 2.0

Nr.p.k.

Pasākums
Vidējās izglītības
Inženieru skolas
izveide

Sagaidāmie rezultāti

Izstrādāts STEM izglītības līmeņa un piedāvājuma novērtējums
Valmieras novada vispārējās izglītības iestādēs;
Izveidota vispārējās izglītības iestāde ar STEM specializāciju
(novirzieniem);
Izstrādātas mācību programmas, kā arī apmācību modeļi (piemēram,
robotikā) pirmsskolas izglītībā, pieaugušo izglītībā.
Valmieras tehnikuma Valmieras tehnikums papildus esošajam izglītības programmām
kā reģiona
palielina STEM virziena piedāvājumu;
ekonomikas,
Valmieras tehnikums attīsta jaunas profesionālās izglītības
intelektuāla kapitāla, programmas Civilajā drošībā un aizsardzībā (kiberdrošības tehniķis),
personības izaugsmes Inženierzinātnēs un tehnoloģijā (Rūpniecisko iekārtu mehāniķis/
un profesionālās
operators), mehānikas un metālapstrādes automatizēto līniju
izglītības inovāciju
operators/iestatītājs), Komerczinībās un administrēšanā (Digitālais
resursu centra
marketings, Iepirkumu darbinieks), Enerģētikā un elektrotehnikā
attīstība
(Atjaunojamās enerģētikas tehniķis), Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanā (Namu pārzinis/namu pārvaldnieks);
Valmieras tehnikumā ir izveidots Pieaugušo izglītības resursu centrs,
kas aktīvi reaģē uz Valmieras un Vidzemes reģiona darba devēju
vajadzībām, sagatavojot atbilstošu izglītības piedāvājumu,
nodrošinot ciešu un elastīgu sasaisti ar darba devējiem, spēj reaģēt
uz izmaiņām darba tirgū, nodrošinot profesionālu darbinieku
sagatavošanu darba devējiem, sniedz izglītošanās iespējas atbilstoši
izglītojamo vajadzībām un interesēm.
Un tiek ieviesti citi pasākumi saskaņā ar Valmieras tehnikuma
attīstības un investīciju stratēģiju 2021.-2027. gadam.
Pašvaldība koordinē sadarbību ar VT attīstot reģiona piedāvājumu
STEM izglītībā.
Jaunu mācību virzienu Veicināta augstākās un profesionālās izglītības zināšanu pārnese un
aprites ekonomikas
sinerģija ar uzņēmējdarbības sektoru, Vidzemes augstskolai u.c.
prioritārajās nozarēs augstskolu reģionālajām filiālēm un profesionālajām skolām
attīstīšana

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts (1.2.1.3.i.)
finansējums

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP1 RV1
U2

20222025

Pašvaldība (AP,
IP, VPRī, VAA,
KPUAN), ViA),
IZM

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība (IP,
VPRī, VAA,
KPUAN), ViA, IZM,
VT

Vidzemes
reģions

Valsts, ES
finansējums

Pašvaldība (IP,
VPRī, VAA,
KPUAN), ViA, VT,

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
(TPF, ANM, EIB)

37,
VP3 RV1
U2

Atbildīgais

Mērķa
teritorija
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Nr.p.k.

Pasākums

STEM mācību
priekšmetu apguvei
nepieciešamā
aprīkojuma
nodrošināšana
vispārējās izglītības
iestādēs

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

piedaloties Industriālo zonu attīstībā, piedāvājot pieaugušo izglītību
un pārkvalificēšanās pakalpojumus.
Valmieras industriālajā parkā sadarbībā ar Valmieras tehnikumu
izveidots un darbojas Pieaugušo izglītības resursu centrs;
Attīstīti jauni mācību virzieni, kas saistīti ar jauniem un viediem
materiāliem, koka un eko-būvniecību un citām aprites ekonomikas
nozarēm;
Nodrošināts nepieciešamais papildu studentu un audzēkņu skaits
augstākajā izglītībā, vidējā profesionālajā izglītībā, arodizglītībā un
pieaugušo izglītībā.
Iegādāts mūsdienīgs un STEM mācību priekšmetu apguvei atbilstošs VP3 RV1
klašu aprīkojums vispārējās izglītības iestādēs
U1-2 (9.)

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

VMDV, VPR,
uzņēmumi

20222028

Pašvaldība (IP),
IZM (IAP2027)

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts
finansējums

U3-1 Attīstīt darba tirgum atbilstošu mūžizglītību
Nr.p.k.

Pasākums
Pieaugušo izglītības
pakalpojumu
koordinēšana novadā
un mūžizglītības
vērtības veicināšana

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Apzināts jaunā novada mūžizglītības pakalpojumu sniedzēju saraksts VP3 408., 2022un profesionālās un augstākās izglītības iestāžu modulāro
423.
2028
programmu piedāvājums;
Izstrādāts novada mūžizglītības attīstības redzējums;
Apzināts valsts budžeta finansējums pieaugušo izglītībai, t. sk. valsts
atbalsts darba devējiem savu darbinieku prasmju pilnveidošanai;
Plānoti un koordinēti pieaugušo izglītības pakalpojumi.

Atbildīgais
Pašvaldība (IP,
VAA), ViA,
profesionālās
izglītības un citas
izglītības iestādes,
IZM (IPP2027)

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Pieaugušo un
Izstrādāta lietotne un pakalpojumi Vidzemes reģiona uzņēmumiem
mūžizglītības
un talantiem;
digitalizācijas projekts Organizēta pieaugušo izglītības programma(-as) digitālo prasmju
apgūšanai; Attīstīti un pilotēti individuālie mācību konti.
Iesaistījušies pašvaldības sektora darbinieki un citi pieauguši.
Līdzdalība
Nodrošināta pašvaldības sektora uzņēmumu sadarbība ar
Nodarbinātības valsts Nodarbinātības valsts aģentūru, iesaistoties nodarbinātības
aģentūras
pasākumu plānošanā;
organizētajos
Veikti nodarbinātības un apmācību pasākumi pašvaldības iestādēs
pasākumos
un kapitālsabiedrībās.

Pašvaldības speciālistu Pašvaldības sektorā nodarbinātie iesaistās mūžizglītības projektos.
mūžizglītības
veicināšana

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP1 RV2

20222028

VP2 RV6 2022U1 (342), 2028
VP2 RV6
U2 (351),
VP3 RV1
U5 (387),
VP3 RV3
U2-1
(408)
20222028

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums:
(TPF, ANM, EIB)

Pašvaldība, IP,
VAA, VPR,
IZM, LM, VARAM
(DTP2027)

Valmieras
novads

Pašvaldība, (IP,
SLP, SPS u.c.),
NVA

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pašvaldība, (IP,
SLP), izglītības
iestādes

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

U3-2 Attīstīt Iekļaujošu nodarbinātību
Nr.p.k.

Pasākums
Pielāgotu darba vietu
izveide personām ar
funkcionāliem
traucējumiem

Sagaidāmie rezultāti
Attīstīti jauni sociālie pakalpojumi personu ar invaliditāti prasmju
attīstībai;
Izveidots atbalsta mehānisms pašvaldībā personas funkcionāliem
traucējumiem nodarbinātībai uzņēmumā, iestādē kā
pašnodarbinātai personai.
Sadarbībā ar valsts iestādēm veicināta atbalsta saņemšana
uzņēmumiem, kas nodarbina personu ar invaliditāti.

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP1 RV4
U1,
VP1 RV5
U1

20222028

Atbildīgais
Pašvaldība (SLP),
LM (SADTP2027),
NVA

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
(ANM 3.1.2.1.i.)
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Nr.p.k.

Pasākums
Novada kultūras
attīstības plāna
izstrāde

Nacionālas nozīmes
kultūras
infrastruktūras
attīstība

Novada kultūras
infrastruktūras
attīstība

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Izstrādāts plānošanas dokuments, kas nosaka pašvaldības mērķus, VP2 RV6
prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus kultūras nozarē laika U5 (370)
periodam no 2023. līdz 2028. gadam, balstoties uz Valmieras novada
pašvaldības programmu pieteikumā “Dinamiskā pilsēta”, kas
izstrādāts dalībai konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”.
Plāns nosaka arī infrastruktūras un kultūras institūciju darbības
finansēšanu novadā.
Plāna izstrāde ir koordinēta ar citu nozaru un zīmolvedības pasākumu
plānošanu.
Veikta kultūras infrastruktūras pilnveidošana, pārbūve, atjaunota
materiāltehniskā un inženiertehniskā bāze, uzlabota vides
pieejamība.
Pārbūvēts Valmieras Kultūras centrs par mūsdienīgu un
daudzfunkcionālu Ziemeļvidzemes Kultūras un mākslas centru
kultūras radošo procesu, profesionālās mākslas un amatiermākslas
pieejamības nodrošināšanai.
Izveidots laikmetīgās mākslas centrs “Kurtuve” laikmetīgās mākslas
un radošo procesu pieejamības nodrošināšanai, starptautiskās
sadarbības kultūras jomā attīstībai.
Pilnveidota Valmieras pilsētas brīvdabas estrādes infrastruktūra.
Īstenota Valmieras vēsturiskā centra attīstības 3.kārta Valmieras
muzeja Izstāžu nama attīstībai.
Veikta novada nozīmes kultūras infrastruktūras (t.sk. kultūras centri, VP2 RV5
muzeji, bibliotēkas, kultūrvietas, brīvdabas pasākumu norises vietas) U1-1,
atjaunošana, pilnveidota materiāltehniskā un inženiertehniskā bāze, VP2 RV5
veikti
infrastruktūras
modernizācijas,
energoefektivitātes U2
paaugstināšanas un apkārtnes labiekārtošanas darbi, nodrošināta
vides pieejamība.

Īstenoša
nas laiks

20232024

20222028

20222028

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības
finansējums

Pašvaldība (KP, IP,
ZSAN, VAA),
kultūras
institūcijas, ViA,
izglītības,
kultūrizglītības,
sporta iestādes,
NVO, privātais
sektors
Pašvaldība (KP),
VNĪ, KM

Valmieras
novads

Valmiera

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pašvaldība (KP,
apvienību
pārvaldes),
kultūras
institūcijas

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts (KP2027),
ES finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Kultūras darbinieku
profesionālā izaugsme
un kapacitātes
stiprināšana

Nodrošinātas profesionālās pilnveides, kvalifikācijas iegūšanas,
tālākizglītības, pieredzes apmaiņas un starptautiskās sadarbības
iespējas kultūras un radošajās nozarēs nodarbinātajiem, organizējot
kursus, mācības un praktikumus un atbalstot līdzdalību novada,
reģiona, nacionāla un starptautiska līmeņa projektos un sadarbības
organizācijās.
Nodrošināts kultūras institūciju darbinieku tehniskais nodrošinājums
(telpas, profesionālās darbības aprīkojums, digitalizācijas procesu
aprīkojums, transports utt.);
Tiek veikts metodiskais darbs novada kultūras institūciju
darbiniekiem.
Radīti materiālie un finansiālie nosacījumi mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvu darbības uzturēšanai un vietējo kultūras
pasākumu organizēšanai.
Tiek nodrošināts pašvaldības atbalsts iedzīvotāju vietējām kultūras
dzīves aktivizēšanas iniciatīvām.
Nodrošināta nemateriālā kultūras mantojuma tradīciju saglabāšana
un pārnese nākamajām paaudzēm, vietu kultūras identitātes
saglabāšana.
Uzlabota bibliotēku ēku un telpu energoefektivitāte;
Pilnveidots telpu aprīkojums un regulāri tiek nodrošināta IKT
modernizēšana;
Attīstīts un papildināts bibliotēku krājums un elektroniskie
informācijas resursi, tostarp veidots un uzturēts novada publisko un
izglītības iestāžu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, izmantojot
visus bibliotēku informācijas sistēmas ALISE moduļus bibliotekārā
darba procesos;
Izveidota sadarbības sistēma, kas nodrošina līdzvērtīgas iespējas
pakalpojumu pieejamībai visās novada publiskajās bibliotēkās;
Ieviesti jauni risinājumi (pašapkalpošanās stacijas, grāmatu piegāde,
bezkontakta grāmatu pakomāti u.c., gan pilsētās, gan lauku
teritorijās)
Attīstīti bibliotēku pakalpojumi un projekti (digitālā atbalsta
pasākumi jeb konsultācijas par dažādu datu bāzu, e-grāmatu
bibliotēku lietošanu, pašvaldības klientu apkalpošanas punkta

Atbalsts vietējiem
kultūras līderiem

Bibliotēku lomas
stiprināšana vietējās
sabiedrības
saliedēšanā,
informēšanā un
iesaistē vietēja un
valstiska mēroga
aktivitātēs

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Pastāvī
gi

VP1 RV6, 2022VP2 RV5 2028
U2

VP2 RV5
U2,
VP2 RV6
U1, U2,
U3

20222028

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts (KP2027),
ES finansējums

Pašvaldība (KP,
IP), kultūras
institūcijas

Valmieras
novads

Pašvaldība (KP,
apvienību
pārvaldes),
bibliotēkas,
izglītības iestādes,
muzeji, NVO,
privātais sektors,
KM (KPP2027)
Pašvaldība,
bibliotēkas

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts
(KPP2027), ES
finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

funkcijas, lasīšanas veicināšanas, IKT izmantošanas un mediju
projekti u.c.);
Realizēti Sabiedrības līdzdalības un demokrātijas veicināšanas
projekti (piem., dalība UNESCO Stāstu bibliotēku tīklā, Mazsalacas
bibliotēkas projekts TECH. LIBRARY, uzlabot pakalpojumu pieejamību
klientiem ar redzes traucējumiem, Valmieras bibliotēkas projekti “Eiropas
izaicinājums 2021”, “Eiropas Izaicinājums 2022”);

Organizēti tematiskie klātienes un attālināti pasākumi;
Darbojas vietējās interešu grupas (lasītāju klubi, stāstnieku kopas,
ģimenes ar bērniem, novadpētnieki u.tml.);
Vairota piederības sajūta savai dzīves vietai, novadam, kultūras,
vēstures zināšanas un vietējās kopienas saliedētība;
Stiprināta bibliotēku speciālistu kapacitāte sabiedrības pārmaiņu
procesos, mūžizglītības pakalpojumu sniegšanā.
Attīstīta novada kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamību e-vidē

Nr.p.k.

157.

158.

Pasākums
Kultūras piedāvājuma
un pakalpojumu
pieejamība novada
iedzīvotājiem

Sagaidāmie rezultāti

Nodrošināts finansējums un atbalsts pašvaldības kultūras institūcijām
un kultūrizglītības iestādēm, to pamatdarbībai un pakalpojumu
attīstībai, pasākumu un aktivitāšu rīkošanai.
Nodrošināts kultūras piedāvājums un kultūras pakalpojumi dažādām
mērķauditorijām.
Nodrošināts finansējums sabiedrības iniciatīvu īstenošanai kultūras
jomā un profesionālo kultūras organizāciju darbam novadā.
Sabiedrības iesaiste
Nodrošināts finansējums un atbalsts amatiermākslas un nemateriālā VP1 RV6
kultūras un radošajos kultūras mantojuma kustības uzturēšanai un attīstībai,
procesos
amatiermākslas pasākumu norisei, amatiermākslas kolektīvu dalībai
Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos un Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos, iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai
kultūras jomā.

20222028

Pašvaldība (KP),
kultūras
institūcijas,
kultūrizglītības
iestādes

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība,
kultūras
institūcijas,
kultūrizglītības
iestādes, NVO,
privātais sektors

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts (KP2027),
ES finansējums

Pašvaldības,
valsts (KP2027),
ES finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums
Novada muzeju
infrastruktūras
modernizēšana un
muzeju iekļaušana
novada tūrisma apritē
Atbalsts amatniecības
kustībai

Ziemeļvidzemes
kultūrvēstures
mantojuma
saglabāšanas centra
izveide Rūjienā

Sagaidāmie rezultāti
Nodrošināts un pilnveidots telpu aprīkojums un ekspozīciju izveide
un uzturēšana.
Organizēti dažādi tematiskie klātienes un attālināti pasākumi.
Nodrošināts un pilnveidots aprīkojums muzeja kultūras vērtību
digitalizācijai.
Amatu apmācības centru darbības nodrošināšana, infrastruktūras
atjaunošana.

Izveidots amatniecības centrs ēku kompleksā Rīgas ielā 8, Rūjienā,
kas atrodas vēsturiskajā pilsētas centrā ar koka apbūvi.
Radīta iespēja tradicionālo rokdarbu veidu un arodu apgūšanai,
vietējo produktu un tradicionālo Vidzemes ziemeļu reģiona ēdienu
baudīšanai, mūžizglītības pasākumiem.
Radīta iespēja Ziemeļvidzemes mājražotājiem un amatniekiem
realizēt savu produkciju.
Izveidotas tradicionālo rokdarbu veidu vēsturiskās kolekcijas un
apkopotas kulinārā mantojuma receptes.
Veicināta tūrisma produktu attīstība Igaunijas pierobežā.
Radīts atjaunotas pilsētas koka apbūves teritorijas piemērs.
Izveidotas tradicionālo rokdarbu veidu vēsturiskās kolekcijas un
apkopotas kulinārā mantojuma receptes.
Novada izcilo
Izstrādāti priekšlikumi novada izcilo personību kultūras, sporta un
personību kultūras,
sabiedriskā ieguldījuma saglabāšanai un popularizēšanai, vienlaikus
sporta un sabiedriskā veidojot kultūrvietas, tūrisma objektus (muzeju, objektu izveide
ieguldījuma
u.c.).
saglabāšana un
popularizēšana

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

20222028

Pašvaldība (KP),
muzeji

Valmieras
novads

VP1 RV1
U3-1,
VP3 RV2
U3-2
VP2 RV5
U2-2

20222028

Pašvaldība (AP,
KP, apvienību
pārvaldes), NVO

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība
(KPUAN, VAA,
Rūjienas
apvienības
pārvalde),
uzņēmumi,
Rūjienas
tautskola,
Rūjienas
amatnieku
biedrība ,,Rūzele”

Rūjiena

VP2 RV5
U2-2,
VP2 RV6
U5

20222028

Pašvaldība (KP,
SP, TP, ZSAN),
bibliotēkas,
izglītības,
kultūrizglītības,
sporta iestādes,
muzeji, NVO

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības, ES
finansējums

Pašvaldības,
valsts
(KPP2027), ES
finansējums
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pašvaldības, ES
finansējums
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Nr.p.k.

163.

164.

2

Pasākums
Kultūrizglītības
piedāvājuma
pieejamība un
attīstība

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Nodrošināts novada kultūrizglītības un izglītības iestāžu darbs, VP1 RV1
mācību vide un pakalpojumi, piedāvājot kvalitatīvu un U1
konkurētspējīgu kultūrizglītību visās pakāpēs: interešu izglītība,
profesionālās ievirzes izglītība, profesionālā vidējā izglītība un
augstākā izglītība.
ViA pieejama maģistra studiju programma „Kultūras mantojuma
pārvaldība un komunikācija”/„Cultural Heritage Governance and
Communication”2. Izstrādātas jaunas akadēmiskās un profesionālās
studiju un tālākizglītības kursu programmas ViA sadarbībā ar Latvijas
kultūrizglītības augstskolām.
Kultūrizglītības iestāžu Veikta novada kultūrizglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidošana, VP1 RV1
infrastruktūras
atjaunota materiāltehniskā un inženiertehniskā bāze, uzlabota vides U1
attīstība
pieejamība, veikti infrastruktūras modernizācijas, energoefektivitātes
paaugstināšanas un apkārtnes labiekārtošanas darbi.
Atjaunota Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas ēka,
paaugstinot tās energoefektivitāti un labiekārtojot apkārtējo
teritoriju.
Paplašinātas Valmieras Mūzikas skolas telpas, atjaunota skolas
teritorijā esošā vecā viesnīcas ēka par mēģinājumu un koncertu
norises vietu.
Pārbūvētas Strenču mūzikas skolas telpas.

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

20222028

Pašvaldība (IP, KP,
AP, NĪAP), ViA,
VMDV u.c.
kultūrizglītības
iestādes

Vidzeme

20222028

Pašvaldība (IP, KP,
AP, NĪAP),
kultūrizglītības
iestādes

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Valsts, ES
finansējums

Pašvaldības,
valsts (SAM
1.2.1.3.i. un
KP2027), ES
finansējums

Vidzemes augstskolas maģistra programma https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/kategorija/kulturas-mantojuma-parvaldiba-un-komunikacija/
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165.

166.

167.

168.

Pasākums
Valmieras novada
vienotas sporta
infrastruktūras
attīstības stratēģijas
izstrāde

Sagaidāmie rezultāti

Apzināta situācija apvienībās attiecībā uz sporta infrastruktūru,
vajadzībām un attīstības iecerēm;
Izveidots modelis, lai nodrošinātu novada sporta infrastruktūras
izmantošanu sasniegumu sporta attīstībai, iesaistot no skolas
(pirmsskolas) vecuma līdz sporta skolām un līdz profesionālajam
sportam.
Nacionālas un
Pilnveidotas, paplašinātas un aprīkotas sasniegumu sportā nozīmīgās
reģionālas nozīmes
novada sporta bāzes (Valmieras olimpiskā centra, Valmieras
sporta infrastruktūras peldbaseina, Māra Štromberga BMX trases "Valmiera", Jāņa Daliņa
attīstība
stadions un vieglatlētikas manēžas, Valmieras bērnu sporta skolas,
Bertānu Valmieras basketbola skolas, Valmieras sporta skolas un
airēšanas bāzes “Krāces”, Kocēnu sporta nama, sporta laukumu
“Avoti”, sporta bāze “Baiļi” u.c. infrastruktūra).
Palielināta sporta bāžu noslodze, potenciāla izmantošana, klientu
piesaiste, uzlabota resursu izmantošana ikdienas darbā. Veicināts
sporta tūrisms.
Atbalsts sporta
Pašvaldības finansiāls, metodisks, sporta jomas darbiniekus un
kolektīviem,
sportistus saliedējošu pasākumu komplekss, tostarp:
sportistiem un sporta Inventārs, aprīkojums,
speciālistiem
Treneru atalgojums,
Transporta u.c. izdevumi līdzdalībai sacensībās;
Sacensību, dažādu sporta pasākumu, kā arī pieredzes braucienu,
izglītojošu, godinošu pasākumu organizēšana sportistiem un
sporta kolektīviem u.c. organizēšana;
Atbalsts sporta veterāniem (senioriem);
Atbalsts sportistu invalīdu aprūpei.
Sadarbība ar nacionālā Sadarbība ar IZM, sporta federācijām, klubiem u.c. starptautisku un
līmeņa sporta
valsts mēroga sporta pasākumu organizēšanā, sporta nozaru
organizācijām
attīstībā, sporta tūrisma veicināšanā.

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
finansējums

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP1 RV1
U1-4

2023

Pašvaldība (SP)

Valmieras
novads

VP2 RV6
U4

20222028

Pašvaldība (SP),
IZM (SPP2027)

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

VP1 RV1
U1-4

20222028

Pašvaldība (SP),
IZM (SPP2027),
LM

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

VP2 RV6
U4

20222028

Pašvaldība (SP),
IZM (SPP2027)

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Atbildīgais

Mērķa
teritorija
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Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

169.

Sporta infrastruktūras
attīstība, ietverot
pielāgotā sporta
infrastruktūru

Valmieras novada apdzīvotajās vietās ierīkoti sportošanas un fizisko VP2 RV5
aktivitāšu laukumi, trases, takas un izbūvēta nepieciešamā
U1-1
infrastruktūra, tostarp nodrošinot sporta infrastruktūru
iedzīvotājiem ar fiziskiem traucējumiem un vides pieejamību.

20222028

170.

Iedzīvotāju fizisko
Nodrošināts atbalsts (materiāli tehniskais atbalsts, sporta
aktivitāšu veicināšana organizētāju atalgojums, sporta biedrību kapacitātes stiprināšana,
nometņu, pasākumu organizēšana u.tml.) tautas sporta pasākumu
un veselības veicināšanas aktivitāšu organizēšanai, piemēram,
orientēšanās, distanču slēpošana, skriešana, “Stirnu buks”, MTB
riteņbraukšana, nometnes Ķoņu bijušajā skolas ēkā, piedzīvojumu
parks - "Ziemeļu Lācis", distanču slēpošanas trases izveidošana pie
Baiļiem Kauguru pagastā.
Atbalsts lokālo iedzīvotāju, sporta entuziastu iesaistei sporta jomas
organizēšanā, biedrību un sporta klubu veidošanās veicināšana.
Atbalsts bērnu un jauniešu sporta attīstībai un nodrošinājumam visā
Valmieras novadā.
Veicināts lokālpatriotisms Valmieras novada apdzīvotās vietās,
saglabājot un attīstot konkrētās apdzīvotās vietās populāros sporta
veidus un aktivitātes.
Dalība Nacionālajā
Tiek vienota izpratne un koordinācija par veselības veicināšanu
veselīgo pašvaldību
pašvaldībā, pašvaldības speciālistu prasmju un zināšanu
tīklā, Veselīgas
paaugstināšana.
pašvaldības statusa
saglabāšana
Veselības veicināšanas Organizēti pasākumi (konferences, apmācības, lekcijas u.c.),
VP1 RV1
apmācības
Paaugstināts pašvaldības speciālistu zināšanu līmenis sabiedrības
U3-1
veselības veicināšanas un veselības aprūpes jautājumos.

20222028

Valmieras novada
Mērķauditoriju vajadzību apzināšana, vietējās sabiedrības veselības
veselības veicināšanas analīze. Veikti pētījumi par iedzīvotāju dzīves paradumiem un
plāna izstrāde
ietekmi un veselību u.c.

20222028

171.

172.

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pašvaldība (SP,
SLP Veselības
aprūpes nodaļa,
TP), IZM
(SPP2027)
Pašvaldība (SP,
SLP Veselības
aprūpes nodaļa),
IZM (SPP2027)

Valmieras
novads

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pastāvī
gi

Pašvaldība (SLP
Veselības aprūpes
nodaļa), VM
(SVP2027)

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

20222028

Pašvaldība (SLP
Veselības aprūpes
nodaļa), VM
(SVP2027)
Pašvaldība (SLP
Veselības aprūpes
nodaļa)

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts
(SVP2027), ES
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Valmieras
novads
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Pasākums

Veselīga dzīvesveida
popularizēšana
pašvaldībā

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Sadarbībā ar veselības aprūpes, sporta, izglītības un kultūras
iestādēm izstrādāts Valmieras novada veselības veicināšanas plāns,
aptverot visas būtiskākās sabiedrības veselības jomas (t.i., veselīgs
uzturs, fiziskās aktivitātes, vielu un procesu atkarību profilakse,
psihiskās veselības veicināšana, traumatisma profilakse, seksuālās
un reproduktīvās veselības veicināšana, mutes veselība, infekciju un
neinfekciju t.sk. hronisko, onkoloģisko u.c. slimību profilakse.
Organizēti veselības veicināšanas pasākumi sadarbībā ar sporta,
izglītības, kultūras iestādēm: aktivitātes fizisko aktivitāšu, veselīga
uztura, atkarību izraisošo vielu izplatības mazināšanas, atkarību
izraisošo procesu profilakses, traumatisma un vardarbības
mazināšanas, psihiskās veselības veicināšanas un profilakses,
seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas jomās.

Īstenoša
nas laiks

20222028

Atbildīgais

Pašvaldība (SP,
Veselības aprūpes
nodaļa), izglītības
iestādes u.c.

Mērķa
teritorija

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots

Pašvaldības,
valsts
(SVP2027), ES
finansējums

U1-1 Attīstīt sociālos pakalpojumus bērniem ar invaliditāti
Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Sociālo pakalpojumu
attīstīšana bērniem ar
invaliditāti, ar
uzvedības
traucējumiem,
personām ar
invaliditāti un
prognozējamu
invaliditāti (kā arī visu

Izveidoti dienas atbalsta centri sociālajai rehabilitācijai,
konsultatīvam atbalstam, tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai, sociālās
rehabilitācijas speciālistu pieejamībai u.c.
Izveidoti dienas aprūpes centri, specializētās darbnīcas bērniem ar
garīga rakstura traucējumiem;
Izveidoti īslaicīgās sociālās aprūpes centri ar izmitināšanu/atelpas
brīža pakalpojumi.
u.c. sociālie pakalpojumi, tostarp sabiedrībā balstīti pakalpojumi.

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

20222028

Atbildīgais
Pašvaldība (SLP),
NVO, LM
(SADTPP2027)

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
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Pasākums
uzskaitīto grupu
ģimenes locekļiem)
Atbalsts personām ar
atkarībām

Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Tiek nodrošināta personu uzskaite;
Ir pieejami narkologa, psihiatra pakalpojumi, tiek nodrošināti
atbalsta pakalpojumi ģimenes locekļiem un cita nepieciešamā
palīdzība.

Sagaidāmie rezultāti

Īstenoša
nas laiks

20222028

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Veco ļaužu aprūpes
plāna izstrāde
Valmieras novadam

Izstrādāts veco ļaužu aprūpes sistēmas pārvaldības modelis novadā,
kura sastāvā ir 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.)

20222024

Ģimeniskai videi
pietuvinātu
pakalpojumu izveide
senioriem

Uzbūvēti aprūpes mājokļi pēc LM izstrādāta tipveida projekta.
Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturības un
nepārtrauktības nodrošināšana (ilgstošas aprūpes institūciju
pielāgošana epidemioloģiskā apdraudējuma situācijai, jaunu
pašvaldību ģimeniskai videi pietuvinātu senioru aprūpes institūciju
izveide un esošo transformācija par multifunkcionāliem sociālo
pakalpojumu sniedzējiem)
Nodrošināti sociālo pakalpojumu sniedzēju un ārstniecības iestāžu
dati par iedzīvotāju sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes
pakalpojumu saņemšanu Veselības ministrijas un Labklājības
ministrijas kopīgi veidojamai vienotai platformai;
Pašvaldības līmenī izveidots sadarbības mehānisms Sociālo lietu
pārvaldes klientu integrētai aprūpei.

20222028

Integrētās aprūpes
pakalpojumu
organizēšana,
uzlabojot sociālās
aprūpes un
ārstniecības iestāžu
sadarbību

20222028

Atbildīgais

Pašvaldība (SLP),
NVO, LM
(SADTPP2027)

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Valmieras
novads

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības
finansējums

Pašvaldība (SLP,
apvienību
pārvaldes),
veselības aprūpes
iestādes, sociālo
pakalpojumu
sniedzēji
Pašvaldība (SLP),
sociālo
pakalpojumu
sniedzēji, LM,
privātais sektors

Valmieras
novads

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums;
ANM (LM)

VM, LM,
pašvaldība (SLP)

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts
(SADTPP2027),
ES finansējums
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Pasākums
Senioru mobilitātes
atbalsta pasākumi

Nr.p.k.

Pasākums
Pētījumi par
sabiedrībā balstītu
pakalpojumu
nepieciešamību

Sabiedrībā balstīti
pakalpojumi, tostarp
atbalstot privātā un
nevalstiskā sektora
kapacitāti
pakalpojumu
sniegšanā

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Atlaižu sistēma sabiedriskajā transportā, atbalsts vientuļajiem
senioriem nokļūšanai saņemt nepieciešamos pakalpojumus u.c.;
universālā dizaina principi publiskajā ārtelpā.

Sagaidāmie rezultāti
Reizi piecos gados vai īsākā laika posmā veikti regulāri sociālo
pakalpojumu atbalstoši pētījumi.
Identificētas jomas, pakalpojumi, to daļas vai pakalpojumu
sniegšanas teritorija(-s), kas deleģējamas ar līgumu NVO vai
privātajam sektoram (piem., vietējai biedrībai), kura rīcībā ir
zināšanas, resursi un speciālisti pakalpojuma sniegšanai.
Tiek īstenota pakalpojumu deleģēšana un pakalpojumu kvalitātes
uzraudzība.

Īstenoša
nas laiks

20222028

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais
Pašvaldība

Atbildīgais

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads

Mērķa
teritorija

Regulāri

Pašvaldība

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība (SLP)

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības
finansējums

Pašvaldības,
valsts
(SADTPP2027),
ES finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums
Vidzemes slimnīcas
infrastruktūras
attīstība

Nr.p.k.

Pasākums
Ģimenes ārstu un
speciālistu prakšu
vietu un feldšeru
punktu attīstība

Atbalsts attālināto
veselības aprūpes
pakalpojumu
organizēšanai

Sagaidāmie rezultāti
Veikta A un B korpusa siltināšana un C korpusa logu nomaiņa
(augstas gatavības projekts);
SIA "Vidzemes slimnīca" NMP un uzņemšanas nodaļas, Reanimācijas
nodaļas paplašināšana;
Rehabilitācijas centra pārbūve;
Teritorijas labiekārtošana;
Jaunu iekārtu un medicīnisko tehnoloģiju iegāde.

Sagaidāmie rezultāti
Valmieras novadā darbojas optimāls ģimenes ārstu un speciālistu
prakšu vietu tīkls;
Pašvaldība sniedz atbalstu veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanā;
Novada teritorijās, kur nav pieejams ģimenes ārsts, tiek nodrošināta
primārie veselības aprūpes pakalpojumi- feldšeru punkti.
Ar pašvaldības atbalstu izveidotas, aprīkotas un konfidencialitāti
nodrošinošas telpas telemedicīnas pakalpojumu saņemšanai
iedzīvotājiem, kuriem nav pieejams dators, internets dzīvesvietā

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

“Kvalitatīvu
veselības
aprūpes
pakalpojum
u
pieejamības
uzlabošana
Vidzemes
slimnīcā,
attīstot
veselības
aprūpes
infrastruktū
ru” (SAM
9.3.2.)

2022

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais
SIA
"Vidzemes
slimnīca"

Atbildīgais

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads,
Vidzemes
reģions

Mērķa
teritorija

Pastāvī
gi

Pašvaldība (SLP
Veselības aprūpes
nodaļa)

Valmieras
novads

20222028

VM, pašvaldība
(SLP Veselības
aprūpes nodaļa)

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Valsts, ES
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts
(SVP2027), ES
finansējums

Pašvaldības,
valsts (SVP2027,
DTP2027), ES
finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums
Mājokļa pieejamības
programma ģimenēm
ar bērniem
Ģimeņu ar bērniem
izglītības pasākumu
plānošana ieviešana

Nr.p.k.

Pasākums
Bērnu tiesību
aizsardzības
programma
Bērnu aprūpes
pakalpojumu attīstība
un tiesību aizsardzības
sistēmas stiprināšana
Bērnu tiesību
aizsardzības komisijas
darba nodrošināšana
Medicīniski
pedagoģiskās
komisijas pieejamība
bērnu kognitīvo spēju
izpētei

Sagaidāmie rezultāti
Izstrādāti atbalsta pasākumi īres vai pastāvīgā mājokļa iegādē vai
būvniecībā ģimenēm ar bērniem, koordinējot ar valsts atbalstu
ģimenēm.
Vecāku izglītošana par atbildību un pienākumiem bērnu
audzināšanā. Pasākumu plānošana un organizēšana veselīgam
uzturam, dzeramā ūdens patēriņa palielināšanai, aizstājot cukuru
saturošos dzērienus, veselības veicināšanai u.c.

Sagaidāmie rezultāti
Izstrādāta Valmieras novada Bērnu tiesību aizsardzības programma
un starpinstitucionālās sadarbības pasākumi.
Atbalsta pasākumi audžu ģimenēm, aizbildņiem u.c. bērnu aprūpē
iesaistītajiem un viņu interešu pārstāvošajām NVO;
Izglītojošu pasākumu komplekss bērniem, jauniešiem, vecākiem.
Izglītošana par ģimeniskām vērtībām, tiesībām un pienākumiem.
Starpinstitucionālā sadarbība starp Sociālo lietu pārvaldi, Bāriņtiesa,
pašvaldības policiju;
Sadarbība ar ārstniecības iestādēm, darba ar jaunatni speciālistiem,
valsts policiju, NVA u.c.
Veikti pētījumi, apkopota situācija;
Tiek nodrošināts komisijas darbs.

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP2 RV3

20222028

VP1 RV3
U2 (176)

20222028

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP1 RV4
U1

20222023

Pašvaldība
(Bāriņtiesa, SLP)

Valmieras
novads

20222027

Pašvaldība,
bāriņtiesa, LM,
TM

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

VP1 RV1
U1-5-2

20222023

Pašvaldība

Valmieras
novads

Pašvaldības
finansējums

VP1 RV4
U2-2

20222028

Pašvaldība (IP,
SLP, Bāriņtiesa)

Valmieras
novads

Pašvaldības
finansējums

Atbildīgais
Pašvaldība
sadarbībā ar NĪ
attīstītājiem
Pašvaldība,
izglītības iestādes,
ĢĀ, NVO

Atbildīgais

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads
Valmieras
novads

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības
finansējums
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Pasākums
Vardarbības
izskaušana izglītības
iestādēs

Nr.p.k.

Pasākums
Valmieras novada
Jaunatnes politikas
plāna izstrāde

Sagaidāmie rezultāti
Psihologa pieejamība.
Pieejams darbs un nometnes bērniem vasaras periodā.

Sagaidāmie rezultāti

Izstrādāts Valmieras novada Jaunatnes politikas plāns (2022.-2024.g.
un 2025.-2028.g.), ņemot vērā Jaunatnes politikas pamatnostādnes
2021.-2027. gadam un uz tā pamata izstrādāto Jaunatnes politikas
īstenošanas plānu 2021.-2023. gadam.
Plāna izstrādē iesaistītas novada izglītības, kultūras, sporta
institūcijas, uzņēmēju un NVO organizācijas;
Stiprināta pašvaldības jaunatnes speciālistu plānošanas kapacitāte.
Pašvaldības speciālistu Pašvaldības darba ar jaunatni speciālisti izmanto IZM izglītojošos un
darbam ar jaunatni
atbalsta pasākumus, kas paredzēti Jaunatnes politikas īstenošanas
kvalifikācijas
plānā 2021.-2023. gadam, tostarp apmācības, piekļuve sistēmiskam
paaugstināšana
profesionālajam atbalstam, sadarbības un pieredzes apmaiņas
pasākumiem.
Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” kā interešu izglītības metodiskā
centra stiprināšana Valmieras novadā.
Jauniešu centru
Izbūvēta un sadarbībā ar jauniešu centriem un jauniešu
infrastruktūras un
organizācijām iekārtota infrastruktūra izmantošanai jauniešiem
ārtelpas uzlabošana
(telpas, labiekārtoti un apgaismoti sporta laukumi, laukumi un citas
interešu izglītībai,
vietas skolu tuvumā, kur pulcēties jauniešiem).

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP1 RV1
U1-5-1

20222028

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP1 RV1
U1-5-2

20222028

Pašvaldība (IP),
jauniešu dome

Valmieras
novads

20222023
un

IZM, pašvaldība
(IP)

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

IZM (IAP2027),
Pašvaldība (IP),
jauniešu dome

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Atbildīgais
Pašvaldība,
Izglītības
pārvalde, Sociālo
lietu pārvalde,
Bāriņtiesa

Atbildīgais

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības
finansējums

turpmāk

VP2 RV5
U1-1

20222028

32

Valmieras novada attīstības programma 2022. - 2028. Rīcības plāns. Redakcija 2.0
Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

neformālai izglītībai un Nodrošināts nepieciešamais inventārs un aprīkojums interešu
lietderīgai brīvā laika izglītībai skolās un jauniešu centros Dikļos, Rubenē, Vaidavā,
pavadīšanai
Kocēnos, Strenčos, Mazsalacā un citviet saskaņā ar Valmieras
novada Jaunatnes politikas plānu;
Stiprināta sadarbība vispārējās izglītības iestādēm ar jauniešu
centriem (izglītības resursu koplietošana), tādējādi nodrošinot
daudzveidīga interešu izglītības pakalpojuma pieejamību visiem
Valmieras novada bērniem un jauniešiem;
Organizēti jaunieši mobilie centri, kas piedāvātu visiem novada
jauniešiem saņemt atbalstu pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai.
Jauniešu projektu
Jauniešu dome, jaunieši un darba ar jaunatni pašvaldības speciālisti
vadības pratības
ir iesaistīti Eiropas Savienības un citās jaunatnes atbalsta
paaugstināšana un
programmās un projektos
iesaistīšanās
starptautiskajās
jauniešu programmās
Atbalsts jauniešu
Izstrādātas un realizētas neformālās izglītības programmas,
neformālajai
iekļaujot apmācības, ekskursijas, nometnes, radošās darbnīcas
izglītībai un jauniešu u.c.)
iniciatīvu īstenošanai Organizēti jauniešu projektu konkursi.

Jauniešu integrācijas
projekti

Apzināti Valmieras novada jaunieši ar specifiskām vajadzībā kā
jaunieši NEET situācijā, jaunieši ar garīga rakstura un
funkcionāliem traucējumiem un plānotas viņu vajadzības
iekļauties jauniešu pasākumos, tostarp:
- vides pieejamības infrastruktūra jauniešu centros;
- individuāla atbalsta programma jauniešu nodarbinātībai un
apmācībai digitālā vidē vai ar mobilo sociālo pakalpojumu
atbalstu, vai ar asistentu atbalstu un cits atbalsts, tādejādi

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

20222028

IZM, Pašvaldība
(IP), jauniešu
dome

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

VP1
RV1
U1-2
(12),
VP1
RV3 U2

20222028

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

VP1
RV4 U1

20222028

Pašvaldība (IP),
IZM (IAP2027),
izglītības, bērnu
tiesību
aizsardzības,
kultūras un
sporta iestādes,
jauniešu dome,
NVO, privātais
sektors
Pašvaldība (IP,
SLP, bāriņtiesa),
izglītības iestādes,
jauniešu dome,
IZM, NVO

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
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Pasākums

Jauniešu pilsoniskās
līdzdalības
veicināšana

Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti
nodrošinot vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem piekļuvei darba
tirgum.
- bēgļu integrācijas programma.
Jauniešu domes un jauniešu organizāciju iesaistīšana domes
lēmumu sagatavošanā gan attiecībā uz jaunatnes politiku, gan
citām jauniešiem nozīmīgiem jautājumiem (jauniešu viedokļa
aptaujas, labās prakses piemēru apkopošana);
Izglītojamo līdzdalība lēmumu pieņemšanā izglītības iestādēs;
Jauniešu domes un nevalstisko organizāciju līdzdalība politisko
partiju aktivitātēs un pašvaldības sabiedriski nozīmīgos notikumos

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

VP1
RV6

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Instrumentu pilnveide Atbalsts iedzīvotāju pašorganizēšanās iniciatīvām un iedzīvotāju
VP2 RV3
iedzīvotāju līdzdalībai līdzdalībai pašvaldības darbā, tostarp saistībā ar jauno Pašvaldību
U1 (290)
pašvaldības darbā
likumu.
Izstrādāti rīcības plāni vietējam līmenim - novada centriem,
viedajiem ciemiem, atbalstot vietējās iedzīvotāju iniciatīvu grupas un
biedrības plānu izstrādē un ieviešanā.
Līdzdalības budžeta
Organizēta līdzdalības budžeta plānošana un izpilde (saistībā ar
plānošana un
jauno Pašvaldību likumu).
līdzdalības projektu
ideju iesniegšana,
atlase un īstenošana

Īstenoša
nas laiks

20222028

Atbildīgais

Pašvaldība (IP,
SLP, bāriņtiesa),
izglītības iestādes,
jauniešu dome,
IZM (IAP2027),
NVO

Mērķa
teritorija

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

20232028

Pašvaldība (ZSAN,
AP, ITC, apvienību
pārvaldes, SPS),
kopienas

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības
finansējums

20232028

Pašvaldība

Valmieras
novads

Pašvaldības
finansējums

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija
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Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Vietējo kopienu tīkla
stiprināšana, viedo
ciemu attīstība
Pašvaldības atbalsta
instrumenti
sabiedrības iniciatīvu
un viedo ciemu
projektu
līdzfinansēšanai
Viedo ciemu un lokālo
kultūras vietu
attīstīšana Valmieras
pilsētas apkaimēs un
novada mazpilsētās

Apzinātas vietējās spēcīgās, saliedētās iedzīvotāju kopienas
(Valmieras apkaimes, Bērzaine u.c. pagastu ciemi un mazpilsētas);
Apzinātas vietas (telpas), kur pulcējas kopienas, to vajadzības.
Vietējām iedzīvotāju iniciatīvu grupām ir pieejams pašvaldības
līdzfinansējums ES fondu projektu (piemēram, LEADER u.c.)
līdzfinansēšanai;
Pašvaldībā ir izstrādāta atbalsta programma un tiek organizēti
konkursi vietējo (ciemu, kopienu) kultūras, sporta, publiskās ārtelpas
u.tml. projektu realizācijai.
Vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu realizācijas rezultātā
iekārtotas publiskās ārtelpas teritorijas (parki, pludmales, estrādes,
atpūtas vietas, sporta, kultūras objekti u.c.) un centri.

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP2 RV5

2022

VP2 RV5

20222028

VP2 RV5
U2-2

20222028

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības, ES
finansējums

Pašvaldība,
bibliotēkas, NVO,
VRG
Pašvaldība,
privātais sektors,
valsts, NVO

Valmieras
novads
Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pašvaldība,
izglītības, kultūras
un sporta
iestādes, NVO,
privātie uzņēmēji

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES (ZM
LAP)
finansējums
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IP2 Pievilcīga dzīves vide un telpa
VP2 Pieejams mājoklis

Nr.p.k.

Pasākums
Satiksmes drošības
uzlabošanas pasākumi
uz valsts autoceļiem
maršrutā Valmiera Rīga

Sagaidāmie rezultāti

Pašvaldības līdzdalība valsts autoceļu projektu nepieciešamības
virzīšanā;
Uzlabota satiksmes drošība un braukšanas kvalitāte uz valsts galvenā
autoceļa A3 Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka) un P20
Cēsis - Valmiera, tā uzlabojot Rīgas sasniedzamību un piekļuvi valsts
ātrgaitas transporta koridoram autoceļā A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas
robeža (Veclaicene);
Uzlabota mobilitāte Vidzemes reģionā.
Satiksmes drošības
Pašvaldības līdzdalība valsts autoceļa A3 Inčukalns–Valmiera–
uzlabošanas pasākumi Igaunijas robeža (Valka) pārbūves projekta nepieciešamības
maršrutā Valmiera – virzīšanā;
Valka (Igaunija)
Uzlabota satiksmes drošība un braukšanas kvalitāte transporta
koridorā Valmiera – Valka;
Uzlabota Valmieras sasniedzamība un mobilitāte Vidzemes reģionā;
Veicināta pārrobežu sasniedzamība.
Satiksmes
Valmieras pilsētas dienvidu un Austrumu daļā attīstīts ielu tīkls, lai
infrastruktūras
novērstu infrastruktūras pārrāvumus pilsētās un radītu alternatīvu
attīstība pilsētās un
maršrutu tranzīta un kravas transportam, atdalot no vietējās
ciemos TEN-T tīkla
nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām.
sasniedzamības
Rūjienas, Strenču, Mazsalacas un citu pilsētu un ciemu ielu tīkla
uzlabošanai
plānošanā, izvērtētas iespējamās alternatīvas kravas transporta
tranzīta kustības novadīšanai, satiksmes mierināšanai .

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Valsts budžets
atbilstoši valsts
ceļu investīciju
plānam, ES
finansējums

20222027

SM, LVC

Vidzemes
reģions

20222027

SM, LVC

Vidzemes
reģions

Valsts budžets
atbilstoši valsts
ceļu investīciju
plānam, ES
finansējums

20222027

SM, LVC,
pašvaldība

Valmieras
novads

Valsts budžets
atbilstoši valsts
ceļu investīciju
plānam, ES,
pašvaldības
finansējums
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Pasākums
Jauna Gaujas
šķērsojuma izbūves
izpēte

Nr.p.k.

Pasākums
Latvijas pierobežas
pieejamības un
Igaunijas
sasniedzamības
uzlabošana

Ziemeļvidzemes
transporta koridora
„Ziemeļu stīga”
attīstīšana

Nr.p.k.

Pasākums
Dzelzceļa līnijas
infrastruktūras

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Veikta jauna Gaujas šķērsojuma – apvedceļa turpinājuma pilsētas
VP2 RV1
austrumu daļā izpēte ar mērķi uzlabot pilsētas daļu sasaisti (esošais U2-2

Sagaidāmie rezultāti
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.
Pašvaldības līdzdalība valsts autoceļu projektu sagatavošanā;
Prioritāri asfaltēts autoceļš V163 Mazsalaca–Staicele;
Autoceļi P21 Rūjiena–Mazsalaca, P22 Valka–Rūjiena uzlaboti un ir
labā kvalitātē;
Uzlabota Vidzemes reģiona un Rail Baltica dzelzceļa līnijas
pieejamība.

Sagaidāmie rezultāti
Pašvaldības līdzdalība dzelzceļa projekta nepieciešamības virzīšanā,
veicinot bateriju vilcienu līnijas pagarināšanu līdz Valmierai;
Attīstīti Latvijas dzelzceļa pasažieru pārvadājumi;

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

20222028

Īstenoša
nas laiks

20222028

Atbildīgais
Pašvaldība, LVC

Atbildīgais
SM, LVC

Mērķa
teritorija
Valmiera

Mērķa
teritorija
Vidzemes
reģions

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Valsts budžets,
ES finansējums
(ANM finansējums
P17 asfaltbetona
seguma 20 km
posmā no
Valmieras
atjaunošanai (EUR
5 milj. EUR ) līdz
2026. gadam)

VP2 U3
RV2 P2

20222028

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

20222028

SM, LVC

Atbildīgais
SM, LDz, PV

Valmieras
un
Limbažu
novadi

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads

Valsts budžets
atbilstoši valsts
ceļu investīciju
plānam, ES
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Valsts, ES
finansējums
atbilstoši VAS
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Nr.p.k.

Pasākums
attīstīšana posmā
Sigulda-Valmiera

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Samazināts brauciena ilgums Rīga-Valmiera posmā;
Samazināta ietekme uz vidi dzelzceļa koridorā;
Uzlabota Valmieras novada starptautiskā sasniedzamība, tostarp
starptautiskās lidostas “Rīga” (2 h 10 min.), Rail Baltica starptautisko
dzelzceļa staciju un citu Rīgas metropolē esošo starptautisko
transporta mezglu sasniedzamība.
Attīstot industriālā parka teritoriju Kauguru pagastā, veikta izpēte
par dzelzceļa atzara izbūves tehniski ekonomisko pamatojumu;
kā arī veikta izpēte par citām potenciālajām vietām loģistikas
teritoriju attīstībai

Loģistikas teritoriju
attīstība kravu
pārvadājumu
veicināšanai pa
dzelzceļu
Dzelzceļa līnijas
Līdzdalība starptautiska, nacionāla un reģionāla līmeņa plānošanas
atjaunošana līdz Tartu iniciatīvās sekmējot perspektīvā atjaunot dzelzceļa līniju līdz Tartu
(Igaunija)
(Igaunija)

Nr.p.k.

Pasākums
Valmieras novada
vispārīga transporta
attīstības plāna
izstrāde

Sagaidāmie rezultāti
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 ir izvērtēti esošie teritorijas plānojumi, lokālplānojumi
un detālplānojumi;
Apkopota informācija par nekustamo īpašumiem bez piekļuves no
publiskajiem ceļiem (piem., Pilātu ciems Valmieras pagastā,
vasarnīcu ciemos);

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
“Latvijas
Dzelzceļš”
infrastruktūras
attīstības
plāniem

20222028

Pašvaldība
sadarbībā ar LDz

Kauguru
pagasts

Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums

20222028

Pašvaldība
sadarbībā ar valsts,
reģiona iestādēm,
Valkas novadu un
sadarbības
partneriem no
Igaunijas

Vidzeme

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Īstenoša
nas laiks

20222025

Atbildīgais
Pašvaldība, valsts

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības
finansējums
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Pasākums

Valsts autoceļu
uzlabošanas
sekmēšana, tostarp
izvērtējot vietējo
valsts autoceļu
pārņemšanu
pašvaldības pārziņā

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Plānotas jaunas ielas un pašvaldības ceļi, izstrādāts iedalījums
kategorijās.
Noteikti pašvaldības satiksmes infrastruktūras attīstības prioritārie
posmi nākamajiem investīciju periodiem.
Plānota nekustamā īpašuma atsavināšana izbūvējamiem ceļiem,
ielām.
Pašvaldības līdzdalība valsts autoceļu projektu sagatavošanā un
VP2 RV1
izvērtējums valsts vietējo autoceļu pārņemšanai pie pamatotas
U3-1
valsts budžeta mērķdotācijas:
1) Ēveles pagasta centra un Valmieras novada administratīvā centra
savienošanai pa asfaltētu ceļu autoceļa V231 Rencēni – Burtnieki –
Daksti – Veckārķi atjaunošana, veicot asfalta seguma ieklāšanu vai
grants seguma virsmas dubulto apstrādi kvalitāte (~8 km posms no
V112 Burtnieku pagastā līdz Ēveles pagastam);
2) Burtnieku pagasta centra un novada administratīvā centra
savienošanai pa asfaltētu ceļu autoceļa V186 Valmiera–Līdums
atjaunošana, veicot asfalta seguma ieklāšanu vai grants seguma
virsmas dubulto apstrādi (7 km no Burtniekiem līdz Valmiermuižai).
Uzlabota Burtnieka ezera sasniedzamība.
3) Kocēnu, Dikļu, Burtnieku pagastu sasniedzamības uzlabošanai un
savienojuma attīstīšanai ar Limbažu novadu – asfalta seguma
ieklāšana autoceļam V164 Dikļi- Budenbroki- Ozolmuiža (asfaltēts
ceļš 5 km garumā, tajā skaitā 4 km Valmieras novadā);
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).
5) Novada nozīmes centru Mazsalacas un Rūjienas savienojošo ceļu
attīstīšanai uzlabota ceļu kvalitāte autoceļiem V171 Krogzemji–Sēļi–
Rūjiena un P17 Valmiera–Rūjiena–Igaunijas robeža (Unguriņi).

Īstenoša
nas laiks

20222028

Atbildīgais

Pašvaldība, SM,
LVC

Mērķa
teritorija

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots

Valsts
finansējums
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Pasākums

Valmieras novada
pašvaldības ceļu un
ielu inventarizācija
uzturēšanas
vajadzībām
Pašvaldības ceļu
atjaunošana un jaunu
pašvaldības ceļu
izbūve

Pašvaldības tiltu
tehniskā apsekošana
un atjaunošana

Lietusūdens noteces
regulēšana
pašvaldības

Sagaidāmie rezultāti
Iespējamas alternatīvas posmā Mazsalaca – Rūjiena, kā arī
nepieciešams savienot trūkstošos posmus.
6) 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).
7) Valmieras apkārtnē esošo dārziņu un vasarnīcu apbūves rajonu
sasniedzamības uzlabošanai – valsts autoceļa V211 BrenguļiBrenguļu stacija asfaltēšana.
8) V233 Strenči- Trikāta- Miega posmam Vāle līdz P18 ValmieraSmiltene 5 km melnā seguma uzklāšana;
9) V196 Valmiera- Brenguļi- Bikseja posmam Brenguļi- Vāle 9 km
melnā seguma uzklāšana;
10) V241 Vadži- Trikāta 6 km melnā seguma uzklāšana.
Veikta pašvaldības ceļu un ielu inventarizācija un kategoriju izstrāde
plānošanas un transporta infrastruktūras uzturēšanas vajadzībām.

Atbilstoši novada transporta vispārīgajam plānam noteiktajiem
pašvaldības ceļiem atjaunots segums, veikta grantēto ceļu divkārtu
apstrāde, izbūvēta lietusūdens kanalizācija, starp publiskie
objektiem un sabiedriskā transporta pieturām arī lauku teritorijās
izbūvētas ietves (gājēju ceļi), uzstādītas zīmes un objektu norādes;
Izbūvētu jauni pašvaldības ceļi atbilstoši novada transporta
vispārīgajam plānam noteiktajiem nepieciešamajiem savienojumiem
starp apdzīvotajām vietām.
Veikta pašvaldību ceļu un ielu tīklā ietilpstošo tiltu tehniskā
apsekošana un plānotas investīcijas tiltu atjaunošanai;
Izstrādāti prioritārie pašvaldību tiltu tehniskie projekti un veikti
būvdarbi;
Uzlabota tiltu ekspluatācijas drošība un satiksmes drošība uz tiltiem.
Veikta apvienību lauku grantēto ceļu uzskaite un lietus ūdens
noteces un meliorāciju sistēmu novērtēšana;

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

20222025

Pašvaldība

Valmieras
novads

Pašvaldības
finansējums

20222028

Pašvaldība (AP,
KPUAN)

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
(ANM 3.1.1.1.i.)

20222028

Pašvaldība

Valmieras Pašvaldības,
novada
valsts, ES
apvienības finansējums
(ANM 3.1.1.1.i.)

20222028

Pašvaldība

Valmieras Pašvaldības
novada
finansējums
apvienības
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Pasākums
grantētajiem
autoceļiem

Nr.p.k.

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

Īstenota ūdens noteces regulēšana un grāvju uzturēšana gar lauku
ceļiem.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Pašvaldības ielu
atjaunošana,
satiksmes drošības
uzlabošana un ielu
telpas labiekārtošana
Grantēto ielu divkārtu
virsmas apstrāde

Veikta asfaltēto ielu seguma atjaunošana, izbūvētas ietves,
veloinfrastruktūra, apgaismojums, lietus ūdens kanalizācijas un
veikta ielas telpas labiekārtošana un apzaļumošana, veikti satiksmes
mierināšanas pasākumi:

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
ANM 3.1.1.1.i.)

20222028

Pašvaldība

Valmieras
novads

Atbilstoši transporta vispārīgajam plānam noteiktajās vietējās
nozīmes ielās ar grants segumu, kā arī ielās, kur finanšu līdzekļu
pilnai ielas pārbūvei, tiek veikta ielu seguma divkārtu virsmas
apstrāde, tostarp novērtējot un veicot arī lietus kanalizācijas,
apgaismojuma u.c. ielas elementu izbūvi.
Valsts autoceļu
Pašvaldības līdzdalība valsts autoceļu projektu virzīšanā, lai uzlabotu
kvalitātes uzlabošanas pilsētvidi Valmieras novada pilsētās un ciemos.
Viens no nepieciešamajiem projektiem - valsts autoceļa V180
veicināšana
Naukšēni-Piksāri–Veckārķi pārbūve Naukšēnu ciemā posmā no
apdzīvotajās vietās

Pastāvī
gi

Pašvaldība

Valmieras Pašvaldības,
novada
valsts, ES
apdzīvotās finansējums
vietas

20222028

LVC

Valmieras
novads

Esošo un jauno
apbūves rajonu ielu
tīkla attīstība ap
Valmieru

20222026

Pašvaldība

Valmieras
pagasts

20222028

Pašvaldība

Valmieras
novads

Naukšēnu kultūras nama līdz Ķires krustojumam.

Viedo risinājumu
ieviešana satiksmes
organizēšanā un
satiksmes

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), kā arī ielu tīkla attīstība citos pagastos ap Valmieru
saskaņā ar novada transporta attīstības plānu.
Ieviesti viedi IT un mūsdienīgās tehnoloģijās balstīti satiksmes
organizēšanas risinājumi (“gudrie” luksofori u.c.);
Uzlabota satiksmes dalībnieku drošība, ērtums, informācija,
orientēšanās;
Uzlabota satiksmes vadības sistēmu efektivitāte.

Valsts budžets
atbilstoši valsts
ceļu investīciju
plānam, ES
finansējums
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
(ANM 3.1.1.1.i.)

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
(ANM
3.1.1.1.i.)
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Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

infrastruktūras
attīstībā

Nr.p.k.

Pasākums
Pasažieru
pārvadājumu un
Valmieras novada
maršrutu tīkla
izvērtēšana un labāko
risinājumu izstrāde

1) Izvērtēti esošie maršruti, tostarp pilsētas sabiedriskā transporta
maršrutu tīkla pagarināšana uz piepilsētas teritorijām;
2) Apzināti esošie skolēnu pārvadājumu maršruti un plānotas
izmaiņas, tostarp apvienojot ar sabiedriskā transporta maršrutiem.
3) Ātri un ērti novada teritoriālo apvienību centru savienojumi ar
Valmieru, tostarp izvērtējot ekspreša reisu ieviešanu.

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

20222028

Pašvaldība,
pasažieru
pārvadātāji

Valmieras
novads

Skolēnu pārvadājumu Uzlabots autobusu parks, ar kuru veic skolēnu pārvadājumus
autobusu parka
modernizēšana

Pastāvī
gi

Pašvaldība

Valmieras
novads

Sabiedriskā transporta Atjaunotas, modernizētas sabiedriskā transporta pieturvietas;
infrastruktūras
Izveidotas piekļuves infrastruktūra (ietves, apgaismojums u.c.);
attīstība
Uzlabota publiskā infrastruktūra, ko izmanto pasažieru pārvadātāji
un mobilitātes pakalpojumu sniedzēji (pieturas, galapunkti, laukumi,
nepieciešamās būves u.c.).
Sabiedriskā transporta Uzlabota digitalizācija sabiedriskajā transportā, dodot iespēju
digitalizācija
pielietot mobilitātes pakalpojumus;
Autobusi aprīkoti ar bezmaksas internetu;
Organizētas sabiedriskā transporta darbinieku apmācības;
Nodrošināts darbinieku aprīkojums.
Mobilitātes punktu
1) Izstrādāts Valmieras novada mobilitātes punktu izvietojuma
infrastruktūras
plāns, ņemot vērā sabiedriskā transporta maršrutus, jaunu ielu
attīstība
attīstību saskaņā ar novada vispārējo transporta attīstības plānu un
mikromobilitātes valsts plānu;

20222028

Pašvaldība,
pasažieru
pārvadātāji

Valmieras
novads

VP2 RV1
U1

20222028

Pašvaldība,
pasažieru
pārvadātāji

Vidzemes
reģions

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

VP2 RV1
U1-1
(216)

20222028

LDz, LVC, ATD,
pašvaldība

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
(ANM 3.1.1.6.i.)
Pašvaldības, ES
finansējums
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Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

2) Izbūvēti mobilitātes punkti – stāvlaukumi, piekļuves ceļi pie
dzelzceļa stacijām un nozīmīgākajām autobusu pieturām;
3) Veikta mobilitātes punktu teritorijas un sabiedriskā transporta
pieturu labiekārtošana – izbūvēti gājēju ceļi, velonovietnes,
apgaismojums, biļešu automāti u.c.
Izvietoti informatīvi tablo, biļešu tirdzniecības automāti, velo un
mikromobilitātes rīku nomas punkti, elektrouzlādes punkti u.c.

Mobilitātes
pakalpojumu
sekmēšana sadarbībā
ar privāto sektoru
Lauku mobilitātes
Izstrādāti, apspriesti sabiedrībā transporta uz izsaukuma (pēc
pakalpojuma attīstība pieprasījuma) risinājumi, īpaši attiecībā uz mazāk apdzīvotajām
novada daļām.

Nr.p.k.

Pasākums
Valmieras novada
mikromobilitātes
plāna izstrāde

Valsts un pašvaldības
mikromobilitātes
maršrutu attīstība uz
valsts autoceļiem ap

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Apzināta gājēju un velosipēdu infrastruktūras esamība un stāvoklis VP2 RV1
un satiksmes drošība gar autoceļiem;
U1-1
Izstrādāts Valmieras novada veloplāns, ņemot vērā Valmieras
(216)
pilsētas transporta koncepciju, valsts mikromobilitātes plānu un
detalizējot velo infrastruktūru novada pilsētās un ciemos.
Izvērtētas potenciālās teritorijas transportmijas punktu
infrastruktūras izbūvei (stāvlaukumi, piekļuves ceļi, nepieciešamie
mobilitātes pakalpojumi, sasaiste ar sabiedrisko transportu
Valmieras novada pašvaldības līdzdalība valsts gājēju un velosipēdu
ceļu infrastruktūras plānošanā 10 km garos valsts autoceļu posmos
ap Valmieru un 3 km garos valsts autoceļu posmos ap novada
pilsētām un lielākajām (vismaz 1000 iedz.) apdzīvotajām vietām.

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

20222028

Pašvaldība,
privātais sektors

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība,
privātais sektors

Valmieras
novads

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

20222024

Pašvaldība, SM,
LVC

Valmieras
novads

20242028

SM, LVC

Valmiera,
Rūjiena,
Strenči,
Seda,
Mazsalaca

Indikatīvs
finansējuma
avots

Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums
Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Valsts, ES
finansējums
valsts
mikromobilitāte
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Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Izbūvēta gājēju un velosipēdu infrastruktūra gar pašvaldību ceļiem
ap pilsētām pilsētu savienošanai ar tuvākajiem pagastu centriem,
piemēram, pašvaldības mikromobilitātes infrastruktūras izveide
posmā no Pilātu ciema līdz A3 autoceļam un VSIA “Latvijas Valsts
ceļi” atlikušā posma īstenošana no A3 autoceļa līdz Valmieras
pilsētai.
Gājēju un
Attīstīta gājēju, velosipēdu un mikromobilitātes infrastruktūra
VP2 U3
veloinfrastruktūras
apdzīvotajās vietās un ap tām - paplašināts gājēju un veloceliņu
pilnveidošana novada tīklojums, marķētas un iezīmētas velosipēdu satiksmes joslas,
pilsētās un ciemos
organizējot satiksmi un veicot dažādus pielāgošanas pasākumus,
panākta ātruma ierobežošana;
Veicinātas iedzīvotāju fiziskās aktivitātes un veselība;
Uzlabota vides pieejamība un pakalpojumu pieejamība
iedzīvotājiem, kas izmanto pārvietošanās līdzekļus ar ratiņiem
(vecākiem ar bērniem, iedzīvotājiem ar pārvietošanās grūtībām).
Velokultūras
Organizētas sociālā mārketinga akcijas un dažādi pasākumi
veicināšana
pārvietošanās paradumu maiņai un kultūras paaugstināšanai starp
satiksmes dalībniekiem – velo, auto;
Prasība izbūvēt veloinfrastruktūru (velojoslas, novietnes u.c.) tiek
iekļautas ielu pārbūves projektos;
Izstrādāta īpaša kārtība Valmieras pilsētas centrā.
Iedzīvotāju
Ieviests reģionālas nozīmes projekts "Viedā mobilitāte un iedzīvotāju
pārvietošanās
paradumi"
paradumu maiņa,
veicinot aktīvāku
sabiedriskā transporta,
velo izmantošanu un
kājāmiešanu

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Valmieru un novada
pilsētām

Mērķa
teritorija
un to
apkārtnes
teritorijas

Indikatīvs
finansējuma
avots
s plāna
ieviešanai

20222028

Pašvaldība, LVC

Valmiera, Pašvaldības,
Rūjiena,
valsts, ES
Mazsalaca, finansējums
Strenči,
Seda,
Mūrmuiža,
Kocēni un
citas

20222028

Pašvaldība, LVC

Valmiera

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

20222028

Pašvaldība, VPR
Gulbenes,
Smiltenes
pašvaldības

Vidzemes
reģions

Pašvaldība, SAM
5.1.1.4.
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Nr.p.k.

Pasākums
Gājēju un velosipēdu
ceļu infrastruktūras,
kas savieno apdzīvotas
vietas ar vairāk nekā
5000 iedzīvotājiem,
maršruta Valmiera –
Rīga pa P20 ValmieraCēsis-Drabeši attīstība
Zaļā dzelzceļa tīkla
attīstīšana

Tour de LatEst
maršruta Cēsis Valmiera – Trikāta –
Strenči – Jērcēni –
Valka attīstība
Reģionālā velo
maršruta “Ziemeļu
stīga” attīstība

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Valmieras novada pašvaldības līdzdalība projekta plānošanā
(maršruta kopgarums 92 km).

VP2 RV1
U3-1
(235)

Maršru
ta
izpēte
2021.g
adā3

2022. gadā realizēts zaļā dzelzceļa projekts maršrutā RūjienaMazsalaca (Lāde), un nākamajos gados - maršrutā Ainaži – Valmiera:
Veikta dzelzceļa trases attīrīšana no krūmiem un bijušo
infrastruktūras objektu sakārtošana, tādējādi nodrošinot drošu
gājēju un velobraucēju pārvietošanos;
Maršrutu aprīkošana ar informācijas zīmēm;
Sliežu velosipēdu pieturvietu iekārtošana;
Veikti publicitātes pasākumi;
Savienoti Zaļā dzelzceļa maršruti Latvijā un Igaunijā un izveidots
tūristu piesaistes potenciāls.
Izveidoti velokustībai droši apstākļi starptautiska velomaršruta valsts
autoceļu (P20 Valmiera–Cēsis–Drabeši, V182 Cempi–Brenguļi–
Trikāta–Vijciems, P25 Smiltene–Strenči, V238 Strenči–Jērcēni–Ēvele–
Ķemere, V232 Daksti–Jērcēni–Rami u.c.) un pašvaldību autoceļu un
ielu posmos, izvērtējot nepieciešamību izbūvēt nodalītu
infrastruktūru vai pielietot citus satiksmes drošības pasākumus.
Izveidoti velokustībai droši apstākļi gar valsts autoceļiem V163
Mazsalaca–Staicele, P21 Rūjiena–Mazsalaca un P22 Valka–Rūjiena.

Greenwa 2022y
2028
projekta
turpināju
ms

Sagaidāmie rezultāti

VP2 RV1
U1-2
(212)

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Valsts, ES
finansējums
valsts
mikromobilitāte
s plāna
ieviešanai

SM, LVC

Valmieras
novads

Pašvaldība, VPR,
sadarbībā ar
Limbažu
pašvaldību

Rūjiena,
Mazsalaca,
Valmiera,
Kocēnu un
Dikļu
pagasti

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
(ANM 1.1.1.3.i.)

20222028

SM, LVC, VPR,
pašvaldība
sadarbībā ar
Valkas un Cēsu
pašvaldībām

Valmieras
novads

Valsts, ES
finansējums

20222028

SM, LVC, VPR,
pašvaldība

Mazsalacas, Valsts, ES
Rūjienas
finansējums
pilsētas un
pagasti,
Naukšēnu,
Ķoņu, Sēļu,

3

Satiksmes ministrijas informatīvais ziņojums "Par valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstību" (https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/732cffaf-8d62-4ababa4a-87fec24f8339)
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Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

Vilpulkas un
Skaņkalnes
pagasti

Ainaži-Aloja-MatīšiBurtnieki- RūjienaKarksi/Nuija
velomaršruta (Nr.17)
attīstība

Izveidoti velokustībai droši apstākļi starptautiska velomaršruta valsts VP2 RV1
autoceļu (P15 Ainaži–Matīši, V208 Sveipeles–Krogzemji–Dūres u.c.) U2-1
un pašvaldību autoceļu un ielu posmos.

20222028

SM, LVC, VPR,
pašvaldība
sadarbībā ar
Limbažu
pašvaldību

Vietējo velomaršrutu
attīstība un
velokustības drošības
uzlabošanas
veicināšana gar valsts
autoceļiem

Pašvaldības līdzdalība gājēju un veloinfrastruktūras izbūves un
VP2 RV1
velokustības drošības uzlabošanas nepieciešamības pamatošanā
U2-1
šādos maršrutos:
1) V196 Valmiera–Brenguļi–Bikseja, V187 Valmiera–Rauna, V184
Dumbrāji–Zeiboti un V262 Trikāta–Kaupi, ~16 km kopgarumā.
2) starp Valmieru un Strenčiem gar autoceļu A3 (izveidots
papildinājums Tour de LatEst maršrutam vietējiem velo treniņiem
maršrutā Valmiera – Strenči – Trikāta – Brenguļi – Valmiera)
3) 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;
4) Vietējais velomaršruts “Valmiera – Mūrmuiža- Brenguļi” (Nr. 125)
gar valsts autoceļiem P20, P18 Valmiera–Smiltene, V182 Cempi–
Brenguļi–Trikāta–Vijciems un V196 posmos un pašvaldības ceļiem
Līči- Mūrmuiža un līdz Cempiem.
5) Vietējais velomaršruts “Valmiera – Beverīna- Burtnieki” (Nr. 126)
gar valsts autoceļiem V182 Cempi–Brenguļi–Trikāta–Vijciems, V233
Slāži–Trikāta–Miega, P25 Smiltene–Strenči, V238 Strenči–Jērcēni–
Ēvele–Ķemere, V181 Saulieši–Ēvele, V112 Puikule–Rencēni–Vēveri,
V231 Rencēni – Burtnieki – Daksti – Veckārķi, V208 Sveipeles–
Krogzemji–Dūres, P17 Valmiera–Rūjiena–Igaunijas robeža
(Unguriņi);

20222027

Pašvaldība, SM,
LVC, VPR

Matīšu,
Burtnieku,
Rencēnu,
Jeru, Ķoņu
pagasti,
Rūjiena
Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums,
tostarp
finansējums
posmiem, kuri
paredzēti Valsts
mikromobilitāte
s plānā
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Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

6) Vietējais velomaršruts “Apkārt Burtnieka ezeram” (Nr. 127) gar
valsts autoceļu P17 Valmiera–Rūjiena–Igaunijas robeža (Unguriņi),
V206 Krustiņi–Ārgaļi, V171 Krogzemji–Sēļi–Rūjiena, V167
Mazsalaca–Sēļi, V168 Vecstārasti–Ķipēni, V169 Austrumi–Vecate–
Rimeikas, P16 Valmiera–Matīši–Mazsalaca, V112 Puikule–Rencēni–
Vēveri, V208 Sveipeles–Krogzemji–Dūres un pašvaldību autoceļu un
Burtnieku ciema ielu posmos.
7) Vietējais velomaršruts “Muižkungam pa pēdām” – Rūjiena –
Endzele – Naukšēni – Eriņi – Rūjiena” gar autoceļu V175 Rūjiena–
Igaunijas robeža (Raiņa iela Rūjienā), P17 Valmiera–Rūjiena–
Igaunijas robeža (Unguriņi), Eriņu ciema ielas, pašvaldības ceļi līdz
V202 Naukšēni–Doles, P22 Valka–Rūjiena, V179 Naukšēni–Apsītes
un pašvaldību autoceļu un Eriņu, Naukšēnu ciemu un Rūjienas ielu
posmos.
8) Vietējais velomaršruts “Valmiera – Augstroze(Limbažu nov.) –
Zilaiskalns” (Nr. 123) gar valsts autoceļu P11 Kocēni–Limbaži–Tūja,
V166 Valmiera–Dikļi–Augstroze posmos sadarbībā ar Limbažu
novada pašvaldību;
9) Vietējais velomaršruts “Valmiera – Zilaiskalns - Dikļi – Burtnieki –
Valmiermuiža” (Nr. 124) gar valsts autoceļu V166 Valmiera–Dikļi–
Augstroze, V164 Igaunijas robeža (Ramata)–Mazsalaca–Vilzēni–Dikļi,
V112 Puikule–Rencēni–Vēveri, V217 Matīši–Budenbroka, P16
Valmiera–Matīši–Mazsalaca, P17 Valmiera–Rūjiena–Igaunijas robeža
(Unguriņi) un pašvaldību autoceļu un Burtnieku ciema ielu posmos
sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību.

Nr.p.k.

Pasākums
Elektrouzlādes
infrastruktūras
plānošana

Sagaidāmie rezultāti

Valmieras novada elektrouzlādes infrastruktūras izvietojuma shēmas VP2 RV1
izstrāde (veloplāna vai transporta vispārīgā plāna ietvaros) un
U1-1
galveno principu noteikšana publiski lietojamam elektrouzlādes
(216)

20222028

Pašvaldība,
uzņēmēji, AS
“Sadales tīkli”

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības
finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

tīklam (tā izvietošanai saistībā ar stāvvietu attīstību, ar attīstību uz
privātajām zemēm, vai valsts un pašvaldību zemēm u.c.);
Elektrouzlādes punktu un citas nepieciešamās infrastruktūra izbūves
veicināšana saskaņā ar valdības izstrādāto risinājumu (EM).
Elektrouzlādes
Elektrouzlādes infrastruktūras izbūve pie pašvaldības iestādēm un
infrastruktūras izbūve sabiedriskajā transportā
pašvaldības sektorā
Elektrouzlādes
Elektrouzlādes infrastruktūras izbūves veicināšana privātajā sektorā,
infrastruktūras izbūves tostarp daudzdzīvokļu ēku koplietošanas teritorijās
veicināšana privātajā
sektorā

Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Elektronisko sakaru
Sadarbībā ar SM realizēti “pēdējās jūdzes” projekti, izbūvējot
VP2 RV6
platjoslas tīkla
elektronisko sakaru platjoslas tīklus teritorijās, kur esošais interneta U4-1
attīstības veicināšana pieslēgums ir līdz 30 Mb/s4 (DTP2027: 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;

4

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

20222028

EM, pašvaldība,
AS “Sadales tīkli”

Valmieras
novads

20222028

EM, pašvaldība,
privātais sektors,
AS “Sadales tīkli”

Valmieras
novads

Īstenoša
nas laiks

Īstenoša
nas laiks

20232028

Atbildīgais
SM, pašvaldība,
LVRTC, privātais
sektors

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads
(Jērcēni,
Plāņi u.c.)

Indikatīvs
finansējuma
avots

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
Valsts, ES
finansējums Ēku
ilgtermiņa
atjaunošanas
stratēģijas
ieviešanai,
privātais
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts
(DTP2027), ES
finansējums

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.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

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.
Mobilo sakaru
Sadarbībā ar mobilo sakaru sniedzējiem veicināta sakaru kvalitātes VP2 RV6
infrastruktūras
uzlabošanās novadā;
U4-1
attīstības veicināšana Izstrādāti noteikumi mobilo sakaru ierīču uzstādīšanai Valmieras
novadā (teritorijas plānojums);
Sagatavoti pašvaldības īpašumi sakaru ierīču uzstādīšanai Valmieras
novadā.

Īstenoša
nas laiks

20232028

Atbildīgais

Pašvaldība,
mobilo sakaru
operatori

Mērķa
teritorija

Valmieras
novads
(Jērcēni,
Plāņi u.c.)

Indikatīvs
finansējuma
avots

Mobilo sakaru
uzņēmumu
finansējums

U1-1-1 Attīstīt ūdenssaimniecību aglomerācijā ar CE 10 000 – 100 000
Nr.p.k.

Pasākums
Centralizēto
ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu
attīstība un

Sagaidāmie rezultāti
Veikta SIA Valmieras ūdens attīstības stratēģijas 2020.-2027.gadam
plānoto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas teritoriju
robežu paplašināšana Valmieras industriālo zonu teritorijās,
Valmiermuižas un Pilātu ciemos, Kocēnu un Kauguru pagasta
teritorijās Valmieras apvedceļa tuvumā.

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

20222028

Atbildīgais
Pašvaldība (NĪAP),
ūdenssaimniecības

sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzējs (SIA

Indikatīvs
finansējuma
avots
Valmieras Ūdenssaimniecī
pilsēta,
bas sabiedrisko
Valmieras, pakalpojumu
Kocēnu un sniedzējs,
Mērķa
teritorija
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Pasākums
paplašināšana
Valmierā

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Veikta centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība
un paplašināšana jaunajās Valmieras ūdenssaimniecības teritorijās.
Veikta Valmieras bioloģiskos notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un
ūdensapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana.

Atbildīgais
“Valmieras
ūdens”)

Mērķa
teritorija
Kauguru
pagasti

Indikatīvs
finansējuma
avots
pašvaldība,
valsts, ES (ANM
3.1.1.3.i, KP
SAMP 2.2.1.1.)

U1-1-2 Attīstīt ūdenssaimniecības aglomerācijā ar CE 2 000 – 10 000
Nr p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Centralizēto
ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu
attīstība un
paplašināšana Rūjienā

Veikta centralizētās ūdensapgādes sistēmas attīstība Rūjienā:
1) Izbūvēts maģistrālais ūdensvads Austrumu, Siguldas, Mērnieku,
Kalēju, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu un Merķeļa ielās, lai radītu iespēju
pieslēgumiem pie CŪS ~300 iedzīvotājiem;
2) Paplašināti centralizētās ūdensapgādes tīkli 825 iedzīvotājiem;
3) Sekmēta pieslēgumu izbūve pie esošiem centralizētās
ūdensapgādes tīkliem.

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

20222028

Atbildīgais
Pašvaldība (NĪAP),

Mērķa
teritorija
Rūjiena

ūdenssaimniecības

sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzējs (PSIA
“Rūjienas
siltums”)

Indikatīvs
finansējuma
avots
Ūdenssaimniecī
bas sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzējs,
pašvaldība,
valsts, ES

Veikta centralizēto kanalizācijas sistēmu attīstība un paplašināšana
Rūjienā:
1) Izbūvēti kanalizācijas tīkli Austrumu, Siguldas, Mērnieku, Kalēju,
Skolas, Lāčplēšu, Aspazijas, Bērzu un Merķeļa ielās, lai radītu iespēju
pieslēgumiem pie CKS ~300 iedzīvotājiem.
2) Paplašinātas centralizētās kanalizācijas sistēmas līdz vēl 790
iedzīvotājiem, lai sasniegtu 98% centralizēto kanalizācijas tīklu
pieejamību. Pie esošajiem tīkliem papildu izbūves laikā jāpievienojas
vēl vismaz 333 iedz., lai nodrošinātu decentralizēto risinājumu
apmēru < 2% aglomerācijas iedzīvotāju.

U1-1-3 Attīstīt ūdenssaimniecību aglomerācijās ar CE mazāku par 2 000
Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Centralizēto
Veikta centralizēto kanalizācijas tīklu inventarizācija un iegūta
kanalizācijas sistēmu, precizēta informācija par tīklu izvietojumu, to tehniskajiem

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

20222025

Atbildīgais
Pašvaldība (NĪAP),
ūdenssaimniecības

Mērķa
teritorija
Valmieras
novada

Indikatīvs
finansējuma
avots
Ūdenssaimniecī
bas sabiedrisko
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Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

risinājumiem un stāvokli, funkcionēšanu ārkārtas situācijās (avāriju
gadījumos) un cita saistītā informācija;
Veikts notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības audits un apkopota
informācija par NAI atbilstību projektētajiem parametriem, iekārtu
tipu, vidējo slodzi, bioloģiskās attīrīšanas efektivitāti un to
ietekmējošiem faktoriem, kā arī sagatavoti secinājumi par
nepieciešamību rekonstruēt NAI (Seda, Strenči, Rūpnieki, Ramata
u.c.);
Apzinātas Valmieras novada esošās un plānotās dzīvojamās apbūves
teritorijas bez centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkliem un esošo apbūves teritoriju sakārtošanas un jaunu apbūves
teritoriju attīstības vajadzības;
Definēti principi centralizēto un decentralizēto vai lokālo
notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas sistēmu ieviešanai.
Novērtētas pašvaldības finansiālās iespējas realizēt projektus, kā arī
piesaistīt finansējumu centralizētās ūdenssaimniecības sistēmu
paplašināšanai;
Izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi;
Sagatavoti investīciju projekti NAI pārbūvei un centralizēto
kanalizācijas tīklu pārbūvei.
Ūdenssaimniecības
1) Veikta Mazsalacas centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas
252
attīstība novada
sistēmu atjaunošana un paplašināšana;
pilsētās ar CE mazāku 2) Realizēta Strenču ūdenssaimniecības attīstības projekta 5. kārta;
par 2 000
3) Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums Sedas
ūdenssaimniecības attīstībai, tostarp ņemot vērā mājokļa
atjaunošanas pasākumus un sekmējot pieslēgumus pie esošajiem
centralizēto ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas.
Ūdenssaimniecības
1) Realizēta Naukšēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība;
252
attīstība novada
2) Veikta Ramatas NAI darbības izpēte un pārbūve;
ciemos ar CE mazāku 3) Ēveles ciema ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskā
par 2 000
izvērtēšana un būvniecība;
4) Kocēnu apvienības ciemu (Dikļu, Kocēnu, Rubenes, Vaidavas,
Zilaiskalna, Bērzaine) ūdenssaimniecības attīstība tehniski
ekonomiskā izvērtēšana un būvniecība;

Īstenoša
nas laiks

tostarp notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu
darbības audits un
investīciju projektu
sagatavošana
aglomerācijām ar CE
mazāku par 2 000

Atbildīgais
sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēji

20222028

Pašvaldība (NĪAP),
ūdenssaimniecības

sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēji (SIA
“Banga KPU”)
20222028

Pašvaldība,
ūdenssaimniecības

sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēji

Indikatīvs
finansējuma
avots
ciemi ar CE pakalpojumu
mazāku
sniedzēji,
par 2 000 pašvaldība
Mērķa
teritorija

Mazsalaca
s pilsēta,
Mazsalaca
s pagasts;
Strenči;
Seda

Ūdenssaimniecī
bas sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzējs,
pašvaldība,
valsts, ES

Valmieras
novada
ciemi ar CE
mazāku
par 2 000

Ūdenssaimniecī
bas sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēji,
pašvaldība,
valsts, ES
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Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

VP3 RV1
U1

20222028

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

5) Ūdenssaimniecības attīstība Burtnieku apvienības Lizdēnu,
Matīšu un Rencēnu ciemos;
6) Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības izvērtēšana un pārbūve
Valmieras pagasta Rūpniekos;
7) Sagatavots Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības (Mūrmuiža,
Brenguļi, Trikāta, Cempi) ūdenssaimniecības attīstības tehniski
ekonomiskais izvērtējums un veikta būvniecība;
8) Eriņu ciema ūdenssaimniecības attīstība, paplašinot
ūdensapgādes tīklus;
9) Ūdenssaimniecības attīstība citās apdzīvotajās vietās apbilstoši
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvērtējuma un tehniski
ekonomisko pamatojumu rezultātiem.

U1-1-4 Veicināt dzeramā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību
Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība industriālo
parku un ar to
saistītajās mājokļa
attīstības teritorijās

Veikta izpēte par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves
iespējām saistībā industriālo teritoriju attīstību un ar to kompleksi
saistīto mājokļa attīstību;
Izbūvēti tīkli industriālo parku teritorijās un pieslēgumi;
Izbūvēti tīkli dzīvojamās apbūves teritorijās, kas tiek attīstītas
kompleksi ar industriālo parku teritorijām.

Atbalsts pieslēgumu
veicināšanai
centralizētajām
ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmām

Izstrādāts pašvaldības (un valsts) atbalsta mehānisms pieslēgumu
izbūves līdzfinansēšanai;
Sniegts atbalsts mājsaimniecībām u.c. lietotājiem pieslēgumu
izbūvei;
Uzlabota izbūvēto centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu izmantošanas efektivitāte.

Pašvaldība,
ūdenssaimniecības

sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēji

20222028

Pašvaldība,
ūdenssaimniecības

sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēji

Indikatīvs
finansējuma
avots
Valmieras Ūdenssaimniecī
novads
bas sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēju,
pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
Valmieras Ūdenssaimniecī
novada
bas sabiedrisko
apdzīvotās pakalpojumu
vietas
sniedzēju,
pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
Mērķa
teritorija
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U1-1-5 Attīstīt decentralizēto sistēmu dzeramā ūdens apgādes urbumu un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas uzraudzību
Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Decentralizēto
dzeramā ūdens
apgādes urbumu
inventarizācija

Veikta dzeramā ūdens apgādes urbumu, kuros iegūst mazāk par 10
m3/dnn vai kas nodrošina ūdensapgādi mazāk kā 50 iedzīvotājiem 5,
inventarizācija, kas ļauj plānot Pasākumus turpmākam
monitoringam, kā arī sniegt priekšlikumus LVĢMC reģistra
precizēšanai.

20222024

Decentralizēto
kanalizācijas sistēmu
notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu
uzraudzība sadarbībā
ar vides institūcijām

Izstrādāti Valmieras novada pašvaldības kopējie saistošie noteikumi
par decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu attīrīšanas
uzraudzību;
Veikts decentralizēto komunālo sistēmu objektu (t.sk. neapbūvētās
zemes vienībās) apsekojums un reģistra izveide;
Nodrošināta reģistra uzturēšana un līgumu par notekūdeņu un
nosēdumu pieņemšanu izpildes kontrole (atbilstoši Ministru
kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un
reģistrēšanu”).

20222028

Atbildīgais
Pašvaldība (NĪAP),
ūdenssaimniecības

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads

sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēji

Pašvaldība (NĪAP),
ūdenssaimniecības

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Ūdenssaimniecī
bas sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēju,
pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
Pašvaldības
finansējums

sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēji

U1-1-6 Pilnveidot kanalizācijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu
Nr.p.k.

Pasākums
Valmieras novada
notekūdeņu dūņu
centralizētas
savākšanas, apstrādes
un pārstrādes sistēmas
izveide un
infrastruktūras izbūve

Sagaidāmie rezultāti
Izstrādāta tehniski ekonomiskā analīze un sagatavots projekta
pieteikums dūņu savākšanas un apstrādes infrastruktūras attīstībai,
kurā apzināti faktiskās notekūdeņu dūņu savākšanas un apstrādes
(centralizācijas un atūdeņošanas) infrastruktūras izveidei
nepieciešamie pasākumi un to izmaksas katrās novada notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās.

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

20222024

Atbildīgais
Pašvaldība (NĪAP),
ūdenssaimniecības

sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēji (SIA
“Valmieras
ūdens”)

Mērķa
teritorija
Valmiera

Indikatīvs
finansējuma
avots
Ūdenssaimniecī
bas sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēju,
pašvaldības,
valsts, ES (SAMP
2.2.1.1., KP
SAMP 2.2.1.1.

5

Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas
kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai”
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Nr.p.k.

Pasākums

Vidzemes reģiona
notekūdeņu dūņu
pārstrādes centra
izveide

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Notekūdeņu dūņu centralizācijai un apstrādei novada ietvaros
nepieciešamās infrastruktūras projektēšana un būvniecība,
tehnoloģisko risinājumu piegāde, uzstādīšana.
Uzstādītas dūņu atūdeņošanas iekārtas NAI ar slapju dūņu (1%)
apjomu lielāku par 1 000 m3 gadā.
Atbilstošu dūņu transporta vienību iegāde.
Izstrādāta tehniski ekonomiskās analīze un projekta pieteikums
reģionālas nozīmes dūņu pārstrādes centra izveidei, kur Valmieras,
Smiltenes un Valkas novada pašvaldības kopā ar novadu
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem izstrādā
tehniski ekonomisko analīzi, lai apzinātu faktiskos notekūdeņu dūņu
apstrādes, transportēšanas, pārstrādes un utilizācijas infrastruktūras
izveidei nepieciešamos pasākumus notekūdeņu dūņu pārstrādes
centrā.
Veikta reģionālas nozīmes notekūdeņu dūņu pārstrādes centra
infrastruktūras projektēšana un būvniecība, tehnoloģisko risinājumu
piegāde, uzstādīšana.
Izveidots reģionāls dūņu pārstrādes centrs ar dūņu pārstrādes jaudu
>60 000 t/gadā (ekvivalents slapjo dūņu (1%) apjomam).

Īstenoša
nas laiks

20222028

Atbildīgais

Pašvaldība (NĪAP),
ūdenssaimniecības

sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēji (SIA
“Valmieras
ūdens”)
sadarbībā ar VPR,
Smiltenes un
Valkas novadu
pašvaldībām

Mērķa
teritorija

Valmieras,
Smiltenes,
Valkas
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
SAMP 2.2.2.3.)
finansējums

Ūdenssaimniecī
bas sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēju,
pašvaldības,
valsts, ES (SAMP
2.2.1.1., KP
SAMP 2.2.1.1.,
SAMP 2.2.2.3.)
finansējums

U1-1-7 Ieviest viedos risinājumus ūdenssaimniecībā
Nr.p.k.

Pasākums
Viedo risinājumu
ieviešana
ūdenssaimniecībā

Ūdenssaimniecības
sabiedrisko
pakalpojumu

Sagaidāmie rezultāti
Uzsākta saules enerģijas izmantošana ūdens attīrīšanas iekārtu,
kanalizācijas sūkņu staciju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu daļējai
elektroapgādei;
Nodrošināts ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
digitālās uzmērīšanas aprīkojums, veikta esošo inženiertīklu
uzmērīšana, audits un nodrošināts inženiertīklu monitorings.
Nodrošinātas apmācības un materiāltehniskā bāze ūdensapgādē,
kanalizācijas notekūdeņu savākšanā, attīrīšanā, notekūdeņu dūņu

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

20222028

Atbildīgais
Pašvaldība (NĪAP),
ūdenssaimniecības

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads

sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēji

Pastāvī
gi

Pašvaldība (NĪAP),
ūdenssaimniecības

sabiedrisko

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Ūdenssaimniecī
bas sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēju,
pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
Ūdenssaimniecī
bas sabiedrisko
pakalpojumu
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Nr.p.k.

Pasākums
sniedzēju iekšējās
kontroles sistēmas
izveide un apmācības

Notekūdeņu
attīrīšanas dūņu
izmantošanas
uzlabošana

Nr.p.k.

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

apsaimniekošanā un lietus ūdens sistēmu apsaimniekošanā iesaistīto
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un pašvaldību darbiniekiem;
Izstrādāta ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iekšējās uzraudzības un kvalitātes kontroles un notekūdeņu dūņu
utilizācijas izsekojamības kārtība.
Izvērtētas notekūdeņu attīrīšanas dūņu izmantošanas alternatīvas
Valmieras novadā (aprites ekonomikas elements) sasaistē ar
plānošanas dokumentiem:

Īstenoša
nas laiks

20222027

Vides politikas pamatnostādnēm 2021. – 2027.gadam;
Notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plānu 2021. –
2027.gadam

Pasākumus plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020. – 2027.
gadam;

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028. gadam.
(piemēram, dūņu pārstrādes pakalpojuma izveidošana kompleksi ar "zaļās"
infrastruktūras- bioloģisko attīrīšanas lauku izbūvi)

Sagaidāmie rezultāti

Lietus notekūdeņu
kanalizācijas sistēmu
audits un investīciju
projektu sagatavošana

Apzināti lietus ūdeņu savākšanas tīkli, novadīšanas vietas, tehniskais
stāvoklis, identificētas problēmteritorijas, kurās:
- sistēmas pārplūst intensīvu lietus gāzu vai plūdu laikā,
-nefunkcionē tehnisko iemeslu dēļ,
- lietus kanalizācijas sistēma nav atdalīta no kanalizācijas sistēmas
(apzinātas lokālo kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas vietas lietus
ūdens kanalizācijā, meliorācijas grāvjos un ūdensnotekās, kas nav
ierīkotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām)
- nepieciešama jaunu lietus kanalizācijas sistēmu, t.sk. lietus
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, nepieciešama lietus ūdeņu
savākšana no rūpnieciskajām zonām, kurās tiek veikta
priekšattīrīšana un citas;
Noteiktas lietus kanalizācijas sistēmas uzlabošanas prioritātes;

Mērķa
teritorija

pakalpojumu
sniedzēji




Pasākums

Atbildīgais

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

20222024

Ūdenssaimniecības

sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēji,
pašvaldība NĪAP),
SIA “ZAAO”, ViA
sadarbībā ar
zinātniski
pētnieciskajām
organizācijām

Atbildīgais
Pašvaldība (NĪAP),
ūdenssaimniecības

sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēji

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
sniedzēju
finansējums

Ūdenssaimniecī
bas sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēju,
pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Valmieras Ūdenssaimniecī
novada
bas sabiedrisko
apdzīvotās pakalpojumu
vietas
sniedzēju,
pašvaldības
finansējums
Mērķa
teritorija
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Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Sagatavoti investīciju projekti lietus kanalizācijas sistēmas attīstībai;
Izbūvētas vai paplašinātas lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmas
atbilstoši veiktā Lietus ūdeņu sistēmas audita rezultātiem un
sagatavotajiem investīciju projektiem, tostarp Valmieras un citu
apdzīvoto vietu satiksmes un publiskās infrastruktūras teritorijās;
Samazināts ūdens tilpnēs novadītā piesārņojums
Pašvaldības
Atjaunoti esošie un izbūvēti jauni koplietošanas meliorācijas grāvji
meliorācijas sistēmu gar pašvaldības ceļiem, pašvaldībai piederošajos īpašumos;
attīstība
Sekmēta sadarbība ar privātajiem īpašniekiem;
Īstenoti meliorācijas sistēmu projekti, tostarp valsts, pašvaldību un
privātajos īpašumos
Ilgtspējīgu lietusūdens Izstrādāts Lietus ūdeņu apsaimniekošanas tematiskais plānojums
VP2 RV5
apsaimniekošanas
Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros;
U1-1
risinājumu ieviešana Izstrādāti un ieviesti zaļās un zilās infrastruktūras risinājumi
(piemēram, zaļās sienas, jumtu dārzi, peldošās salas, caurlaidīgi
segumi, ēnu sniedzoši koki u.c.) apdzīvoto vietu satiksmes un
publiskās infrastruktūras teritorijās
Lietus notekūdeņu
kanalizācijas sistēmu
paplašināšana
apdzīvotajās vietās

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
apvienību
pārvaldes)

Valmieras Pašvaldības, ES
novada
finansējums
apdzīvotās
vietas

20222028

Pašvaldība
(apvienību
pārvaldes), ZMNĪ

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
apvienību
pārvaldes)

Apdzīvotās Pašvaldības,
vietas
valsts (SAMP
2.1.3.1.), ES
finansējums

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

U1-3-1 Sekmēt intensīvu lietus nokrišņu radīto plūdu risku samazināšanos Valmieras novada apdzīvotajās vietās
Nr.p.k.

Pasākums
Lietus notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu
izbūve un esošo
iekārtu jaudas
palielināšana un
energoefektivitātes
uzlabošana
Valmieras pilsētas
lietus ūdens

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Veikta lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve vai pārbūve
VP2 RV2
atbilstoši veiktā sistēmas izvērtējuma rezultātiem un sagatavotajiem U1-2
investīciju projektiem;
(264)
Palielināta lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda,
samazināts primārais elektroenerģijas patēriņš.

Veikta lietus ūdens kanalizācijas sistēmas GIS modeļa izstrāde,
pārbūve un ieviesti zaļās un zilās infrastruktūras izveides pasākumi,

būvprojekts
“Gaujas
krastu

Īstenoša
nas laiks

20222028

Atbildīgais
Pašvaldība (NĪAP,
apvienību
pārvaldes),
ūdenssaimniecības

20222028

sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēji
Pašvaldība (NĪAP,
apvienību
pārvaldes),

Indikatīvs
finansējuma
avots
Apdzīvotās Pašvaldības,
vietas
valsts (KP SAMP
2.2.1.1.), ES
finansējums
Mērķa
teritorija

Valmiera

Pašvaldības, ES
finansējums

56

Valmieras novada attīstības programma 2022. - 2028. Rīcības plāns. Redakcija 2.0
Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

kanalizācijas sistēmas kas ir izstrādāti būvprojektā “Gaujas krastu promenāde”, ņemot vērā promenāde
”
noslodzes mazināšana klimata pārmaiņas un lietus un pavasara plūdu draudus.

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

ūdenssaimniecības

sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzējs

U1-3-2 Sekmēt valsts plānotos pretplūdu aizsardzības pasākumu ieviešanu
Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Ieviesti upju baseinu apsaimniekošanas plānu pasākumi un Plūdu
riska pārvaldības plāna 2021.-2027.gadam pasākumi6:
izstrādāti zaļās un zilās infrastruktūras risinājumi,
izbūvētas hidrotehniskās būves, tostarp aizsargdambji u.tml.
- Life magic projekta attīstīšana un ieviešana u.c.
Nodrošināta sabiedrības līdzdalība un iesaiste klimata pārmaiņu
mazināšanā un dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā.
Plūdu riska pasākumu Saskaņā ar izstrādāto būvprojektu “Gaujas krastu promenāde”
ieviešana Gaujas upei aptuveni 2.2 km garā posmā Gaujas labajā krastā no Kazu krācēm
Valmierā
līdz Šaursliežu dzelzceļa tiltam pār Gauju) nostiprināts krasts ar
laukakmeņiem, šķembām, koka pāļiem un kombinācijā ar
ģeosintētiskajiem materiāliem un krūmājiem;
Izbūvēts aizsargvaļnis Gaujas kreisajā krastā un veikti pretplūdu
pasākumi Linarda Laicēna ielas rajonā.

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Kombinēto zaļās un
zilās infrastruktūras un
pretplūdu pasākumu
ieviešana

Plūdu riska pasākumu Apzināti lietus un pavasara plūdu draudi Strenču pilsētā;
izstrāde un ieviešana Ieviesti Strenču pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas noslodzes
Gaujas upei Strenčos mazināšanas pasākumi

6

būvprojekts
“Gaujas
krastu
promenāde
”

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts (SAMP
2.1.3.2.), ES
finansējums

20222028

Pašvaldība (NĪAP)

Valmiera

20222028

Pašvaldība (NĪAP)

Valmiera

Pašvaldības,
valsts (SAMP
2.1.3.2.), ES
finansējums

202220278

Pašvaldība (NĪAP,
Strenču
apvienības
pārvalde)

Strenči

Pašvaldības,
valsts (SAMP
2.1.3.2.), ES
finansējums

https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/udens-apsaimniekosana-un-pludu-parvaldiba#58821703
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Nr.p.k.

Pasākums
Tehniski ekonomisko
pamatojumu izstrāde
centralizētās
siltumapgādes sistēmu
paplašināšanai
apdzīvotajās vietās

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Izstrādāts esošo centralizēto siltumapgādes sistēmu audits;
VP2 RV3
Līdz 2026.gadam izstrādāti apdzīvoto vietu CSS tehniski ekonomiskie
pamatojumi CS sistēmu paplašināšanai apdzīvotajās vietās finansiālā
atbalsta saņemšanai
1) mājsaimniecībām pieslēgšanai pie centralizētās siltumapgādes
sistēmas vai lokālās siltumapgādes sistēmas, ja pieslēgšanās
centralizētajai siltumapgādei nav tehniski iespējama;
2) centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklu paplašināšanai
individuālās (mazdzīvokļu) apbūves pieslēgšanai.
Tiek saņemts finansiāls atbalsts centralizētās vai lokālās
siltumapgādes izmantošanas veicināšanai kā rezultātā samazinās
piesārņojums no mājsaimniecībās izmantotajām apkures iekārtām
un tiek efektīvāk izmantota biomasa.
Siltumapgādes sistēmu Apzināti pašvaldībai piederošo īpašumu apkures risinājumu un to
VP2 RV3
paplašināšana
efektivitāte;
U1
apdzīvotajās vietās
Izstrādāts prioritāri sakārtojamo objektu saraksts un īstenoti
pārbūves projekti.
Centralizētas
Apzināti apkures veidi mājsaimniecībās;
siltumapgādes
Ieviešot Gaisa piesārņojuma samazināšanas Pasākumu plānu 2020.–
infrastruktūras
2030. gadam līdz 2026.gadam, izstrādāti pašvaldības saistošie
plānošana
noteikumi.
Apkures iekārtu
Nomainītas apkures iekārtas pašvaldības un padotības iestāžu un
nomaiņa pašvaldības kapitālsabiedrību ēkās.
pakalpojumu sektorā Novērsts izmešu kaitējums videi, esošo / novecojošo katlu māju ar
jaudu virs 1MW aprīkojot ar elektrostatisko filtru vai kādu citu
iekārtu radīto izmešu samazināšanai.
Centralizēto
Samazināts primārās enerģijas patēriņš pašvaldību ēkās un
siltumsaimniecības
infrastruktūrā un ieviesti viedie risinājumi siltumapgādē: pāreja uz
sistēmu
atjaunīgajiem energoresursiem, siltumenerģijas ražošanas procesa
energoefektivitātes
automatizēšana, iekārtu uzstādīšana radīto izmešu samazināšanai
uzlabošana
u.c.

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

20222026

Pašvaldība (NĪAP,
apvienību
pārvaldes), SPS

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
apvienību
pārvaldes), SPS

20222026

Pašvaldība (NĪAP,
apvienību
pārvaldes), SPS

20222028

20222028

Indikatīvs
finansējuma
avots
Valmieras EM Izveidota
novada
finansiālā
apdzīvotās atbalsta
vietas
programma
(GPSRP2030)
Mērķa
teritorija

Valmieras
novada
apdzīvotās
vietas
Valmieras
novads

Pašvaldības, ES
finansējums

Pašvaldība (NĪAP,
apvienību
pārvaldes), SPS

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pašvaldība (NĪAP,
apvienību
pārvaldes), SPS

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts (ANM
1.2.1.3.i.;
ES KP SAMP
2.2.3.7.),, ES
finansējums

Pašvaldības
finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums
Pašvaldības ēku
energoefektivitātes
paaugstināšana un
AER izmantošanas
palielināšana

Sagaidāmie rezultāti

Veikta esošu ēku pārbūve vai atjaunošana,
Lokālās vai autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai
atjaunošana;
Atjaunīgo energoresursu izmantojošu siltumenerģiju ražojošu
iekārtu iegāde un uzstādīšana;
Atjaunīgo energoresursu izmantojošu elektroenerģiju ražojošu
iekārtu iegāde un uzstādīšana;
Energoefektīvas aukstumapgādes ieviešana (zemes aukstumsūkņi,
lielās ūdenstilpnēs esošā ūdens izmantošana u.c.);
Uzlabota vides pieejamība, energoresursu taupīšana, telpu
ergonomiskums, teritoriju labiekārtojuma līmenis un objekta
drošība;
Izveidoti labās prakses piemēri Valmieras novadā, veiktas izpētes
pašvaldības īpašumu izmantošanai AER.
Atbalsts uzņēmumu
Veikti informēšanas pasākumi, lai veicinātu atbalsta saņemšanu
ēku AER izmantošanas uzņēmumiem jaunu energoefektīvu ražotņu būvniecībai, esošo
un energoefektivitātes rūpnieciskās ražošanas jaudu modernizēšanai, uzstādot
paaugstināšanā
energoefektīvākas ražošanas un ražošanu nodrošinošas
blakusprocesu iekārtas, ražošanas ēku un teritoriju sakārtošanai,
t.sk., ražošanas teritorijā esošo iekšējo un ārējo inženiertīklu un
inženiersistēmu nomaiņai pret energoefektīvākām.
Aprites ekonomikas
uzņēmumu sadarbības
veicināšana zemas
oglekļa emisijas
risinājumu izstrādē

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP2 RV6
U1

Esošie stikla šķiedras produktu, būvmateriālu un kokrūpniecības
VP3 RV1
ražotāju, piegādātāju un pētniecības iestāžu klasteri sadarbojas
U2 (380)
viedu mājokļu un kopīgu zemas oglekļa emisijas risinājumu izstrādē;
Realizēti pilotprojekti.
Vismaz 30 uzņēmumi un jaunuzņēmumi sadarbojas ar pētniecības
iestādēm, radot vismaz 5 patenta pieteikumus

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

20222028

Pašvaldība (NĪAP),
SPS

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
KPUAN, VAA)

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts
(RPP2027), ES
finansējums
(ANM 1.2.1.3.i)

Valsts, ES
finansējums
(NAP2027
uzdevumam (AER
izmantošana un
energoefektivitātes
paaugstināšana
rūpniecībā un
komersantos)
43 500 000 EUR)

Pastāvī
gi

Pašvaldība (NĪAP,
KPUAN, VAA),
uzņēmumi

Valmieras
novads,
Vidzemes
reģions

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums
Atjaunīgo
energoresursu (AER)
ražošanas veicināšana
Valmieras novadā
AER ražošanas
veicināšana privātajā
sektorā, tostarp
mājsaimniecībās
Vēja enerģijas
ražošanas vietu
potenciāla izpēte,
piemērotu teritoriju
noteikšana

Nr.p.k.

Pasākums
Bioloģiski noārdāmo
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmas izveide

Izstrādāta koncepcija AER izmantošanai Valmieras novadā;
Pašvaldības sabiedriskajos objektu būvprojektos tiek ietverti AER
(saules baterijas, vēja ģeneratori, siltumsūkņi u.c.);
Pašvaldības līdzdalība AER ražošanā sadarbībā ar privāto sektoru.
Saules un vēja iekārtu uzstādīšanai noteiktas prasības Valmieras
novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.

20222028

Pašvaldība (AP,
NĪAP, KPUAN)

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības, ES
finansējums

2025

Pašvaldība (NĪAP)

Valmieras
novads

Pašvaldības
finansējums

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.

20222024

Pašvaldība (AP,
NĪAP, KPUAN),
privātais sektors

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts (SAM
2.1.3.), ES,
privātais
finansējums

Sagaidāmie rezultāti

Sagaidāmie rezultāti
Izveidota bioloģisko atkritumu savākšanas sistēma – iegādāti un
uzstādīti konteineri, izbūvētas novietnes, noteikts apsaimniekošanas
kārtības normatīvais regulējums Valmieras novadā, organizētas
informatīvās kampaņas;
Izbūvēta bioloģisko atkritumu pārstrādes infrastruktūra SIA "ZAAO"
poligonā "Daibe";

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Īstenoša
nas laiks

20222024

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

SIA "ZAAO",
pašvaldība (NĪAP)

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts (SAM
2.1.3. SAMP
2.2.2.1.), ES
finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Ieviesti Eiropas zaļā kursa pasākumi bioloģisko atkritumu dalītai
vākšanai un pārstrādei.
Dalīti vākto atkritumu Izveidoti dalīti vākto atkritumu laukumi un punkti novada
vākšanas
apdzīvotajās vietās.
infrastruktūras
attīstība
Atkritumu
apsaimniekošanas
organizāciju
pilotprojekts
sabiedrības iesaistei
aprites ekonomikā

Nr.p.k.

Pasākums
Energoservisa
uzņēmumu (ESKO)
pakalpojumu
piesaistīšana
pašvaldības ēku
elektroenerģijas
apgādei
Austrumlatvijas
energoefektivitātes
centra izveide

Realizēts atkritumu apsaimniekošanas organizāciju pilotprojekts
sabiedrības iesaistei aprites ekonomikā:
izveidots aprites ekonomikas mūžizglītības kompetenču centrs,
lietoto un atjaunoto mājlietu centrs,
izbūvēti un ierīkoti moderni laukumi dalītai atkritumu vākšanai
no mājsaimniecībām un uzņēmumiem

Sagaidāmie rezultāti
Pašvaldība ir piesaistījusi uzņēmumu, kas sniedz
energopakalpojumus un/vai citus energoefektivitātes palielināšanas
pasākumus pašvaldības iekārtās vai telpās, un, to darot, uzņemas
noteiktu finansiālu risku. Maksājums par sniegtajiem pakalpojumiem
(pilnībā vai daļēji) pamatojas uz sasniegumiem energoefektivitātes
palielināšanas jomā, kā arī uz to, vai ir izpildīti citi darbības kritēriji,
par kuriem panākta vienošanās (direktīva 2006/32/EK)
Izveidots Energoefektivitātes centrs, kas nodrošina nepieciešamās
zināšanas pašvaldībām, kurās nav resursu uzturēt daudz dažādu
kompetenču ekspertus (energopārvaldnieks, būvinženieris, AVK
speciālists u.c.). Energoefektivitātes centrā tiktu izveidoti dažādi
demo stendi, kas palīdzētu iegūt praktiskas zināšanas centra
apmeklētājiem. Energoefektivitātes centra mērķis būtu samazināt
enerģijas patēriņu VPR pašvaldībās kā vienu no sadarbības
modeļiem piedāvājot zaļās nomas līgumus

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

20222024

SIA "ZAAO",
pašvaldība (NĪAP)

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
VAA), VPR, SIA
“ZAOO”,
uzņēmumi, māju
apsaimniekošana
s biedrības

Valmieras
novads

Īstenoša
nas laiks

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

20222028

Pašvaldība (NĪAP)

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
KPUAN, VAA),
VPR un VPR
pašvaldības

Vidzemes
reģions

Indikatīvs
finansējuma
avots

Pašvaldības,
valsts (SAM
2.1.3. SAMP
2.2.2.1.), ES
finansējums
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES (ANM
1.2.1.3.i., KP
SAMP 2.1.1.6.
finansējums

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Esošā dzīvojamā fonda Apzināts:
izvērtēšana
esošais dzīvojamais fonds, tostarp nepabeigtās dzīvojamās
mājas;
esošie pašvaldības īpašumi – potenciālās teritorijas jaunai
apbūvei.
Veikta pašvaldības dzīvojamā fonda apsekošana un tehniskā
novērtēšana;
Veikta potenciālo apbūves teritoriju apsekošana un attīstības
investīciju novērtēšana.
Esošā mājokļa
Veikta daudzdzīvokļu namu un dzīvokļu energoefektivitātes
atjaunošanas
pasākumi un veicinātas dzīvokļu īpašnieku un individuālo dzīvojamo
7
māju iniciatīvas mājokļa renovācijā:
programma un
atjaunotas un pārbūvētas esošās ēkas;
atbalsts dzīvokļu
atjaunoti un pārbūvēti ēku iekšējie inženiertīkli, ventilācijas
īpašnieku un
sistēmas un veikti ugunsdrošības pasākumi;
individuālo dzīvojamo
izbūvēti vai atjaunoti ārējie inženiertīkli un pieslēgumi
māju iniciatīvām
centralizētajiem tīkliem vai atjaunotas autonomās
mājokļa renovācijā
siltumapgādes, ūdensapgādes, attīrīšanas u.c. sistēmas;
iegādātas un uzstādītas AER izmantojošu siltumenerģiju un
elektroenerģiju ražojošās iekārtas;
iegādātas un uzstādītas energoefektīvas aukstumapgādes
sistēmas (zemes aukstumsūkņi u.c.).
Dzīvokļu īpašnieku
Atbalsts māju vecāko izvirzīšanai, biedrību dibināšanai, (sociālas
organizāciju līdzdalības kampaņas);
veicināšana

7

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Mērķa
teritorija

Atbildīgais

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības
finansējums

20222023

Pašvaldība (NĪAP,
apvienību
pārvaldes), SPS

Valmieras
novads

288,
VP2 RV2
U2-2
(280)

20222028

Pašvaldība (AP,
NĪAP, apvienību
pārvaldes), SPS

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums

VP1 RV6

20232028

Pašvaldība (NĪAP,
apvienību
pārvaldes), SPS

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES,

Saskaņā ar Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plānu 2021-2030 un tā sastāvā izstrādāto Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģiju (projekts)
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Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Atbalsts iesaistei mājas apsaimniekošanā (nelielu grantu projektu
konkursi koptelpu remontam, teritorijas labiekārtošanai, lokāliem
inženiertīklu uzlabojumiem utt.);
Tehniskais atbalsts projektu pieteikumu sagatavošanā un piešķirto
līdzekļu apsaimniekošanā.

Nr.p.k.

Pasākums
Īres mājokļu
programmas izstrāde

Īres mājokļu, tostarp
sociālo mājokļu,
būvniecība

Sagaidāmie rezultāti

Izstrādāta mājokļu programma, definējot:
288
- attīstāmo mājokļu apjomu, veidus
- teritorijas (Valmiera, Seda, Strenči, Endzelē pie Rūjienas,
Mazsalacā, pie Burtniekiem, Rencēnos, Zilākalnā, Kocēnos, Rubenē,
Kauguros, Valmiermuižā 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.
Uzbūvētas dienesta viesnīcas un īres nami.
Izbūvēti sociālie dzīvokļi.

20222023

Pašvaldība (AP,
NĪAP, KPUAN,
VAA, apvienību
pārvaldes), SPS

Valmieras
novads

20232028

Pašvaldība (NĪAP),
NĪ attīstītāji,
iesaistot finanšu
institūcijas

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
privātais
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības
finansējums

Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES (ANM
3.1.1.4.i.),
privātais
finansējums

Mājokļu ilgtermiņa
kreditēšanas un
finansēšanas
mehānismu izveides
veicināšana

Ilgtermiņa dzīvojamā fonda programma - atbalsta instrumentu
komplekss mājokļu pieejamības nodrošināšanai (ilgtermiņa (uz 30
gadiem vai ilgāk) kreditēšanas un finansēšanas mehānisms sadarbībā
ar banku sektoru;
Kredītiestāžu reģionālās sadarbības veicināšana;

20232024

Pašvaldība,
finanšu iestādes,
tostarp Altum*

Valmieras
novads

Atbalsts ilgtspējīgu,
zemu būvniecības un
ekspluatācijas izmaksu
daudzdzīvokļu mājokļu
būvniecībai primāri
teritorijās ar jaunu
darba vietu potenciālu

Nodrošināts pašvaldības un valsts atbalsts ilgtermiņa aizdevumu ar
zemu procentu likmi zemu izmaksu mājokļu būvniecībai;
Realizēti publiskās un privātās sadarbības projekti, pašvaldībai
nodrošinot attīstītājus ar zemi projektu attīstībai un vienojoties par
komunikāciju un pievedceļu izbūvi;
Piesaistīts valsts atbalsts no bīstamo un strukturāli nolietoto
daudzdzīvokļu māju transformācijas fonda.

20232028

Pašvaldība, EM,
FM

Valmieras
novads

Valsts, ES (ANM
3.1.1.4.i.),
finansējums

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

Nodrošināts atbalsts granta veidā, kur tā apmērs atkarīgs no bērnu
skaita ģimenē, saskaņā ar Mājokļa pieejamības programmu
ģimenēm ar bērniem

20232028

valsts

Valmieras
novads

Valsts (NAP2027

Iesaistīšanās
normatīvo aktu un
kreditēšanas
nosacījumu izstrādē

Izstrādāti priekšlikumi, lai veicinātu ilgtermiņa kreditēšanas un
finansēšanas mehānismu ieviešanu, tostarp par šādiem
jautājumiem:
nodevu samazināšana būvniecībā,
administratīvo procedūru saīsināšana,
īres strīdu regulēšana,
pašvaldības-privātā partnerība,
krājaizdevu sabiedrību lomas stiprināšana maza un vidēja
apmēra kredītu pieejamībai uzņēmumiem (valsts investē),
finanšu kapitāla finansēšana u.c.

20232024

Pašvaldība,
finanšu iestādes,
tostarp Altum*

Valmieras
novads

indikatīvais
finansējums 27
500 000 EUR
apmērā no valsts
budžeta attīstības
daļas līdzekļiem),

ES finansējums
Pašvaldības
finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums
Valmieras pilsētas
paplašināšana un
jaunu dzīvojamās
apbūves teritoriju
sagatavošana

Sagaidāmie rezultāti
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.
Saskaņā ar Mājokļu attīstības programmu speciālistu piesaistīšanai
(VP2 U1 RV2 P3) 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.

Realizēts viedo ēku demonstrācijas projekts ar samazinātu zemo
emisiju risinājumu, būvrisinājumu apjomu, kas saistīts ar oglekļa
ietilpīgu ražošanu
Jaunu dzīvojamās
Izvērtēta novada pilsētu un ciemu teritoriju robežu pārkārtošanas
apbūves teritoriju
nepieciešamība, izvērtējot esošo komunālo tīklu un ielu tīkla
sagatavošana
attīstības iespējas un ekonomisko pamatojumu, dzīvojamās apbūves
tostarp Sedā, Strenčos, attīstības iespējas.
Endzelē pie Rūjienas,
Mazsalacā, pie
Attīstāmajās jauno mājokļu teritorijās izbūvēti centralizētas vai
Burtniekiem, Rencēnos, lokālas inženierapgādes sistēmas un sakaru tīkls, piekļuves ceļi
Zilākalnā, Kocēnos,
(ielas), uzlabota esošo ceļu kvalitāte, izbūvētas ilgtspējīgas
Rubenē u.c.
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.

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

20232028

Pašvaldība (AP,
NĪAP, VAA), SPS,
NĪ attīstītāji

Valmieras
novads

20232028

Pašvaldība (NĪAP,
apvienību
pārvaldes), SPS,
NĪ attīstītāji

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums

Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums
Pašvaldības policijas
kapacitātes
stiprināšana
Videonovērošanas
uzstādīšana parkos un
publiskajā ārtelpā

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Uzlabota materiāli tehniskā bāze;
Nodrošināti personāla kvalifikācijas paaugstināšana.

20222028

Uzstādītas videonovērošanas kameras (viedās novērošanas
VP2 RV5
sistēmas) nozīmīgākajās sabiedriskajās vietās;
U1-1
Nodrošināts pašvaldības dienestu IT aprīkojums, datu bāzes;
Uzlabota publisko teritoriju kontrole, noziedzīgu nodarījumu agrīna
diagnosticēšana.
Klaiņojošo dzīvnieku Pilnveidoti pašvaldību saistošie noteikumi;
uzraudzības pilnveide Pilnveidotas datu bāzes un uzlabota piekļuve to izmantošanai;
Veiktas darbinieku apmācības.

Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Glābšanas dienestu un
pašvaldības sadarbības
uzlabošana
Civilās aizsardzības
pasākumu plānošana

Līdzdalība ārkārtas situāciju seku likvidēšanā, tostarp datu sniegšana
valsts glābšanas dienestiem, speciālistu iesaiste;
Līdzdalība civilās aizsardzības mācību organizēšanā.
Izstrādāts civilās un aktualizēts aizsardzības plāns;
Izstrādāti viedi risinājumi iedzīvotāju apzināšanai.

Izpratnes veicināšana Paaugstinājusies sabiedrība digitālā un mēdijpratība, lai nekļūtu par
sabiedrībā par civilās viltus ziņu upuri un ruporu, prasmīgi un droši lietotu digitālos rīkus,
aizsardzības nozīmi
internetbanku, utt., zinātu, kā droši sazināties ar pašvaldību, valsts
institūcijām);

Īstenoša
nas laiks

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

20222028

20222028

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Pašvaldība (NĪAP),
pašvaldības
policija
Pašvaldība (NĪAP),
pašvaldības
policija

Valmieras
novads

Pašvaldība (NĪAP),
pašvaldības
policija

Valmieras
novads

Atbildīgais

Valmieras
novads

Mērķa
teritorija

Pastāvī
gi

Pašvaldība (NĪAP)

Valmieras
novads

Saskaņā
ar VUGD
plānu

VUGD, VP, NMPD,
pašvaldība (NĪAP)

Valmieras
novads

20222028

AM, IeM,,
pašvaldība (NĪAP,
ZSAN)

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
Pašvaldības,
valsts
finansējums
Pašvaldības,
valsts
finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums

Pašvaldības atbalsts
bijušo ieslodzīto un
probācijas klientu
resocializācijas
pasākumu veikšanai

Profilaktiski
izglītojoši pasākumi
jauniešu vidū

Nr.p.k.

Pasākums
Valmieras novada
brīvprātīgo
ugunsdzēsēju kustības
stiprināšana

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Apmācības par racionālu krājumu veidošanu, pirmās
nepieciešamības lietām;
Privātā partnerība materiāltehniskajiem resursiem (bāze ar
uzņēmumiem, kuri krīzes gadījumā gatavi nomāt / aizdot savu
tehniku apjomīgiem glābšanas darbiem);
Pirmās medicīniskās palīdzības kursu organizēšana, sabiedrības
informēšana par regulāru zināšanu atkārtošanas vajadzību.
Jaunatnes izglītošana aizsardzības un militārās sagatavotības
jautājumos sadarbībā ar Zemessardzi.
Sadarbība ar Valsts probācijas dienestu (VPD) bijušo ieslodzīto
reintegrācijai sabiedrībā.
Mazināti noziedzīgās uzvedības riski ieslodzītajiem un probācijas
klientiem soda izpildes laikā, tādējādi radot priekšnoteikumus
personas veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā pēc soda izpildes beigām,
tai skaitā aktīvai līdzdalībai sabiedrības procesos (arī nodarbināmības
jomā).
Veikti profilaktiski izglītojoši pasākumi jauniešu vidū, īpaši NEET
grupā.

Sagaidāmie rezultāti
Atbalsts Valmieras brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām un
komandām – nodrošināts materiāli tehniskā nodrošinājuma,
atalgojuma atbalsts, ugunsdzēsēju apmācībām, brīvprātīgo
ugunsdzēsēju apdrošināšana;
Sadarbība ar Valmieras BUB ugunsdrošības apmācību un praktiskās
nodarbību organizēšanā iestādēs un uzņēmumos.

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

20222028

Pašvaldība (SLP),
pašvaldības
izglītības, sociālo
pakalpojumu
iestādes, IeM, VP,
VPD, NVA

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība (IP),
VP, VPD

Valmieras
novads

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP1 RV3
U2

Pastāvī
gi

Atbildīgais
Pašvaldība (NĪAP)

Mērķa
teritorija
Valmiera,
Burtnieki,
Matīši,
Rencēni,
Ēvele, Ipiķi,
Lode,
Vilpulka,
Mūrmuiža,
Bērzaine,

Indikatīvs
finansējuma
avots

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības
finansējums
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Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

Dikļi,
Vaidava

Aizsargāt un saglabāt kultūrvēstures un dabas vērtības;
Veicināt kultūrvēsturisko un dabas objektu un teritoriju iekļaušanu ekonomiskajos un sabiedriskajos procesos

Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Publiskās ārtelpas
uzlabošana Valmieras
novada apdzīvotajās
vietās

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, caurlaidīgu zemes segumu) un publiski izmantojamus
dzeramā ūdens krānus zaļajās zonās.
Radīta mūsdienīga un funkcionāla ārtelpa, rūpējoties par bioloģisko
daudzveidību un nodrošinot dažādu iedzīvotāju grupu vajadzības
(vides pieejamība, ģimenes ar bērniem, jaunieši, seniori,
mājdzīvnieki).
Ierīkota publiskā ārtelpas teritorija Mazsalacā (Parka ielā 5a),
Mazsalacas pagasta Sēļos “Sēļu muižas kompleksā”, Ramatas
pagasta centrā, labiekārtots Vaidavas ciema centra laukums un tam
pieguļošā teritorija, teritorija pie Kocēnu estrādes, skulptūru parks
Gaujas malā Strenčos u.c. publiskās zonas.

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

20222028

Atbildīgais
Pašvaldība (NĪAP,
apvienību
pārvaldes)

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts (SAM
5.1.1.3.), ES
finansējums
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Pasākums
Bezmaksas interneta
piekļuves zonu (WiFi)
attīstība publiskajā
ārtelpā
Cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām piemērotu
maršrutu izveide
publiskajā ārtelpā

Nr.p.k.

Pasākums
Atpūtas vietu pie
ūdeņiem apkopošana,
izvērtēšana, tematiskā
plāna izstrāde

Pludmaļu un atpūtas
vietu pie ūdeņiem
labiekārtošana

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

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

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
apvienību
pārvaldes, ITC)

Valmiera

Valmieras pilsētā attīstīti pārvietošanās maršruti kā pamata kritēju
izmantojot cilvēku ratiņkrēslā pārvietošanās iespējas;
Izbūvēti lokāli vides pieejamības risinājumi, maršrutā iekļauti
pakalpojumi, objekti, kas aprīkoti vides pieejamības prasībām;
Uzlabota arī citu grupu - vecāka gada gājuma cilvēku, ģimeņu ar
ratiņiem, vājredzīgu cilvēku iespējas uzturēties ārtelpās.

20222028

Pašvaldība (SLP,
NĪAP) sadarbībā
ar organizācijām,
kuras pārstāv
cilvēkus ar īpašām
vajadzībām

Valmieras Pašvaldības,
novada
valsts, ES
apdzīvotās finansējums
vietas

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Apkopotas esošās atpūtas vietas pie ūdeņiem Valmieras novadā un VP3 RV2
to labiekārtojuma līmenis;
U3-2
Noteiktas potenciālās attīstāmās ūdensmalas un atpūtas vietas pie
ūdeņiem;
Izvērtētas nepieciešamās investīcijas pludmaļu labiekārtošanā
(piekļuves ceļi, labiekārtojuma līmenis, atpūtas inventārs u.c.);
Izvērtētas iespējas veidot oficiālas peldvietas, kā arī virzīt kādu no
oficiālajām iekšzemes ūdeņu peldvietām Zilā Karoga ekosertifikāta
saņemšanai nākotnē
Sagatavota informācija Valmieras novada teritorijas plānojumam.
Pilnveidotas esošās atpūtas vietas un pludmales atbilstoši
apmeklētāju skaitam un noslogojumam (piekļuves ceļi, atkritumu
apsaimniekošana, sporta un atpūtas infrastruktūra, ģērbtuves u.c.),
piemēram, pie karjera Sedā, pie Brandeļu, Vaidavas, Kocēnu,
Burtnieka un Trikātas ezera, pie mākslīgajām ūdenstilpēm un Gaujas
un citām upēm;

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

20222025

Pašvaldība (AP,
NĪAP, TP)

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
apvienību
pārvaldes)

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības
finansējums

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
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Pasākums

Publisko peldvietu
ierīkošana

Sadarbība ar
nekustamo īpašumu
īpašniekiem
ūdenstilpņu krastu
apsaimniekošanā un
pieejamības
nodrošināšanā
Pētījumi par
ūdenstilpju ekoloģiskā
stāvokļa uzlabošanu
un ūdenstilpju
izmantošanu
Kompleksu Burtnieka
ezera un citu
ūdenstilpju
apsaimniekošanas
projektu īstenošana

Sagaidāmie rezultāti
Ierīkotas jaunas pludmales un atpūtas vietas pie ūdeņiem, tostarp
izvērtējot aktīvās atpūtas veidus uz ūdens un motorizēta ūdens
transporta līdzekļu lietošanu.
Ierīkotas un uzturētas publiskās peldvietas Valmieras novada
publiskajās ūdenstilpēs, arī “Zilā karoga” pludmales.
Nodrošinātas drošības un higiēnas prasību ievērošana un sabiedrības
informēšana par peldūdeņu stāvokli u.c. (saskaņā ar Ministru
kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumiem Nr. 692 “Peldvietas
izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”)
Noslēgti līgumi par piekļuves ceļu nodrošināšanu, par teritoriju
uzturēšanu u.tml.;
Izveidoti sadarbības mehānismi ar valsts un privātā sektora
nekustamo īpašumu īpašniekiem.

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
apvienību
pārvaldes)

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
apvienību
pārvaldes)

Valmieras
novads

Pašvaldības
finansējums

Veikti pētījumi par zivju un citu ūdenstilpju resursu (sapropelis u.c.)
ilgtspējīga izmantošanu, izstrādāti pārdomātas ūdenstilpju
apsaimniekošanai veikšanai nepieciešamie ūdeņu un tiem pieguļošo
teritoriju attīstības, t.sk. telpiskās attīstības, dokumenti.

20222028

Pašvaldība (AP,
TP, NĪAP,
apvienību
pārvaldes)

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Piesaistot LIFE, Latvijas AP SAM u.c. finanšu instrumentu līdzekļus,
balstoties uz pielietojamu pētījumu par ūdenstilpju ekoloģiskā
stāvokļa uzlabošanu un ūdenstilpju resursu ilgtspējīgu izmantošanu
rezultātiem, īstenoti kompleksi Burtnieka ezera un citu Burtnieku
apvienības ūdens objektu apsaimniekošanas projekti, tostarp
izstrādāti ūdenstilpņu apsaimniekošanas plāni;
tiek veikti ūdenstilpņu apsaimniekošana (pļaušana, sadarbība ar
piekrastes īpašniekiem u.c.);
realizēti zivsaimniecības projekti zivju resursu aizsardzībai;
attīstīti tūrisma pakalpojumi;
veikti dabas aizsardzības pasākumi;
Iekārtotas publiskās teritorijas un atpūtas vietas un piekļuves
ūdenstilpnēm.

20222028

Pašvaldība (AP,
NĪAP, apvienību
pārvaldes),
VARAM, DAP,
NVO, privātais
sektors

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Līdzdalība ĪADT dabas Plānota pašvaldības līdzdalība konkrētu IADT aizsardzības un
aizsardzības plānu
apsaimniekošanas pasākumu ieviešanā tajās IADT, kurās ir notikusi
izstrādē un ieviešanā dabas aizsardzības plānu izstrāde.8
Veikti ĪADT dabas aizsardzības plānos iekļautie bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības, kā arī
apsaimniekošanas, t.sk. tūrisma un dabas produktu attīstības
pasākumi (Sadarbības partneris DAP) 2. kārtas. APIA.
Līdzdalība dabas parka Līdzdalība ĪADT dabas aizsardzības plānu izstrādē (esošais līdz 2019.
“Salacas ieleja” dabas gadam);
aizsardzības plāna
Apmeklētājiem nodrošināta un attīstīta Skaņākalna infrastruktūra.
izstrādē un ieviešanā
Līdzdalība dabas
Ramatas Lielezers publiskais ezers (tiek nodrošinātas makšķerēšanas
lieguma “Ziemeļu
iespējas).
purvi” dabas
Ramatas Lielezera apkārtnes apsekošanai ir izstrādāts tūrisma
aizsardzības plāna
maršruts un tiek organizētas ekskursijas
2018. – 2028. gadam
ieviešanā
Līdzdalība aizsardzības Līdzdalība īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un
un apsaimniekošanas apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā, nepieciešamības gadījumā
pasākumu īstenošanā iekļaujot dzīvotņu atjaunošanu un infrastruktūras izveidi
dabas liegumā
antropogēnās slodzes mazināšanai.
“Burtnieku ezera
pļavas”
Bioloģiskās
Līdzdalība īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un
daudzveidības
apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā, iekļaujot dzīvotņu
veicināšana, īstenojot atjaunošanu un infrastruktūras izveidi antropogēnās slodzes
apsaimniekošanas
mazināšanai;

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
(ANM 5.4.3.2.)

20222028

Pašvaldība (AP,
NĪAP, TP),
VARAM, DAP

Valmieras
novads

VP3 RV2
U3-2

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
TP), VOC, DAP

Valmieras
novads

VP3 RV2
U3-2

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
TP), DAP

Valmieras
novads

VP3 RV2
U3-2

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
TP), DAP

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
(ANM 5.4.3.2.)

20232028

Pašvaldība (NĪAP),
DAP

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
(ANM 5.4.3.2.)

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
(ANM 5.4.3.2.)
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
(ANM 5.4.3.2.)

8

2022.g. ir beidzies GNP, DP Salacas ieleja, DL “Burtnieku ezera pļavas” plānu darbības laiks, beigsies 2022. - AAA “Ziemeļgauja”, beigsies – DL Zilais kalns, DAplānu nav – 3
IADT
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Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

pasākumus un tūrisma Līdzdalība sugu aizsardzības plānu ieviešanā.
infrastruktūras
attīstību Natura 2000
teritorijās Valmieras
novadā

Nr.p.k.

Pasākums
Kapsētu teritoriju
apsaimniekošana,
kapsētu digitalizācija

Kapsētu teritoriju audits un vajadzību apzināšana;
Nepieciešamo kapsētu paplašināšanas un infrastruktūras plānošana.
Ieviesti digitalizācijas risinājumi apbedījumu veikšanā un kapsētu
apsaimniekošanā.
Veikta izpēte, lai izveidotu dzīvnieku kapsētu.

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
ITC)

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība (NĪAP)

Valmieras
novads

Patversmes ēku
būvniecība klaiņojošo
dzīvnieku uzturēšanās
nodrošināšanai

Veikta izpēte, lai izbūvētu patversmes ēkas un būves, ierīkotu
teritoriju, nodrošinātu aprīkojumu; Izstrādāts plāns turpmākajām
rīcībām, lai bezsaimnieku mājdzīvniekiem un dzīvniekiem tiktu
nodrošināti atbilstoši labturības apstākļi, kā arī lai Valmieras novadā
samazinātos klaiņojošo mājdzīvnieku skaits.

20222028

Pašvaldība (NĪAP)

Valmieras
novads

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Dzīvnieku kapsētas
ierīkošana

Nr.p.k.

Sagaidāmie rezultāti

Ainavas kvalitātes
Apzināts Ziemeļvidzemei raksturīgo ainavu kā potenciālais resurss;
mērķu sasniegšanas
Ainavas kvalitātes mērķu sasniegšanas instrumenti ir ieviesti tūrisma
instrumentu ieviešana kontekstā, lauksaimniecībā, mežu apsaimniekošanā
tūrisma kontekstā

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

20222028

Atbildīgais
Pašvaldība (AP,
TP)

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

72

Valmieras novada attīstības programma 2022. - 2028. Rīcības plāns. Redakcija 2.0
Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Pilsētvides ainavu
Īstenoti konkursi, skates u.tml. pasākumi sakoptas dzīves vides
kvalitātes veicināšana veicināšanai un novērtēšanai pilsētvidē.
Pieaugusi labiekārtotu un augstas kvalitātes ainavisku publisko
teritoriju platība, pieaudzis pilsētvides (mākslas, vides) objektu skaits
un daudzveidība un to iesaiste tūrisma piedāvājumā.

Nr.p.k.

Pasākums
Valmieras novada
kultūrvēsturisko
objektu atjaunošanas
programma

Trikātas pilsdrupu
konservācija un
attīstība

Sagaidāmie rezultāti
Apzinātas un kartētas Valmieras novadā esošās muižas, pilis,
vēsturiskā apbūve;
Noteikti kultūras pieminekļi un kultūrvēsturiskie objekti, kas veido
vietējās kultūras identitāti;
Apzināta situācija valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un
pašvaldības kultūrvēsturisko objektu attīstībā (veiktās izpētes,
koncepcijas, īpašnieki);
Nodrošināta sadarbība starp iesaistītajām pusēm, tostarp privāto
sektoru;
Izstrādāti priekšlikumi investīcijām.
Balstoties uz sagatavoto pilsdrupu attīstības konceptu un tehnisko
projektu, veikta pašvaldības īpašumā esošā valsts nozīmes
arhitektūras pieminekļa “Trikātas pilsdrupas” (valsts aizsardzības Nr.
6882) un valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa ”Trikātas viduslaiku
pils” (valsts aizsardzības Nr. 2392) konservācija – pilsdrupu mūru
nostiprināšana un aizsardzība pasākumi (norobežošana) teritorijā, kā
arī labiekārtošana (gājēju infrastruktūra).
Veicināta objekta sagatavošana turpmākai kultūrvēstures
saglabāšanai un tūrisma attīstībai.

Īstenoša
nas laiks

20222028

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais
Pašvaldība (AP,
TP, NĪAP)

Atbildīgais

Mērķa
teritorija
Valmieras
novada
pilsētas un
ciemi

Mērķa
teritorija

20222025

Pašvaldība (AP,
TP, NĪAP), NKMP

Valmieras
novads

20222026

Pašvaldība (NĪAP,
Brenguļu,
Kauguru, Trikātas
apvienības
pārvalde), NKMP

Trikātas
pagasts

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums,
SAM 5.1.1.6.

73

Valmieras novada attīstības programma 2022. - 2028. Rīcības plāns. Redakcija 2.0
Nr.p.k.

Pasākums
Mūrmuižas
nocietinājuma torņa
atjaunošana

Mujānu viduslaiku pils
Baltā torņa
restaurācija
Vaidavas pilskalna un
Vaidavas muižas
apkārtnes teritoriju
labiekārtošana

332.

Skatu torņa būvniecība
Zilākalnā, ceļu un taku
seguma uzlabošana

Sakrālā mantojuma
saglabāšana

Sagaidāmie rezultāti
Izstrādāta Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Mūrmuižas
nocietinātais tornis” (valsts aizs. Nr. 6902, datēts ar 16. gs. beigām)
attīstības koncepcija;
Izstrādāts pieminekļa restaurācijas projekts un veikti atjaunošanas
un restaurācijas darbi;
Izveidots tūrisma objekts atjaunotā tornī.
Atjaunots Mujānu baltais tornis un pilnveidota un labiekārtota
teritorija (valsts aizs. Nr. 2450);
Veicināta valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa iekļaušana tūrisma
maršrutos.
Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa (aizs. Nr. 2451) Vaidavas
pilskalna apkārtnes teritorijās 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.
Labiekārtota Vaidavas muižas (valsts aizs. Nr 6923) teritorija.
Nojaukts esošais, vidi degradējošais tornis valsts nozīmes
arheoloģijas pieminekļa “Zilais kalns ar Upurakmeni - kulta vieta un
viduslaiku kapsēta” teritorijā (valsts aizs. Nr. 2455);
uzbūvēts jauns skatu tornis, labiekārtots ceļa un taku segums un
atpūtas vietas infrastruktūra dabas liegumā “Zilaiskalns”.
Atbalsts draudžu iniciatīvām kultūrvēsturiskā mantojuma - valsts,
reģiona vai vietējās nozīmes aizsargājamu kultūras pieminekļu
statusā esošu dievnamu, kapelu, lūgšanu namu, kapliču, reliģisko
rituālu priekšmetu un tradicionālo konfesiju dievnamu saglabāšanai
un uzturēšanai Valmieras novadā (ēku atjaunošana, mākslas vērtību
restaurācija, teritoriju labiekārtošana u.c.);
Baznīcas tiek iekļautas tūrisma apritē, attīstot sakrālā tūrisma
pakalpojumus, kā arī integrējot novadpētniecības un kultūras
ainavas tūrisma produktos.
Tiek atjaunota pilsētvidei vai novadam raksturīga arhitektoniska vai
vēsturiska vērtība.
Uzlabota baznīcu teritoriju pieejamība sabiedriskās dzīves un
kultūras notikumu organizēšanai.

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

20222028

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums,
SAM 5.1.1.6.

Pašvaldība (NĪAP,
Brenguļu,
Kauguru, Trikātas
apvienības
pārvalde, AP, TP),
NKMP
Pašvaldība (NĪAP,
Kocēnu
apvienība)

Mūrmuiža

20232028

Pašvaldība (NĪAP,
Kocēnu
apvienības
pārvalde), valsts

Vaidavas,
Kocēnu
pagasti

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
Kocēnu
apvienības
pārvalde, AP, TP,
ZKAC)
Pašvaldība (KP,
apvienību
pārvaldes),
reliģiskās
organizācijas

Kocēnu
pagasts

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums,
SAM 5.4.3.2.

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

20222028

20222028

Kocēnu
pagasts

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums,
SAM 5.1.1.6.
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
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Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Kokmuižas kompleksa Turpināta Kokmuižas kompleksa teritorijas labiekārtošana.
teritorijas
labiekārtošana
Mazsalacas
Izstrādāta valsts nozīmes kultūras pieminekļa vienotas saglabāšanas
Valtenberģu muižas
un atjaunošanas koncepcija, ietverot kultūras pieminekļus
ansambļa atjaunošana “Valtenberģu muižas apbūve”(valsts aizs. Nr. 6907), “Pils” (valsts
aizs. Nr. 6908), “Klēts”(valsts aizs. Nr. 6909), “Parka paviljons” (valsts
aizs. Nr. 6910), “Parks” (valsts aizs. Nr. 6911) un “Staļļi” (valsts aizs.
Nr. 6912), iesaistot muižas teritorijā esošās iestādes (Mazsalacas
muzejs, Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļa,
Dienas aprūpes centrs) un iedzīvotājus.
Izbūvēta Valtenbergu muižas parka infrastruktūra – veikti zaļās
zonas labiekārtošanas darbi Parka ielā 31, Mazsalacā kompleksi
plānojot ar Mazsalacas Valtenberģu muižas ansambļa atjaunošanas
koncepcijā paredzētajiem pasākumiem
Naukšēnu muižas
Veikta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa un parka (valsts aizs.
apsaimniekošana un Nr. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917) infrastruktūras attīstība sadarbībā
izmantošanas
ar IZM, kas šeit izvieto sociālās korekcijas izglītības iestādi
veicināšana
"Naukšēni"9;
Izstrādāts tehniskais projekts, balstoties uz Naukšēnu muižas parka
labiekārtošanas metu, veikti labiekārtošanas darbi, izvietotas vairāk
informatīvās norādes par teritorijā esošiem dabas un arhitektūras
pieminekļiem, ierīkoti papildus apgaismojumu objekti, papildināti
reto koku un krūmu stādījumi.
Sadarbība ar „Naukšēnu Cilvēkmuzeja” speciālistiem vasaras
sezonas ekskursijām.
Ziemeļvidzemes dabas Pārbūvētas Burtnieku muižas ēkas Burtniekos Ezera ielā 6 un Ezera
un kultūrvēstures
ielā 8 (valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis “Parks” (valsts
izziņas centra izveide aizs. Nr.6899) Ziemeļvidzemes dabas un kultūrvēstures izziņas
Burtnieku muižā
centra izveides vajadzībām

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP2 RV5
U1-1

20222028

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pašvaldība (NĪAP,
Kocēnu
apvienības
pārvalde)
Pašvaldība (NĪAP,
Mazsalacas
apvienības
pārvalde)

Kocēnu
pagasts

Mazsalaca

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
Naukšēnu
apvienības
pārvalde)

Naukšēni

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

20222025

Pašvaldība (NĪAP,
TP, Burtnieku
apvienības

Burtnieku
pagasts

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums,
SAM 5.1.1.6.

20222028

9

bērni vecumā no 11 līdz 18 gadiem, kurus ievieto izglītības iestādē par Krimināllikumā minētiem noziedzīgiem nodarījumiem vai administratīviem pārkāpumiem uz laiku līdz
trīs gadiem (2019./2020.mācību gada beigās - 31.maijā - iestādē ievietoti 30 audzēkņi). Teritorija ir slēgta, nav publiski pieejama.
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Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Valmiermuižas torņa
rekonstrukcija un
Valmiermuižas
kultūrvēstures izziņas
centra izveide

Atjaunots reģiona nozīmes arhitektūras piemineklis “Valmiermuižas
tornis” (valsts aizs. Nr. 9301);
Valmiermuižas kultūrvēstures izziņas centra izveide reģiona nozīmes
arhitektūras piemineklī Valmiermuižas tornī.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Novada pilsētu un
ciemu koka apbūves
aizsardzības
programmas

Novada pilsētu un
ciemu parku
programma

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.
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.

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

20222024

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

pārvalde, TP,
NĪAP)
Pašvaldība (NĪAP,
Burtnieku
apvienības
pārvalde, TP)

Valmieras
pagasts,

Atbildīgais

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
AP, TP), privātais
sektors

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
AP, TP)

Indikatīvs
finansējuma
avots

Pašvaldības, ES,
privātais
Valmiermuiža finansējums,
SAM 5.1.1.6.

Indikatīvs
finansējuma
avots
Mazsalaca, Pašvaldības,
Rūjiena
valsts, ES,
u.c.
privātais
apdzīvotās finansējums
vietas
Mērķa
teritorija

Valmieras Pašvaldības,
novada
valsts, ES
apdzīvotās finansējums
vietas

76

Valmieras novada attīstības programma 2022. - 2028. Rīcības plāns. Redakcija 2.0
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Pasākums
Pašvaldības
administratīvo ēku
atjaunošana un
energoefektivitātes
uzlabošana

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Atjaunotas pārvaldes ēkas, samazinātas uzturēšanas izmaksas,
VP2 RV2
uzlaboti pašvaldības speciālistu darba apstākļi un iedzīvotāju
U2-2
pakalpojumu saņemšana, novērstas neatbilstības normatīviem,
(277)
uzlabota vides pieejamība.
Uzlaboti darba apstākļi iestādēm, kas izvietojas vienā ēkā ar pārvaldi;
Izveidoti labās prakses piemēri, vienlaikus ar atjaunošanu ieviešot
viedos risinājumus inženierapgādē, būvniecībā un pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanā.
Pašvaldības
Iestādes izmanto vienotu dokumentu pārvaldības sistēmas
administrācijas iekšējo risinājumu;
procesu un
iestādes izmanto elektroniskās komunikāciju platformas iekšējai
starpiestāžu
saziņai un zināšanu uzkrāšanai;
sadarbības
iestādes izmanto personālvadības sistēmas, personālvadības procesi
automatizācija
galvenokārt norit pašapkalpošanās sistēmās;
Elektroniskā sistēmā darbiniekiem ir piekļuve gan darba izpildes
novērtējumam, gan personāla kartiņai un atlikušo atvaļinājuma
dienu skaitam. Iestādes nodrošina piekļuvi darba līguma informācijai
un apgaitas lapām.)
Pašvaldības darbinieku Nodrošināta pašvaldības administrācijas, iestāžu un
kvalifikācijas
kapitālsabiedrību darbinieku apmācību programmas, izglītības
paaugstināšana,
paaugstināšanas kursi, līdzdalība nacionāla līmeņa organizācijās un
pieredzes apmaiņa un starptautiskos projektos un sadarbības tīklos (piemēram, līdzdalība
sadarbība
domnīcas Providus veiktajā projektā “Eiropas pārvaldības izcilības
zīme”, kas sniedz pašvaldībām iespēju, balstoties uz Eiropas
Padomes valstīs aprobētu metodoloģiju izvērtēt pašvaldības
pārvaldību dažādās jomās).

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības
finansējums

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
apvienību
pārvaldes)

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība (ITC,
apvienību
pārvaldes,
VPVKAC, DPKAC
u.c. pārvaldes un
struktūrvienības),
SPS

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts
(DDP2027)
finansējums

Pastāvī
gi

Pašvaldība (AP,
IP, VAA u.c.)

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
(ANM 3.1.1.2.i.)
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Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Pašvaldības vienotu
informācijas sistēmu
izveide un datu
uzkrāšana

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
(ANM 3.1.1.2.i.)

Izvērtēti un ieviesti vienoti Valmieras novada pašvaldības
grāmatvedības un personālvadības u.c. pakalpojumu sniegšanas
modeļi pašvaldības budžeta iestādēm;
Nodrošināta informācijas sistēmu sadarbspēja ar kapitālsabiedrību
informācijas sistēmām.
Pašvaldības speciālistiem pieejama digitālā datu bāze
(inventarizācijas lietas, topogrāfijas, īpašumtiesību apliecinošie
dokumenti u.c.). darbinieku apmācības
Pašvaldības
Apzināti pašvaldībai piederošie nekustamie īpašumi un izvērtēta to
nekustamā īpašuma
nepieciešamība funkciju veikšanai;
apsaimniekošanas
Plānota izmantošanas maiņa, atsavināšana, multifunkcionāla
uzraudzības sistēmas pašvaldībai piederošo ēku izmantošana.
izveide
Darbinieku apmācības
Pašvaldības
Izstrādāti jauni elektroniskie pakalpojumi;
pakalpojumu
Paaugstināts esošo e-pakalpojumu elektronizācijas līmenis;
elektronizācijas līmeņa No lietotāja perspektīvas ērti sasniedzama pašvaldība.
paaugstināšana
Darbinieku apmācības
Valmieras kā novada Stiprināta Valmieras novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju
IKT kompetenču
centra tehniskā un administratīvā kapacitāte;
centra lomas
Stiprināta Valmieras novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju
nostiprināšana
centra sadarbība ar pašvaldības iestāžu IKT struktūrvienībām, ar
teritoriālajām
Vidzemes augstskolu u.c.;
pārvaldes
Pieaugusi pašvaldības iestāžu komunikācija elektroniskā vidē, kā arī
struktūrvienībām,
komunikācija elektroniskā vidē starp pašvaldību, iedzīvotājiem un
iestādēm un
uzņēmējiem.
kapitālsabiedrībām

20222024

Pašvaldība
(DPKAC u.c.),
pašvaldības
iestādes

Valmieras
novads

20222024

Pašvaldība (NĪAP)

Valmieras
novads

Pašvaldības
finansējums

20222028

Pašvaldība (ITC),
iestādes, kapitālsabiedrības

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

20222028

Pašvaldība (ITC)

Valmiera

Pašvaldības,
valsts
(DTP2027), ES
finansējums

Attālinātā darbā
balstīta darba
organizācijas modeļa
izstrāde Valmieras
novada pašvaldībā

20222024

Pašvaldība (AP,
ITC, VAA, KPUAN)

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts
(DDP2027)
finansējums

Izstrādāts elastīgs, t.sk uz attālināto darbu balstīts modelis Valmieras
novada pašvaldībā, nosakot obligātos klātienē sniedzamos
pakalpojumus un citus pakalpojumus, kā arī aprīkojumu tehnisko
nodrošinājumu u.c. izmaksas speciālistu attālinātam darbam un
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Pasākums

Datu aizsardzības un
informācijas sistēmu
drošības uzlabošana
pašvaldības iestāžu
darbā
Pašvaldības atbalsts
IKT prasmju
paaugstināšanai
sabiedrībā

Sagaidāmie rezultāti
kārtību (procesu apraksti, kanāli, personālvadības jautājumi u.c.),
kādā iedzīvotājiem sniedz pašvaldības pakalpojumu attālināti.
Piemēroti valsts pārvaldē plānotā “Nākotnes biroja” principi
pašvaldības pārvaldībā.
Pašvaldībā un tās kapitālsabiedrībās ieviestas datoru aizsardzību
programmas, veiktas apmācības.

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

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

20222028

Pašvaldība (ITC,
DPKAC)

Valmieras
novads

Pašvaldības
finansējums

20222028

Pašvaldība (IP,
ITC), izglītības
iestādes,
bibliotēkas, ViA,
IZM, LIKTA,

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts
(DTP2027), ES
finansējums

Pašvaldības,
valsts
(DTP2027), ES
finansējums
Pašvaldības,
valsts
(DTP2027), ES
finansējums

RigaTech girls
Valmieras filiāle u.c.

Digitālo aģentu
sagatavošana
Vidzemes reģionam

Valmierā realizētas valsts programmas iedzīvotāju digitālo
pamatprasmju un jauniešu tehnoloģiju prasmju attīstībai,
komunikācijai un iesaistes veicināšanai;
Sagatavoti reģionālie digitālie aģenti.
Pašvaldības darbinieku Nodrošinātas IT apmācības pašvaldības un iestāžu darbiniekiem;
digitālās pratības
Nodrošināts IT aprīkojums.
paaugstināšana

20222028

IZM, VRAA,
pašvaldība (ITC),
ViA

Valmieras
novads

20222028

IZM, VRAA,
pašvaldība (ITC)

Valmieras
novads
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Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Klientu apmeklētāju Izveidots 31 KAC Valmieras novadā, tostarp septiņi VPVKAC,
centru (KAC) attīstība perspektīvā arī VPVKAC Valmierā (potenciālā vieta Raiņa ielā 14), 12
VPVKAC uz bibliotēku bāzes.
Informācijas
Mājas lapā valmierasnovads.lv pieejama aktuāla, ērta informācija,
pieejamības pilnveide plaši izmantoti sociālie tīkli;
par pašvaldības
Nodrošināta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas
pakalpojumiem
centru darbība;
Nodrošināti resursi drukāto materiālu pieejamībai (informatīvais
izdevums, afišas, sludinājumi u.c.);
Pieejami elektroniskie pakalpojumi un mobilā lietotne “Valmiera”;
Iedzīvotājiem pieejama ērta informācija par kultūras, izglītības,
sporta, tūrisma u.c. pasākumiem novadā.
Sociālā mārketinga
Jutīgi, problemātiski un jaunu kārtību noteicoši jautājumi (parādi,
paplašināšana
atkritumu šķirošana, pāreja uz elektronisko saziņu un norēķiniem
pašvaldības
u.tml.) tiek risināti dažādu sociālu kampaņu veidā un nodrošinot
komunikācijā ar
pašvaldības atbalsta pasākumus (neliela apjoma finansējums
iedzīvotājiem
vietējām iniciatīvām, māju apsaimniekošanas biedrību veicināšanai
u.tml.);
Īstenoti sociālā mārketinga pasākumi.
Sabiedrības jēgpilnas Attīstīti digitāli risinājumi, platformas vai rīki sabiedrības iesaistei,
līdzdalības
kas ļauj ātri un vienkārši noskaidrot sabiedrības nostāju konkrētos
instrumentu izstrāde jautājumos un ar konfigurācijas un parametrizācijas palīdzību, bez
papildus izstrādes darbiem, ļauj nodrošināt iestādēm līdzdalības
iniciatīvu izvietošanu savās mājas lapās (manabalss.lv piemērs).

VP2 RV1
U1

20222028

VP2 RV1
U1,
VP4

Pastāvī
gi

VP4 RV2

Pastāvī
gi

VP2 RV1

20222028

Līdzdalīgas publiskās
apspriešanas

VP1 RV6

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Plānošanas dokumentu, būvniecības publiskās apspriešanas,
pašvaldības saistošo noteikumu projektu u.c. darba uzdevumos
iekļautas augstas prasības sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai,

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts
finansējums
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pašvaldība
(DPKAC, ITC),
VPVKAC, VRAA
Pašvaldība (ZSAN,
ITC), pašvaldības
iestādes,
kapitālsabiedrības

Valmieras
novads

Pašvaldība
(KPUAN, ZSAN,
apvienību
pārvaldes),
pašvaldības
iestādes,
kapitālsabiedrības
Pašvaldība (ITC,
ZSAN),
DTP2027: Valsts

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Valmieras
novads

Pašvaldības
finansējums

Valmieras
novads

kanceleja atbildīga
par sabiedrības
līdzdalības iniciatīvu
pilna dzīvescikla
atbalsta risinājuma
izstrādi

20222028

Pašvaldība (AP,
ZSAN, DPKAC,
VPVKAC)
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Pasākums

Iedzīvotāju viedokļa
monitorings

Komunikāciju un
sabiedrisko attiecību
speciālistu apmācības

Nr.p.k.

Pasākums

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Sagaidāmie rezultāti
paredzot papildus pašvaldības resursus (finanses, darbiniekus)
līdzdalības pasākumu organizēšanai, plašu komunikācijas kanālu
lietošanu, tostarp interaktīvus un ģeotelpiskus rīkus, identificējot
interešu grupas un tās uzrunājot, nosakot pietiekamus termiņus
sabiedrības viedokļa izteikšanai un kvalificētu pašvaldības atbilžu
sagatavošanai, organizējot atbalsta platformas un pašvaldības darba
grupas.
Izstrādāti pašvaldības noteikumi un atbalsta platforma vienai no
līdzdalīgās apspriešanas formām – kolektīvā iesnieguma
iesniegšanai
Ikgadējas vispārīgas un tematiskas aptaujas par pašvaldības
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti;
Nodrošināta attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas
uzraudzība.
Nodrošinātas iespējas Komunikāciju un sabiedrisko attiecību
speciālistu apmācībām

Sagaidāmie rezultāti

Sadarbība ar VAS
Sadarbība ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” iegādē, apmaiņā,
“Valsts nekustamie nodošanā, kopēju projektu attīstīšanā u.c., lai nodrošinātu
īpašumi”
pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un valsts un pašvaldību
funkciju izpildi.
Elektronisko un
Izbūvēti elektronisko sakaru tīkli ar jaudu vismaz 100 Mbps
mobilo sakaru
pieejamību mājsaimniecībai;

Īstenoša
nas laiks

Pastāvī
gi

Pastāvī
gi

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

VP2 RV1
U4

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Pašvaldība (ZSAN,
AP), pašvaldības
iestādes,
kapitālsabiedrības
Pašvaldība
(ZSAN),
pašvaldības
iestādes,
kapitālsabiedrības

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

Valmieras
novads

Pašvaldības, ES
finansējums

Valmieras
novads

Pašvaldības, ES
finansējums

Mērķa
teritorija

20222028

Pašvaldība (AP,
KPUAN, NĪAP),
VNĪ

Valmieras
novads

20222028

SM, VRAA,
pašvaldība (ITC,

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
Pašvaldības,
valsts (atbilstoši
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Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Uzsākta 5G mobilo sakaru tīkla ieviešana ārpus Valmieras;
Līdzdalība EISI finansētos 5G projektos ar mērķi uzlabot interneta
pieejamību un radīt infrastruktūru sensoru un IoT tīklu izvēršanai
prioritāri plānoto ielu, ceļu, publiskās ārtelpas, publisko ēku un būvju
u.c.) izbūves vai esošās infrastruktūras pārbūves projektos, tā
savietojot ar nākotnes viedās pilsētas risinājumu vajadzībām un
nākotnes sakaru infrastruktūras vajadzībām (atbilstoši DTP2027)
Elektroapgādes
Sadarbībā ar AS “Sadales tīkls” plānota elektroapgādes tīklu attīstība
attīstība mājokļu un un jaudu palielināšana jaunās apbūves teritorijās un esošajās apbūves
uzņēmumu
teritorijās;
attīstībai
Sadarbībā ar AS “Sadales tīkls” un privāto sektoru tiek veicināta
atjaunīgo energoresursu iekārtu būvniecība un elektroenerģijas
ražošana.
Sabiedriskā
Iedzīvotājiem ērtu starppilsētu sabiedriskā transporta atiešanas un
transporta
pienākšanas laiku plānošana;
pieejamības
Vilcienu un autobusu kustības grafiku saskaņošana;
uzlabošana
Vienotās biļetes sistēmas attīstība;
Vienota vietne sabiedriska transporta laikiem, maršrutiem ar
pārskatāmu un viegli atrodamu informāciju u.c. nacionālā līmenī
ieviestie mobilitātes pakalpojumi ir īstenoti arī Valmieras novadā.
Meža ceļu tīkla
Sadarbībā ar AS “Latvijas Valsts meži” tiek plānots Valmieras novada
attīstība lauku
meža ceļu tīkls, tā integrēšana pašvaldības autoceļu tīklā, tostarp
teritoriju
nodrošinot apdzīvoto vietu sasniedzamību un meža rekreācijas
sasniedzamības
objektu pieejamību.
uzlabošanai
Līdzdalība
Pašvaldība iesaistās nacionālā līmeņa investīciju plānošanā.
nacionālā līmeņa
investīciju
plānošanā

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

infrastruktūras
attīstība

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

VAA, VPRī), ViA,
privātais sektors

Indikatīvs
finansējuma
avots
DTP2027), ES
finansējums

VP2 RV3,
VP3

Pastāvī
gi

AS “Sadales tīkls”,
pašvaldība (NĪAP),
SPS, privātais
sektors

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums

VP2 RV1
U2-3

20222028

LDz, PV un ATD,
pašvaldība

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums

VP2 RV1
U2-1

Pastāvī
gi

AS “Latvijas Valsts
meži”

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums

VP3 RV1
U1

20222028

Pašvaldība (VAA,
KPUAN)

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts
finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Valmieras novada
Valmieras novada pašvaldība iesaistās sadarbības tīklos, nodrošinot
pašvaldības līdzdalība pieredzes apmaiņu un sadarbībā ar partneriem īstenojot projektus,
sadarbības tīklos
tā uzlabojot pašvaldības atpazīstamību, tūrisma attīstību un Eiropas
un pasaules dienas kārtības mērķu sasniegšanu (Hanzas pilsētas
savienība, Eiropas pilsētu mēru paktu parakstījušo pašvaldību tīkls
u.c.)
Valmieras novada
Valmieras kā Igaunijai draudzīgākās pilsētas tūrisma stratēģijas
saišu stiprināšana ar paplašināšana uz novada teritoriju;
Igauniju
Tiek attīstīti un ieviesti sadarbības projekti;
Notikuši pieredzes apmaiņas braucieni;
Izstrādāts un tiek komunicēts kopējs tūrisma piedāvājums:
Gastronomiskais tūrisms, Livonijas garšas,
Dārza pērles;
Via Hanseatica un Vidzemes šosejas tūrisma attīstības koridori;
Sadarbība starptautisko velo maršrutu EiroVelo Nr.11 tūrisma zonas
ietvaros (EiroVelo Nr.11 Austrumeiropas maršruts: DaugavpilsRēzekne-Madona-Ērgļi-Vecpiebalga-Nītaure-Sigulda-Cēsis-SmilteneValka-Tartu)

Nr.p.k.

Pasākums
Kultūras, sporta un
tūrisma
piedāvājuma
koordinēšana
Vidzemē
Vidzemes reģiona
mēroga projektu
sagatavošana un
ieviešana

Sagaidāmie rezultāti
Lielāko Vidzemes pilsētu kultūras, sporta, tūrisma, tirgu un citu
publisku pasākumu kalendāra monitorings.
Pašvaldību sadarbība Valmieras, Cēsu un Smiltenes kultūras, sporta
un tūrisma pasākumu plānošanā, papildinošu aktivitāšu plānošana,
koordinēšana.
Valmieras novada pašvaldībā stiprināta projektu ieviešanas
kapacitāte;
Kopēji izstrādāti un ieviesti reģiona mēroga projekti (Life magic
projekts, Vidzemes nodarbinātības inovāciju programma u.c.).

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP3 RV1
U3

VP3 RV1
U3, U6

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

20222028

Pašvaldība (ZSAN,
VAA u.c.)

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība (TP,
AP, ZSAN,
apvienības
pārvaldes u.c.),
VPR

Valmieras
novads

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP3 RV2
U3

20222028

Pašvaldība (KP,
TP, SP, AP), VPR,
kaimiņu
pašvaldības

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība (AP,
VAA, TP, IP, KP
u.c.), VPR,

Valmieras
novads

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pašvaldības, ES
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
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Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Nozīmīgai projektu daļai Valmieras novada pašvaldība ir vadošais
projektu ieviesējs.

Nr.p.k.

Pasākums
Valmieras novada
zīmola grafisko
vadlīniju izveide
Valmieras novada
zīmolvedības un
mārketinga
komunikācijas
stratēģijas izstrāde

Nr.p.k.

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

kaimiņu
pašvaldības

Definēti vienota Valmieras novada identitātes elementi un
zīmolvedības stratēģiskās vadlīnijas

20222023

Pašvaldība (ZSAN)

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības
finansējums

Izstrādāta Valmieras novada zīmolvedības un mārketinga
komunikācijas stratēģija, nodrošinot visu pašvaldības struktūrvienību
un kapitālsabiedrību stratēģijās zīmola komunikācijas iekļaušanu

20222024

Pašvaldība (ZSAN)

Valmieras
novads

Pašvaldības
finansējums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Visu pašvaldības
nozaru struktūrvienību
un kapitālsabiedrību
zīmolvedības
pasākumu ieviešana
Valmieras uzņēmumu
popularizēšana un

Visu nozaru stratēģijās ir paredzēti(iekļauti) Valmieras novada zīmola
komunikācijas pasākumi – pasākumi, inovatīvas idejas, radošums,
jauni tūrisma pakalpojumi, cilvēkkapitāls, profesijas, vides objekti,
pilsētas dizains un pilsētvides atjaunināšana u.tml.).
Sadarbība ar Pasaules latviešu organizāciju, dalība Pasaules latviešu VP1 RV1
ekonomikas foruma organizēšanā u.tml. pasākumi;
U2, U3

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

20222028

Pašvaldība (IP, KP,
SP u.c.)

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība
(KPUAN, VAA,

Valmieras
novads

Īstenoša
nas laiks

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības, ES
finansējums

Pašvaldības,
privātais u.c.
finansējums
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Pasākums
dalība starptautiskajās
izstādēs
Nozīmīgākie Valmieras
novada zīmola nesēji Valmieras novada
personības

Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Pašvaldība iesaistās sadarbības tīklos un projektos (Hanzas pilsētas (381,
savienība, projekti ar Vidzemes plānošanas reģionu u.c.)
383.)
Valmieras novada zīmolvedības pasākumi tiek realizēti sadarbībā ar VP3 RV2, 2022novada uzņēmējiem, kultūras, sporta un sabiedriskiem darbiniekiem, RV3
2028
politiķiem – Valmieras novada “vēstniekiem” – sabiedrībā populāriem
cilvēkiem, kuru izcelsme vai dzīves vieta saistāma ar Valmieras
novadu un kuri sasnieguši izcilību savās jomās.

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Zīmolvedības izcilības Starptautiska zīmolvedības izcilības pasākuma izstrāde un īstenošana VP2 RV3
pasākuma īstenošana Valmieras novadā, piesaistot Latvijas un starptautiskus zīmolvedības U3-2
ekspertus, interesentus, kā arī veidojot novada sasaisti ar šo
pasākumu ilgtermiņā.
Zīmolvedības pasākumu īstenošana.

Īstenoša
nas laiks

sākot
ar
2023.
gadu

Atbildīgais
VPRī), VPR,
uzņēmumi
Pašvaldība
(KPUAN, VAA,
VPRī), uzņēmumi

Atbildīgais
Pašvaldība (ZSAN,
VAA, VPRĪ u.c.)
sadarbībā ar
partneriem

Mērķa
teritorija

Valmieras
novads

Mērķa
teritorija
Latvija

Indikatīvs
finansējuma
avots

Pašvaldības,
privātais
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības un
sadarbības
partneru
finansējums
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IP3 Rosīga ekonomika
VP3 Industrializācija un modernizācija

Nr.p.k
.

Pasākums
Valmieras industriālo
parku izveide

Sagaidāmie rezultāti

Izveidota aprites ekonomikas nacionālās industriālās teritorijas
“Kauguru mežs” infrastruktūra, tostarp sanēta piesārņota teritorija,
atjaunota degradētā teritorija, izbūvētas ēkas industrijas
vajadzībām, izbūvēti inženiertīkli, attīrīšanas ietaises un piekļuves
ceļi (ielas), kā arī uzlabota esošo ceļu kvalitāte.
Veikta Eksporta un Zāļu ielas un inženierkomunikāciju izbūve,
Dzelzceļa, Rūpniecības un Pleskavas ielu pārbūve ar
inženierkomunikācijām. Izbūvētas ražošanas telpas un loģistikas
infrastruktūra. Izbūvēta jauna ražošanas ēka. Izveidotas jaunas 122
darbavietas.
Neizmantoto ēku un Apdzīvoto ciemu centros ir sakārtoti bijušie saimnieciskie objekti
teritoriju pielāgošana (darbnīcu, garāžu, cehu, saimniecības ēkas u. tml.) un tiek
vietējās
piedāvātas telpas un teritorijas vietējiem uzņēmējiem;
uzņēmējdarbības
Attīstīti kopdarba biroji (attālinātā darba atbalstam, kopdarbam),
aktivitātēm novada
sagatavotas nomas telpas pakalpojumu uzņēmumiem un ražotnēm.
apdzīvotajās vietās
Neizmantoto ēku un teritoriju pielāgošanas iniciatīvas vietējām
kopienām, piem., “Atvērtā garāža”.
Loģistikas teritoriju
Sakārtota teritorijas infrastruktūra: izbūvēti inženiertīkli, attīrīšanas
attīstīšana Kocēnu
ietaises un piekļuves ceļi (ielas).
pagasta “Viesturos”
Sadarbībā ar uzņēmējiem attīstīta teritorijas izmantošanas
pie autoceļa A3
koncepcija.

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

20222028

Pašvaldība
(KPUAN, VAA,
Brenguļu,
Trikātas, Kauguru
apvienības
pārvalde, VPRī),
uzņēmumi

teritorijas
Valmierā,
Kauguru
pagastā

20222028

Pašvaldība
(KPUAN, VAA,
apvienību
pārvaldes),
uzņēmumi

Mazsalaca,
Rūjiena
u.c.
apdzīvotās
vietas

Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums

20222028

Pašvaldība
(KPUAN, VAA,
Kocēnu
apvienības
pārvalde),
uzņēmumi

Kocēnu
pagasts

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
(TPF, ANM, EIB)
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Nr.p.k.

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Mazsalacas bijušā
“Zivju ceha” teritorijas
sagatavošana
uzņēmējdarbībai

Izveidota industriālas teritorijas infrastruktūra: veikta īpašumu
piederības analīze, sakārtota teritorija, izbūvētas ēkas industrijas
vajadzībām, izbūvēti inženiertīkli, palielināta elektrojauda,
sakārtotas attīrīšanas ietaises un piekļuves ceļi (ielas), kā arī uzlabota
esošo ceļu kvalitāte.

20222028

Zaļās industriālās
teritorijas
sagatavošana
Valmiermuižā

Attīstīta uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra (saskaņā ar
komersantu pieprasījumu), t.sk. “zaļo” industriālo zonu izveide un
uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras
izveide Valmiermuižā, Alejas un Valmiermuižas ielu rajonā
(Valmieras cietuma raj.)

20222028

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Aprites ekonomikas
Izveidots biznesa atbalsta centrs;
VP1 RV1
biznesa atbalsta centra Veicināta ātrāka Vidzemes reģiona energoietilpīgāko nozaru
U2
izveide Valmierā
uzņēmumu pārkārtošanās uz zaļo ekonomiku un aprites ekonomikas
attīstību reģionā, vairojot resursu produktivitāti un atkārtotu
izmantošanu;
Atbalstīti uzņēmumi un jaunuzņēmumi ražošanas procesu
uzlabošanā, jaunu produktu ieviešanā vai darbības pārprofilēšanā,
tādējādi samazinot CO2 emisiju līmeni;
Veicināta biznesa ideju autoru un jaunuzņēmumu iesaiste
pirmsinkubācijas un inkubācijas aktivitātēs;
Realizēti demonstrācijas projekti energoresursu izmaksu būtiskai
samazināšanai un enerģijas ražošanai no atjaunojamajiem
resursiem;
Radītas jaunas darbavietas aprites ekonomikā (tostarp cilvēkiem ar
kustību traucējumiem).

Īstenoša
nas laiks

20222028

Atbildīgais
Pašvaldība
(KPUAN, VAA,
Mazsalacas
apvienības
pārvalde),
uzņēmumi
Pašvaldība
(KPUAN, VAA,
Burtnieku
apvienības
pārvalde),
uzņēmumi

Atbildīgais
Pašvaldība
(KPUAN, VAA),
SIA ""ZAAO"",
Latvijas Koka
būvniecības
klasteris, Zaļo un
viedo tehnoloģiju
klasteris, Pārtikas
bioekonomikas
klasteris

Mērķa
teritorija
Mazsalaca

Valmieras
pagasts

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
(TPF, ANM, EIB)
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
(SAM 6.1.1.3.)

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
(TPF, ANM, EIB)
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Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Investoru piesaiste un
vietējā atbalsta
nodrošināšana
industriālajos parkos

Nodrošināta digitāla un GIS tehnoloģijās balstīta mārketinga
informācijas pakete investoriem par biznesa teritorijām Valmieras
novadā un uzņēmumiem;
Veikti investoru piesaistes pasākumi dažādos vadības un biznesa
līmeņos, tostarp starptautiskos pasākumos;
Piesaistīti investori no Latvijas un ārvalstīm;
Nodrošināta regulāra atbalsta un sadarbības platforma investoriem
pašvaldībā (investoru zaļais ceļš).
Atbalsts no vietējiem Pasākuma ietvaros sniegts atbalsts no vietējiem resursiem
resursiem ražojošiem (kokapstrāde, pārtikas, derīgo izrakteņu u.c.) ražojošiem
uzņēmumiem un jaunu uzņēmumiem un veicināta jaunu uzņēmumu piesaiste.
uzņēmumu
piesaistīšana

Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Pašvaldība (VAA,
VPRī, KPUAN),
VPR, uzņēmumi

teritorijas
Valmierā,
Kauguru
pagastā ap
autoceļu
A3

20222028

Pašvaldība (VAA,
VPRī, KPUAN),

Valmieras
novads

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Īstenoša
nas laiks

20222028

Aprites ekonomikas
tīkla attīstība stikla
šķiedras produktu
noietam

20222024

VP1 RV1
U1, U2

Mērķa
teritorija

Pastāvī
gi

Uzņēmumu
Sadarbība ar Pasaules latviešu organizāciju, dalība Pasaules latviešu VP1 RV1
eksportspējas un
ekonomikas foruma organizēšanā u.tml. pasākumi.
U1, U2
starptautisko kontaktu
veicināšana

Interreg projekta "Glass Circle" ieviešana.

Atbildīgais

Pašvaldība
(KPUAN, VAA,
VPRī), NVO,
uzņēmumi,
amatnieku
kameras
Pašvaldība
(KPUAN, VAA,
VPRī),

Valmieras
novads

Valmiera

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības
finansējums

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums

Pašvaldības, ES,
privātais
finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Vidzemes STEM centra Ēku renovācija un būvniecība, izglītības programmu izveide,
izveide Valmierā
aprīkojuma nodrošināšana, metodiskais darbs, darbības uzsākšana
u.tml.
Augstākās izglītības un Izveidota Vidzemes Augstskolas, Valmieras tehnikuma un Valmieras
profesionālās izglītības mākslas un dizaina vidusskolas papildu infrastruktūra un iegādāts
iestāžu infrastruktūras aprīkojums.
pilnveidošana mācību
virzieniem aprites
ekonomikas
prioritārajās nozarēs

Nr.p.k.

Pasākums
Jauniešu
nodarbinātības
veicināšana un
brīvprātīgā darba
veicināšana sadarbībā
ar uzņēmumiem

Karjeras izglītības
attīstība un reģionālā
karjeras izglītības
centra izveide

Sagaidāmie rezultāti
Iedibināta brīvprātīgā darba sistēma pašvaldības iestādēs un
kapitālsabiedrībās (materiālā bāze, tehniskais nodrošinājums);
Izveidots brīvprātīgā darba koordinēšanas mehānisms Valmieras
novada pašvaldībā (brīvprātīgā darba un darba prakšu datu bāze,
ēnošanas, karjeru dienu u.c. pasākumu kalendārs, motivējošas
iesaistīšanās akcijas un projekti).
Organizēti pasākumi jauniešu jaunuzņēmumiem, sociāliem
uzņēmumiem u.c. sadarbībā ar skolām, amatnieku kamerām,
zemnieku saimniecībām un uzņēmumiem.
Realizētas karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras
konsultāciju aktivitātes Valmieras novadā (tostarp izmantojot
nacionālo informācijas tiešsaistes resursu jauniešu mērķauditorijai
par izglītības un profesionālās karjeras piedāvājumu, uz apvienotās
NIID.LV datubāzes un tīmekļvietnes „Profesiju pasaule”, bāzes
(IAP2027));
Tiek veikta karjeras izglītības aktivitāšu un pasākumu koordinēšana
un metodiskais atbalsts visās izglītības pakāpēs un veidos.

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP1 RV1
U2

20222025

VP3 RV1 2022U2-1
2028
(32.), U22 (36.)

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP1 RV5

20222028

VP1 RV1
U1-5-1

20222028

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Pašvaldība (VAA,
IP, AP, KPUAN)

Vidzeme

Pašvaldība (VAA,
VPRī), uzņēmumi,
ViA, VT, VMDV

Valmiera

Atbildīgais
Pašvaldība (IP),
IZM (IAP2027),
pašvaldības
iestādes, jauniešu
dome,
kapitālsabiedrības
, NVO, uzņēmumi,
amatnieku
kameras
Pašvaldība (IP),
IZM

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads

Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
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Pasākums

Profesionālās izglītības
audzēkņu praktisko
iemaņu attīstīšana
darba vidē
Darba prakses un
brīvprātīgā darba
atbalsta sistēmas
izveide jauniešiem,
t.sk. jauniešiem NEET
situācijā
Sadarbība ar
mūžizglītības
(neformālās,
pieaugušo)
pakalpojumu
sniedzējiem

Nr.p.k.

Pasākums
Veselīga uztura
programma
izglītības iestādēs

Indikatīvs
finansējuma
avots

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP1 RV1
U2

20222028

Pašvaldība (IP),
IZM, uzņēmumi

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

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

VP1 RV5

20222027

Pašvaldība (IP),
NVA

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts
(SADTP2027), ES
finansējums

Izveidota mūžizglītības (neformālās, pieaugušo izglītības)
pakalpojumu sniedzēju datu bāze;
Sadarbība ar pieaugušo izglītības pakalpojuma sniedzējiem
piedāvājuma apzināšanā Valmieras novadā, balstoties uz vietējā
darba tirgus vajadzībām;
Tiek veikti informēšanas un motivēšanas pasākumi, lai iedzīvotājus
aicinātu mūžizglītības un pieaugušo izglītības programmās.

VP1 RV1
U1-5-1

katru
gadu

Pašvaldība
(IP), bibliotēkas,
NVO, privātais
sektors

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts (IAP2027),
ES finansējums

Sagaidāmie rezultāti
Izveidots reģionālais karjeras izglītības centrs.
Darba telpu un aprīkojuma nodrošināšana;
Praktikanti prakses laiku strādā Valmieras novada vietējos
uzņēmumos.

Sagaidāmie rezultāti

Pašvaldības iestāžu sadarbība ar novada lauksaimniecības
uzņēmumiem un pārtikas ražotājiem;
Sadarbībā ar vietējiem lauksaimniekiem izglītības iestādēs tiek
nodrošinātas Veselīgas un drošas skolu vides programmas (veselīgs
uzturs, dzeramā ūdens patēriņa palielināšana, lai mazinātu cukuru
saturošu bezalkoholisko dzērienu patēriņu u.c.)
Novadā izaudzētās Vietējo lauksaimniecības produktu popularizēšana un vietējā patēriņa
pārtikas
veicināšana;
programma

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP1 RV1
U2

20222028

Pašvaldība (IP),
izglītības iestādes,
uzņēmumi

Valmieras
novads

VP1 RV6
U5

20222028

Pašvaldība (AP,
KPUAN, ZSAN),
uzņēmumi

Valmieras
novads

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts (SVP2027),
ES, privātais
finansējums

Pašvaldības,
valsts (SVP2027),
ES, privātais
finansējums
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Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Pašvaldību iestāžu, kurās sniedz ēdināšanas pakalpojumus,
nodrošināšana ar vietējo lauksaimniecības produkciju (iepirkumi,
piegādes līgumi).
Lauku tirgu kustība Izstrādāta Valmieras novada koncepcija par tirgu kā kultūrvietu;
Izstrādāts novada tirgus kustības pārvaldības modelis;
Apzinātas iespējamās tirgus laukuma vietas Valmieras novadā;
Izstrādāta tematiska tirgus programma, piesaistot lauku ražotāju
kooperatīvus, zemnieku un mājražotāju organizācijas un aktīvistus.
Tirgus laukumu
Izbūvēti tirgus laukumi, komunikācijas, nojumes, nodrošināts laukumu
iekārtošana novada labiekārtojums;
apdzīvotajās vietās Izstrādāta tirgus apsaimniekošanas kārtība
(piem. Sedas tirgus u.c.)
Nišu tūrisma
Valmieras restorānu nedēļa u.c. pasākumi novadā izaudzētās pārtikas,
attīstība (gardēžu produktu un to ražojošo uzņēmumu un tūrisma uzņēmumu klāsteru
tūrisms)
veidošanai, reklamēšanai.
Vietējo produktu
atpazīstamības
zīmola izveide

Nr.p.k.

Pasākums

Vietējā produktu ķēde – atpazīstamības zīmols pārtikas ražotājiem,
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem

Sagaidāmie rezultāti

Eiropas Digitālā
Valmieras ITC ir ieguvis Eiropas Digitālā inovāciju centra (EDIC)
inovāciju centra (EDIC) Vidzemes nodaļas statusu.

Indikatīvs
finansējuma
avots

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP1 RV2

20222028

Pašvaldība (TP,
KP, AP, ZSAN, TIC)

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums

VP1 RV2

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
apvienību
pārvaldes)

Valmieras
novads

VP1 RV2, 2022RV3
2028

Pašvaldība (TP)

Valmieras
novads

VP1 RV2, 2022RV3
2028

Pašvaldība (TP,
ZSAN)

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums
Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP2 RV6
U2

20222028

Atbildīgais

Atbildīgais
Pašvaldība (ITC),
SM, ViA, privātais
sektors

Mērķa
teritorija

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības, ES
(ANM 2.2.1)
finansējums
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Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Tā darbības mērķis - veicināt uzņēmumu digitālo briedumu, sekmēt
progresīvu digitālo tehnoloģiju plašu ieviešanu rūpniecībā, publiskā
sektora organizācijās un akadēmiskajās iestādēs.
Centrs sadarbībā ar ViA un IKT uzņēmumiem ir piekļuves punkts
jaunākajām digitālajām spējām, tai skaitā augstas veiktspējas
datošanai, mākslīgajam intelektam, kiberdrošībai, kā arī citām
esošām inovatīvām tehnoloģijām, piemēram, svarīgām
pamattehnoloģijām, kas pieejamas arī ražojošās laboratorijās
(fablabs) vai pilsētlaboratorijās (citylabs).
Centrs ir vienas pieturas aģentūra piekļuvei pārbaudītām un
validētām tehnoloģijām, sekmēs atvērtu inovāciju, atbalstīs
padziļinātas digitālās prasmes. Digitālās inovācijas centru tīklam
jāveicina tālāko reģionu dalība digitālajā vienotajā tirgū
Turpmākajā darbībā centrs darbojas ar mērķi un nodrošina:
 Uzņēmumu digitālā brieduma auditu veikšanu;
 Konsultāciju un pakalpojumu sniegšanu;
 Finansējuma piešķiršanu (ANM 2.2.1.4.i.).
Uzņēmumu apmācības Sniegts atbalsts vietējiem uzņēmumiem, sadarbojoties ar LIKTA un
digitālajai
Latvijas IT klasteri, Latvijas digitālo akseleratoru un EDIH tīklu, lai
transformācijai
veicinātu mākoņdatošanu, datu atkārtotu izmantošanu.

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots

Vidzemes nodaļas
izveide Valmierā

20222028

Pašvaldība (ITC),
ViA, VT, IKT
uzņēmumi

Valmieras
novads

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

20222028

Pašvaldība (AP,
VAA), ViA

Valmieras
novads

Sadarbība ar
Galvenās atbalstāmās IKT nozares saskaņā ar Valmieras viedo
Valmieras novada IKT stratēģiju: programmatūras ražošana, platjoslas interneta attīstība,
nozarēm
5G koridoru ieviešana u.c.

20222028

Pašvaldība (AP,
ITC, KPUAN,
VAA), ViA

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts
(DTP2027), ES
finansējums
(ANM 2.2.1.)
Pašvaldības,
valsts
(DTP2027), ES
finansējums
(ANM 2.2.1)
Pašvaldības,
valsts
(DTP2027), ES
finansējums
(ANM 2.2.1.)
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Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

IT uzņēmumu klasteru Valmiera, kurā atrodas pašvaldības ITC ar EDIC statusu, ViA un IT
veicināšana
uzņēmumi, veidojas kā kopīgais novada centrālais punkts kompetences centrs un tādējādi veicina IT industrijas uzņēmumu
klasteru vidi.
Valmiera – viedo
Mērķis kļūt par pilsētu ar viedu un energoefektīvu infrastruktūru,
tehnoloģiju testēšanas kuras optimālu pārvaldību nodrošina lietu internets (IoT), datu
un eksperimentēšanas analītika (Big data) un mākslīgais intelekts (AI);
vide
Izstrādātas programmatūras dažādu pašvaldības funkciju
digitalizācijai, piemēram, mājsaimniecību ūdensapgādes un
notekūdeņu risinājumu pārraudzībai, nelegālo atkritumu izmešanas
vietu uzskaitei, viedo informācijas zīmju uzstādīšanai un vadībai
pašvaldības publiskajos parkos un teritorijās, stāvvietu pārraudzībai
un automašīnu, velosipēdu un citu mikromobilitātes rīku uzskaitei,
bioloģiskās daudzveidības monitoringam pilsētā, AER iekārtu vadībai
pilsētā u.c.

Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Pilna cikla pašvaldības Izstrādāti augsta elektronizācijas līmeņa pašvaldības e-pakalpojumi
e-vide uzņēmumiem uzņēmumiem, aptverot visu līmeņu un speciālistu iesaisti un
administratīvo procesu digitalizēšanu (saskaņošana, tehnisko
noteikumu, atļauju u.tml. dokumentu aprite, apstiprināšana,
izsniegšana, atskaites utt.).
Pilotprojektu testēšana.

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

20222028

Pašvaldība (AP,
ITC, KPUAN VAA),
ViA

Valmieras
novads

VP2 RV1 2022U2,
2028
VP2 RV3,
VP2 RV4,
VP2 RV5,
VP2 RV6

Pašvaldība (AP,
ITC, KPUAN, VAA,
VPRĪ), ViA, VT,
SM, VRAA,
privātais sektors

Valmieras
novads

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP2 RV6
U2

20222028

Atbildīgais
Pašvaldība (AP,
ITC, DPKAC),
VPVKAC, VRAA

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts
(DTP2027), ES
finansējums
Pašvaldības,
valsts
(DTP2027), ES
finansējums
(ANM 2.2.1.)

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts
(DTP2027), ES
finansējums
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Nr.p.k.

Pasākums
Lauksaimniecības
(tradicionālās
lauksaimniecības)
uzņēmumu
konkurētspējas
veicināšana

Sagaidāmie rezultāti

Sadarbība ar Lauku atbalsta dienestu par valsts un Eiropas
Savienības (ES) atbalsta politikas īstenošanu novadā, normatīvo aktu
ievērošanu lauksaimniecības jomā.
Izpildes rādītāji ir saistīti ar pasākumiem lauku (zemnieku) un citu
tematisku tirgu attīstībai un citiem pasākumiem, kas veicina vietējās
produkcijas patēriņu vietējā tirgū, tostarp izglītības, veselības
aprūpes un sociālo pakalpojumu u.c. vietējās iestādēs.
Sadarbība ar
Organizētas tematiskas tikšanās, plānoti pašvaldības atbalsta
lauksaimniecības,
pasākumi lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības
mežsaimniecības un
organizācijām.
zivsaimniecības
Samazinājies neapsaimniekoto lauksaimniecības zemju īpatsvars
organizācijām vietējās novadā, ierobežoti invazīvo sugu izplatības areāli, uzlabojusies
lauku
ūdenstiplņu apsaimniekošana, attīstījušās lauksaimniecības nišu
apsaimniekošanas
saimniecības.
politikas veidošanā
Pašvaldības
Pašvaldības administratīvo procesu izvērtēšana;
administratīvo šķēršļu Pilna cikla pašvaldības pakalpojumu e-vide uzņēmumiem;
mazināšana
Uzņēmumu viedokļa noskaidrošana pašvaldības normatīvo aktu
uzņēmumiem
izstrādē.
Atbalsts
Pašvaldība iesaistās valsts organizētajā nodarbinātības jautājumu
nodarbinātības
risināšanā un atbalsta pasākumu ieviešanā sadarbībā ar valsts
jautājumu risināšanā iestādēm.
Uzlabota laukos nodarbināto kvalifikācija, izveidotas prakses vietas.

Indikatīvs
finansējuma
avots
KLPSP2027
Lauku attīstības
programmas
pasākumi

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP1 RV2

20222028

Pašvaldība (AP,
KPUAN, TP,
ZSAN), LAD

Valmieras
novads

VP1 RV3, 2022VP3 RV1 2028
U3

Pašvaldība (AP,
NĪAP, KPUAN)

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

VP1 RV1
U1-2,
VP1 RV2

Pašvaldība (AP,
KPUAN)

Valmieras
novads

Pašvaldības
finansējums

Pašvaldība (IP,
KPUAN, TP, SLP),
NVA, IZM, LM,
ZM, LAD

Valmieras
novads

KLPSP2027
Lauku attīstības
programmas
pasākumi,
SADTPP2027

20222028

VP1 RV1 2022U3,
2028
VP3 RV1
U3

Atbildīgais

Mērķa
teritorija
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Nr.p.k.

Pasākums
Kūdras purvu
ilgtspējīga
izmantošana un
pievienotās vērtības
palielināšana

Nr.p.k.

Pasākums
Piesārņoto un
potenciāli piesārņoto
vietu izpēte
Piesārņoto vietu
sanācija, piemērojot
ilgtspējīgas un
inovatīvas metodes

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Pašvaldība iesaistās pētniecības projektos.
Veicināta kūdras ieguves tehnoloģiju un tehnoloģisko procesu
modernizēšana ar mērķi samazināt SEG emisijas kūdras ieguves
procesā.
Sekmēta kūdras produkcijas ražošana un izmantošana vietējā
Latvijas tirgū.
Sekmēta kūdras produktu ar pievienoto vērtību (kūdras substrāti
stādu audzēšanai dārzkopībai, mežsaimniecībai, lauksaimniecībai)
tālāka ilgtspējīga attīstība, veicinot ieguldījumus pētniecībā,
inovācijās un ražošanas tehnoloģijās un veicinot vietējo pārstrādi,
izmantošanu un gala produktu eksportu;
Ilgtspējīgāka kūdras izmantošana inovatīvu produktu ar augstu
pievienoto vērtību - celtniecības materiālu (siltumizolācijas materiāli,
kūdras krāsa vai špakteļmasa), dekoratīvā dizaina un mākslas
priekšmetu izstrādi, kā arī izmantošanu kā izejvielu ķīmiskajā
rūpniecībā un tekstila ražošanā.

Sagaidāmie rezultāti
Veiktas potenciāli piesārņoto vietu izpētes (Valmieras novadā
atrodas 225 potenciāli piesārņotas vietas) ar mērķi nodalīt
piesārņotās vietas no vietām, kurās piesārņojums netiek konstatēts
un tādējādi tās iekļaujamas ekonomiskajā apritē.
Piesārņoto vietu detalizēta piesārņojuma daudzuma un izplatības
izpēte, lai noteiktu riskus iespējamai piesārņojuma turpmākai
izplatībai blakus teritorijās, augsnē, gruntī, pazemes un virszemes
ūdeņos, kā arī dažos gadījumos – cilvēku veselībai un drošībai.
Sanētas piesārņotās vietas.

Īstenoša
nas laiks

20222028

Atbildīgais
Pašvaldība
(KPUAN),
privātais sektors,
kā arī Latvijas
Kūdras asociācija
u.c. profesionālās
asociācijas,
pētniecības
iestādes

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP3 RV1
U1

20222028

Pašvaldība (NĪAP),
VARAM, privātais
sektors

Valmieras
novads

VP3 RV1
U1

20222028

Pašvaldība (NĪAP),
VARAM

Valmieras
novads

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES (SAM
6.1.1., TPF),
privātais
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
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Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Degradēto derīgo
Izstrādāti degradēto derīgo izrakteņu ieguves vietu rekultivācijas
izrakteņu ieguves vietu kritēriji;
inventarizācija
Sagatavota dokumentācija degradēto derīgo izrakteņu ieguves vietu
rekultivācijai (iepirkumi).
Kūdras purvu
Veiktas izpētes un veikta vēsturisko un degradēto kūdras ieguves
degradēto teritoriju
vietu rekultivācija, lai degradētās teritorijas atgrieztu saimnieciskajā
izpēte un atjaunošana apritē, tostarp, veicot mežu ieaudzēšanas pasākumus, izmantojot šīs
teritorijas lielogu dzērveņu audzēšanai un citus.
Īstenoti dažādi SEG emisiju mazināšanas pasākumi izstrādātajos
kūdras purvos;
Veicināta izstrādāto vai daļēji izstrādāto purvu platību efektīva
izmantošana.
Degradēto teritoriju
Pamesto, neapsaimniekoto (degradēto) teritoriju sakopšana un
VP2 RV5
sakārtošana novada
namu (graustu) sakopšana vai demontāža. Īpašnieku apzināšana un
pilsētās un ciemos
to īpašumu sakārtošanas aktivizēšana.
Izveidotas labiekārtotas publiskās teritorijas;
Sakārtotas ēkas un būves uzņēmējdarbības attīstībai;
Uzlabota pilsētvides ainava.

Nr.p.k.

Pasākums
Netradicionālo
lauksaimniecības
nozaru un lauku
saimniekošanas
veicināšana

Sagaidāmie rezultāti
Īstenoti konkursi, skates u.tml. pasākumi sakoptas dzīves vides
veicināšanai un novērtēšanai lauku teritorijās.
Pieaudzis netradicionālo un bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu
skaits un to iesaistīšanās lauku tūrisma tīklā.

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

20222028

Pašvaldība (AP,
NĪAP)

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība
(KPUAN),
profesionālās
asociācijas,
privātais sektors,
valsts

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES (SAM
6.1.1., TPF),
privātais
finansējums

20222028

Pašvaldība (AP,
NĪAP, apvienību
pārvaldes),
privātais sektors,
valsts

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES (SAM
6.1.1.3.),
privātais
finansējums

Īstenoša
nas laiks

20222028

Atbildīgais
Pašvaldība (AP,
KPUAN, NĪAP,
TP), privātais
sektors, LAD

Mērķa
teritorija
Valmieras
novads

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums
(KLPSP2027
Lauku attīstības
programmas
pasākumi)
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Pasākums
Pašvaldības meža
resursu ilgtspējīga
apsaimniekošana

Vides apziņas
veidošana

Nr.p.k.

Pasākums
Sociālās
uzņēmējdarbības
veicināšana

Atbalsta sistēmas
veicināšana sociālo

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Izveidota pašvaldības meža īpašumu datu bāze;
VP2 RV5
Veikta pašvaldības meža īpašumu sociālās, ekoloģiskās un
U1-3
ekonomiskās vērtības novērtēšana;
Tiek atjaunoti meža apsaimniekošanas plāni, organizēta mežizstrāde,
meža atjaunošana un kopšana u.c. meža apsaimniekošanas
pasākumi.
Sadarbībā ar vides, dabas un tūrisma organizācijām un privāto
sektoru tiek veidoti rekreācijas un vides izglītības objekti un
nodrošināta to apsaimniekošana,
Nodrošināta informācija par vidi un nodrošināta vides izglītība,
līdzdalība vides aizsardzībā, videi draudzīgas un aprites principiem
atbilstošas rīcības un saimniekošanas prakses, vides un tās
pārvaldības pētījumi;
Pasākumu organizēšanas pilnveide atbilstoši ilgtspējas un aprites
principiem;
Patēriņa paradumu maiņa;
Zaļā iepirkuma pilnveide.

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
TP, SP), vides
NVO, AS “Latvijas
Valsts meži”

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība (NĪAP,
TP, IP, ZSAN),
privātais sektors

Valmieras
novads

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

Valmieras novadā izveidota atbalsta sistēma sociālo uzņēmumu
veicināšanai (nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, kustamās
mantas nodošana bezatlīdzības lietošanā, Publiskā iepirkuma likumā
noteikto privilēģiju piemērošana u.c.);
Pašvaldība iesaistās normatīvās bāzes izstrādē sociālo uzņēmumu
darbības veicināšanai;
Izveidoti sociālie uzņēmumi izglītības iestādēs, sociālo pakalpojumu
iestādēs, kultūras un sporta iestādēs un nevalstiskajā sektorā.

VP1 RV1
U2,
VP1 RV4
U1

20222028

IZM, LM,
pašvaldība (IP,
SLP), NVO

Valmieras
novads

Valmieras novadā izveidota atbalsta sistēma saražotās produkcijas
noieta veicināšanai;
Notiek sociālo uzņēmumu tīklošanās;

P1 RV1
U2,

20222028

IZM, LM,
pašvaldība (IP,

Valmieras
novads

Sagaidāmie rezultāti

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts (IPP2027,
SADTPP2027),
ES finansējums

SAM
9.1.1.3.
projektu
turpinājums

Pašvaldības,
valsts, ES,
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Pasākums
uzņēmumu saražotās
produkcijas noietam

Nr.p.k.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti
Sadarbība ar uzņēmumiem.

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP1 RV4
U1

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Valmieras novada Izstrādāta vienota tūrisma stratēģijas Valmieras novadam un VP2 RV5
tūrisma stratēģijas pasākumu plāns turpmākiem gadiem;
U1-2
izstrāde
Pārskatīta programma “Valmiera – Eiropas kultūras galvaspilsēta”, (311)
realizējot labi izplānotos pasākumus pašu spēkiem.
Industriālā
Attīstīti jauni tūrisma galamērķi novadā;
mantojuma
Pieredzes apmaiņa un apmācības par industriālā mantojuma
teritoriju
aizsardzību;
sakārtošana
Industriālā mantojuma objektu izpētes, attīstības koncepcijas;
tūrisma objektu
Veikta teritoriju attīrīšana, būvju pārbūve, atjaunošana un tūrisma
izveidei
objektu izbūve;
Labiekārtotas industriālo objektu teritorijas un izbūvēta piekļuves
infrastruktūra.
Valmieras novada Galamērķa pārvaldība, organizēšana,
VP2 RV6
tūrisma
Tūrisma pieprasījuma veicināšana,
piedāvājuma
Piedāvājuma satura un kvalitātes uzlabošana,
koordinēšana
Tūrisma negatīvo ietekmju mazināšana uz vietējām kopienām.
Notiek biznesa un viedo risinājumu pieredzes apmaiņa.
Notiek tūrisma un viesmīlības sektora attīstīšana sadarbībā ar privāto
sektoru – uzlabojas konferenču zāļu, naktsmītņu pieejamība.
Tūrisma sektora
Organizētas tūrismā iesaistīto pakalpojumu sniedzēju un produktu VP1 RV1
cilvēkresursu
ražotāju un piedāvātāju apmācības, iekļaujot novada tūrisma objektu U3-1
attīstība
apmeklēšanu, savstarpēju iepazīšanos, tīklošanos;
Stiprināta pētnieciskā kapacitāte novada tūrisma produktu attīstībai.

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

SLP), NVO,
privātais sektors

Īstenoša
nas laiks

20222028

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
privātais
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības
finansējums

Pašvaldība (TP,
KP, SP, TIC, VAA),
privātais sektors,
NVO
Pašvaldība (AP,
TP, NĪAP)

Valmieras
novads

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
(SAM 5.1.1.)

Pastāvī
gi

Pašvaldība (TP)

Valmiera

Pašvaldības
finansējums

Pastāvī
gi

Pašvaldība (IP,
TP), ViA, izglītības
iestādes, NVO

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums

20222028
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.

Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Tūrisma veicināšana
ap Ziemeļvidzemes
transporta koridoru
„Ziemeļu stīga”
Tūrisma piedāvājuma
pie Burtnieka ezera
attīstīšana

Īstenoša
nas laiks

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pilnveidots un komunicēts „Ziemeļu stīga” koncepts ar mērķi VP2 RV1
nodrošināt Vidzemes jūrmalas sasniedzamību pa labas kvalitātes U1-2
ceļiem;
Tūrisma uzņēmumi tiek pozicionēti vienotā ietvarā.
Tūrisma uzņēmumi ap Burtnieka ezeru tiek pozicionēti vienotā VP2 RV5
ietvarā;
U1-2
Attīstīti ēdināšanas, nakšņošanas, vides izglītības, aktīvās atpūtas,
sporta un dažādi tūrisma un atpūtas pakalpojumi;
Ieviesti kopēji projekti Salacas upes un Burtnieka ezera sadarbības
zonas ietvaros.
Gaujas nacionālā
Tūrisma klastera piedāvājuma koordinēšana;
parka tūrisma klastera Galamērķa pārvaldība, organizēšana;
“Enter Gauja” darbības Tūrisma pieprasījuma veicināšana;
veicināšana
Piedāvājuma satura un kvalitātes uzlabošana;
Tūrisma negatīvo ietekmju mazināšana uz vietējām kopienām;
Ieviesti kopēji projekti teritorijā sadarbībā ar Cēsu novadu
Tūrisma uzņēmumi tiek pozicionēti vienotā ietvarā
Sadarbība Salacas
Ieviesti kopēji projekti Salacas upes baseina teritorijā sadarbībā ar VP2 RV5
upes tūrisma
Limbažu novadu.
U1-3
sadarbības zonas
Tūrisma uzņēmumi tiek pozicionēti vienotā ietvarā.
ietvaros

20222028

Pašvaldība (TP,
ZSAN), VPR

Valmieras
novads

20222028

Pašvaldība (TP,
Burtnieku
apvienības
pārvalde),
uzņēmēji

Burtnieku,
Vecates un
Matīšu
pagasts

Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums

20222028

Pašvaldība (TP,
apvienību
pārvaldes), VPR,
privātais sektors

Kocēnu,
Burtnieku,
Kauguru
pagasts

Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums

20222028

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums

Pārgājienu un
Attīstīti, labiekārtoti, aprīkoti ar norādēm esošie tūrisma maršruti;
VP2 RV1
velomaršrutu attīstība Izstrādāti jauni novada un reģionālas nozīmes tūrisma maršruti, U3
piemēram, maršruts starp Dikļiem, Bērzaini un Zilokalnu “Livonijas
Indriķis Rubenē”, velomaršruts “Limbaži – Aloja – Mazsalaca – Rūjiena
– Igaunija” u.c.
Tūrisma objektu
AS Latvijas Valsts meži rekreācijas objekti un dabas takas iekļautas VP2 RV5
piekļuves, meža ceļu Valmieras novada tūrisma piedāvājumā;
U1-3
un tūrisma maršrutu Sadarbībā ar AS Latvijas Valsts meži tiek attīstīti jauni rekreācijas
attīstība sadarbībā ar objekti.
AS Latvijas Valsts meži

20222028

Pašvaldība (TP,
apvienību
pārvaldes), VPR,
Limbažu novada
pašvaldība
Pašvaldība (TP,
apvienību
pārvaldes), VPR

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pašvaldība (TP,
AP, VAA, KPUAN)
sadarbībā ar AS

Valmieras
novads

Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pastāvī
gi

Latvijas Valsts meži
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Pasākums

Sagaidāmie rezultāti

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Līdzdalība Vidzemes
tūrisma piedāvājuma
veicināšanā

Ieviesti kopēji projekti teritorijā sadarbībā ar kaimiņu novadu
pašvaldībām tūrisma uzņēmumu popularizēšanai.

Lauku atbalsta
pasākumi tūrisma
veicināšanai
Ekoinovāciju un viedo
risinājumu ieviešana
lielākas klimata
neitralitātes
panākšanai tūrisma
mobilitātē un
pieredzējumos

Lauku saimniecības, īpaši bioloģiskās, iesaistītas tūrisma apritē,
uzlabota tūrisma infrastruktūra, informācijas aprite un tūrisma
produkta koordinēšana novadā.
Ieviesti projekti, kas veicina klimatneitrālas mobilitātes iespējas VP2 RV1
viesmīlības nozarē (piem., e-uzlādes iespējas tūrisma mītnēs).
U3

Pasākums
Ūdens tūrisma
maršrutu attīstība pa
Gauju, Rūju, Salacu
u.c. upēm

Zemūdens
arheoloģiskais
mantojums (“Ezeru
mantojums”)

Īstenoša
nas laiks

20222028

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Pašvaldība (TP,
AP), VPR, Limbažu,

Valmieras
novads

Cēsu, Valkas,
Smiltenes novadu
pašvaldības

Sagaidāmie rezultāti
Izstrādāti ūdenstūrisma maršruti un nepieciešamā peldvietu, atpūtas
vietu, pakalpojuma infrastruktūras objekti;
Izveidota kopēja maršrutā esošo tūrisma pakalpojumu (ēdināšana,
naktsmītnes, apskates objekti u.c.) datu bāze;
Izbūvētas, iekārtotas un aprīkotas peldvietas, atpūtas vietas pie
ūdens, tostarp tiltiņi, piekļuves ceļi un ceļi glābšanas dienestu
vajadzībām.
Attīstīts tūrisma produkts, kas balstīts Vidzemes ezeru zemūdens
kultūras mantojumā (ezermītņu vietas, kuģu vraku u.c. zemūdens
arheoloģisko atradumu vietas un liecības), iekļaujot to esošajā
tūrisma piedāvājumā, tā stiprinot vietu identitāti, galamērķa
pievilcību un dodot pienesumu sabiedrības izglītošanai

20222028
20222028

Pašvaldība (AP,
KPUAN, TP,
ZSAN), LAD
Pašvaldība (TP,
AP)

Valmieras
novads
Valmieras
novads

Papildinātība
ar citiem
pasākumiem

Īstenoša
nas laiks

VP2 RV5
U1-2

20222028

Pašvaldība (TP,
AP), VPR, reģiona
pašvaldības,
tūrisma
uzņēmumi

Vidzemes
reģions

VP2 RV5
U1-2

20222028

VPR, pašvaldības,
uzņēmēji

Vidzemes
reģions

Atbildīgais

Mērķa
teritorija

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Indikatīvs
finansējuma
avots
Pašvaldības,
valsts, ES
finansējums

Pašvaldības,
valsts, ES,
privātais
finansējums
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