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Ievads 
 
Valmieras novada attīstības programma 2022. - 2028. gadam (turpmāk – Attīstības 
programma) ir vidēja termiņa pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, 
kurā ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcību virzieni un uzdevumi Valmieras novada 
pašvaldības attīstības stratēģijā 2022.-2038. gadam (turpmāk – Stratēģija) izvirzīto 
ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, kā arī īstermiņa pasākumi (rīcības plāns, 
investīciju plāns) un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas 
kārtība. 
 
Attīstības programmas 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”. Abiem 
plānošanas dokumentiem ir piemērots stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.1 
 
Attīstības programmas izstrādes uzdevumi: 

• Attīstības programmas izstrādes laikā sadarboties ar izstrādes darba grupu; 

• Organizēt un vadīt vismaz 3-4 tematiskās darba grupas, kuras tiekas vismaz 3 reizes: 
esošās situācijas analīze un izvērtēšana, nozaru datu apkopojums un priekšlikumi; 

• Pašreizējās situācijas analīzes veikšana; 

• Stratēģiskās daļas izstrāde; 

• Rīcības plāna izstrāde; 

• Investīciju plāna izstrāde; 

• Īstenošanas uzraudzības kārtības izstrāde; 

• Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem, t.sk., publiskajās apspriešanās 
iesniegtos priekšlikumu analīze; 

• Nodrošināt sabiedrības informēšanu un līdzdalības iespējas: 
o Informācijas sagatavošana par Attīstības programmas izstrādes aktivitātēm, 

atbildes uz jautājumiem; 
o iedzīvotāju aptaujas veikšana (vismaz 1200 respondenti, ievērojot 

proporcionalitāti pret teritoriālo vienību iedzīvotāju skaitu un datu 
reprezentivitāti pēc sociāli demogrāfiskā raksturojuma).  

o Attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas sapulces (vismaz viena 
sapulce katrā novada teritoriālajā apvienībā) un rezultātu apkopošana; 

o Infografiku izstrāde – programmas attēlojums iedzīvotājiem viegli uztveramā 
veidā. 

 
Attīstības programma sastāv no četriem sējumiem: “Esošā situācija”, “Stratēģiskā daļa”, 
“Rīcības plāns” un “Investīciju plāns”. Rīcības plāns un Investīciju plāns tiek aktualizēti, 

 
1 Vides pārraudzības valsts biroja 21.04.2021. lēmums Nr. 4-02/37 



Valmieras novada attīstības programma 2022. - 2028. Stratēģiskā daļa. Redakcija 2.0 

6 
 

ņemot vērā plānu izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto pašvaldības 
budžetu.2  
 
Attīstības programmas izstrādi vadīja Valmieras novada pašvaldības izveidota Vadības 
grupa. Izstrādes laikā tika vairākkārtīgi organizētas tematisku darba grupu sanāksmes. 
Notika iedzīvotāju aptauja (1267 iedzīvotāji), kā arī publiskā apspriešana. Stratēģijas un 
Attīstības programmas izstrādei tika piesaistīts pilsētplānošanas uzņēmums SIA 
“Grupa93”. 
 
 

 
2 Attīstības programmas saturs atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam un Ministru kabineta 
14.10.2014. noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 
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1 Valmieras novads skaitļos un faktos 
 
Valmieras teritorijas attīstības indekss3 starp valstspilsētām ir viens no augstākajiem 
(4.vieta), bet bijušajiem novadiem – ar lielām teritoriālajām atšķirībām. Beverīnas, 
Kocēnu, Burtnieku un Naukšēnu novads ir ar augstāku teritorijas attīstības indeksu (TAI) 
nekā vidēji valstī, savukārt Mazsalacas, Rūjienas un Strenču novadā – zem vidējā valstī. 
Latvijas Universitātes izveidotais pilsētu ilgtspējīgas attīstības indekss rāda teritorijas 
ilgtspējīgas attīstības līmeni, un Valmiera starp deviņām Latvijas pilsētām ir ar 
visaugstāko ilgtspējīgas attīstības līmeni.4 
 
Attēls 1. Svarīgākā informācija par Valmieras pilsētu 

 
Valmieras novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā un robežojas ar Igauniju, Valkas, 
Smiltenes, Cēsu un Limbažu novadiem. Attālums no Valmieras līdz Rīgai – 107 km. 
Valmieras novada kopplatība ir 2 946 km2 jeb 4,6 % no Latvijas. Valmieras novads pēc 
teritorijas ir piektā lielākā novada pašvaldība Latvijā, savukārt pēc iedzīvotāju skaita – 

 
3 VRAA: Teritorijas attīstības indekss ir statistika, kas iekļauta Oficiālajā statistikas programmā 2021.-
2023.gadam, atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 24. novembra noteikumos Nr.691 noteiktajam. 
4 LU Datorikas fakultāte, projekta vadītājs R. Karnītis, projekts “ANO uzstādījumiem atbilstošs pilsētas 
ilgtspējīgas attīstības modelis”, 2021. Modelis izstrādāts, pamatojoties uz ANO 17 ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem, no kuriem 13 atbilst pašvaldību funkcijām. Nosakot pilsētas ilgtspējīgas attīstības indeksu, kas 
rāda teritorijas ilgtspējīgas attīstības līmeni, tiek ņemti vērā 49 indikatori. Modelēšanas procesā tika 
matemātiski atlasīti seši būtiskie indikatori, kuri ir izšķiroši ilgtspējīgas attīstības līmeņa noteikšanai. 
Modelis ir izmantojams jebkurai teritorijai – pilsētai ar lauku teritoriju, novadam un reģionam gan Latvijā, 
gan Eiropas Savienībā. 
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otrā lielākā pašvaldība. 2021. gada sākumā Valmieras novadā dzīvo 51 370 iedzīvotāji, 
tostarp 22 971 iedzīvotājs (45%) Valmieras pilsētā.5 
Administratīvais centrs ir Valmiera. Novada pārvaldes teritoriālā iedalījuma jeb 
apvienību centri ir Brenguļos, Burtniekos, Kocēnos, Mazsalacā, Naukšēnos, Rūjienā un 
Strenčos. 
Apdzīvojuma struktūra: viena no 10 Latvijas valstspilsētām Valmiera, novada pilsētas 
Rūjiena, Mazsalaca, Seda, Strenči, 53 ciemi 26 pagastos; pēc iedzīvotāju skaita lielākie 
ciemi – Valmiermuiža, Kocēni, Zilaiskalns, Naukšēni, Rencēni, Matīši, Burtnieki, Rubene, 
Dikļi, Vaidava. 
Izglītības pakalpojumi: Valmiera ir starptautiskā UNESCO Izglītības pilsētu sadarbības 
tīkla dalībniece (UNESCO Global Network of Learning Cities), kā arī Valmieras pilsēta 
iesaistījusies Baltijas pilsētu savienības (UBC) izglītības pilsētu darba grupā, kas atbalsta 
jauniešu nodarbinātību un labklājību. Visaptveroša izglītības sistēma ir Valmieras novada 
inovāciju un uzņēmējdarbības pamatā. Novadā pirmsskolas izglītību nodrošina 28 
iestādes un struktūrvienības, sākumskolas izglītību – 3 iestādes, pamatizglītību nodrošina 
19 izglītības iestādes, vidējo un interešu izglītību – 9 iestādes, tostarp divas valsts 
ģimnāzijas, profesionālās ievirzes izglītību – 8 iestādes, interešu un neformālo izglītību – 
4 jauniešu centri, profesionālo izglītību – 2 iestādes, augstāko izglītību – Vidzemes 
augstskola, Juridiskās koledžas filiāle un Grāmatvedības un finanšu koledžas filiāle. 
Kultūras pakalpojumi: Valmieras novadā ir teātra, dziesmu svētku un dažādu Latvijas 
mēroga kultūras notikumu aizsākumi. Rubenes mācītājmuižā 18.gadsimta beigās izdota 
pirmā pavārgrāmata latviešu valodā, Mazsalacā dzimis Gustavs Ērenpreiss, kas aizsāka 
plaši lietoto velosipēdu ražošanu. Nozīmīgākais kultūras piedāvājums Valmieras novadā 
ir Valmierā - Valmieras drāmas teātris, Valmieras kultūras centrs, kinoteātris “Gaisma”, 
Vecpuišu parks un koncertzāle "Valmiera", Valmieras muzejs, Valmieras integrētā 
bibliotēka, Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca. Kultūras piedāvājums ir plašs arī novada 
pilsētās un pagastu centros - Neikenkalna dabas koncertzāle, dēļ kuras Valmieras novads 
ir uzņemts Eiropas Padomes Ainavas balvas dalībnieku aliansē, Vaidavas estrāde, Dikļu 
pils, Valmiermuižas pils parks, Naukšēnu Cilvēkmuzejs, Kokmuižas pils komplekss, 
Skaņākalna parks, Rubenes baznīca, kur savulaik katoļu priesteris Indriķis sarakstīja 
Indriķa Livonijas hroniku. Novadā darbojas trīs muzeji, kā arī pie kultūras centriem 
izveidotās izstāžu zāles, saieta nami, brīvdabas estrādes, amatniecības centri u.c. 
Sporta pakalpojumi: teicamā sporta infrastruktūra novadā veicina aktīvu brīvā laika 
pavadīšanu un nodarbošanos ar profesionālo sportu. Valmiera koncentrējas uz augstu 
sasniegumu sportu – Valmieras olimpiskais centrs, Valmieras peldbaseins, Māra 
Štromberga BMX trase "Valmiera", 2021. gadā atjaunotais Jāņa Daliņa stadions un 
vieglatlētikas manēža, kas saņēmusi konkursa «Latvijas Būvniecības gada balva 2021» 
galveno balvu, Gaujas stāvo krastu Sajūtu parks, pludmales volejbola bāze Daliņu 
pludmalē, airēšanas sporta bāze “Krāces”, 2022. gadā atklātais sporta un aktīvās atpūtas 
parks “Mežs”, Valmieras Sporta skola, Bertānu Valmieras basketbola skola u.c. Sporta 
aktivitātes pieejamas arī novada izglītības iestādēs- Rūjienas sporta skolā, Kocēnu sporta 
skolā, kā arī iedzīvotājiem un viesiem atvērtos sporta infrastruktūras 
objektos:zirgaudzētavās “Burtnieku zirgaudzētava”, “Valmiermuižas stallis”, 
“Zirgaudzētava Kocēni”, Burtnieka ezera pludmalēs atpūtai un burāšanai  slēpošanas 

 
5 CSP dati: IRS040. Provizoriskie iedzīvotājus raksturojošie rādītāji un vecuma struktūra reģionos, 
valstspilsētās un novados (pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā) 2020 - 2021. Pēc PMLP 
datiem Valmieras novadā 2021.gada sākumā bija 54 642 iedzīvotāji, tostarp 24 868 iedzīvotāji Valmierā. 
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atpūtas bāzē ''Baiļi”, atpūtas parkā    “Avoti” (golfa laukums, tenisa korti, minigolfs, klinšu 
kāpšanas siena, BMX trase, atrakcijas bērniem)Vaidavas un Valmieras disku golfa 
laukumos, Bestes tenisa kortos u.c. vietās, ko piedāvā gan pašvaldība, gan privātie 
uzņēmēji. 
Veselības aprūpe: Valmieras pilsētā ir IV līmeņa ārstniecības iestāde “Vidzemes slimnīca” 
un ambulatoro pakalpojumu sniedzējs SIA "Valmieras veselības centrs". Novadā darbojas 
SIA "Mazsalacas slimnīca", 42 ģimenes ārstu prakses (18 Valmierā) un 17 ārstu speciālistu 
prakses. Sociālo lietu pārvaldes Veselības aprūpes nodaļa nodrošina novada astoņu 
feldšerpunktu un veselības punktu darbību. Novadā atrodas VSIA “Strenču 
psihoneiroloģiskā slimnīca”, darbojas Gulbja laboratorijas un Centrālās laboratorijas 
filiāle, 27 aptiekas. 
Transporta infrastruktūra: novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A3 (E264) (Inčukalns 
– Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)), vairāki valsts reģionālie ceļi, tai skaitā P16 
(Valmiera – Matīši – Mazsalaca), P17 (Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi)), 
P18 (Valmiera – Smiltene), P20 (Valmiera – Cēsis – Drabeši). Valmieras novadu šķērso 
dīzeļvilcienu līnija Rīga – Valga, novadā atrodas divas dzelzceļa stacijas – Valmiera un 
Strenči. 
Attēls 2. Valmieras novada novietojums Latvijā 

 
Tehniskā infrastruktūra: novadu šķērso maģistrālais gāzesvads Tallina-Vireši, 330kV 
elektropārvades līnijas starp Latviju un Igauniju Valmiera – Tartu un Valmiera – Tsirgulina 
un piecas 110 kV elektropārvades līnijas, kas Valmieru savieno ar Rūjienu, Aloju, Valku, 
Smilteni un Ieriķiem. 
Uzņēmējdarbība: Valmiera ir industriāla 
un rūpnieciska pilsēta – Vidzemes biznesa 
centrs, jo te atrodas vairums Vidzemes 
lielāko uzņēmumu. Ne mazāk ekonomiski 

Attēls 3. SIA “BYKO-LAT” teritorija6 

 
6 SIA “BYKO-LAT”, https://bykohouses.lv/en/contacts  

https://bykohouses.lv/en/contacts
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aktīvas ir Rūjiena un Strenči. Ekonomiski 
aktīvie uzņēmumi novadā – 4430, Valmierā 
– 2031 (2019. gadā).  
Lielākie pēc apgrozījuma: lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 
“Vaks”, mežsaimniecības un kokapstrādes 
SIA “Dižozols” un būvniecības uzņēmums 
SIA “Aimasa”. Ir daudz inovatīvu 
uzņēmumu – digitāla aģentūra “Wunder”, 
degvielas cisternu ražotne “Valtanks”, 
metāla degvielas kannu ražotne “Valpro”, 
stikla šķiedras ražotājs “Valmiera glass”, 
siltuma, gāzes un skaņas mīkstās izolācijas 
ražotājs “Padtex Insulation”, stiklaplasta 
rezervuāru, cauruļvadu u.tml. 
izstrādājumu ražotājs “Valmiera-Andren” 
u.c., kā arī plaši atpazīstamie eksporta 

 
 
Attēls 4. Lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība “VAKS”7 

 
uzņēmumi “Valmieras piens”, Valmiermuižas alus darītava, koka mēbeļu ražotājs “BYKO-
LAT”, Rūjienas saldējums un citi. Valmieras novadā ir otrs augstākais eksporta rādītājs 
Latvijā – Kocēnu apvienības eksporta rādītājs starp novadiem 2020. gadā ir otrais aiz 
Mārupes novada (ar lidostu), proti, augstākie eksporta ienākumi uz vienu iedzīvotāju. 
Valmiera ir nacionālas nozīmes rūpniecības pilsēta – otrā vadošā valstī saražotās 
produkcijas un eksporta apjomā uz vienu iedzīvotāju. Apstrādes rūpniecība pilsētā veido 
33,76% un novadā – 27,87%.  
Zemes izmantošana: Pusi no novada 
teritorijas aizņem mežu platības (50%). 
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
aizņem 34%, ūdens objektu zemes – 5%. 
purvi – 4%, apbūves zemes ar ēkām – 2%, 
apbūves zemes ar transporta 
infrastruktūru – 2%, pārējie 3% ir krūmāji 
un cita izmantošana. 

Attēls 5. Valmieras novada zemes 
sadalījums pa lietošanas veidiem 
(01.01.2021.) 

 
Dabas objekti un kultūras mantojums:  
Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000): Gaujas Nacionālais parks, 
aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja”, dabas liegumi: Augstroze, Burtnieku ezera 
pļavas,  Oleru purvs, Rūjas paliene, Sedas purvs, Vidusburtnieks, Vīķvēnu purvs, Ziemeļu 
purvi, Zilaiskalns un dabas parks Salacas ieleja. Vairāk nekā pusi no novada teritorijas 
aizņem Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts. Dabas pieminekļi: piecas alejas, četri 
dendroloģiskie stādījumi un 17 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas  

 
7 Valmieras ziņas, https://www.valmieraszinas.lv/lauksaimniecibas-pakalpojumu-kooperativas-
sabiedribas-vaks-apgrozijums-pern-pieauga-par-28/  

https://www.valmieraszinas.lv/lauksaimniecibas-pakalpojumu-kooperativas-sabiedribas-vaks-apgrozijums-pern-pieauga-par-28/
https://www.valmieraszinas.lv/lauksaimniecibas-pakalpojumu-kooperativas-sabiedribas-vaks-apgrozijums-pern-pieauga-par-28/
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pieminekļi, tostarp, Sietiņiezis, kā arī 
apzināti gandrīz 900 aizsargājami koki, 
tostarp Kaņepju dižozols, kultūrvēsturiski 
nozīmīgais Rietekļa kadiķis un citi. 
Valmieras novada kultūras pieminekļi: 
Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca, Burtnieku 
luterāņu baznīca, Matīšu luterāņu baznīca, 
Trikātas pilsdrupas, Dikļu muiža, 
Valtenberģu muiža, Naukšēnu muiža, 
Rūjienas Sv. Bērtuļa luterāņu baznīca un 
citi kultūras pieminekļi (pavisam 176), kā 
arī novada apvienību definēti kultūras 
mantojuma objekti. 

 
Attēls 6. Skaņākalna dabas parka Eņģeļu 
ala8 

 
 

Valmieras novada atpazīstamība: Gauja, Burtnieka ezers, Skaņākalna dabas parks un 
Salaca, Seda un Sedas purvs, Sietiņiezis, Rūjienas saldējums, Valmiermuižas alus, 
Zilaiskalns, Valmieras teātra festivāls, Valmieras pilsētas svētki, Valmieras piens, 
Valmieras stikla šķiedra. 
 
 
 

 
8 Beverīnas novads, Ceļo dabā, https://turisms.beverina.lv/aktuali/params/post/2323409/celo-daba  

https://turisms.beverina.lv/aktuali/params/post/2323409/celo-daba
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2 Stratēģiskā daļa 
 

Stratēģiskais mērķis 

Valmieras novads - Eiropas līmeņa ekonomiskās attīstības, zināšanu un 
sabiedriskās dzīves izcilības teritorija ar dinamiski un viedi pārvaldītu vidi 
 
 

Vīzija 

Valmieras novads ir Ziemeļeiropas un Baltijas mērogā pazīstama ekonomiskās attīstības, 
zināšanu un sabiedriskās dzīves izcilības teritorija.  
 
Valmieras jaudu papildina novada mazpilsētas – Rūjiena, Mazsalaca, Strenči, Seda ar 
vietējām ražotnēm, pakalpojumiem un salīdzinoši rāmāku dzīves vidi. Valmieras 
piepilsēta – Valmiermuiža, Kocēni, Kauguri, Mūrmuiža, Brenguļi iekļaujas Valmieras 
pilsētas ekonomiskajos un sabiedriskajos procesos un ir cieši saistītas ar pilsētas 
infrastruktūru.  
 
Savukārt Zilaiskalns, Trikāta, Naukšēni, Rencēni, Matīši, Burtnieki, Rubene, Dikļi, Vaidava 
un citi mazāki ciemi nes Vidzemes novada kultūras vērtības un lauku saimniekošanas 
tradīcijas. 
 
Sekmīgā iekļaušanās piektās paaudzes industrializācijas procesos, veidojot integrētas 
industriālās zonas un nodrošinot atbalsta infrastruktūru, rezultējusies aprites 
ekonomikas izaugsmē novadā, nodrošinājusi augsti apmaksātas darbavietas Valmieras 
novada un Vidzemes reģiona iedzīvotājiem.  
 
Valmieru ar Rīgu savieno ātra četru joslu automaģistrāle un elektrovilcienu satiksme. 
Attīstīts ceļu tīkls veicina novada ekonomisko izaugsmi un ekonomiskās saites ar kaimiņu 
novadiem (Cēsu ceļš, Valkas virziens, “Ziemeļu stīga” kopīgi ar Limbažu novadu) un 
Igauniju. Ar Tartu ir atjaunoti pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu.  
 
Attīstās droša un efektīva autoceļu, dzelzceļa, velo un transportmijas infrastruktūra, 
tādējādi veicinot daudzveidu mobilitāti un virzoties uz klimatneitrālu ekonomiku. 
 
Valmieras novada pašvaldības klimata pielāgošanās stratēģijas un proaktīvās 
energoefektivitātes politikas rezultātā transporta, mājokļu, ražošanas un pakalpojumu 
jomā tiek ieviesti inovatīvi zemu oglekļa emisiju risinājumi, veidojot drošu un veselīgu 
dzīves vidi pilsētās un ciemos. 
 
Valmieras novadu raksturo augsts ienākumu līmenis un mūsdienīga mājokļa pieejamība 
visiem novada iedzīvotājiem. 
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Modernā sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra ir sekmējusi Valmieras kā starptautiska 
un nacionāla mēroga sporta notikumu vietas izaugsmi, nodrošinot arī atbalstu plašām 
fizisko aktivitāšu iespējām ikdienā iedzīvotājiem visā Valmieras novadā. 
 
Novada izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas sistēma sinerģijā ar mērķētiem 
nodarbinātību veicinošiem pasākumiem un zināšanu pārnesi un sinerģiju starp augstākās 
un profesionālās izglītības iestādēm ar uzņēmējdarbības sektoru atbalsta cilvēkresursu 
sagatavošanu ekonomikas prioritārajās nozarēs (viedā specializācija). Valmieras novadā 
ir konkurētspējīgi visu līmeņu izglītības pakalpojumi un pastāvīgas mācīšanās iespējas 
visu vecumu cilvēkiem. Vidzemes augstskola veicina motivētu un radošu jaunu cilvēku 
piesaisti Valmieras novadam. 
 
Pašvaldības pakalpojumu efektīva vadība attīstās, pateicoties sadarbībai ar informācijas 
tehnoloģiju uzņēmumiem un Vidzemes augstskolu, ļaujot Valmierai kļūt par Vidzemes 
reģiona informācijas tehnoloģiju kompetences centru. Digitalizācijas ieviešana uzlabo 
pašvaldības darba efektivitāti, caurspīdīgumu un pakalpojumu pieejamību, ko papildina 
pārdomāta pašvaldības pārvaldības modeļa ieviešana pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai un teritoriālajai pārvaldībai. 
 
Dabas teritoriju daudzveidība – Gauja, Salaca, Burtnieks, mitrāji, ūdeņu un lauku ainavas 
- veido ekosistēmu pakalpojumu pamatu, sniedzot iespēju aktīvās atpūtas un tūrisma 
attīstībai, veselīgam un videi draudzīgam dzīvesveidam.  
 
Valmieras novads īsteno ilgtspējīgus un visaptverošu sabiedrības līdzdalības procesus, 
partnerībā ar vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmumiem, reģionālajām un nacionālajām 
valsts iestāžu struktūrām piedalās starptautiskajās iniciatīvās un pārrobežu projektos, lai 
nestu Valmieras novada vārdu pasaulē un veicinātu novada eksportspēju. 
 
Valmiera ir Vidzemes reģiona tradicionālās un laikmetīgās kultūras centrs, daudzveidīgas 
un visām sabiedrības grupām pieejamas kultūras radīšanas vieta ar iesaistītu un motivētu 
auditoriju. 
 
2040. gadā Latvijā un Ziemeļeiropā Valmieras novadu pazīst kā izcilas uzņēmējdarbības 
un ģimenei draudzīgāko pašvaldību Baltijā. Valmieras novada cilvēki ņem spēku no 
dzimtās zemes, ir izglītoti, strādīgi un pašapzinīgi, lepojas ar savu pilsētu, novadu un 
valsti. 
 



Valmieras novada attīstības programma 2022. - 2028. Stratēģiskā daļa. Redakcija 2.0 

14 
 

 

3 Vidēja termiņa prioritātes un uzdevumi 
 

Vidēja termiņa prioritātes 

 
VP1 

Izglītība un talantu 
izkopšana 

VP2 
Pieejams mājoklis 

VP3  
Industrializācija un 

modernizācija 

 
 

Stratēģiskā ietvara struktūra 
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VP1 IZGLĪTĪBA UN TALANTU IZKOPŠANA 

 
Ilgtermiņa prioritātes IP1 “Vesela, radoša un zinoša sabiedrība” sasniegšanai vidējā 
termiņā ir izvirzīta prioritāte (VP1) “Izglītība un talantu izkopšana”, kura ir vērsta uz 
pašvaldības pakalpojumu pārvaldības pārkārtošanu to efektīvai sniegšanai 
jaunizveidotajā Valmieras novadā.  
 
Prioritātē paredzēta kultūras, sporta, izglītības, nodarbinātības atbalsta, sociālo, 
veselības aprūpes un darba ar jaunatni pakalpojumu uzlabošana ar mērķi vairot 
iedzīvotāju zināšanas, izkopt talantus, kā arī kontekstā ar pārējām vidēja termiņa 
prioritātēm Valmieras novadā radīt tādu vidi, kas turpinātu piesaistīt Valmieras novadam 
jaunus speciālistus un ģimenes ar bērniem. 
 
Prioritāte ir vērsta uz saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību, aktīvu un 
spēcīgu kopienu veidošanos, nodrošinot atbalstošu vidi vietējo kopienu iniciatīvām. Lai 
to nodrošinātu, pašvaldība veidos iedzīvotāju līdzdarbību atbalstošu vidi. 
 
Rīcību virzieni: 

RV1 Izglītība un nodarbinātība 
RV2 Kultūra, radošums 
RV3 Sports, aktīvā atpūta 
RV4 Sociālie pakalpojumi, veselības aprūpe 
RV5 Darbs ar jaunatni 
RV6 Pilsoniskās sadarbības izcilība 

 
 

RV1 IZGLĪTĪBA UN NODARBINĀTĪBA 
Uzdevumi: 

U1 Attīstīt pieejamu un kvalitatīvu visu līmeņu izglītību, nodrošinot tehniski 
spēcīgu, modernu un sabalansētu izglītības vidi 

U1-1 Attīstīt pieejamu un kvalitatīvu pirmsskolas izglītību 
U1-2 Attīstīt pieejamu un kvalitatīvu vispārējo izglītību un interešu 
izglītību 
U1-3 Attīstīt kvalitatīvu speciālo izglītību 
U1-4 Attīstīt pieejamu un kvalitatīvu profesionālās ievirzes sporta izglītību 
U1-5 Nodrošināt izglītības pakalpojumu koordinēšanu  

U1-5-1 Attīstīt Valmieras novada izglītības iestāžu tīklu un sniegt 
atbalstu pedagogu profesionālajai izaugsmei 
U1-5-2 Veicināt izglītības procesā iesaistīto pušu sadarbību 

U2 Veicināt zināšanu līmeņa (īpaši STEM disciplīnās) paaugstināšanos, talantu 
izkopšanu un piesaisti uzņēmējdarbībai 

U2-1 Attīstīt Valmieru par starptautiskās izglītības centru. Paaugstināt 
Valmieras izglītības pakalpojumu konkurētspēju un iekļauties 
starptautiskajā zināšanu apritē. Veicināt izcilības, inovāciju un zināšanu 
pārnesi Vidzemes reģiona ekonomikas konkurētspējai 



Valmieras novada attīstības programma 2022. - 2028. Stratēģiskā daļa. Redakcija 2.0 

16 
 

U2-2 Attīstīt Valmieru par profesionālās izglītības izcilības centru. Veicināt 
augstākās un profesionālās izglītības iestāžu zināšanu pārnesi un sinerģiju 
ar uzņēmējdarbības sektoru, Vidzemes augstskolai u.c. augstskolu 
reģionālajām filiālēm un profesionālajām skolām piedaloties Industriālo 
zonu attīstībā, piedāvājot pieaugušo izglītību un pārkvalificēšanās 
pakalpojumus 

U3 Veicināt nodarbinātību, ekonomiski aktīvo iedzīvotāju konkurētspēju darba 
tirgū un augstu darba produktivitāti, augsti kvalificētu speciālistu nodrošinājumu 
Valmieras novadā  

U3-1 Attīstīt darba tirgum atbilstošu mūžizglītību 
U3-2 Attīstīt Iekļaujošu nodarbinātību 

U4 Veicināt lietišķās zinātnes attīstību un sasaisti ar uzņēmējdarbību 
 

Uzdevumi Pasākumi 

U1 Attīstīt pieejamu un 
kvalitatīvu visu līmeņu 
izglītību, nodrošinot 
tehniski spēcīgu, modernu 
un sabalansētu izglītības 
vidi 
 
U1-1 Attīstīt pieejamu un 
kvalitatīvu pirmsskolas 
izglītību 
 

P1 Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaite, Valmieras novada 
pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstības plāna izstrāde 
P2 Pašvaldības pirmsskolas izglītības programmu 
pilnveidošana 
P3 Atbalsts privāto bērnudārzu un aukļu dienesta 
pakalpojumiem 
P4 Pirmsskolas izglītības speciālistu kvalifikācijas 
paaugstināšana 
P5 Pašvaldības pirmsskolas izglītības infrastruktūras 
attīstība 
P6 Jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība 
P7 Mācību vides uzlabošana pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs 

U1-2 Attīstīt pieejamu un 
kvalitatīvu vispārējo 
izglītību un interešu 
izglītību 
 

P1 Valmieras novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla 
attīstība 
P2 Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība 
P3 Mācību līdzekļu nodrošinājums un mācību vides 
digitalizācija 
P4 Sporta un veselības stundām nepieciešamā inventāra 
un aprīkojuma iegāde, infrastruktūras sakārtošana 
P5 Iekļaujošajai izglītībai nepieciešamā aprīkojuma 
nodrošināšana 
P6 Izglītības iestāžu digitālo resursu kapacitātes 
apzināšana un stiprināšana attālinātā mācību procesa 
organizēšanai 
P7 Mācību vides uzlabošana interešu izglītībai 
P8 Peldētapmācības, slidotapmācības un veloapmācības 
ieviešana Valmieras novada pašvaldības izglītības 
iestādēs 
P9 Dalība Latvijas Dziesmu un deju svētkos 
P10 Vides izglītības programmas 

U1-3 Attīstīt kvalitatīvu 
speciālo izglītību 
 

P1 Speciālās izglītības iestāžu ēku atjaunošana un 
energoefektivitātes palielināšana, teritoriju 
labiekārtošana 
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Uzdevumi Pasākumi 

P2 Speciālās izglītības iestāžu mācību vides 
nodrošināšana ar mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības 
īstenošanai nepieciešamiem resursiem 

U1-4 Attīstīt pieejamu un 
kvalitatīvu profesionālās 
sporta ievirzes izglītību 
 

P1 Valmieras novada profesionālās ievirzes sporta 
izglītības attīstības koncepcijas izstrāde 
P2 Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu ēku 
atjaunošana un energoefektivitātes palielināšana, 
teritoriju labiekārtošana 
P3 Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību 
vides nodrošināšana ar mūsdienīgas un kvalitatīvas 
izglītības īstenošanai nepieciešamajiem resursiem 

U1-5 Nodrošināt izglītības 
pakalpojumu 
koordinēšanu  
 
U1-5-1 Attīstīt Valmieras 
novada izglītības iestāžu 
tīklu un sniegt atbalstu 
pedagogu profesionālajai 
izaugsmei 
 

P1 Izglītības iestāžu tīkla attīstības plānošana 
P2 Izglītības kvalitātes monitorings visās izglītības 
pakāpēs 
P3 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 
P4 Pedagogu atalgojumu pieauguma modeļa izstrāde un 
ieviešana, tostarp stipendijas jaunajiem pedagogiem 
P5 Iekļaujoša izglītības procesa atbalsta personāla 
nodrošināšana  
P6 Valmieras reģionālā izglītības metodiskā centra 
pilnveidošana un darbības nodrošināšana 
P7 Pasākumi talantīgo bērnu spēju attīstīšanai un izcilības 
veicināšanai 

U1-5-2 Veicināt izglītības 
procesā iesaistīto pušu 
sadarbību 
 

P1 Izglītības turpināšanas veicināšana 
P2 Izglītības politikas veidotāju un īstenotāju stratēģiskās 
un analītiskās kapacitātes stiprināšana 
P3 Pedagogu un vecāku sadarbības veicināšana 
P4 Līdzdalība Valmieras novada pašvaldības Bērnu tiesību 
aizsardzības komisijā 

U2 Veicināt zināšanu 
līmeņa (īpaši STEM 
disciplīnās) 
paaugstināšanos, talantu 
izkopšanu un piesaisti 
uzņēmējdarbībai 

U2-1 Attīstīt Valmieru par 
starptautiskās izglītības 
centru. Paaugstināt 
Valmieras izglītības 
pakalpojumu 
konkurētspēju un 
iekļauties starptautiskajā 
zināšanu apritē. Veicināt 
izcilības, inovāciju un 
zināšanu pārnesi Vidzemes 
reģiona ekonomikas 
konkurētspējai 

P1 Vidzemes augstskolas stratēģiskās specializācijas 
stiprināšana, izcilības, inovāciju un zināšanu pārneses 
veicināšana Vidzemes reģiona ekonomikas konkurētspējai 
P2 Akadēmiskā un zinātniskā personāla, studējošo un 
absolventu pārrobežu mobilitātes veicināšana 
P3 Augstākās izglītības iestāžu mācību vides attīstība 
P4 Augstākās izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes 
uzlabošana, teritoriju labiekārtošana un infrastruktūras 
attīstība 
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Uzdevumi Pasākumi 

U2-2 Attīstīt Valmieru par 
profesionālās izglītības 
izcilības centru un veicināt 
zināšanu sinerģiju ar 
uzņēmējdarbības sektoru  

P1 Vidējās izglītības Inženieru skolas izveide  
P2 Valmieras tehnikuma kā reģiona ekonomikas, 
intelektuāla kapitāla, P3 personības izaugsmes un 
profesionālās izglītības inovāciju resursu centra attīstība 
P4 Jaunu mācību virzienu aprites ekonomikas prioritārajās 
nozarēs attīstīšana 
P5 Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 
energoefektivitātes uzlabošana, teritorijas labiekārtošana 
un infrastruktūras attīstība un mācību vides uzlabošana 
P5 STEM mācību priekšmetu apguvei nepieciešamā 
aprīkojuma nodrošināšana vispārējās izglītības iestādēs 

U3 Veicināt 
nodarbinātību, ekonomiski 
aktīvo iedzīvotāju 
konkurētspēju darba tirgū 
un augstu darba 
produktivitāti, augsti 
kvalificētu speciālistu 
nodrošinājumu Valmieras 
novadā  

U3-1 Attīstīt darba tirgum 
atbilstošu mūžizglītību 

P1 Pieaugušo izglītības pakalpojumu koordinēšana novadā 
un mūžizglītības vērtības veicināšana 
P2 Pieaugušo un mūžizglītības digitalizācijas projekts 
P3 Līdzdalība Nodarbinātības valsts aģentūras 
organizētajos pasākumos 
P4 Pašvaldības speciālistiem mūžizglītības veicināšana 
 

U3-2 Attīstīt Iekļaujošu 
nodarbinātību 

P1 Pielāgotu darba vietu izveide personām ar 
funkcionāliem traucējumiem 

U4 Veicināt lietišķās 
zinātnes attīstību un 
sasaisti ar uzņēmējdarbību 

P1 Vidzemes STEM centra izveide Valmierā 
P2 Augstākās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu 
infrastruktūras pilnveidošana mācību virzieniem aprites 
ekonomikas prioritārajās nozarēs 

 
 

RV2 KULTŪRA, RADOŠUMS 
Uzdevumi: 

U1 Veicināt aktīvu sabiedrības līdzdalību kultūras procesos 
U1-1 Nodrošināt novada kultūras un radošo nozaru attīstību 
U1-2 Nodrošināt sabiedrības iesaisti kultūras procesos un pieejamu 
kultūras piedāvājumu 
U1-3 Nodrošināt novada nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu un attīstību 

U2 Stiprināt kultūrizglītības piedāvājumu personības radošai attīstībai 
 

Uzdevumi Pasākumi 

U1 Veicināt aktīvu 
sabiedrības līdzdalību 
kultūras procesos 

P1 Novada kultūras attīstības plāna izstrāde 
P2 Nacionālas nozīmes kultūras objektu infrastruktūras 
attīstība 
P3 Novada kultūras infrastruktūras attīstības (un 
finansēšanas) plāna izstrāde  
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Uzdevumi Pasākumi 

U1-1 Nodrošināt novada 
kultūras un radošo nozaru 
attīstību 

P4 Kultūras darbinieku profesionālā izaugsme un 
kapacitātes stiprināšana 
P5 Atbalsts vietējiem kultūras līderiem  
P6 Bibliotēku lomas stiprināšana vietējās sabiedrības 
saliedēšanā, informēšanā un iesaistē vietēja un valstiska 
mēroga aktivitātēs 
 

U1-2 Nodrošināt 
sabiedrības iesaisti 
kultūras procesos un 
pieejamu kultūras 
piedāvājumu 

P1 Kultūras piedāvājuma un pakalpojumu pieejamība 
novada iedzīvotājiem 
P2 Sabiedrības iesaiste kultūras un radošajos procesos 

U1-3 Nodrošināt novada 
nemateriālā 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu 
un attīstību 

P1 Novada muzeju infrastruktūras modernizēšana un 
muzeju iekļaušana novada tūrisma apritē 
P2 Atbalsts amatniecības kustībai 
P3 Novada izcilo personību kultūras, sporta un 
sabiedriskā ieguldījuma saglabāšana un popularizēšana 

U2 Stiprināt 
kultūrizglītības 
piedāvājumu personības 
radošai attīstībai 

P1 Kultūrizglītības piedāvājuma pieejamība un attīstība 
P2 Kultūrizglītības iestāžu infrastruktūras attīstība 

 
 

RV3 SPORTS, AKTĪVĀ ATPŪTA 
Uzdevumi: 

U1 Attīstīt sasniegumu orientētu sporta infrastruktūru un pilnveidot sporta 
izcilību 
U2 Attīstīt sportu un aktīvo atpūtu un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu 
 

Uzdevumi Pasākumi 

U1 Attīstīt sasniegumu 
orientētu sporta 
infrastruktūru un 
pilnveidot sporta izcilību 

P1 Valmieras novada vienotas sporta infrastruktūras 
attīstības stratēģijas izstrāde 
P2 Nacionālas un reģionālas nozīmes sporta 
infrastruktūras attīstība 
P3 Atbalsts sporta kolektīviem, sportistiem un sporta 
speciālistiem 
P4 Sadarbība ar nacionālā līmeņa sporta organizācijām 

U2 Attīstīt sportu un 
aktīvo atpūtu un veicināt 
iedzīvotāju veselīgu dzīves 
veidu 

P1 Sporta infrastruktūras attīstība, ietverot pielāgotā 
sporta infrastruktūru 
P2 Iedzīvotāju fizisko aktivitāšu veicināšana 
P3 Dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, Veselīgas 
pašvaldības statusa saglabāšana 
P4 Veselības veicināšanas apmācības  
P5 Valmieras novada veselības veicināšanas plāna 
izstrāde 
P6 Veselīga dzīvesveida popularizēšana pašvaldībā 
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RV4 SOCIĀLIE PAKALPOJUMI, VESELĪBAS APRŪPE 
Uzdevumi: 

U1 Paplašināt sociālos pakalpojumus, tostarp attīstot jaunus sociālos 
pakalpojumus, lai sasniegtu sociālo pakalpojumu mērķi - saglabāt personas 
neatkarību un viņa aprūpē iesaistīto ģimenes locekļu nodarbinātību 

U1-1 Attīstīt sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem un garīga 
rakstura traucējumiem 
U1-2 Attīstīt sociālos pakalpojumus, atbildīgi attiecoties pret sabiedrības 
novecošanās tendencēm 
U1-3 Pilnveidot pašvaldības sadarbību ar nevalstisko un privāto sektoru, 
tā attīstot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus 

U2 Nodrošināt spēcīgas reģionālā līmeņa veselības aprūpes pieejamību 
U2-1 Attīstīt Vidzemes slimnīcas infrastruktūru, pakalpojumu un 
nodrošinājumu ar speciālistiem 
U2-2 Veicināt ģimenes ārstu un ambulatoro pakalpojumu pieejamību 
Valmieras novadā 

U3 Kļūt par ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā 
U3-1 Attīstīt un realizēt pašvaldības programmu ģimeņu ar bērniem 
atbalstam 
U3-2 Attīstīt bērnu aprūpes pakalpojumus un stiprināt Valmieras novada 
bērnu tiesību aizsardzības sistēmu 

 

Uzdevumi Pasākumi 

U1 Paplašināt sociālos 
pakalpojumus, tostarp 
attīstot jaunus sociālos 
pakalpojumus, lai 
sasniegtu sociālo 
pakalpojumu mērķi - 
saglabāt personas 
neatkarību un viņa aprūpē 
iesaistīto ģimenes locekļu 
nodarbinātību 

U1-1 Attīstīt sociālos 
pakalpojumus bērniem ar 
funkcionāliem un garīga 
rakstura traucējumiem 

P1 Sociālo pakalpojumu attīstīšana bērniem ar 
funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem, ar 
uzvedības traucējumiem, personām ar invaliditāti un 
prognozējamu invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem 
(kā arī visu uzskaitīto grupu ģimenes locekļiem) 
P2 Atbalsts personām ar atkarībām 

U1-2 Attīstīt sociālos 
pakalpojumus, atbildīgi 
attiecoties pret 
sabiedrības novecošanās 
tendencēm 

P1 Veco ļaužu aprūpes plāna izstrāde Valmieras novadam 
P2 Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu izveide 
senioriem 
P3 Integrētās aprūpes pakalpojumu organizēšana, 
uzlabojot sociālās aprūpes un ārstniecības iestāžu 
sadarbību 

U1-3 Pilnveidot 
pašvaldības sadarbību ar 
nevalstisko un privāto 
sektoru, tā attīstot 

P1 Pētījumi par sabiedrībā balstītu pakalpojumu 
nepieciešamību, ik pa 3-5 gadiem 



Valmieras novada attīstības programma 2022. - 2028. Stratēģiskā daļa. Redakcija 2.0 

21 
 

Uzdevumi Pasākumi 
sabiedrībā balstītus 
sociālos pakalpojumus 

P2 Sabiedrībā balstīti pakalpojumi, tostarp atbalstot 
privātā un nevalstiskā sektora kapacitāti pakalpojumu 
sniegšanā 

U2 Nodrošināt spēcīgas 
reģionālā līmeņa veselības 
aprūpes pieejamību 

U2-1 Attīstīt Vidzemes 
slimnīcas infrastruktūru, 
pakalpojumu un 
nodrošinājumu ar 
speciālistiem 

P1 Vidzemes slimnīcas infrastruktūras attīstība 

U2-2 Veicināt ģimenes 
ārstu un ambulatoro 
pakalpojumu pieejamību 
Valmieras novadā 

P1 Ģimenes ārstu un speciālistu prakšu vietu un feldšeru 
punktu attīstība 
P2 Atbalsts attālināto veselības aprūpes pakalpojumu 
organizēšanai 

U3 Kļūt par ģimenei 
draudzīgāko pašvaldību 
Latvijā 

U3-1 Attīstīt un realizēt 
pašvaldības programmu 
ģimeņu ar bērniem 
atbalstam 

P1 Mājokļa pieejamības programma ģimenēm ar bērniem  
P2 Ģimeņu ar bērniem izglītības pasākumu plānošana 
ieviešana 
P3 Ģimeņu ar bērniem mobilitātes atbalsta pasākumi 

U3-2 Attīstīt bērnu 
aprūpes pakalpojumus un 
stiprināt Valmieras novada 
bērnu tiesību aizsardzības 
sistēmu 

P1 Bērnu tiesību aizsardzības programma 
P2 Bērnu aprūpes pakalpojumu attīstība un tiesību 
aizsardzības sistēmas stiprināšana 
P3 Bērnu tiesību aizsardzības komisijas darba 
nodrošināšana 
P4 Medicīniski pedagoģiskās komisijas pieejamība bērnu 
kognitīvo spēju izpētei 
P5 Vardarbības izskaušana izglītības iestādēs 

 
 

RV5 DARBS AR JAUNATNI 
Uzdevums: 

U1 Pilnveidot Valmieras novada darbu ar jaunatni un sniegt atbalstu jauniešu 
neformālajai izglītībai un patstāvīgas dzīves prasmju ieguvei 

 

Uzdevums Pasākumi 

U1 Pilnveidot Valmieras 
novada darbu ar jaunatni 
un sniegt atbalstu jauniešu 
neformālajai izglītībai un 
patstāvīgas dzīves prasmju 
ieguvei 

P1 Valmieras novada Jaunatnes politikas plāna izstrāde 
P2 Pašvaldības speciālistu darbam ar jaunatni 
kvalifikācijas paaugstināšana  
P3 Jauniešu centru infrastruktūras un ārtelpas uzlabošana 
interešu izglītībai, neformālai izglītībai un lietderīgai brīvā 
laika pavadīšanai 
P4 Jauniešu projektu vadības pratības paaugstināšana un 
iesaistīšanās starptautiskajās jauniešu programmās 
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Uzdevums Pasākumi 

P5 Atbalsts jauniešu neformālajai izglītībai un jauniešu 
iniciatīvu īstenošanai 
P6 Jauniešu integrācijas projekti 
P7 Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana 

 
 

RV6 PILSONISKĀS SADARBĪBAS IZCILĪBA  
Uzdevums: 

U1 Veicināt saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību, aktīvu un 
spēcīgu kopienu veidošanos, nodrošinot atbalstošu vidi vietējo kopienu 
iniciatīvām 

 

Uzdevums Pasākumi 

U1 Veicināt saliedētas un 
pilsoniski aktīvas 
sabiedrības attīstību, 
aktīvu un spēcīgu kopienu 
veidošanos, nodrošinot 
atbalstošu vidi vietējo 
kopienu iniciatīvām 
 

P1 Instrumentu pilnveide iedzīvotāju līdzdalībai 
pašvaldības darbā 
P2 Līdzdalības budžeta plānošana un līdzdalības projektu 
ideju iesniegšana,  atlase un īstenošana 
P3 Vietējo kopienu tīkla stiprināšana, viedo ciemu 
attīstība 
P4 Pašvaldības atbalsta instrumenti sabiedrības iniciatīvu 
un viedo ciemu projektu līdzfinansēšanai  
P5 Viedo ciemu un lokālo kultūras vietu attīstīšana 
Valmieras pilsētas apkaimēs un novada mazpilsētās 
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VP2 PIEEJAMS MĀJOKLIS 

Ilgtermiņa prioritātes IP2 “Pievilcīga dzīves vide un telpa” sasniegšanai vidējā termiņā ir 
izvirzīta prioritāte (VP2) “Pieejams mājoklis”, kura ir vērsta uz kvalitatīvas dzīves vides 
veidošanu Valmieras novadā, atjaunojot esošo dzīvojamo fondu, attīstot īres mājokļa un 
jaunu mājokļu tirgu, uzlabojot un paplašinot publisko ārtelpu, nodrošinot dabas 
pamatnes aizsardzību, iesaistoties īpaši aizsargājamo dabas vērtību un kultūras vērtību 
aizsardzībā, kā arī ieviešot viedus risinājumus pilsētvides, ēku un inženierapgādes 
sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanā, vides aizsardzībā.  
 
Prioritāte paredz attīstīt pašvaldības administrācijas kapacitāti jaunajā novadā, veidojot 
vienotu novada pašvaldības pārvaldību, tostarp vienotas nozaru pārvaldības sistēmas, un 
stiprinot teritoriālo pārvalžu kapacitāti ar mērķi attīstīt pašvaldības pakalpojumus. Liela 
loma atvēlēta digitālo risinājumu ieviešanai pārvaldībā, lai attīstītu e-pārvaldi un e-
pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem. 
 
Prioritātes ietvaros tiks veicināta arī transporta un sakaru tīkla sakārtošana, gājēju un 
velosipēdu infrastruktūras attīstība un transportmijas punktu attīstība gan mobilitātes 
daudzveidošanai, gan vienotai novada teritoriālajai pārvaldībai, gan ekonomikas un 
iedzīvotāju labklājības veicināšanai. 
 
Rīcību virzieni: 

RV1 Sasniedzamība, mobilitāte 
RV2 Inženiertehniskā infrastruktūra 
RV3 Dzīvojamais fonds 
RV4 Drošība 
RV5 Daba, kultūrvēsture 
RV6 Pašvaldības pārvaldība 

 
 

RV1 SASNIEDZAMĪBA, MOBILITĀTE 
Uzdevumi: 

U1 Būt par ātras un ērtas sasniedzamības transporta galamērķi 
U1-1 Veicināt ātrus, ērtus un drošus automaģistrāļu savienojumus ar Rīgu 
un sasaisti ar TEN-T autoceļiem 
U1-2 Veicināt novada autoceļu savienojumus ar kaimiņu novadiem un 
Igauniju 
U1-3 Sekmēt Vidzemes reģiona sasniedzamības uzlabošanos pa dzelzceļu 

U2 Attīstīt novada iekšējos transporta savienojumus un mobilitāti 
U2-1 Attīstīt transporta tīklu Valmieras novadā un apdzīvoto vietu 
savienojumus ar Valmieru 
U2-2 Attīstīt pilsētu un ciemu satiksmes infrastruktūru 
U2-3 Attīstīt sabiedriskā transporta un mobilitātes infrastruktūru un 
pakalpojumus 

U3 Veicināt klimatam draudzīgu mobilitāti 
U3-1 Attīstīt mikromobilitātes infrastruktūru ikdienas lietošanai 
U3-2 Attīstīt velomaršrutus atpūtai, sportam un vietējam tūrismam 
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U4 Veicināt augstas veiktspējas sakaru infrastruktūras attīstību 
 

Uzdevumi Pasākumi 

U1 Būt par ātras un ērtas 
sasniedzamības transporta 
galamērķi 

U1-1 Veicināt ātrus, ērtus 
un drošus automaģistrāļu 
savienojumus ar Rīgu un 
sasaisti ar TEN-T 
autoceļiem 

P1 Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi uz valsts 
autoceļiem maršrutā Valmiera - Rīga 
P2 Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi maršrutā 
Valmiera – Valka (Igaunija) 
P3 Satiksmes infrastruktūras attīstība novada pilsētās 
TEN-T tīkla sasniedzamības uzlabošanai 
P4 Jauna Gaujas šķērsojuma izbūves izpēte 

U1-2 Veicināt novada 
autoceļu savienojumus ar 
kaimiņu novadiem un 
Igauniju 

P1 Latvijas pierobežas pieejamības un Igaunijas 
sasniedzamības uzlabošana  
P2 Ziemeļvidzemes transporta koridora „Ziemeļu stīga” 
attīstīšana 

U1-3 Sekmēt Vidzemes 
reģiona sasniedzamības 
uzlabošanos pa dzelzceļu 

P1 Dzelzceļa līnijas infrastruktūras attīstīšana posmā 
Sigulda-Valmiera 
P2 Loģistikas teritoriju attīstība kravu pārvadājumu 
veicināšanai pa dzelzceļu 
P3 Dzelzceļa līnijas atjaunošana līdz Tartu (Igaunija) 

U2 Attīstīt novada 
iekšējos transporta 
savienojumus un 
mobilitāti 

U2-1 Attīstīt transporta 
tīklu Valmieras novadā un 
apdzīvoto vietu 
savienojumus ar Valmieru 

P1 Valmieras novada vispārīga transporta attīstības plāna 
izstrāde  
P2 Valsts autoceļu uzlabošanas sekmēšana, tostarp 
izvērtējot vietējo valsts autoceļu pārņemšanu pašvaldības 
pārziņā 
P3 Valmieras novada pašvaldības ceļu un ielu 
inventarizācija uzturēšanas vajadzībām 
P4 Pašvaldības ceļu atjaunošana un jaunu pašvaldības 
ceļu izbūve  
P5 Pašvaldības tiltu tehniskā apsekošana un atjaunošana 
P6 Lietusūdens noteces regulēšana pašvaldības 
grantētajiem autoceļiem 

U2-2 Attīstīt pilsētu un 
ciemu satiksmes 
infrastruktūru 

P1 Pašvaldības ielu atjaunošana, satiksmes drošības 
uzlabošana un ielu telpas labiekārtošana 
P2 Grantēto ielu divkārtu virsmas apstrāde 
P3 Valsts autoceļu kvalitātes uzlabošanas veicināšana 
apdzīvotajās vietās 
P4 Esošo un jauno apbūves rajonu ielu tīkla attīstība ap 
Valmieru 

U2-3 Attīstīt sabiedriskā 
transporta un mobilitātes 
infrastruktūru un 
pakalpojumus 

P1 Pasažieru pārvadājumu un Valmieras novada maršrutu 
tīkla izvērtēšana un labāko risinājumu izstrāde 
P2 Modernas autoostas būvniecība 
P3 Sabiedriskā transporta digitalizācija 
P4 Mobilitātes punktu infrastruktūras attīstība 
P5 Mobilitātes pakalpojumu sekmēšana sadarbībā ar 
privāto sektoru 
P6 Lauku mobilitātes pakalpojuma attīstība 
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Uzdevumi Pasākumi 

U3 Veicināt klimatam 
draudzīgu mobilitāti 

U3-1 Attīstīt 
mikromobilitātes 
infrastruktūru ikdienas 
lietošanai 

P1 Valmieras novada mikromobilitātes plāna izstrāde 
P2 Valsts un pašvaldības mikromobilitātes maršrutu 
attīstība uz valsts autoceļiem ap Valmieru un novada 
pilsētām 
P3 Gājēju un veloinfrastruktūras pilnveidošana novada 
pilsētās un ciemos 
P4 Iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņa, veicinot 
aktīvāku sabiedriskā transporta, velo izmantošanu un 
kājāmiešanu 
P5 Velokultūras veicināšana 

U3-2 Attīstīt 
velomaršrutus atpūtai, 
sportam un vietējam 
tūrismam 
(Attēls 7. Velomaršruti) 

P1 Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras, kas savieno 
apdzīvotas vietas ar vairāk nekā 5000 iedzīvotājiem, 
maršruta Valmiera – Rīga pa P20 Valmiera-Cēsis-Drabeši 
attīstība 
P2 Zaļā dzelzceļa tīkla attīstīšana 
P3 Tour de LatEst maršruta Cēsis - Valmiera – Trikāta – 
Strenči – Jērcēni – Valka attīstība 
P4 Reģionālā velo maršruta “Ziemeļu stīga” attīstība 
Ainaži-Aloja-Matīši- Burtnieki- Rūjiena-Karksi/Nuija 
velomaršruta (Nr.17) attīstība 
P5 Vietējo velomaršrutu attīstība un velokustības 
drošības uzlabošanas veicināšana gar valsts autoceļiem 

U3-3 Attīstīt 
elektrouzlādes 
infrastruktūru 

P1 Elektrouzlādes infrastruktūras plānošana  
P2 Elektrouzlādes infrastruktūras izbūve pašvaldības 
sektorā 
P3 Elektrouzlādes infrastruktūras izbūves veicināšana 
privātajā sektorā 

U4 Veicināt augstas 
veiktspējas sakaru 
infrastruktūras attīstību 

P1 Elektronisko sakaru platjoslas tīkla attīstības 
veicināšana 
P2 Mobilo sakaru infrastruktūras attīstības veicināšana 
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Attēls 7. Velomaršruti 
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RV2 INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 
 
Uzdevumi: 

U1 Būt par pilsētu un lauku teritoriju vides pārvaldības ekselences paraugu, 
attīstot videi draudzīgu un resursu efektīvu dzīvojamās vides inženiertehnisko 
infrastruktūru un tiecoties uz klimatneitralitāti ar mērķi panākt no 
siltumnīcefekta gāzu emisijām brīvu vidi, tā sekojot Eiropas zaļā kursa 
ieteikumiem 

U1-1 Uzlabot un atjaunot ūdenssaimniecības infrastruktūru, lai 
nodrošinātu centralizētajā ūdensapgādē izmantotā dzeramā ūdens 
kvalitāti un centralizētajās kanalizācijas sistēmās atbilstošu notekūdeņu 
attīrīšanu,  samazinātu pakalpojuma sniegšanas izmaksas, kā arī uzlabotu 
virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu 

U1-1-1 Attīstīt ūdenssaimniecību aglomerācijā ar CE 10 000 – 
100 000 
U1-1-2 Attīstīt ūdenssaimniecības aglomerācijā ar CE 2 000 – 
10 000 
U1-1-3 Attīstīt ūdenssaimniecību aglomerācijās ar CE mazāku par 
2 000 
U1-1-4 Veicināt dzeramā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu 
pieejamību 
U1-1-5 Attīstīt decentralizēto sistēmu dzeramā ūdens apgādes 
urbumu un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas uzraudzību 
U1-1-6 Pilnveidot kanalizācijas notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu 
U1-1-7 Ieviest viedos risinājumus ūdenssaimniecībā 

U1-2 Attīstīt lietus ūdens kanalizācijas un meliorācijas sistēmas un 
veicināt ilgtspējīgu lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu ieviešanu 
U1-3 Ieviest pašvaldības klimata pielāgošanās stratēģiju 

U1-3-1 Sekmēt intensīvu lietus nokrišņu radīto plūdu risku 
samazināšanos Valmieras novada apdzīvotajās vietās 
U1-3-2 Sekmēt valsts plānotos pretplūdu aizsardzības pasākumu 
ieviešanu 

U1-4 Attīstīt siltumsaimniecības infrastruktūru, tostarp paaugstinot esošo 
centralizēto siltumapgādes sistēmu energoefektivitāti un veicināt gaisa 
piesārņojuma emisiju samazināšanos 

U2 Veicināt pāreju uz atjaunīgajiem energoresursiem un aprites ekonomiku 
U2-1 Palielināt AER izmantošanu pašvaldības un pašvaldības sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju nekustamo īpašumu apsaimniekošanā un uzlabot 
ēku energoefektivitāti 
U2-2 Veicināt atjaunīgo energoresursu ražošanu un izmantošanu publisko 
pakalpojumu sektorā, tostarp transportā, kā arī veidot AER ražošanai un 
izmantošanai atbalstošu vidi uzņēmumiem un iedzīvotājiem 
U2-3 Veicināt kopējā radīto atkritumu daudzuma samazināšanos, 
izmantojot maksimāli visas labākās pieejamās atkritumu rašanās 
novēršanas iespējas un labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, 
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palielinot resursu izmantošanas efektivitāti un veicinot ilgtspējīgākas 
patērētāju uzvedības modeļa attīstību 

U3 Realizēt proaktīvu pašvaldības energoefektivitātes politiku 
 

Uzdevumi Pasākumi 

U1-1 Uzlabot un atjaunot 
ūdenssaimniecības 
infrastruktūru, lai 
nodrošinātu centralizētajā 
ūdensapgādē izmantotā 
dzeramā ūdens kvalitāti un 
centralizētajās 
kanalizācijas sistēmās 
atbilstošu notekūdeņu 
attīrīšanu,  samazinātu 
pakalpojuma sniegšanas 
izmaksas, kā arī uzlabotu 
virszemes ūdeņu un 
gruntsūdeņu aizsardzību 
pret piesārņojumu 

U1-1-1 Attīstīt 
ūdenssaimniecību 
aglomerācijā ar CE 10 000 
– 100 000 

P1 Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
attīstība un paplašināšana Valmierā 

U1-1-2 Attīstīt 
ūdenssaimniecības 
aglomerācijā ar CE 2 000 – 
10 000 

P1 Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
attīstība un paplašināšana Rūjienā 

U1-1-3 Attīstīt 
ūdenssaimniecību 
aglomerācijās ar CE 
mazāku par 2 000 

P1 Centralizēto kanalizācijas sistēmu, tostarp notekūdeņu 
attīrīšanas kārtu darbības audits un investīciju projektu 
sagatavošana aglomerācijām ar CE mazāku par 2 000 
P2 Ūdenssaimniecības attīstība novada pilsētās ar CE 
mazāku par 2 000 
P3 Ūdenssaimniecības attīstība novada ciemos ar CE 
mazāku par 2 000 

U1-1-4 Veicināt dzeramā 
ūdens un kanalizācijas 
pakalpojumu pieejamību 

P1 Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība industriālo 
parku un ar to saistītajās mājokļa attīstības teritorijās 
P2 Atbalsts pieslēgumu veicināšanai centralizētajām 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām 

U1-1-5 Attīstīt 
decentralizēto sistēmu 
dzeramā ūdens apgādes 
urbumu un kanalizācijas 
notekūdeņu attīrīšanas 
uzraudzību 

P1 Decentralizēto dzeramā ūdens apgādes urbumu 
inventarizācija  
P2 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu uzraudzība sadarbībā ar vides 
institūcijām 

U1-1-6 Pilnveidot 
kanalizācijas notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanu 

P1 Valmieras novada notekūdeņu dūņu centralizētas 
savākšanas, apstrādes un pārstrādes sistēmas izveide un 
infrastruktūras izbūve 
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Uzdevumi Pasākumi 

P2 Vidzemes reģiona notekūdeņu dūņu pārstrādes centra 
izveide 

U1-1-7 Ieviest viedos 
risinājumus 
ūdenssaimniecībā 

P1 Viedo risinājumu ieviešana ūdenssaimniecībā 
P2 Ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
iekšējās kontroles sistēmas izveide un apmācības  
P3 Notekūdeņu attīrīšanas dūņu izmantošanas 
uzlabošana 

U1-2 Attīstīt lietus ūdens 
kanalizācijas un 
meliorācijas sistēmas un 
veicināt ilgtspējīgu lietus 
ūdens apsaimniekošanas 
risinājumu ieviešanu 

P1 Lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmu audits un 
investīciju projektu sagatavošana 
P2 Lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmu paplašināšana 
apdzīvotajās vietās 
P3 Pašvaldības meliorācijas sistēmu attīstība 
P4 Ilgtspējīgu lietusūdens apsaimniekošanas risinājumu 
ieviešana 

U1-3 Ieviest pašvaldības 
klimata pielāgošanās 
stratēģiju 

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

P1 Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve un esošo 
iekārtu jaudas palielināšana un energoefektivitātes 
uzlabošana 
P2 Valmieras pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas 
noslodzes mazināšana 

U1-3-2 Sekmēt valsts 
plānotos pretplūdu 
aizsardzības pasākumu 
ieviešanu 

P1 Kombinēto zaļās un zilās infrastruktūras un pretplūdu 
pasākumu ieviešana 
P2 Plūdu riska pasākumu ieviešana Gaujas upei Valmierā  
P3 Plūdu riska pasākumu izstrāde un ieviešana Gaujas 
upei Strenčos 

U1-4 Attīstīt 
siltumsaimniecības 
infrastruktūru, tostarp 
paaugstinot esošo 
centralizēto siltumapgādes 
sistēmu energoefektivitāti 
un veicināt gaisa 
piesārņojuma emisiju 
samazināšanos 

P1 Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde 
centralizētās siltumapgādes sistēmu paplašināšanai 
apdzīvotajās vietās 
P2 Siltumapgādes sistēmu paplašināšana apdzīvotajās 
vietās 
P3 Centralizētas siltumapgādes infrastruktūras plānošana 
P4 Apkures iekārtu nomaiņa pašvaldības pakalpojumu 
sektorā 
P5 Centralizēto siltumsaimniecības sistēmu 
energoefektivitātes uzlabošana 

U2 Veicināt pāreju uz 
atjaunīgajiem 
energoresursiem un 
aprites ekonomiku 

U2-1 Palielināt AER 
izmantošanu pašvaldības 
un pašvaldības sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju 
nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanā un 

P1 Pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana 
un AER izmantošanas palielināšana 
P2 Atbalsts uzņēmumu ēku AER izmantošanas un 
energoefektivitātes paaugstināšanā 
P3 Aprites ekonomikas uzņēmumu sadarbības 
veicināšana zemas oglekļa emisijas risinājumu izstrādē 
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Uzdevumi Pasākumi 
uzlabot ēku 
energoefektivitāti 
U2-2 Veicināt atjaunīgo 
energoresursu ražošanu 
un izmantošanu publisko 
pakalpojumu sektorā, 
tostarp transportā, kā arī 
veidot AER ražošanai un 
izmantošanai atbalstošu 
vidi uzņēmumiem un 
iedzīvotājiem 

P1 Atjaunīgo energoresursu (AER) ražošanas veicināšana 
pašvaldības apsaimniekotajos nekustamajos īpašumos 
P2 AER ražošanas veicināšana privātajā sektorā, tostarp 
mājsaimniecībās ar jaudu līdz 11kW 
P3 Vēja enerģijas ražošanas vietu potenciāla izpēte, 
piemērotu teritoriju noteikšana 

U2-3 Veicināt kopējā 
radīto atkritumu 
daudzuma samazināšanos, 
izmantojot maksimāli visas 
labākās pieejamās 
atkritumu rašanās 
novēršanas iespējas un 
labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, 
palielinot resursu 
izmantošanas efektivitāti 
un veicinot ilgtspējīgākas 
patērētāju uzvedības 
modeļa attīstību 

P1 Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas izveide 
P2 Dalīti vākto atkritumu vākšanas infrastruktūras 
attīstība  
P3 Atkritumu apsaimniekošanas organizāciju 
pilotprojekts sabiedrības iesaistei aprites ekonomikā 

U3 Realizēt proaktīvu 
pašvaldības 
energoefektivitātes 
politiku 

P1 Energoservisa uzņēmumu (ESKO) pakalpojumu 
piesaistīšana pašvaldības ēku elektroenerģijas apgādei 
P2 Austrumlatvijas energoefektivitātes centra izveide 

 
 

RV3 DZĪVOJAMAIS FONDS 
Uzdevumi: 

U1 Atjaunot dzīvojamo fondu, lai uzlabotu tā energoefektivitāti, drošumu un 
tehnisko stāvokli, tā uzlabojot novada iedzīvotāju dzīves apstākļus. Veicināt 
iedzīvotāju līdzdalību mājokļa atjaunošanā 
U2 Attīstīt īres mājokļus 

U2-1 Attīstīt pieejama mājokļa piedāvājumu Valmieras novadā, veicinot 
īres mājokļa tirgus attīstību; Uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus un 
piesaistīt jaunus iedzīvotājus Valmieras novadam; Attīstīt sociālā 
dzīvojamā fonda piedāvājumu 
U2-2 Sadarbībā ar nacionālā līmeņa institūcijām un finanšu sektoru 
pilnveidot mājokļa iegādes un atjaunošanas finansēšanas mehānismus un 
tiesisko regulējumu 

U3 Attīstīt jaunus mājokļus, veicinot jaunai dzīvojamai apbūvei piemērotu 
teritoriju sagatavošanu un inženiertehniskās infrastruktūras nodrošināšanu; 
attīstīt publisko un privāto partnerību 
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Uzdevumi Pasākumi 

U1 Atjaunot dzīvojamo 
fondu, lai uzlabotu tā 
energoefektivitāti, 
drošumu un tehnisko 
stāvokli, tā uzlabojot 
novada iedzīvotāju dzīves 
apstākļus. Veicināt 
iedzīvotāju līdzdalību 
mājokļa atjaunošanā 

P1 Esošā dzīvojamā fonda izvērtēšana  
P2 Esošā mājokļa atjaunošanas programma  un atbalsts 
dzīvokļu īpašnieku un individuālo dzīvojamo māju 
iniciatīvām mājokļa renovācijā 
P3 Dzīvokļu īpašnieku organizāciju līdzdalības veicināšana 

U2 Attīstīt īres mājokļus 

U2-1 Attīstīt pieejama 
mājokļa piedāvājumu 
Valmieras novadā, veicinot 
īres mājokļa tirgus 
attīstību; Uzlabot 
iedzīvotāju dzīves 
apstākļus un piesaistīt 
jaunus iedzīvotājus 
Valmieras novadam; 
Attīstīt sociālā dzīvojamā 
fonda piedāvājumu 

P1 Īres mājokļu programmas izstrāde  
P2 Īres mājokļu, tostarp sociālo mājokļu, būvniecība 

U2-2 Sadarbībā ar 
nacionālā līmeņa 
institūcijām un finanšu 
sektoru pilnveidot mājokļa 
iegādes un atjaunošanas 
finansēšanas mehānismus 
un tiesisko regulējumu 

P1 Ilgtermiņa kreditēšanas un finansēšanas mehānismu 
izveides veicināšana 
P2 Atbalsts ilgtspējīgu, zemu būvniecības un 
ekspluatācijas izmaksu daudzdzīvokļu mājokļu 
būvniecībai primāri teritorijās ar jaunu darba vietu 
potenciālu 
P3 Atbalsts privātpersonām mājokļa iegādei, būvniecībai 
vai atjaunošanai, īpaši ģimenēm ar bērniem 
P4 Iesaistīšanās normatīvo aktu un kreditēšanas 
nosacījumu izstrādē 

U3 Attīstīt jaunus 
mājokļus, veicinot jaunai 
dzīvojamai apbūvei 
piemērotu teritoriju 
sagatavošanu un 
inženiertehniskās 
infrastruktūras 
nodrošināšanu; attīstīt 
publisko un privāto 
partnerību 

P1 Valmieras pilsētas paplašināšana un jaunu dzīvojamās 
apbūves teritoriju sagatavošana 
P2 Jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju sagatavošana  

tostarp Sedā, Strenčos, Endzelē pie Rūjienas, 
Mazsalacā, pie Burtniekiem, Rencēnos, Zilākalnā, 
Kocēnos, Rubenē saskaņā ar Mājokļu attīstības 
programmu speciālistu piesaistīšanai 

 
 

RV4 DROŠĪBA 
Uzdevumi: 

U1 Veicināt viedi aizsargātu un drošu dzīves vidi un uzņēmējdarbības vidi, 
veidojot drošu, sakārtotu un uzraudzītu publisko ārtelpu un nodrošinot 
sabiedrisko kārtību 
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U2 Uzlabot civilo aizsardzību 
U2-1 Pilnveidot operatīvo dienestu un pašvaldības sadarbību civilās 
aizsardzības un noziedzības mazināšanas pasākumu plānošanā un 
ieviešanā 
U1-2 Atbalstīt brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustību 
 

Uzdevumi Pasākumi 

U1 Veicināt viedi 
aizsargātu un drošu dzīves 
vidi un uzņēmējdarbības 
vidi, veidojot drošu, 
sakārtotu un uzraudzītu 
publisko ārtelpu un 
nodrošinot sabiedrisko 
kārtību 

P1 Pašvaldības policijas kapacitātes stiprināšana 
P2 Videonovērošanas uzstādīšana parkos un publiskajā 
ārtelpā 
P3 Klaiņojošo dzīvnieku uzraudzības pilnveide 

U2 Uzlabot civilo 
aizsardzību 

U2-1 Pilnveidot operatīvo 
dienestu un pašvaldības 
sadarbību civilās 
aizsardzības un 
noziedzības mazināšanas 
pasākumu plānošanā un 
ieviešanā 

P1 Glābšanas dienestu un pašvaldības sadarbības 
uzlabošana  
P2 Civilās aizsardzības pasākumu plānošana 
Izpratnes veicināšana sabiedrībā par civilās aizsardzības 
nozīmi 
P3 Pašvaldības atbalsts bijušo ieslodzīto un probācijas 
klientu resocializācijas pasākumu veikšanai  
P4 Profilaktiski izglītojoši pasākumi jauniešu vidū 

U1-2 Atbalstīt brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju kustību 

P1 Valmieras novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības 
stiprināšana 

 

RV5 DABA, KULTŪRVĒSTURE 
Uzdevumi: 

U1 Veicināt ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un publiskās ārtelpas attīstību 
U1-1 Attīstīt zaļās zonas pilsētu un ciemu vidē 
U1-2 Pilnveidot publisko ūdeņu izmantošanu un pārvaldību un uzlabot 
ūdensmalu pieejamību 
U1-3 Iesaistīties īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) 
apsaimniekošanā, veicinot dabas un kultūras vērtību aizsardzību un 
ekosistēmu pakalpojumu, tostarp īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
aizsardzības un apsaimniekošanas mērķiem piemērotu tūrisma 
pakalpojumu attīstību 
U1-4 Nodrošināt kapsētu, tostarp dzīvnieku kapsētu teritorijas un to 
labiekārtojumu un sakārtot kapsētu uzskaites sistēmu 
U1-5 Veicināt ainavu aizsardzību un pilsētvides ainavu kvalitātes 
paaugstināšanos 

U2 Veicināt nacionālo un reģionālo kultūras vērtību uzturēšanu un kultūras 
materiālā mantojuma mūsdienīgu izmantošanu 

U2-1 Veicināt valsts aizsargājamo kultūrvēsturisko objektu sakārtošanu 
un atgriešanu ekonomiskajā apritē 
U2-2 Izkopt un izcelt ciemiem un pilsētām raksturīgo kultūras identitāti 
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Uzdevumi Pasākumi 

U1-1 Attīstīt zaļās zonas 
pilsētu un ciemu vidē 

P1 Publiskās ārtelpas uzlabošana Valmieras novada 
apdzīvotajās vietās 
P2 Bezmaksas interneta piekļuves zonu (WiFi) attīstība 
publiskajā ārtelpā  
P3 Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piemērotu maršrutu 
izveide publiskajā ārtelpā 

U1-2 Pilnveidot publisko 
ūdeņu izmantošanu un 
pārvaldību un uzlabot 
ūdensmalu pieejamību 

P1 Atpūtas vietu pie ūdeņiem apkopošana, izvērtēšana, 
tematiskā plāna izstrāde 
P2 Pludmaļu un atpūtas vietu pie ūdeņiem labiekārtošana 
Publisko peldvietu ierīkošana  
P3 Sadarbība ar nekustamo īpašumu īpašniekiem 
ūdenstilpņu krastu apsaimniekošanā un pieejamības 
nodrošināšanā 
P4 Pētījumi par ūdenstilpju ekoloģiskā stāvokļa 
uzlabošanu un ūdenstilpju izmantošanu 
P5 Kompleksu Burtnieka ezera un citu ūdenstilpju 
apsaimniekošanas projektu īstenošana 

U1-3 Iesaistīties īpaši 
aizsargājamo dabas 
teritoriju (ĪADT) 
apsaimniekošanā, veicinot 
dabas un kultūras vērtību 
aizsardzību un ekosistēmu 
pakalpojumu, tostarp īpaši 
aizsargājamo dabas 
teritoriju aizsardzības un 
apsaimniekošanas 
mērķiem piemērotu 
tūrisma pakalpojumu 
attīstību 

P1 Līdzdalība ĪADT dabas aizsardzības plānu izstrādē un 
ieviešanā 
P2 Līdzdalība dabas parka “Salacas ieleja” dabas 
aizsardzības plāna izstrādē un  ieviešanā 
P3 Līdzdalība dabas lieguma “Ziemeļu purvi” dabas 
aizsardzības plāna 2018. – 2028. gadam ieviešanā 
P4 Bioloģiskās daudzveidības veicināšana, īstenojot 
apsaimniekošanas pasākumus un tūrisma infrastruktūras 
attīstību NATURA 2000 teritorijās Valmieras novadā 
(Burtnieku apvienībā) 

U1-4 Nodrošināt kapsētu, 
tostarp dzīvnieku kapsētu 
teritorijas un to 
labiekārtojumu un 
sakārtot kapsētu uzskaites 
sistēmu 

P1 Kapsētu teritoriju apsaimniekošana, kapsētu 
digitalizācija 
P2 Patversmes ēku būvniecība klaiņojošo dzīvnieku 
uzturēšanās nodrošināšanai un dzīvnieku kapsētas izveide 

U1-5 Veicināt ainavu 
aizsardzību un pilsētvides 
ainavu kvalitātes 
paaugstināšanos 

P1 Ainavas kvalitātes mērķu sasniegšanas instrumentu 
ieviešana tūrisma kontekstā 
P2 Pilsētvides ainavu kvalitātes veicināšana 

U2 Veicināt nacionālo un 
reģionālo kultūras vērtību 
uzturēšanu un kultūras 
materiālā mantojuma 
mūsdienīgu izmantošanu 

U2-1 Veicināt valsts 
aizsargājamo 
kultūrvēsturisko objektu 

P1 Valmieras novada kultūrvēsturisko objektu 
atjaunošanas programma 
P2 Trikātas pilsdrupu konservācija un attīstība 
P3 Mūrmuižas nocietinājuma torņa atjaunošana 
P4 Mujānu viduslaiku pils Baltā torņa restaurācija 
P5 Vaidavas pilskalna apkārtnes teritoriju labiekārtošana 
P6 Skatu torņa būvniecība Zilākalnā, ceļu un taku seguma 
uzlabošana 
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Uzdevumi Pasākumi 
sakārtošanu un atgriešanu 
ekonomiskajā apritē 

P7 Sakrālā mantojuma saglabāšana 
P8 Kokmuižas kompleksa teritorijas labiekārtošana 
P9 Mazsalacas Valtenberģu muižas ansambļa atjaunošana 
P10 Naukšēnu muižas apsaimniekošana un izmantošanas 
veicināšana 
P11 Ziemeļvidzemes dabas un kultūrvēstures izziņas 
centra izveide Burtnieku muižā 
P12 Valmiermuižas torņa rekonstrukcija un 
Valmiermuižas kultūrvēstures izziņas centra izveide 

U2-2 Izkopt un izcelt 
ciemiem un pilsētām 
raksturīgo kultūras 
identitāti 

P1 Novada pilsētu un ciemu koka apbūves aizsardzības 
programmas 
P2 Novada pilsētu un ciemu parku programma 

 
 
 

RV6 PAŠVALDĪBAS PĀRVALDĪBA  
Uzdevumi: 

U1 Stiprināt jaunizveidotā novada administratīvo kapacitāti un īstenot augsti 
kvalificētu pašvaldības pārvaldību 
U2 Paaugstināt pašvaldības darba digitalizācijas līmeni, attīstīt pašvaldības e-
pakalpojumus un to pieejamību dažādām iedzīvotāju grupām 
U3 Veidot atvērtu un pieejamu pašvaldību, veicinot iedzīvotāju zināšanas un 
rīcībspēju iesaistīties pašvaldības pakalpojumu uzlabošanā, novada ekonomiskajā 
sociālajā attīstībā un pašvaldības politikas veidošanā, tā virzoties uz 
demokrātisku, tiesisku un saliedētu sabiedrību 
U4 Pašvaldībai kļūt par stratēģisku nacionālā un starptautiskā līmeņa partneri  

U4-1 Izvērst sadarbību ar partneriem no valsts sektora un lielajiem 
uzņēmumiem Valmieras novadam stratēģisku projektu attīstīšanā un 
ieviešanā 
U4-2 Veicināt Valmieras novada integrāciju nacionāla mēroga tīklojumu 
un starptautiskā vidē 
U4-3 Būt par Ziemeļvidzemes sadarbības tīklu vadošo partneri  

U5 Īstenot pārdomātu Valmieras novada zīmolvedību un vairot starptautisko 
atpazīstamību  

U5-1 Izveidot, nostiprināt un uzturēt vienotu novada tēlu, raisot skaidras 
asociācijas ar Valmieras novadu 
U5-2 Popularizēt Valmieras novadu sadarbībā ar novada uzņēmējiem, 
kultūras, sporta un sabiedriskiem darbiniekiem, politiķiem. Uzrunāt, 
pārliecināt mērķauditorijas par labu dzīvošanai, zināšanu ieguvei un 
personības izaugsmei, strādāšanai, uzņēmējdarbības attīstīšanai, 
investēšanai vai Valmieras novada apmeklēšanai 
U5-3 Pozicionēt Valmieras novadu kā izcilāko Latvijas novadu valsts un 
Baltijas mērogā 
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Attēls 8. Valmieras novada pašvaldības esošās apvienības  

 
 

Uzdevumi Pasākumi 

U1 Stiprināt jaunizveidotā 
novada administratīvo 
kapacitāti un īstenot 
augsti kvalificētu 
pašvaldības pārvaldību 

P1 Pašvaldības administrācijas iekšējo procesu un 
starpiestāžu sadarbības automatizācija 
P2 Pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, 
pieredzes apmaiņa un sadarbība 

U2 Paaugstināt 
pašvaldības darba 
digitalizācijas līmeni, 
attīstīt pašvaldības e-
pakalpojumus un to 
pieejamību dažādām 
iedzīvotāju grupām 

P1 Pašvaldības vienotu informācijas sistēmu izveide 
Valmieras novada pašvaldībā  
P2 Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas 
uzraudzības sistēmas izveide 
P3 Pašvaldības pakalpojumu elektronizācijas līmeņa 
paaugstināšana 
P4 Valmieras kā novada IKT kompetenču centra lomas 
nostiprināšana teritoriālajām pārvaldes struktūrvienībām, 
iestādēm un kapitālsabiedrībām 
P5 Attālinātā darbā un attālinātās aktivitātēs balstītā 
darba organizācijas modeļa izstrāde Valmieras novada 
pašvaldībā 
P6 Datu aizsardzības un informācijas sistēmu drošības 
uzlabošana pašvaldības iestāžu darbā 
P7 Pašvaldības atbalsts IKT prasmju paaugstināšanai 
sabiedrībā 
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Uzdevumi Pasākumi 

P8 Digitālo aģentu sagatavošana Vidzemes reģionam 
P9 Pašvaldības darbinieku digitālās pratības 
paaugstināšana 

U3 Veidot atvērtu un 
pieejamu pašvaldību, 
veicinot iedzīvotāju 
zināšanas un rīcībspēju 
iesaistīties pašvaldības 
pakalpojumu uzlabošanā, 
novada ekonomiskajā 
sociālajā attīstībā un 
pašvaldības politikas 
veidošanā, tā virzoties uz 
demokrātisku, tiesisku un 
saliedētu sabiedrību 

P1 Informācijas pieejamības pilnveide par pašvaldības 
pakalpojumiem  
P2 Sociālā mārketinga paplašināšana pašvaldības 
komunikācijā ar iedzīvotājiem 
P3 Sabiedrības jēgpilnas līdzdalības instrumentu izstrāde 
P4 Komunikāciju un sabiedrisko attiecību speciālistu 
apmācības 

U4 Pašvaldībai kļūt par 
stratēģisku nacionālā un 
starptautiskā līmeņa 
partneri  
U4-1 Izvērst sadarbību ar 
partneriem no valsts 
sektora un lielajiem 
uzņēmumiem Valmieras 
novadam stratēģisku 
projektu attīstīšanā un 
ieviešanā 

P1 Sadarbība ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 
P2 Elektronisko un mobilo sakaru infrastruktūras attīstība 
P3 Elektroapgādes attīstība mājokļu un uzņēmumu 
attīstībai 
P4 Sabiedriskā transporta pieejamības uzlabošana 
P5 Meža ceļu tīkla attīstība lauku teritoriju 
sasniedzamības uzlabošanai 
P6 Līdzdalība nacionālā līmeņa investīciju plānošanā 

U4-2 Veicināt Valmieras 
novada integrāciju 
nacionāla mēroga 
tīklojumu un starptautiskā 
vidē 

P1 Valmieras novada pašvaldības līdzdalība sadarbības 
tīklos 
P2 Valmieras novada saišu stiprināšana ar Igauniju 

U4-3 Būt par 
Ziemeļvidzemes 
sadarbības tīklu vadošo 
partneri  

P1 Kultūras, sporta un tūrisma piedāvājuma 
koordinēšana Vidzemē 
P2 Vidzemes reģiona mēroga projektu sagatavošana un 
ieviešana 

U5 Īstenot pārdomātu 
Valmieras novada 
zīmolvedību un vairot 
starptautisko 
atpazīstamību  
U5-1 Izveidot, nostiprināt 
un uzturēt vienotu novada 
tēlu, raisot skaidras 
asociācijas ar Valmieras 
novadu 

P1 Valmieras novada zīmola grafisko vadlīniju izveide 
P2 Valmieras novada zīmolvedības un mārketinga 
komunikācijas stratēģijas izstrāde 

U5-2 Uzrunāt 
mērķauditorijas par labu 
dzīvošanai, zināšanu 
ieguvei un personības 
izaugsmei, strādāšanai,  

P1 Visu pašvaldības nozaru struktūrvienību un 
kapitālsabiedrību zīmolvedības pasākumu ieviešana 
P2 Valmieras uzņēmumu popularizēšana un dalība 
starptautiskajās izstādēs 
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Uzdevumi Pasākumi 
uzņēmējdarbības 
attīstīšanai, investēšanai 
Valmieras novadā vai 
Valmieras novada 
apmeklēšanai 

P3 Nozīmīgākie Valmieras novada zīmola nesēji - 
Valmieras novada personības 

U5-3 Pozicionēt Valmieras 
novadu kā izcilāko Latvijas 
novadu valsts un Baltijas 
mērogā 

P1 Zīmolvedības izcilības pasākuma īstenošana 

 
 
 
 

VP3 INDUSTRIALIZĀCIJA UN MODERNIZĀCIJA 

Ilgtermiņa prioritātes (IP2) “Rosīga ekonomika” sasniegšanai vidējā termiņā ir izvirzīta 
prioritāte (VP1) “Industrializācija un modernizācija”, kura ir vērsta uz nacionāla un 
reģionāla līmeņa industriālo parku unindustriālo teritoriju infrastruktūras attīstību un 
teritoriju sagatavošanu uzņēmējdarbības attīstībai, piesaistot ilgtspējīgas investīcijas. 
 
Rīcību virzieni: 

RV1 Augstās tehnoloģijas, darba ražīgums, viedā specializācija  
RV2 Mazo un vidējo uzņēmumu, mikrouzņēmumu, mājražotāju vide 

 
 

RV1 AUGSTĀS TEHNOLOĢIJAS, DARBA RAŽĪGUMS, VIEDĀ SPECIALIZĀCIJA  
 
Uzdevumi: 

U1 Integrētu risinājumu (pieejas) rezultātā radīt industriālo parku un teritoriju 
tīklojumu un veicināt klāsteru darbību 
U2 Stiprināt Valmieru kā viedās specializācijas uzņēmējdarbības un inovāciju 
centru ar mūsdienīgu uzņēmējdarbības teritoriju infrastruktūru un kvalificētiem 
speciālistiem 
U3 Veicināt praktiskās zinātnes un uzņēmējdarbības sasaisti un zināšanu pārnesi 
U4 Veicināt uzņēmējdarbības integrāciju nacionāla mēroga tīklojumu un 
starptautiskā vidē 
U5 Veicināt jauniešu iesaisti darba tirgū un jauniešu uzņēmējdarbības prasmju 
attīstību 
U6 “Novada garša” – veicināt Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas 
klasteru veidošanos 

 

Uzdevumi Pasākumi 

U1 Integrētu risinājumu 
(pieejas) rezultātā radīt 
industriālo parku un 
teritoriju tīklojumu un 
veicināt klāsteru darbību 

P1 Valmieras industriālo parku izveide 
P2 Neizmantoto ēku un teritoriju pielāgošana novada 
apdzīvotajās vietās vietējās uzņēmējdarbības aktivitātēm 
P3 Loģistikas teritoriju attīstīšana Kocēnu pagasta 
“Viesturos” pie autoceļa A3 
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Uzdevumi Pasākumi 

 P4 Mazsalacas bijušā “Zivju ceha” teritorijas 
sagatavošana uzņēmējdarbībai 
P5 Zaļās industriālās teritorijas sagatavošana  
Valmiermuižā 

U2 Stiprināt Valmieru kā 
viedās specializācijas 
uzņēmējdarbības un 
inovāciju centru ar 
mūsdienīgu 
uzņēmējdarbības teritoriju 
infrastruktūru un 
kvalificētiem speciālistiem 

P1 Aprites ekonomikas biznesa atbalsta centra izveide 
Valmierā 
P2 Investoru piesaiste un vietējā atbalsta nodrošināšana 
industriālajos parkos 
P3 Atbalsts no vietējiem resursiem ražojošiem 
uzņēmumiem un jaunu uzņēmumu piesaistīšana 
 

U3 Veicināt praktiskās 
zinātnes un 
uzņēmējdarbības sasaisti 
un zināšanu pārnesi 

P1 Vidzemes STEM centra izveide Valmierā 
P2 Augstākās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu 
infrastruktūras pilnveidošana mācību virzieniem aprites 
ekonomikas prioritārajās nozarēs 

U4 Veicināt 
uzņēmējdarbības 
integrāciju nacionāla 
mēroga tīklojumu un 
starptautiskā vidē 

P1 Uzņēmumu eksportspējas un starptautisko kontaktu 
veicināšana  
P2 Aprites ekonomikas tīkla attīstība stikla šķiedras 
produktu noietam   

U5 Veicināt jauniešu 
iesaisti darba tirgū un 
jauniešu uzņēmējdarbības 
prasmju attīstību  

P1 Jauniešu nodarbinātības veicināšana un brīvprātīgā 
darba kustības veicināšana sadarbībā ar uzņēmumiem 
P2 Karjeras izglītības attīstība un reģionālā karjeras 
izglītības centra izveide, atbalsts tā darbībai 
P3 Profesionālās izglītības audzēkņu praktisko iemaņu 
attīstīšana darba vidē 
P4 Darba prakses un brīvprātīgā darba atbalsta sistēmas 
izveide jauniešiem, t.sk. jauniešiem NEET situācijā 
P5 Sadarbība ar mūžizglītības (neformālās, pieaugušo) 
pakalpojumu sniedzējiem 

U6 “Novada garša” – 
veicināt Vidzemes 
augstvērtīgas un veselīgas 
pārtikas klasteru 
veidošanos 

P1 Veselīga uztura programma izglītības iestādēs 
P2 Novadā izaudzētās pārtikas programma 
P3 Lauku tirgu kustība 
P4 Tirgus laukumu iekārtošana novada apdzīvotajās vietās 
P5 Nišu tūrisma attīstība (gardēžu tūrisms) 
P6 Vietējo produktu atpazīstamības zīmola izveide (“ēdam 
vietējo produktu”) 
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RV2 MAZO UN VIDĒJO UZŅĒMUMU, MIKROUZŅĒMUMU, MĀJRAŽOTĀJU VIDE 
 
Uzdevumi: 

U1 Īstenot pašvaldības līderību atbalstošas uzņēmējdarbības vides, finansēšanas 
un regulējuma vides veidošanā 

U1-1 Veicināt uzņēmumu digitālo transformāciju un informācijas 
sabiedrības attīstību; Veidot Valmieru par Ziemeļvidzemes digitālās 
kompetences centru;  
U1-2 Izveidot pilna cikla e-sadarbības vidi uzņēmumiem Valmieras novada 
pašvaldībā 
 

U2 Veicināt ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu, aprites ekonomiku un 
nodrošinājumu ar kvalificētiem speciālistiem 

U2-1 Veicināt lauksaimniecības (tradicionālās lauksaimniecības) 
uzņēmumu konkurētspēju un lauku teritoriju ekonomisko attīstību 
U2-2 Veicināt kūdras purvu saudzīgu izmantošanu 
U2-3 Veicināt degradētu teritoriju, izstrādātu derīgo izrakteņu karjeru 
sakārtošanu un apsaimniekošanu 
U2-4 Sekmēt lauksaimniecības un meža zemju ilgtspējīgu izmantošanu, 
veikt vides un dabas resursu izmantošanas uzraudzību un paaugstināt 
iedzīvotāju zināšanas par vides un dabas jautājumiem 
U2-5 Veicināt sociālo uzņēmējdarbību 
 

U3 Attīstīt iecienītus viesmīlības un izzinošā tūrisma galamērķus 
U3-1 Veidot Valmieru par kultūras un tūrisma galamērķi 
U3-2 Attīstīt lauku tūrisma tīklu un veicināt ekotūrismu 
U3-3 Attīstīt atpūtas piedāvājumu pie un uz ūdens 

 

Uzdevumi Pasākumi 

U1-1 Veicināt uzņēmumu 
digitālo transformāciju un 
informācijas sabiedrības 
attīstību; Veidot Valmieru 
par Ziemeļvidzemes 
digitālās kompetences 
centru 

P1 Eiropas Digitālā inovāciju centra (EDIC) Vidzemes 
nodaļas izveide Valmierā 
P2 Uzņēmumu apmācības digitālajai transformācijai 
P3 Atbalsta sniegšana IKT jaunuzņēmumiem 
P4 Sadarbība ar Valmieras novada IKT nozarēm  
P5 IT uzņēmumu klasteru veicināšana 
P6 Valmiera – viedo tehnoloģiju testēšanas un 
eksperimentēšanas vide  
 

U1-2 Izveidot pilna cikla e-
sadarbības vidi 
uzņēmumiem Valmieras 
novada pašvaldībā 

P1 Augsta elektronizācijas līmeņa pašvaldības e-
pakalpojumi uzņēmumiem, aptverot visu līmeņu un 
speciālistu iesaisti un administratīvo procesu 
digitalizēšanu 

U2-1 Veicināt 
lauksaimniecības 
(tradicionālās 
lauksaimniecības) 
uzņēmumu konkurētspēju 

P1 Lauksaimniecības (tradicionālās lauksaimniecības) 
uzņēmumu konkurētspējas veicināšana 
P2 Sadarbība ar lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
zivsaimniecības organizācijām vietējās lauku 
apsaimniekošanas politikas veidošanā 
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Uzdevumi Pasākumi 
un lauku teritoriju 
ekonomisko attīstību 

P3 Pašvaldības administratīvo šķēršļu mazināšana 
uzņēmumiem 
P4 Atbalsts nodarbinātības jautājumu risināšanā 

U2-2 Veicināt kūdras 
purvu saudzīgu 
izmantošanu 

P1 Kūdras purvu ilgtspējīgas izmantošana un pievienotās 
vērtības palielināšana 

U2-3 Veicināt degradētu 
teritoriju, izstrādātu 
derīgo izrakteņu karjeru 
sakārtošanu un 
apsaimniekošanu 

P1 Potenciāli piesārņoto vietu izpēte 
P2 Piesārņoto vietu sanācija, piemērojot ilgtspējīgas un 
inovatīvas metodes 
P3 Degradēto derīgo izrakteņu ieguves vietu 
inventarizācija 
P4 Kūdras purvu degradēto teritoriju atjaunošana 

U2-4 Sekmēt 
lauksaimniecības un meža 
zemju ilgtspējīgu 
izmantošanu, veikt vides 
un dabas resursu 
izmantošanas uzraudzību 
un paaugstināt iedzīvotāju 
zināšanas par vides un 
dabas jautājumiem 

P1 Netradicionālo lauksaimniecības nozaru uzņēmumu 
darbības un lauku saimniekošanas veicināšana 
P2 Pašvaldības meža resursu ilgtspējīga apsaimniekošana 
P3 Vides apziņas veidošana 
 

U2-5 Veicināt sociālo 
uzņēmējdarbību 

P1 Sociālās uzņēmējdarbības veicināšana (izglītības, 
sociālo pakalpojumu, kultūras un sporta jomās) 
P2 Atbalsta sistēmas izveide saražotās produkcijas 
noietam 

U3 Attīstīt iecienītus 
viesmīlības un izzinošā 
tūrisma galamērķus 
U3-1 Veidot Valmieru par 
kultūras un tūrisma 
galamērķi 

P1 Valmieras novada tūrisma stratēģijas izstrāde  
P2 Industriālā mantojuma teritoriju sakārtošana tūrisma 
objektu izveidei 
P3 Valmieras novada tūrisma piedāvājuma koordinēšana 
P4 Tūrisma sektora cilvēkresursu attīstība 

U3-2 Attīstīt lauku tūrisma 
tīklu un veicināt 
ekotūrismu 

P1 Tūrisma veicināšana ap Ziemeļvidzemes transporta 
koridoru „Ziemeļu stīga”  
P2 Ziemeļvidzemes tūrisma (ekotūrisma) centru 
Mazsalacā, Rūjienā, Naukšēnos, Brenguļos attīstīšana 
P3 Tūrisma piedāvājuma pie Burtnieka ezera attīstīšana 
P4 Gaujas nacionālā parka tūrisma klastera “Enter Gauja” 
darbības veicināšana 
P5 Sadarbība Salacas upes tūrisma sadarbības zonas 
ietvaros 
P6 Pārgājienu maršrutu un velomaršrutu attīstība 
P7 Tūrisma objektu piekļuves, meža ceļu un tūrisma 
maršrutu attīstība sadarbībā ar AS Latvijas Valsts meži 
P8 Līdzdalība Vidzemes tūrisma piedāvājuma veicināšanā 
P9 Lauku atbalsta pasākumi tūrisma veicināšanai  
P10 Ekoinovāciju un viedo risinājumu ieviešana lielākas 
klimata neitralitātes panākšanai tūrisma mobilitātē un 
pieredzējumos 
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Uzdevumi Pasākumi 

U3-3 Attīstīt atpūtas 
piedāvājumu pie un uz 
ūdens 

P1 Ūdens tūrisma maršrutu attīstība pa Gauju, Rūju, 
Salacu u.c. upēm 
P2 Zemūdens arheoloģiskais mantojums (“Ezeru 
mantojums”) 

 
 
 
 

4 Horizontālās prioritātes 
 
Papildus prioritātēm ir noteiktas trīs horizontālās prioritātes, kas ir vadlīnijas visu vidēja 
termiņa pasākumu un investīciju projektu plānošanā un ieviešanā.  
 
Horizontālo prioritāšu gaismā jāvērtē visas plānotās investīcijas, atbildot uz jautājumu, 
kādu pienesumu investīciju projekts nodrošinās digitalizācijas, zaļā kursa un novada 
līdzsvarotas attīstības jomā. 
 

HP1 DIGITALIZĀCIJA 

Horizontālās prioritātes “Digitalizācija” mērķis ir sniegt ikvienam sabiedrības loceklim 
iespēju piekļūt informācijai, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
sniegtās iespējas. 
 
Horizontālā prioritāte “Digitalizācija” nosaka, ka plānotajiem pasākumiem un 
projektiem: 

• Jāvairo iedzīvotāju, komersantu un pašvaldības digitālās prasmes, lai attīstītu e-
pakalpojumus un atvieglotu ikdienas pakalpojumu saņemšanu; 

• Jārada iespējas datu sistemātiskai uzkrāšanai (datu bāzu veidošanai), datu analītikai 
un savietojamībai ar valsts informācijas sistēmām, tā sekmējot datu atkārtotu 
izmantošanu un resursu taupīšanu; 

• Jāveicina nākotnes prasībām atbilstošas darbvietas un iedzīvotāju prasmes; 
 
 

HP2 KLIMATA PĀRMAIŅU POLITIKA (ZAĻAIS KURSS) 

 
Horizontālās prioritātes “Klimata pārmaiņu politika” mērķi ir panākt lielāku 
klimatneitralitāti un pielāgoties klimata pārmaiņām, lai uzlabotu iedzīvotāju un nākamo 
paaudžu labbūtību un veselību. 
 
Horizontālā prioritāte “Klimata pārmaiņu politika” nosaka, ka plānotajiem pasākumiem 
un projektiem: 

• Jāveicina vides piesārņojuma, tostarp SEG emisiju samazināšanās, lai nodrošinātu tīru 
gaisu un ūdeni, veselīgu augsni un bioloģisko daudzveidību; 

• Jānodrošina energoefektīvu publisko ēku un mājokļa un inženiersistēmu būvniecība; 
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• Jāveicina veselīga pārtika, dzīves veids un mobilitāte; 

• Jāatbalsta modernu, konkurētspējīgu uz aprites principiem balstītu uzņēmumu 
darbība, kas izmanto inovācijas tīru tehnoloģiju jomā, veicina izejvielu un produktu 
atkalizmantošanu un reciklēšanu; 

• Jāsekmē enerģētiskās drošības uzlabošanās un tuvošanos enerģētiskai neatkarībai, 
pielāgošanos klimata pārmaiņām  

• un jāatbilst Latvijas nacionālais enerģētikas un klimata plānā 2021.–2030. gadam un 
citām nacionālajā politikā noteiktajām prasībām, kā arī starptautiskajām 
apņemšanām, kuras ir parakstījusi Valmieras novada pašvaldība. 

 
 

HP3 PILSĒTU UN LAUKU SINERĢIJA 

Horizontālās prioritātes “Pilsētu un lauku sinerģija” mērķis ir nevienlīdzības mazināšana 
starp novada teritorijas daļām, lai sabalansētu sociālās un ekonomiskās attīstības tempu 
atsevišķos novada attīstības centros un to apkalpojošās teritorijās (t.sk., pierobežā), 
efektīvi izmantojot tajās pieejamos resursus (dabas, cilvēkresursus, kultūras u.c.) 
izaugsmes sekmēšanai.  
 
Pašvaldība Izmantojot novada teritoriālo daļu priekšrocības un izaugsmes potenciālu, un 
atbalstot aktīvas vietējās kopienas un sabiedriskos darbiniekus un uzsāktās iniciatīvas 
atbalstīs tādus pasākumus un projektus, kas  
 

• attīsta transporta, sakaru, informāciju tehnoloģiju un inženierapgādes infrastruktūru, 
kas nodrošina ātrāku un kvalitatīvāku pakalpojumu saņemšanu, 

• veicina viedus risinājumus sabiedrībai un uzņēmējiem nozīmīgu pakalpojumu 
saņemšanā un novada pārvaldībā, 

• izkopj novada pilsētu un ciemu individuālo identitāti, 

• sniedz ieguldījumu attīstības centru un lauku teritoriju ekonomiskajai papildinātībai. 
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5 Ieviešana un uzraudzība 
 
 
Valmieras novada attīstības programmas 2022-2028 ieviešanas laikā divas reizes – 2025. 
gadā (līdz pašvaldību vēlēšanām) un 2029. gadā (līdz nākamā vidēja termiņa attīstības 
programmas apstiprināšanai) tiks sagatavots attīstības programmas ieviešanas 
uzraudzības ziņojums.  
 
Ziņojuma mērķis ir mērīt pašvaldības īstenoto pasākumu efektivitāti, novērtēt finansiālo 
ieguldījumu atdevi un plānot nepieciešamās izmaiņas plānošanas dokumentā.  
Izvērtējot attīstības programmas ieviešanu, tiks novērtēts, kā tiek realizēti plānotie 
pasākumi, sasniegti rezultāti un vai notiek virzība uz vidējā termiņā noteiktajām 
prioritātēm, nepieciešamības gadījumā izstrādājot rekomendācijas grozījumiem. 
Attīstības programmas ieviešanas un uzraudzības gala ziņojumā tiks izstrādātas 
rekomendācijas vidēja termiņa prioritātēm un uzdevumiem nākamajam vidējam 
termiņam. 
 
Papildus jāizstrādā Valmieras novada pašvaldības novērtējuma sistēma operacionālā 
līmenī, kas ļauj mainīt pasākumus pēc ikgadējā budžeta apjoma, attīstības tendencēm 
Latvijā un Eiropā, kā arī citiem noteicošiem faktoriem, aizvien saglabājoties nestabilai 
ģeopolitiskai situācijai. 
 
Pirms pašvaldības vēlēšanām un pirms vidēja termiņa plānošanas dokumenta izstrādes 
Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvalde sadarbībā ar citām pašvaldības 
struktūrvienībām, iestādēm un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem sagatavo 
Stratēģijas ieviešanas ziņojums. Ziņojumā ietver: 

• Aktualizētus attīstības indikatorus; 

• Aktualizētu Valmieras novada esošās situācijas kopsavilkumu (Valmieras novads 
skaitļos un faktos); 

• Vērtējumu par stratēģiskā mērķa un ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanas progresu un 
priekšlikumus izmaiņām, ja nepieciešams,  

• Vērtējumu par Valmieras novada teritorijas plānojuma ieviešanas atbilstību 
Stratēģijas telpiskās attīstības perspektīvai, kā arī priekšlikumus izmaiņām, ja 
nepieciešams. 

 
Tā kā Stratēģija un Attīstības programma ir izstrādāta vienā laikā, tiem veido kopēju 
ziņojumu, attiecībā uz attīstības programmu iekļaujot šādu informāciju: 

• Aktualizētus attīstības indikatorus vidējā termiņā; 

• Vērtējumu par vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas progresu un priekšlikumus 
izmaiņām, ja nepieciešams 

 
Ziņojumu izmanto turpmākajā pašvaldības teritorijas attīstības plānošanā, izstrādājot 
vidēja termiņa un īstermiņa plānošanas dokumentus, un, ja nepieciešams, - aktualizējot 
Stratēģiju. 
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Izmantojot pašvaldības operacionālā līmeņa novērtējuma sistēmu, rekomendējams, 
turpināt Valmieras pilsētas praksi, gatavojot ikgadējus novērtējuma ziņojumus, 
sagatavoto informāciju izmantojot arī publiskajam pārskatam un komunikācijas 
materiāliem. 
  
Attīstības programmas ieviešanas ziņojumā ņem vērā Nacionālā attīstības plāna 2021. – 
2027. gadam un Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021. – 2027. 
gadam ieviešanas ziņojumus, kā arī izvērtē aktuālos sociāli ekonomiskos ietekmējošos 
procesus. 
 
Ziņojuma pieejamību sabiedrībai nodrošina, to publicējot mājas lapā. 
 
Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas mērīšanai ir definēti indikatori, norādot 
sasniedzamo vērtību vai tendenci 2028. gadā un tās starpvērtību 2025. gadā, kad plānots 
ieviešanas ziņojums (pielikuma Tabula 1.). 
 
Indikatori parāda tendenci, jo būtiski ir ņemt vērā pamata datu avotu (oficiālo statistisko 
apkopojošo iestāžu informāciju) laika nobīdi. Jaunu un precīzu datu avotu ģenerēšana 
pašvaldības līmenī ir viens no izaicinājumiem, kas jāprioritizē attiecīgajā plānošanas 
periodā. 
 
Lai konstatētu Valmieras novada attīstības programmas 2022-2028 īstenošanas radīto 
tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, Valmieras novada pašvaldība, atbilstoši Vides 
pārraudzības valsts biroja atzinumā noteiktajam, novērtēs arī tās ieviešanas ietekmi uz 
vidi, sagatavos monitoringa ziņojumu un iesniegs to Vides pārraudzības valsts birojā.  
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Pielikumi 
Stratēģijā lietotie saīsinājumi 

 
5G ātrdarbīgs fiksēto un mobilo sakaru tīkls 
AER atjaunīgie energoresursi 
ALTUM AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" 
ANM Atveseļošanas un noturības mehānisms 
AP Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvalde 
AS akciju sabiedrība 
ATR  pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma, kas ar 2021. gada 1. jūliju 

Latvijā izveido jaunu pašvaldību administratīvo iedalījumu, tostarp 
Valmieras novadu 

BNAI bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
CE cilvēka ekvivalents 
CKS centralizētā kanalizācijas sistēma 
CSDD Ceļu satiksmes drošības direkcija 
CSNg ceļu satiksmes negadījums 
CSP Centrālā statistikas pārvalde 
CSS centralizētā siltumapgādes sistēma 
CŪS centralizētā ūdensapgādes sistēma 
CVK Centrālā vēlēšanu komisija 
DPKAC Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu 

apkalpošanas centrs 
DTP2027 Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021. 2027. gadam 
ECVET Eiropas kredītsistēma profesionālajai izglītībai un mācībām (European 

credit system for vocational education and training) 
EDIC Eiropas Digitālo inovāciju centrs 
EIB Eiropas Investīciju banka 
EM Ekonomikas ministrija 
Erasmus+ Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā 
ES Eiropas Savienība 
ESKO energopakalpojuma uzņēmums (angliski – energy service company or ESCO) 
GPSRP2030 Gaisa piesārņojuma samazināšanas Pasākumss plāns 2020.–2030. gadam 
IAP 2027 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam 
IeM Iekšlietu ministrija 
IKP iekšzemes kopprodukts 
IKT informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
IP Valmieras novada pašvaldības Izglītības pārvalde 
ITC Valmieras novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju centrs 
IZM Izglītības un zinātnes ministrija 
JSPA Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
KLPSP2027 Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.-

2027.gadam 
KM Kultūras ministrija 
KP Valmieras novada pašvaldības Kultūras pārvalde 
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KP2027 Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam „Kultūrvalsts” 
KPUAN Valmieras novada pašvaldības Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības 

atbalsta nodaļa 
LAD Lauku atbalsta dienests 
LDz VAS “Latvijas Dzelzceļš” 
LM 
LNB 

Labklājības ministrija 
Latvijas Nacionālā bibliotēka 

LNEKP2030 Latvijas nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021-2030.gadam  
LNKC Latvijas Nacionālais kultūras centrs 
LOSP Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome 
LVC AS “Latvijas Valsts ceļi” 
LZP Latvijas Zinātnes padome 
MK Ministru kabinets 
NAP 2027 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam 
NAIP2027 Notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāns 2021. – 2027. gadam 
NIP Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam 
NIID Nacionālā izglītības iespēju datubāze  
NEET jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (Not in Education, 

Employment, or Training) 
NĪAP Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas 

pārvalde 
NKMP Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 
NMPD Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 
NORDPLUS Ziemeļu Ministru padomes izveidots projekts dalībniekiem no 

Ziemeļvalstīm un Baltijas 
NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 
NVD Nacionālais veselības dienests 
NVO nevalstiskās organizācijas 
PII pirmsskolas izglītības iestāde 
psk. pamatskola 
PVD Pārtikas un veterinārais dienests 
RIS3 Viedās specializācijas stratēģija (aggļu val. – Research and Innovation 

Strategies for Smart Specialisation) 
RPP2027 Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam 
RTU Rīgas Tehniskā universitāte 
SADTPP202
7 

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027. 
gadam 

SAM specifiskais atbalsta mērķis (noteikts Eiropas Savienības kohēzijas politikas 
programmā 2021.–2027.gadam) 

SEG siltumnīcefekta gāzes 
SKDS socioloģisko un tirgus pētījumu centrs SKDS 
SLP Valmieras novada pašvaldības Sociālo lietu pārvalde 
SP Valmieras novada pašvaldības Sporta pārvalde 
SPKC Slimību profilakses un kontroles centrs 
SPS sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 
STEM dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, māksla un matemātika 

(science and technology, interpreted through engineering and arts) 
SPP2027 Sporta politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam 
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SVP2027 Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam 
TEN-T Eiropas transporta tīkls (angļu val. – Trans-European Transport Network) 
TIC tūrisma informācijas centrs 
TP Valmieras novada pašvaldības Tūrisma pārvalde 
TPF Taisnīgās pārkārtošanās fonds 
UAIP2027 Ūdensapgādes investīciju plāns 2021. – 2027. gadam 
VAA biedrība “Valmieras attīstības aģentūra” 
VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
VIAA Valsts izglītības attīstības aģentūra 
ViA Vidzemes augstskola 
VIIS Valsts izglītības informācijas sistēma 
VM Veselības ministrija 
VMDV Valmieras mākslas un dizaina vidusskola 
VNĪ VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 
VPKAC Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs 
VPP2027 Vides politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam 
VRG vietējā rīcības grupa 
VPR Vidzemes plānošanas reģions 
VPRī Valmieras novada pašvaldības pārstāvniecība Rīgā 
VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
vsk. vidusskola 
VT Valmieras tehnikums 
VUGD Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
ZM Zemkopības ministrija 
ZSAN Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa 
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Attīstības programmas tiesiskais un plānošanas ietvars 

 
Attīstības programmas vidēja termiņa prioritātes, rīcību virzieni, uzdevumi un pasākumi 
ir noteikti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, augstāka līmeņa 
attīstības plānošanas dokumentiem, tostarp Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju 2022. -  2038. gadam, izvērtējot sadarbības iespējas ar kaimiņu pašvaldībām 
un nodrošinot pēctecību ar Valmieras novada iepriekšējo pašvaldību stratēģijām un 
ievērojot Teritorijas attīstības plānošanas likumā definētos ilgtspējības, pēctecības, 
atklātības, integrētas pieejas, daudzveidības, savstarpējās saskaņotības, vienlīdzīgu 
iespēju un nepārtauktības principus.  
 
Attīstības programmas izstrādē ievēroti šādi tiesību akti:  

• Attīstības plānošanas sistēmas likums; 

• Teritorijas attīstības plānošanas likums; 

• Ministru kabineta 2009. gada 25.augusta noteikumi Nr.970 “Sabiedrības 
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”; 

• 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

 
Attīstības plānošanas 

līmenis 
Attīstības plānošanas dokuments 

Nacionālā līmeņa 
attīstības 
plānošanas 
dokumenti  

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam 
(NAP2027) 
Nozaru politikas plānošanas dokumenti: 
Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam,  
Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027. 
gadam,  
Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam,  
Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam,  
Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam, 
Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-
2027. gadam,  
Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. 
gadam,  
Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam,  
Sporta politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam,  
Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam,  
Vides politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam,  
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028. gadam,  
Viedās specializācijas stratēģija, 
Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 
2021.–2027. gadam, 
Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam „Kultūrvalsts”, 
Vides politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, 
 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam "Nākotnes 
prasmes nākotnes sabiedrībai" u.c. 

Reģiona līmeņa 
attīstības 

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2021. – 
2027. gadam (redakcija 2.0) un nozaru plānošanas dokumenti. 
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plānošanas 
dokuments 

 

Vietējo pašvaldību, 
ar kurām robežojas 
Valmieras novads, 
stratēģijas 

Cēsu novada attīstības programma 2022.-2028. gadam 
(redakcija 2.0); 
Siguldas novada attīstības programma 2021.-2027.gadam; 
Limbažu novada attīstības programma 2022.-2028.gadam 
(redakcija 2.0; 
Valkas novada attīstības programma 2022.-2028.gadam; 
Smiltenes novada attīstības programma 2022.-2028. gadam 
(apstiprināta 2022.g.). 

Valmieras novadā 
apvienojušās 
iepriekšējās vietējās 
pašvaldības 
attīstības 
programmas 
pēctecības 
nodrošināšanai 

Valmieras pilsētas attīstības programma 2015.-2020.gadam, kā 
arī Kultūras attīstības stratēģija 2018.-2028.gadam un citu 
nozaru plānošanas dokumenti; 
Rūjienas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam; 
Strenču novada attīstības programma 2013.-2020. gadam, 
aktualizēta 2015. gadā;  
Beverīnas novada attīstības programma 2019.-2024. gadam,  
Burtnieku novada attīstības programma 2019.-2025. gadam,  
Kocēnu novada attīstības programma 2014.-2020. gadam; 
Mazsalacas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam; 
Naukšēnu novada attīstības programma 2019.-2025. gadam. 

Valmieras novadam 
nozīmīgi tematiskie 
plānošanas 
dokumenti 

Gaujas nacionālā parka tūrisma klastera stratēģija 2012. – 2019. 
gadam, kuras mērķis ir veidot kopīgu nākotnes redzējumu, 
prioritātes un uzdevumus Gaujas nacionālā parka teritorijā 
esošajām pašvaldībām. Kā galvenais virziens tiek minēts: kļūt par 
konkurētspējīgāko tūrisma galamērķi Latvijā ārpus 
galvaspilsētas ar kvalitatīvu un specializētu tūrismu precīzi 
segmentētā ārvalstu un vietējā tirgū visa gada garumā, kas ir 
orientēts uz pieprasītu atpūtu un aktivitātēm dabā un vēsturiskā 
kultūrvidē.  
 

 
 

Attīstības programmas atbilstība Latvijas Nacionālajam attīstības plānam 2021. 
– 2027. gadam 

 
NAP 2027 Valmieras novada Attīstības programma 

Prioritāte: Stipras 
ģimenes, veseli un 
aktīvi cilvēki 

Prioritāte: VP1 Izglītība un talantu izkopšana 
Prioritāte: VP2 Pieejams mājoklis 
 

Rīcības virziens “Uz 
cilvēku centrēta 
veselības aprūpe” 

Prioritāte: VP1 Izglītība un talantu izkopšana 
Rīcības virziens: RV4 Sociālie pakalpojumi, veselības aprūpe 
 

Rīcības virziens 
“Psiholoģiskā un 
emocionālā 
labklājība” 

Prioritāte: VP1 Izglītība un talantu izkopšana 
Rīcības virziens: RV4 Sociālie pakalpojumi, veselības aprūpe 
Uzdevums: U1 Paplašināt sociālos pakalpojumus, tostarp 
attīstot jaunus sociālos pakalpojumus, lai sasniegtu sociālo 
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pakalpojumu mērķi - saglabāt personas neatkarību un viņa 
aprūpē iesaistīto ģimenes locekļu nodarbinātību 

Rīcības virziens 
“Stipras ģimenes 
paaudzēs” 

Prioritāte: VP1 Izglītība un talantu izkopšana 
Rīcības virziens: RV4 Sociālie pakalpojumi, veselības aprūpe 
Uzdevums: U3 Kļūt par ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā 
Rīcības virziens: RV6 Pilsoniskās sadarbības izcilība 

Rīcības virziens 
“Sociālā 
iekļaušana” 

Prioritāte: VP1 Izglītība un talantu izkopšana 
Rīcības virziens: RV1 Izglītība un nodarbinātība 
U1-2 Attīstīt pieejamu un kvalitatīvu vispārējo izglītību un 
interešu izglītību 
U3-2 Attīstīt Iekļaujošu nodarbinātību 
 
Prioritāte: VP2 Pieejams mājoklis 
Rīcības virziens: RV3 Dzīvojamais fonds 
U2-1 Attīstīt pieejama mājokļa piedāvājumu Valmieras novadā, 
veicinot īres mājokļa tirgus attīstību; Uzlabot iedzīvotāju dzīves 
apstākļus un piesaistīt jaunus iedzīvotājus Valmieras novadam; 
Attīstīt sociālā dzīvojamā fonda piedāvājumu 

Prioritāte: 
Zināšanas un 
prasmes 
personības un 
valsts izaugsmei 

Prioritāte: VP1 Izglītība un talantu izkopšana 
Prioritāte: VP3 Industrializācija un modernizācija 

Rīcības virziens 
“Zinoša, iekļaujoša 
un radoša 
sabiedrība 
efektīvā, inovatīvā 
un ražīgā 
tautsaimniecībā” 

Prioritāte: VP1 Izglītība un talantu izkopšana 
Rīcības virziens RV1 Izglītība un nodarbinātība 
U2 Veicināt zināšanu līmeņa (īpaši STEM disciplīnās) 
paaugstināšanos, talantu izkopšanu un piesaisti 
uzņēmējdarbībai 
U3 Veicināt nodarbinātību, ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 
konkurētspēju darba tirgū un augstu darba produktivitāti, 
augsti kvalificētu speciālistu nodrošinājumu Valmieras novadā 
 
Prioritāte: VP3 Industrializācija un modernizācija 
Rīcības virziens: RV1 Augstās tehnoloģijas, darba ražīgums, 
viedā specializācija 
U2 Stiprināt Valmieru kā viedās specializācijas 
uzņēmējdarbības un inovāciju centru ar mūsdienīgu 
uzņēmējdarbības teritoriju infrastruktūru un kvalificētiem 
speciālistiem 
U3 Veicināt praktiskās zinātnes un uzņēmējdarbības sasaisti un 
zināšanu pārnesi 

Rīcības virziens 
“Zinātne 
sabiedrības 
attīstībai, 
tautsaimniecības 

RV1 Izglītība un nodarbinātība 
Rīcības virziens RV1 Izglītība un nodarbinātība 
U4 Veicināt lietišķās zinātnes attīstību un sasaisti ar 
uzņēmējdarbību  
Prioritāte: VP3 Industrializācija un modernizācija  
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izaugsmei un 
drošībai” 

Rīcības virziens: RV1 Augstās tehnoloģijas, darba ražīgums, 
viedā specializācija 
U2 Stiprināt Valmieru kā viedās specializācijas 
uzņēmējdarbības un inovāciju centru ar mūsdienīgu 
uzņēmējdarbības teritoriju infrastruktūru un kvalificētiem 
speciālistiem 
U3 Veicināt praktiskās zinātnes un uzņēmējdarbības sasaisti un 
zināšanu pārnesi 

Rīcības virziens 
“Kvalitatīva, 
pieejama, 
iekļaujoša izglītība” 

Prioritāte: VP1 Izglītība un talantu izkopšana 
RV1 Izglītība un nodarbinātība 
U1 Attīstīt pieejamu un kvalitatīvu visu līmeņu izglītību, 
nodrošinot tehniski spēcīgu, modernu un sabalansētu izglītības 
vidi 

Prioritāte: 
Uzņēmumu 
konkurētspēja un 
materiālā 
labklājība 

Prioritāte: VP3 Industrializācija un modernizācija 

Rīcības virziens 
“Produktivitāte, 
inovācija un 
eksports” 

Rīcības virziens: RV1 Augstās tehnoloģijas, darba ražīgums, 
viedā specializācija 
U2 Stiprināt Valmieru kā viedās specializācijas 
uzņēmējdarbības un inovāciju centru ar mūsdienīgu 
uzņēmējdarbības teritoriju infrastruktūru un kvalificētiem 
speciālistiem 
U4 Veicināt uzņēmējdarbības integrāciju nacionāla mēroga 
tīklojumu un starptautiskā vidē 
U6 “Novada garša” – veicināt Vidzemes augstvērtīgas un 
veselīgas pārtikas klasteru veidošanos 

Rīcības virziens 
“Darbs un 
ienākumi” 

Rīcības virziens: RV2 Mazo un vidējo uzņēmumu, 
mikrouzņēmumu, mājražotāju vide 
U2-1 Veicināt lauksaimniecības (tradicionālās lauksaimniecības) 
uzņēmumu konkurētspēju un lauku teritoriju ekonomisko 
attīstību 

Rīcības virziens 
“Kapitāls un 
uzņēmējdarbības 
vide 

Rīcības virziens: RV2 Mazo un vidējo uzņēmumu, 
mikrouzņēmumu, mājražotāju vide 
U1 Īstenot pašvaldības līderību atbalstošas uzņēmējdarbības 
vides, finansēšanas un regulējuma vides veidošanā 

Prioritāte: 
Kvalitatīva dzīves 
vide un teritoriju 
attīstība 

Prioritāte: VP2 Pieejams mājoklis 
 

Rīcības virziens 
“Daba un vide – 
“Zaļais kurss”” 

RV1 Sasniedzamība, mobilitāte 
RV2 Inženiertehniskā infrastruktūra 
RV3 Dzīvojamais fonds 
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Rīcības virziens 
“Tehnoloģiskā vide 
un pakalpojumi” 

RV1 Sasniedzamība, mobilitāte 
RV2 Inženiertehniskā infrastruktūra 
 

Rīcības virziens 
“Līdzsvarota 
reģionālā attīstība” 

RV1 Sasniedzamība, mobilitāte 
RV2 Inženiertehniskā infrastruktūra 
RV3 Dzīvojamais fonds 

Rīcības virziens 
“Mājoklis” 

RV3 Dzīvojamais fonds 

Prioritāte: Kultūra 
un sports aktīvai 
un pilnvērtīgai 
dzīvei 

Prioritāte: VP1 Izglītība un talantu izkopšana 
 

Rīcības virziens 
“Cilvēku līdzdalība 
kultūras un sporta 
aktivitātēs” 

RV2 Kultūra, radošums 
RV3 Sports, aktīvā atpūta 
RV5 Darbs ar jaunatni 
RV6 Pilsoniskās sadarbības izcilība 

Rīcības virziens 
“Kultūras un sporta 
devums ilgtspējīgai 
sabiedrībai 

RV2 Kultūra, radošums 
RV3 Sports, aktīvā atpūta 
 

Prioritāte: 
Vienota, droša un 
atvērta sabiedrība 

Prioritāte: VP1 Izglītība un talantu izkopšana 
Prioritāte: VP2 Pieejams mājoklis 
 

Rīcības virziens 
“Saliedētība” 

Prioritāte: VP1 Izglītība un talantu izkopšana 
RV6 Pilsoniskās sadarbības izcilība 

Rīcības virziens 
“Tiesiskums un 
pārvaldība 

Prioritāte: VP2 Pieejams mājoklis 
RV6 Pašvaldības pārvaldība 

Rīcības virziens 
“Drošība” 

Prioritāte: VP2 Pieejams mājoklis 
RV4 Drošība 

 
 

Attīstības programmas atbilstība Vidzemes plānošanas reģiona attīstības 
programmai 2021-2027 

 
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma  Valmieras novada attīstības programma 

Vidēja termiņa mērķis: 
1. Saglabāt un gudri apsaimniekot dabas 
ekosistēmas un resursus. 
 

Vidēja termiņa prioritāte: 
VP2 Pieejams mājoklis 
VP3 Industrializācija un 
modernizāciija 

Vidēja termiņa tematiskās prioritātes: 
T1. Dabas kapitāls 
T2. Dabas un kultūras mantojums 

VP2 RV5 Daba, kultūrvēsture 
VP3 RV2 Mazo un vidējo uzņēmumu, 
mikrouzņēmumu, mājražotāju vide 

Vidēja termiņa mērķis: 
2. Uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti. 
 

Vidēja termiņa prioritāte: 
VP1 Izglītība un talantu izkopšana 
VP2 Pieejams mājoklis 



Valmieras novada attīstības programma 2022. - 2028. Stratēģiskā daļa. Redakcija 2.0 

53 
 

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma  Valmieras novada attīstības programma 

Vidēja termiņa tematiskās prioritātes: 
C1. Pieejama izglītība 
C2. Droša, iekļaujoša un vesela sabiedrība 
C3. Kvalitatīvi un pieejami sociālie 
pakalpojumi 
T4. Identitāte un spēcīgas kopienas 
 

VP1 Izglītība un talantu izkopšana 
RV1 Izglītība un nodarbinātība 
RV3 Sports, aktīvā atpūta 
RV4 Sociālie pakalpojumi, veselības 
aprūpe 
RV2 Kultūra, radošums 
RV5 Darbs ar jaunatni 
RV6 Pilsoniskās sadarbības izcilība 
VP2 Pieejams mājoklis 
RV6 Pašvaldības pārvaldība 

T3. Mobilitāte un sasniedzamība 
 

VP2 Pieejams mājoklis 
RV1 Sasniedzamība, mobilitāte 
RV2 Inženiertehniskā infrastruktūra 

T5. Ilgtspējīga dzīves vide un mājokļi VP2 Pieejams mājoklis 
RV2 Inženiertehniskā infrastruktūra 
RV3 Mājoklis 
RV4 Drošība 

Vidēja termiņa mērķis: 
3. Veicināt tautsaimniecības attīstību un 
izaugsmi, pārveidojot saimniekošanas 
modeļus. 
 

Vidēja termiņa prioritāte: 
VP2 Pieejams mājoklis 
VP3 Industrializācija un 
modernizācija 

Vidēja termiņa tematiskās prioritātes: 
E1. Inovācijas, zinātne un attīstība 
E2. Industrijas pārveide 
E3. Aprites un bioekonomika 

VP1 RV1 Izglītība un nodarbinātība  
VP3 RV1 Augstās tehnoloģijas, darba 
ražīgums un viedā specializācija 

E4. Efektīva un tīra enerģija VP3 RV1 Augstās tehnoloģijas, darba 
ražīgums un viedā specializācija 
VP3 RV2 Mazo un vidējo uzņēmumu, 
mikrouzņēmumu, mājražotāju vide 

Vidēja termiņa mērķis: 
4. Veicināt sadarbību un stipras 
organizācijas. 

- 

Vidēja termiņa horizontālās prioritātes: 
P1. Sadarbība un pilsoniskā līdzdalība  
P2. Klimatneitralitāte un pielāgošanās  
P3. Digitalizācija 

Vidēja termiņa horizontālās 
prioritātes: 
HP1 Digitalizācija 
HP2 Klimata pārmaiņu politika (Zaļais 
kurss) 
HP3 Pilsētu un lauku sinerģija 
un VP1 RV6 Pilsoniskās sadarbības 
izcilība 
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Saskaņotība ar kaimiņu pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijās 
definētajām kopīgo interešu teritorijām 

 
Kaimiņu 

pašvaldība 
Vīzijas kopsavilkums 

Kopējo interešu un funkcionālās sadarbības 
jautājumi ar Valmieras novadu 

Smiltenes 
novads 

Smiltenes novads ir cilvēkiem 
radīts, atpazīstams, ekonomiski 
aktīvs, sasniedzams, līdzsvaroti 
attīstīts, ilgtspējīgs un ainavisks 
novads Vidzemē – labākā vieta, 
kur dzīvot, kur strādāt, kur būt. 

• Vidzemes trīsstūris, kas ietver 
spēcīgas funkcionālās saites starp 
Valmieru, Smilteni un Cēsīm, kas 
vienlaikus ir ekonomiskās 
attīstības centri.  

• Kopīgi projekti uzņēmējdarbības 
attīstības veicināšanā, piem., 
projekts “Vidzemes 
nodarbinātības inovāciju 
programma” u.c. 

Cēsu 
novads 

“Vieta iespēju īstenošanai” 
Vieta, kas: 

• orientējas uz cilvēka labklājību un 
labsajūtu; 

• rada un praktizē videi draudzīgus 
dzīves apstākļus; 

• ir gan starptautiski, gan nacionāli, 
gan reģionāli atpazīstams kultūras 
iespēju un radošo industriju centrs; 

• ir piesaistījusi un turpina piesaistīt 
inovatīvus ražošanas un 
pakalpojuma uzņēmumus, radot 
jaunas darba vietas. 

• ar augstu dzīves kvalitāti. 

• Piekļuve valsts plānotajiem 
ātrgaitas autoceļam A2; 

• Kopīgi projekti uzņēmējdarbības 
attīstībai, izglītības un citu 
publisko pakalpojumu 
pieejamībai reģionā; 

• Gaujas nacionālais parks. 

Limbažu 
novads 

Vislatviskākais novads; 
Zaļākais novads; 
Ģimenēm draudzīgs novads; 
Spēcīgs piejūras novads; 
Prioritāte - CILVĒKS 

• Piekrastes teritoriju un Via Baltica 
un Rail Baltica sasniedzamība, 
attīstot autoceļu “Ziemeļu stīga” 
un tūrisma zonu ap to. 

Valkas 
novads 

Valkas novads – cilvēkiem radīta 
labvēlīga, tīra un sakopta, 
mežiem bagāta vide ar kvalitatīvu 
infrastruktūru uzņēmējdarbībai 
un dzīvošanai Ziemeļvidzemē 

• Tūrisma un citi sadarbības projekti ar 
Igauniju; 

• Transporta savienojumu – autoceļš 
A3, atjaunota vilcienu kustība – 
stiprināšana; 

• Reģionāli vides projekti (atkritumu, 
notekūdeņu dūņu attīrīšana, 
energoefektivitāte u.c.). 
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Iepriekšējo pašvaldību attīstības programmu īstenošanas izvērtējums 
 
Iepriekšējo pašvaldību attīstības programmu īstenošanas izvērtējums ir veikts balstoties 
uz pašvaldību pašvērtējumu. 
 
Attīstības programmu uzraudzības ziņojumus ir gatavojušas divas pašvaldības – 
Valmieras pilsēta un Mazsalacas novads. Valmieras novada pašvaldība sagatavo 
ziņojumu9, novērtējot virzību vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai; Mazsalacas novada 
pašvaldība ziņojumā10 iekļauj arī vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai izvirzīto 
uzdevumu novērtēšanas rādītājus. 
 
Par pārējo pašvaldību attīstības programmās plānoto pasākumu ieviešanu var spriest pēc 
pašvaldību gada pārskatiem11, 12, 13, 14, 15 vai Beverīnas novada gadījumā – pēc stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma monitoringa ziņojuma16.  
 
Secinājumi: 
- Pašvaldību vidēja termiņa mērķi, prioritātes attīstības programmu ieviešanas laikā 

nav mainītas. Attīstības programmu aktualizācija tiek veikta tikai attiecībā uz 
uzdevumiem (Strenču novads) un investīciju plāniem (ik gadu, visas pašvaldības). 

- Pēc pašvaldību uzraudzības ziņojumiem un gada pārskatiem var secināt, ka attīstības 
programmu ieviešana notiek kopumā veiksmīgi, kaut arī ne vienmēr aptver visus 
plānotos pasākumus (Beverīnas novads). Pēdējo gadu tendence ir koronovīrusa 
epidemioloģiskās situācijas negatīvā ietekme uz plānoto pasākumu izpildi. 

- Lai spriestu par attīstības programmās izvirzīto rādītāju sasniegšanu, kā arī salīdzinātu 
savā starpā pašvaldību attīstības programmu īstenošanu, ir jāveic padziļināta analīze 
un jāveido vienota savstarpēji salīdzināma uzraudzības rādītāju sistēma. Jaunā 
sistēma veidojama Valmieras novadā.  

- Kopumā pašvaldības izvēlas līdzīgus uzraudzības rādītājus (iedzīvotāju skaits, 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju utt.), bet datu atlases 
metodes atšķiras, piemēram, daļa pašvaldību izmanto Pilsonības un migrācijas 
pārvaldes datus, kas uzrāda lielāku iedzīvotāju skaitu, bet daļa – Centrālās statistikas 
pārvaldes datus, kas ir ticams avots datu salīdzināšanai ilgtermiņā.  

- Valmieras pilsēta un Mazsalacas novada pašvaldība ir secinājušas, ka kopējie rādītāji 
uzlabojas 

 
9 Valmieras pilsētas attīstības programma 2015.-2020. gadam. Ikgadējais uzraudzības ziņojums 
(monitorings) 2019. gadu 
(https://www.valmiera.lv/content/uploads/2021/06/Uzraudzibas_zinojums.pdf) 
10 Uzraudzības ziņojums par Mazsalacas novada pašvaldības Attīstības programmas 2019.-2025. gadam 
ieviešanu 2020. gadā, apstiprināts ar Mazsalacas novada pašvaldības 17.03.2021. domes lēmumu Nr.5.4 
11 Rūjienas novada pašvaldības 2020. gada publiskais pārskats 
(https://www.varam.gov.lv/lv/media/26853/download 
12 Strenču novada domes 2020.gada publiskais pārskats 
13 Burtnieku novada pašvaldības 2020.gada publiskais pārskats 
14 Kocēnu novada domes 2020.gada publiskais pārskats 
15 Naukšēnu novada pašvaldības 2020.gada publiskais pārskats 
16 SIA „Firma L4”, Plānošanas dokumentu Beverīnas novada attīstības stratēģijas 2012.–2024.gadam, 
Beverīnas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam, Beverīnas novada teritorijas plānojuma 
2012.-2024.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitoringa ziņojums, 2019.gads 

https://www.valmiera.lv/content/uploads/2021/06/Uzraudzibas_zinojums.pdf
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- Attiecībā uz attīstības programmā plānoto pasākumu ieviešanu pašvaldības pozitīvi 
vērtē rezultātu sasniegšanu. Rezultāti tiek raksturoti visās jomās. Kā būtiskākie tiek 
atzīmēti veiktie ūdenssaimniecības attīstības projekti, autoceļu un ielu atjaunošanas 
projekti, publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana, apgaismojuma izbūve, 
šķirotu atkritumu savākšanas sistēmas attīstīšana pašvaldībās, izglītības, kultūras, 
sporta, sociālo dienestu un citu pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību veiktie 
projekti. 
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Uzraudzības rādītāji 

 

Demogrāfiskie rādītāji 

Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

Jaundzimušo skaits 509 (2020) 17 
486 
(Demogrāfiskās 
prognozes) 

446 CSP 

Iedzīvotāju skaita statistika 
novadā: 
1) Iedzīvotāju skaits kopā; 
2) līdz 14 g.v.; 
3) darbaspējas vecumā (15-
64 g.v.); 
4) 65+ 

1) 51370; 
2) 8458; 
3) 32061; 
4) 10851 (2021) 

18 

1) 48696; 
2) 7971; 
3) 29889; 
4) 10836  
(Demogrāfiskās 
prognozes) 

1) 46575; 
2) 7595; 
3) 28061; 
4) 10920 
(Demogrāfiskās 
prognozes) 
Mērķis – kopā 
51000 iedzīvotāji 

CSP 

Iedzīvotāju skaits novadā 
1) Deklarēta dzīves vieta 
2) Reģistrēta dzīves vieta 

 
(2022.07.01.) 
1) 53082 
2) 45 

Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

PMLP 

Iedzīvotāju skaits Valmieras 
pilsētā: 
1) Deklarēta dzīves vieta 
2) Reģistrēta dzīves vieta 

 
(2022.07.01.) 
1) 24093 
2) 32 

Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

PMLP 

Dabiskais pieaugums 
Valmieras novadā 

-259 (2020) 
Palēninās 
samazinājuma 
tempi (-100) 

Stabilizējas un 
pieaug (+100) CSP 

Ilgtermiņa migrācijas saldo 
Valmieras novadā 

-47 (2020) 19 
Samazinās (-40) Samazinās (-37) 

CSP 

Ģimeņu skaits  13516 (2022.g.) 
Saglabājas vai 
pieaug (14 000) 

Saglabājas vai 
pieaug (14 000) 

Centrālā 
statistika 
pārvalde20 

 

Jaunieši* 

Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. gadā Datu avots 

Jauniešu skaits interešu 
izglītībā saistībā ar sportu 

670 (2021) 21 Pieaug Pieaug 
Pašvaldība 
(IP) 

Brīvprātīgo darbā iesaistīto 
jauniešu skaits 

60% (2021, dati 
par Latviju) 22 

Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

SKDS 

Jauniešiem organizēto 
nometņu un vasaras skolu 
skaits 

Tiks noteikta, izstrādājot Valmieras novada jaunatnes 
politiku 2021.-2026. gadam 

Pašvaldība 
(IP) 

Valmieras novada 
pašvaldības atbalsts 

5750 (2022)23 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(AP, IP) 

 
17 https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__ID__IDS/IDS030/  
18 https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRS/IRS040 
19 https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IB__IBE/IBE070/ 
20 https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__MV__MVG/MVG020/table/tableViewLayout1/ 
21 https://www.valmierasnovads.lv/novads/sports/ 
22 https://lvportals.lv/skaidrojumi/335895-latvija-brivpratiga-darba-veiksana-iesaistiti-vien-24-
iedzivotaju-2021 
23 https://www.valmierasnovads.lv/sabiedriba/sabiedribai/jauniesiem/ 

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__ID__IDS/IDS030/
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRS/IRS040
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IB__IBE/IBE070/
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__MV__MVG/MVG020/table/tableViewLayout1/
https://www.valmierasnovads.lv/novads/sports/
https://lvportals.lv/skaidrojumi/335895-latvija-brivpratiga-darba-veiksana-iesaistiti-vien-24-iedzivotaju-2021
https://lvportals.lv/skaidrojumi/335895-latvija-brivpratiga-darba-veiksana-iesaistiti-vien-24-iedzivotaju-2021
https://www.valmierasnovads.lv/sabiedriba/sabiedribai/jauniesiem/
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Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. gadā Datu avots 

jauniešu iniciatīvām 
(projektiem), EUR 

Jauniešu centri, brīvā laika 
pavadīšanas centri un 
jauniešu 
sanākšanas vietas novadā  

12 (2021) 13 15 
Pašvaldība 
(IP) 

Jauniešu organizācijas 46 (2021) Pieaug Pieaug 
Izglītības 
pārvalde24 

Jauniešu iniciatīvas realizēto 
projektu skaits 

23 (2021) 25 25 
Pašvaldība 
(IP) 

Erasmus+ programmas 
jauniešu apmaiņas projekti 

8 (2021) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(IP), IZM  

NVA piedāvāto jauniešu 
darba vietu skaits: 
1) Mazsalacas apvienība; 
2) Kocēnu apvienība; 
3) Beverīnas apvienība;  
4) Rūjienas apvienība;  
5) Naukšēnu apvienība  

 
87, t.sk. 
1) 20; 
2) 27; 
3) 14; 
4) 20; 
5) 4 (2021.g.) 

Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(IP, 
apvienību 
pārvaldes), 
NVA 

* Dati precizējami, izstrādājot Valmieras novada jaunatnes politiku 2021.-2026. gadam 

 

Izglītība 

Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

Iestādes, kurās realizē 
pirmsskolas izglītības 
programmas 

28 
(01.09.2021.) 

Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(IP) 

Bērnu skaits, kas apgūst 
pirmsskolas izglītības 
programmas 

2975 
(01.09.2021.) 

Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(IP) 

Bērnu skaits vecumā no 1-4 
gadiem: 
1) novadā kopā; 
2) bērnu skaits, kas apgūst 
pirmsskolas izglītības 
programmu 

1) 2332 (2021) 
 
 
2) 68% (dati par 
Latviju) 

1) 2003 
(Demogrāfiskās 
prognozes) 
2) 70% (plāns 
Latvijai) 

1) 1866 
(Demogrāfiskās 
prognozes) 
2) 73% (plāns 
Latvijai) 

CSP, IZM 
Izglītības 
kvalitātes 
monitoringa 
sistēma 

Bērnu skaits ar speciālajām 
vajadzībām vispārējās 
izglītības skolu programmās 

280 (2021, dati 
par Valmieru) 

atbilstoši 
situācijai 

atbilstoši 
situācijai 

Pašvaldība 
(IP) 

Bērnu un jauniešu ar 
speciālām vajadzībām, kas 
turpina izglītību pēc 
obligātās izglītības 
iegūšanas, īpatsvars 

28% 
Dati par Latviju 

33%  
Dati par Latviju 

38%  
Dati par Latviju 

IZM 

Izglītojamo skaits: 
Kopā un pa klašu grupām 
1) 1.-4. kl. 
2) 5.-9. kl. 
3) 10.-12. kl. 

(2021.g.) 
6483 
1) 2157 
2) 2808 
3) 1518  

 
6614 
1) 2338; 
2) 2635; 
3) 1641 

 
6350 
1) 2055 
2) 2792 
3) 1503 

Pašvaldība 
(IP) 

Audzēkņu skaits izglītības 
programmās profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs 

1051 (2021) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(IP) 

 
24 https://www.valmierasnovads.lv/sabiedriba/sabiedribai/jauniesiem/jauniesu-organizacijas/ 

https://www.valmierasnovads.lv/sabiedriba/sabiedribai/jauniesiem/jauniesu-organizacijas/
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Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

Audzēkņu skaits Valmieras 
tehnikumā 

622 (2021) 
Saglabājas vai 
pieaug 

1000  
 (Valmieras 
tehnikuma 
stratēģija 2027. 
gadam) 

Valmieras 
tehnikums, 
IZM 

Studentu skaits augstskolās 850 (2016) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

IZM, 
augstskolas 

Jaunieši (18–24 gadus veci), 
kas neturpina izglītību 

8,7 % 
(2019) 

 7% 5% 

Darbspēka 
apsekojums, 
LFS25 (CSP, 
Eurostat) 

Pieaugušo (25–64 gadi), kuri 
iesaistīti pieaugušo izglītībā 
pēdējo četru nedēļu laikā 
pirms aptaujas, īpatsvars 

7,4 % 
(2019, dati par 
Latviju) 

8% 12% 

Darbaspēka 
apsekojums, 
LFS 
(Eurostat) 

Skolēni (15. gadu vecumā) 
ar augstiem mācību 
rezultātiem (pēc PISA ‒ 
5. un 6. kompetences 
līmenis): 
1) lasīšanā,  
2) matemātikā,  
3) dabaszinātnēs. 

1) 4,8 %  
2) 8,5 % 
3) 3,8 % 
(2018, dati par 
Latviju) 

1) 6 %,  
2) 9 %,  
3) 5 % 

1) 9 %,  
2) 11 %,  
3) 7 % 

PISA26 

Skolēni (15 gadu vecumā) ar 
zemiem mācību rezultātiem 
(zemāk par PISA 
2. kompetences līmeni)  
1) lasīšanā,  
2) matemātikā un 
dabaszinātnēs  

1) 22,4 % 
2) 17,3 % 
3) 18,5 % 
(2018, dati par 
Latviju) 

1) 20 %,  
2) 16 %, 
3) 17 % 
(2022) 
 

14% (apvienots) PISA 2025 

Vērtējuma labi, ļoti labi, 
teicami un izcili īpatsvars 
profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenos 

1) 24,5 % (9 un 
10 balles); 
2) 49,3 % (7 un 
8 balles)  
(2019, dati par 
Latviju) 

1) 25 % (9 un10 
balles)  
2) 50 % (7 un 8 
balles) 

1) 27 % (9 un10 
balles)  
2) 52 % (7 un 8 
balles) 

VISC27 

Augstākās izglītības 
absolventu nodarbinātība 0. 
līdz 3. profesiju pamatgrupā 
(vadītāji, vecākie speciālisti 
un speciālisti), salīdzinot ar 
kopējo augstāko izglītību 
ieguvušo nodarbināto 
skaitu) 

78 %  
(2018, dati par 
Latviju) 

80% 80% 

CSP 
Augstākās 
izglītības 
absolventu 
monitoringa 
dati 

Pedagogu noturība jeb 
izmaiņas pedagogu ar 
optimālu darba stāžu 
proporcijā: 

1) 8,9%; 
2) 6,6% 
(dati par Latviju) 

1) 10%; 
2) 8% 

1) 15%; 
2) 10%  

TALIS28 
2029 

 
25 LFS - darbaspēka apsekojums (Labour Force Survey) 
26 PISA - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskās skolēnu novērtēšanas 
programmas pētījums (Programme for International Student Assesement) 
27 VISC – Valsts izglītības satura centrs 
28 TALIS - starptautisks Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas mācību vides pētījums (Teaching 
and Learning International Survey) 
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Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

1) Pedagogu, kuri 
pedagoģisko izglītību un/vai 
skolotāja kvalifikāciju 
ieguvuši pēdējo 5 gadu 
laikā, īpatsvars; 
2) Pedagogu, kuru darba 
stāžs ir 6–10 gadi, īpatsvars 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par pirmsskolas 
izglītības kvalitāti 

74% (2021) Saglabājas Saglabājas 

Valmieras 
novada 
Iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par vispārējās 
izglītības kvalitāti 

74% (2021) Saglabājas Saglabājas 

Valmieras 
novada 
Iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par pieaugušo 
izglītības un interešu 
izglītības pakalpojumu 
kvalitāti 

40% (2021) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Valmieras 
novada 
Iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

 

Sociālie pakalpojumi un bērnu tiesību aizsardzība 

Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

Sociālo pakalpojumu veidu 
skaits 

17 (2022.g.)) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(SLP) 

Sociālo pakalpojumu 
sniedzēju skaits 

39 (2022.g.) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(SLP) 

Pašvaldības sociālo 
darbinieku skaits 

36 (2022.g.) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug (mērķis 51 
jeb 1 sociālais 
darbinieks uz 
tūkstoš 
iedzīvotājiem) 

Pašvaldība 
(SLP) 

Nabadzības riska indekss 
strādājošajiem vecuma 
grupā no 18 līdz 64 gadiem 

9,9% (2020.g. 
dati par Latviju) 

Saglabājas vai 
samazinās 

Saglabājas vai 
samazinās 

CSP 

Audžu ģimeņu skaits novadā 36 (2020.g.) Pieaug Pieaug 
Pašvaldība 
(SLP, 
Bāriņtiesa) 

Sociālo uzņēmumu skaits 5 (2022.g.) Pieaug Pieaug LR LM29 

Cilvēku īpatsvars, kas 
iesaistās brīvprātīgo darbā 

24% (2021.g. 
dati par 
Latviju)30 

Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

SKDS, 
pašvaldība 
(AP) 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par sociālo 
pakalpojumu kvalitatīvu 
pieejamību 

40% (2021.g.) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Valmieras 
novada 
iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

 
29 Latvijas Republikas Labklājības ministrija 
30 SKDS, https://lvportals.lv/skaidrojumi/335895-latvija-brivpratiga-darba-veiksana-iesaistiti-vien-24-
iedzivotaju-2021 

https://lvportals.lv/skaidrojumi/335895-latvija-brivpratiga-darba-veiksana-iesaistiti-vien-24-iedzivotaju-2021
https://lvportals.lv/skaidrojumi/335895-latvija-brivpratiga-darba-veiksana-iesaistiti-vien-24-iedzivotaju-2021
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Pozitīvs sociālo darbinieku 
vērtējums par darba 
apstākļiem un atalgojumu 

Jauns rādītājs Jauns rādītājs Jauns rādītājs 

Sociālo 
darbinieku/i
edzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

 

Drošība 

Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

CSNg: 
1) skaits gadā; 
2) bojāgājušo skaits gadā; 
3) iesaistīto gājēju skaits 
gadā; 
4) iesaistīto velobraucēju 
skaits gadā. 

1) 122 (2020.g.) 
2) 3; 
3) 2,7% 
4) 2,0% (2020.g. 
dati par Latviju) 

1) 
2) 0 
3) 
4)  

1) 
2) 0 
3) 
4)  

CSDD 

Glābšanas darbi un 
ugunsgrēki 

158 (2020.g.) 
Saglabājas vai 
samazinās 

Saglabājas vai 
samazinās 

VUGD 

Noziedzīgo nodarījumu 
skaits uz 10 000 
iedzīvotājiem 

139,8 (2020.g.) 
Saglabājas vai 
samazinās 

Saglabājas vai 
samazinās 

CSP31 

Publiskās ārtelpas platības, 
kurās tiek veikta 
videonovērošana, ha 

   
Pašvaldības 
policija 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par pašvaldības 
policijas pakalpojumu 
kvalitāti 

38% (2021.g.) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

 

Veselības aprūpe un veicināšana 

Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

Ģimenes ārstu prakšu skaits 24 (2021.g.) 25 
Saglabājas vai 
pieaug 

NVD 

Ģimenes ārstu skaits uz 10 
000 iedzīvotājiem 

5 (2021.g.) 5 
Saglabājas vai 
pieaug 

NVD 

NMPD savlaicīgi izpildīto 
rezultatīvo izsaukumu 
īpatsvars no visiem 
izsaukumiem 

88,41% (2020)32 Pieaug Pieaug SKPC 

NMPD savlaicīgi izpildītie 
rezultatīvie izsaukumI 
1) Ne vēlāk kā 12 minūšu 
laikā no izsaukuma 
pieņemšanas brīža 
apkalpoto neatliekamo 
izsaukumu (visaugstākās un 
augstas prioritātes 
izsaukumi pēc motīva) 
īpatsvars valstspilsētās; 

1) 81,3 
 
2) 83,9 
 
3) 85,3 

1) Pieaug 
 
2) Pieaug 
 
3) Pieaug 

1) Pieaug 
 
2) Pieaug 
 
3) Pieaug 

NMPD33 

 
31 https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__NO__NOR/NOR020  
32 
https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/Health__Veselibas%20aprupe__NeatliekamaMediciniskaP
alidziba/NMP020.px/ 
33  

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__NO__NOR/NOR020
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Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

2) Ne vēlāk kā 15 minūšu 
laikā no izsaukuma 
pieņemšanas brīža 
apkalpoto neatliekamo 
izsaukumu (visaugstākās un 
augstas prioritātes 
izsaukumi pēc motīva) 
īpatsvars novadu nozīmes 
pilsētās (%); 
3) Ne vēlāk kā 25 minūšu 
laikā no izsaukuma 
pieņemšanas brīža 
apkalpoto neatliekamo 
izsaukumu (visaugstākās un 
augstas prioritātes 
izsaukumi pēc motīva) 
īpatsvars lauku teritorijās 

Piesaistītie jaunie 
profesionāļi veselības 
aprūpē Valmieras novadā 

Jauns rādītājs Jauns rādītājs Jauns rādītājs 

Pašvaldība 
(SLP 
Veselības 
aprūpes 
novdaļa) 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par medicīnisko 
pakalpojumu kvalitāti 

53% (2021.g.) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Valmieras 
novada 
iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

 

Kultūra 

Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

Kopējais kolektīvu skaits, kas 
darbojas kultūras centros 

144 (2021.g.) 34 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Kultūras 
dati 

Dalībnieku skaits 
amatiermākslas kolektīvos 

1856 (2020.g. 
dati nav pilnīgi) 

Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Kultūras 
dati 

Kultūras centros notikušo 
pasākumu kopējais skaits 

682 (2020.g. dati 
nav pilnīgi) 

Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Kultūras 
dati 

Kultūras centros notikušo 
pasākumu kopējais 
apmeklējumu skaits 

195280 (2020.g. 
dati nav pilnīgi) 

Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Kultūras 
dati 

Novada muzeju apmeklētāju 
skaits 

49831 (2020.g.) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Kultūras 
dati 

Aktīvo lietotāju skaits 
novada bibliotēkās 

22178 (2020.g.) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Kultūras 
dati 

Fizisko apmeklējumu 
kopskaits novada bibliotēkās 

276513 (2020.g.) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Kultūras 
dati 

Mājsaimniecību patēriņš 
atpūtai un kultūrai pret 
kopējiem izdevumiem 

8,1% (2019.g., 
dati par Latviju) 

35 

Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

CSP 

 
34 Latvijas kultūras datu portāls. https://kulturasdati.lv/lv  
35 https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/majsaimniecibu-izdevumi/preses-relizes/1883-
majsaimniecibu-paterina  

https://kulturasdati.lv/lv
https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/majsaimniecibu-izdevumi/preses-relizes/1883-majsaimniecibu-paterina
https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/majsaimniecibu-izdevumi/preses-relizes/1883-majsaimniecibu-paterina
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Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par kultūras un 
interešu pakalpojumu 
kvalitāti 

56% (2021.g.) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri 
apmeklē kultūras un 
izklaides pasākumus (vismaz 
vienu reizi gadā) 

Jauns rādītājs; 
 
94% (2019.g. 
dati par Latviju) 

Jauns rādītājs; 
 
 
 

Jauns rādītājs; 
 
 
 

Iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

 

Sports 

Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

Starptautisko sporta 
federāciju kalendāros 
iekļauto notiekošo augsta 
līmeņa sacensību skaits 
gadā  

7 (2019.g. dati 
par Valmieru)36 

  
Pašvaldība 
(SP) 

Pašvaldības atbalstīto 
sportistu un komandu skaits 

   
Pašvaldība 
(SP) 

Audzēkņu skaits Valmieras 
novada sporta skolās: 
kopā, t.sk. 
1) Valmieras Sporta skolā; 
2) Bertānu Valmieras 
basketbola skolā; 
3) Rūjienas Sporta skolā; 
4) Kocēnu Sporta skolā 

1775, t.sk. 
1) 1194; 
2) 241; 
3) 189; 
4) 151 (2021.g.) 

Pieaug Pieaug 
Pašvaldība 
(SP) 

Sporta organizāciju skaits 59 (2021.g.) Pieaug Pieaug 
Pašvaldība 
(SP) 

Dalībnieku skaits sporta 
organizācijās 

2700 (2021.g.) Pieaug Pieaug 
Pašvaldība 
(SP) 

Sporta un veselības 
veicināšanas aktivitātēs 
iesaistītās personas (vismaz 
1-2 dienas nedēļā) 

28% (2020.g., 
dati par 
Latviju)37 

30% 32% 

IZM Sporta 
politikas 
pamatnost
ādnes 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par aktīvās 
atpūtas un sporta 
pakalpojumu kvalitāti 

52% (2021.g.) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Valmieras 
novada 
iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

 

Uzņēmējdarbība, ekonomika, tūrisms 

Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

Teritorijas attīstības indekss: 
1) Valmieras pilsēta; 
2) Beverīnas novads; 
3) Burtnieku novads; 
4) Kocēnu novads; 
5) Mazsalacas novads; 
6) Naukšēnu novads; 

2020.g. 
1) 0,236; 
2) 0,185; 
3) 0,170; 
4) 0,182; 
5) -0,083; 
6) 0,411; 

Valmieras 
pilsēta: 
saglabājas; 
Pārējā novada 
teritorija: 
izlīdzinās un 
pieaug 

Valmieras 
pilsēta: 
saglabājas; 
Pārējā novada 
teritorija: 
izlīdzinās un 
pieaug 

CSP 

 
36 https://www.valmierasnovads.lv/content/uploads/2021/06/91_lem_piel_Sporta_strategija.pdf 
37 https://www.izm.gov.lv/lv/media/5773/download 

https://www.valmierasnovads.lv/content/uploads/2021/06/91_lem_piel_Sporta_strategija.pdf
https://www.izm.gov.lv/lv/media/5773/download
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Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

7) Rūjienas novads; 
8) Strenču novads. 

7) -0,076; 
8) -0,155. 

Bezdarba līmenis: 
1) Kopā; 
2) Jaunieši 15-24 g.v.; 
3) Pirms pensijas v. 

1) 3,1%; 
2) 8%; 
3) 19% (2021) 

1) pieaug (ne 
augstāk par 5%) 
2) samazinās 
3) samazinās 

1) pieaug (ne 
augstāk par 5%) 
2) samazinās 
3) samazinās 

NVA 

Nodarbināto iedzīvotāju 
skaits 

25 465 (2017) Pieaug Pieaug 
CSP 
eksperimen
tālie dati38 

Pilotteritorijās testēto 
tehnoloģiju skaits, 
kumulatīvi  

Jauns rādītājs Jauns rādītājs Jauns rādītājs Pašvaldība 

Ekonomiski aktīvie 
uzņēmumi 

4430 (2019) Pieaug Pieaug Lursoft 

Sakārtoto degradēto 
teritoriju uzņēmējdarbības 
attīstībai platība, ha 

Jauns rādītājs Jauns rādītājs Jauns rādītājs Pašvaldība 

Strādājošo vidējā darba 
samaksa bruto, EUR 

951 Pieaug Pieaug 

CSP 
Eksperimen
tālā 
statistika39 

Ārvalstu investīcijas, milj. 
EUR 

72,58 (2019.g.)40 Pieaug 
 

Pieaug 
 

CSP, 
Lursoft   

Pašvaldības atbalsts 
uzņēmējdarbības attīstīšanai 
caur inovācijas atbalsta 
programmu “ZĪLE”, tūkst. 
EUR 

80 (2022.g.) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(KPUAN, 
VAA) 

Biznesa ideju skaits 
pirmsinkubācijas un 
inkubācijas aktivitātēs 

250 (2021.g.) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(KPUAN, 
VAA) 

Prakses vietu skaits 
studējošajiem Valmieras 
novada vietējos uzņēmumos 

Jauns rādītājs Jauns rādītājs Jauns rādītājs 

Pašvaldība 
(KPUAN, 
VAA), NVA, 
ViA 

Jaunu investoru piesaiste Jauns rādītājs 15 
Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(KPUAN, 
VAA) 

Uzņēmumi, kas sadarbojas 
ar pētniecības iestādēm 

Jauns rādītājs 30 
Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(KPUAN, 
VAA), ViA 

Tūristu skaits 
(dažādi dati) 

Mājas lapas 
visitvalmiera.lv 
apmeklētāji 217 
tūkst. (2021.g.); 
Šaursliežu 
dzelzceļa 
skaitītājs 
(2021.g.) 112 

Pieaug 
 

Pieaug 
 

Pašvaldība 
(TP) 

 
38 https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__ENT__UF__UFR/NPV011  
39 https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/darbs/alga/tabulas/rig110-menesa-darba-samaksa-pec-
dzivesvietas-regionos-novados?themeCode=DS  
40 Lursoft dati uz 31.07.2021. 

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__ENT__UF__UFR/NPV011
https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/darbs/alga/tabulas/rig110-menesa-darba-samaksa-pec-dzivesvietas-regionos-novados?themeCode=DS
https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/darbs/alga/tabulas/rig110-menesa-darba-samaksa-pec-dzivesvietas-regionos-novados?themeCode=DS
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Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

tūkst. 
apmeklētāji 

Tūristu skaits Valmieras 
novada tūrisma mītnēs 

22457 (2021.g.) 

Pieaug 
 

Pieaug 
 

Valmieras 
novada TIC 
ikgadējais 
statistikas 
pārskats 

Tūristu vidējais uzturēšanās 
ilgums, diennaktis 

1,97 (2021.g.) Saglabājas Saglabājas 

Valmieras 
novada TIC 
ikgadējais 
statistikas 
pārskats 

Naktsmītņu skaits 47 (2021) Pieaug Pieaug 

Valmieras 
novada TIC 
ikgadējais 
statistikas 
pārskats 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par veikalu un 
tirdzniecības vietu kvalitāti 

54% (2021.g.) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Valmieras 
novada 
Iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu 
kvalitāti 

43% (2021.g.) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Valmieras 
novada 
Iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

Uzņēmēju vērtējuma 
indekss41 par pašvaldības 
atbalstu uzņēmējdarbībai 

-27 (2022.g.) -13 -13 SKDS 

Tirgu attīstība 
Tirgus laukumu skaits 
pašvaldībā, gab.  
Izsniegto ielu tirdzniecības 
atļauju skaits gadā. 

Jauni rādītāji Jauni rādītāji Jauni rādītāji Pašvaldība 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par mazās un 
vidējās uzņēmējdarbības 
aktivitāti 

Jauns rādītājs Jauns rādītājs Jauns rādītājs 
Iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

 
 

Mobilitāte un infrastruktūra* 

Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

Pašvaldības autoceļu un ielu 
kopgarums, km 

1120 
(2021.g.) 

Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(apvienību 
pārvaldes) 

 
41 Indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt 
pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar 1, bet daļēji pozitīvo un daļēji 
negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar 0.5. Indeksa vērtības var būt robežās no -100 (gadījumā, ja visi 
respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz 100 (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi 
pozitīvus vērtējumus). 



Valmieras novada attīstības programma 2022. - 2028. Stratēģiskā daļa. Redakcija 2.0 

66 
 

Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

Pašvaldības autoceļu ar cieto 
segumu īpatsvars, % 

5,8% (2022)42 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(apvienību 
pārvaldes) 

Pašvaldības ielu ar cieto 
segumu īpatsvars, % 

* 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(apvienību 
pārvaldes) 

Labā un apmierinošā stāvoklī 
esošo pašvaldības autoceļu 
kopgarums, % 

* 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 

Labā un apmierinošā stāvoklī 
esošo pašvaldības ielu 
īpatsvars, % 

* 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 

Ielu ar gājēju ietvēm un 
gājēju ceļu publiskajā ārtelpā 
kopgarums, km 

* Pieaug Pieaug Pašvaldība 

Velo infrastruktūras kopējais 
garums novadā, km 

26,2 (2019.g.), 
t.sk. 18,5 km 
Valmierā43 

Pieaug Pieaug 

Pašvaldība, 
VSIA 
“Latvijas 
Valsts ceļi” 

Elektrouzlādes stacijas 
novadā, gab. 

4 (2022)44 Pieaug Pieaug Pašvaldība 

Pārvadāto pasažieru skaits 
reģionālās nozīmes 
maršrutos ar autobusiem 
Valmieras novadā 

* Pieaug Pieaug 

SIA “VTU 
Valmiera”, 
Autotransp
orta 
direkcija 

Pasažieru skaits, kuri saņem 
braukšanas maksas atlaidi 
(skolēni, pensijas vecuma 
iedzīvotāji u.c.) 

* Pieaug Pieaug 
VTU 
Valmiera, 
pašvaldība 

Pārvadāto pasažieru skaits 
pasažieru vilcienu maršrutā 
Rīga-Valga gadā 

* Pieaug Pieaug 
AS 
Pasažieru 
vilciens” 

Mobilitātes punktu skaits  0 (2022.g.) Pieaug Pieaug Pašvaldība 

Zemo un nulles emisiju 
transporta līdzekļu īpatsvars 
pilsētas sabiedriskā 
transporta ritošajā sastāvā 

83% (2021.g.) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par sabiedriskā 
transporta pieejamību 

53% (2021.g.) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Valmieras 
novada 
iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par gājēju 
infrastruktūru un publisko 
ārtelpu 

42% (2021.g.) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Valmieras 
novada 
iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par velo 
infrastruktūras attīstību 

25% (2021.g.) Pieaug Pieaug 

Valmieras 
novada 
iedzīvotāju 

 
42 https://www.valmierasnovads.lv/content/uploads/2022/02/novada-celu-uzturklases-27012022.pdf 
43 http://veloplans.lv/wp-content/uploads/2017/08/Velo-petijums_15012020.pdf 
44 http://portal.e-mobi.lv/lv/sakumlapa/ 

https://www.valmierasnovads.lv/content/uploads/2022/02/novada-celu-uzturklases-27012022.pdf
http://veloplans.lv/wp-content/uploads/2017/08/Velo-petijums_15012020.pdf
http://portal.e-mobi.lv/lv/sakumlapa/
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Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

aptaujas 
rezultāti 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par 
savienojumiem starp 
apdzīvotām vietām un 
novada centru  

47% (2021.g.) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Valmieras 
novada 
iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par mobilitātes 
infrastruktūras attīstību 
(velo, automašīnu noma, 
ēdienu piegāde uz mājām, 
informācija u.tml. jauni 
pakalpojumi) 

42% (2021.g.) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Valmieras 
novada 
iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par vides 
pieejamību cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem, 
vājredzīgiem vai 
vājdzirdīgiem 

24% (2021.g.) Pieaug Pieaug 

Valmieras 
novada 
iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par sabiedriskā 
transporta pieejamību 

52% (2021.g.) Pieaug Pieaug 

Valmieras 
novada 
iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

* Dati apkopojami vai precizējami izstrādājot Valmieras novada transporta plānu. 

 

Mājoklis 

Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

Ekspluatācijā pieņemto 
jauno dzīvokļu skaits gadā 

1) 56 (Vidzemes 
reģions, 
2019.g.), 
2) 19 Valmieras 
novadā (2021.g., 
dati nepilnīgi, 
precizējami 

1) 7000 (visā 
Latvijā)45; 
2) Pieaug 
 

1) 10 000 (visā 
Latvijā)46; 
2) Pieaug 
 

Pašvaldība 
(NĪAP) 

Pašvaldības dzīvojamais 
fonds 

1571 dzīvoklis 
306 adresēs 

- - 
Pašvaldība 
(NĪAP) 

Pašvaldības dzīvokļi, kuriem 
veikta renovācija un kuri 
nonāk īres tirgū  

jauns rādītājs - - 
Pašvaldība 
(NĪAP) 

Sociālo dzīvokļu skaits  - - 
Pašvaldība 
(NĪAP, SLP) 

Dzīvojamais fonds (kopējā 
platība, platība uz 1 
pastāvīgo iedzīvotāju), m2  

45 (2020.g. dati 
par Vidzemes 
reģionu) 

- - CSP 

Dzīvojamā fonda samaksātā 
apsaimniekošanas maksa 
vidēji mēnesī, centi/m2  

34,5 (2020, 
Vidzemes 
reģions) 

- - CSP47 

 
45 EM (BIS) atbilstoši NAP2027 rīcības virziena “Mājoklis” mērķim 
46 EM (BIS) atbilstoši NAP2027 rīcības virziena “Mājoklis” mērķim 
47  https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/noz/buvnieciba/tabulas/buf020-dzivojama-fonda-aprekinata-
apsaimniekosanas-maksa 

https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/noz/buvnieciba/tabulas/buf020-dzivojama-fonda-aprekinata-apsaimniekosanas-maksa
https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/noz/buvnieciba/tabulas/buf020-dzivojama-fonda-aprekinata-apsaimniekosanas-maksa
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Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

Mājokļa izdevumi pret rīcībā 
esošo ienākumu, %  

11,2% (2021, 
Vidzemes 
reģions) 

Nepieaug Nepieaug CSP 

Ekspluatācijā pieņemto 
dzīvojamo ēku skaits pēc 
energoefektivitātes 
pasākumu veikšanas 

- Pieaug Pieaug 
BIS, 
pašvaldība 
(NĪAP) 

Pašvaldības līdzfinansējums 
dzīvojamo māju 
energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai, 
piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai un māju 
atjaunošanai, EUR/gadā 

 Pieaug Pieaug 
Pašvaldība 
(NĪAP) 

Iedzīvotāju līdzdalība māju 
apsaimniekošanā: 
1) Dzīvokļu biedrību skaits; 
2) Daudzdzīvokļu māju 
skaits, kurās ir māju vecākie, 
iedzīvotāju valde u.tml. 

 Pieaug Pieaug 
Pašvaldība 
(NĪAP) 

Primārās enerģijas patēriņš 
un siltumnīcefekta gāzes 
pašvaldību ēkās 

kWh/gadā 
CO2 tonnas gadā 

Samazinās Samazinās 
Pašvaldība 
(NĪAP) 

Degradēto ēku (graustu) 
skaits 

jauns rādītājs Samazinās Samazinās 

Pašvaldība 
(NĪAP, 
apvienību 
pārvaldes) 

Pozitīvs iedzīvotāju viedoklis 
par mājokļa pieejamību 

Jauns rādītājs   

Valmieras 
novada 
iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par māju 
apsaimniekošanas kvalitāti 

37% (2021) Pieaug Pieaug 

Valmieras 
novada 
iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par centralizēto 
komunālo pakalpojumu 
pieejamību 

54% (2021) 

Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Valmieras 
novada 
iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

 

Ūdenssaimniecība 

Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

Lietderīgi izmantoto NAI 
dūņu apjoms 

74.5 (48,5 % no 
kopējā apjoma, 
2019) 

Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

LVĢMC, 
VPP2027 
 

Centralizētās ūdensapgādes 
sistēmu izmantošana 
apdzīvotajās vietās: 
1) Valmieras aglomerācija  
2) Rūjiena 
3) Mazsalaca; 
4) Strenči; 

(2022. gada 
sākums) 
1) 96%; 
2)  
3) 56%; 
4) 71%; 
5) 42%  

Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(SPS), 
UAIP2027 
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Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

5) Seda 

Centralizētās kanalizācijas 
sistēmu izmantošana 
apdzīvotajās vietās: 
1) Valmieras aglomerācija  
2) Rūjiena (CE 10 000 – 
2 000); 
3) Mazsalaca; 
4) Strenči; 
5) Seda 

(2022. gada 
sākums) 
1) 96%; 
2) 55%; 
3) 60%; 
4) 46%; 
5) 70%  

Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(SPS), 
NAIP2027 

 

Siltumsaimniecība 

Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

Relatīvais siltuma zudums 
siltumtīklā, % 

9,05%-21,24%48 
(2019, vispārīgi 
dati) 

Saglabājas vai 
samazinās 

Saglabājas vai 
samazinās 

Vidzemes 
plānošanas 
reģions 

Pašvaldības daudzdzīvokļu 
namu un dzīvokļu 
energoefektivitātes 
pasākumu skaits, kuros 
iegādātas un uzstādītas AER 
izmantojošu siltumenerģiju 
un elektroenerģiju ražojošās 
iekārtas 

jauns rādītājs Pieaug Pieaug 
Pašvaldība 
(SPS) 

 
 

Meliorācija, lietus ūdeņi, pielāgošanās klimata izmaiņām 

Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

Atjaunoto un pielāgoto 
lietusūdens savākšanas un 
meliorācijas sistēmu projekti 
t.sk. apdzīvotās vietās, lai 
iespējami novērstu klimata 
pārmaiņu veicinātu plūdu 
risku 

jauns rādītājs 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 

Pašvaldības projektu skaits, 
kas veicina 
energoefektivitāti, 
klimatneitralitāti un ir vērsti 
pret klimata pārmaiņām, 
t.sk. sabiedrības 
informēšana 

jauns rādītājs 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(SPS) 

 

Vide, dabas aizsardzība, publiskā ārtelpa 

Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

Zaļo teritoriju īpatsvars 
novadā, % 

jauns rādītājs 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(AP) 

 
48 http://jauna.vidzeme.lv/upload/LowTEMP/Regionala_datu_vaksana_analize_LowTEMP_projekts.pdf 

http://jauna.vidzeme.lv/upload/LowTEMP/Regionala_datu_vaksana_analize_LowTEMP_projekts.pdf
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Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

(teritorijas 
plānojums) 

Gada laikā pašvaldības 
iestādīto koku skaits 
(dārzos, parkos, skvēros un 
ielu telpā) 

jauns rādītājs 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 

Publiskās labiekārtotas 
atpūtas vietas pie ūdeņiem 

jauns rādītājs 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 

Iekārtotas publiskās 
peldvietas atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām 

0 1 
Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 

Publisko parku skaits un 
platība, ha 

jauns rādītājs 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(apvienību 
pārvaldes) 

Publiski izmantojamo 
dzeramā ūdens krānu 
skaits 

4 (2022.g.) Pieaug Pieaug Pašvaldība 

Tūrisma maršrutu skaits 8 (2022)49 Pieaug Pieaug 
Valmieras 
novada TIC 

Velo maršrutu skaits 19 (2022) Pieaug Pieaug 
Valmieras 
novada TIC 

Kopējais (aprēķinātais) CO2 

emisijas samazinājums pret 
bāzes gadu, t/CO2 

68993,68 
(2020.g.) 

Saglabājas vai 
samazinās 

Saglabājas vai 
samazinās 

LVĢMC Valsts 
statistiskā 
pārskata 
„2Gaiss” 
informācija 

Dienu skaits gadā, kad 
pārsniegta normatīvajos 
aktos pieļaujamā 
robežvērtība 
piesārņojumam ar cietajām 
daļiņām PM10, t/g. 

150,92 
(2020.g.) 

Saglabājas vai 
samazinās 

Saglabājas vai 
samazinās 

LVĢMC Valsts 
statistiskā 
pārskata 
„2Gaiss” 
informācija 

Piesārņoto un potenciāli 
piesārņoto vietu skaits 

5 PV un 211 
PVV (2021.g.) 

Samazinās Samazinās LVĢMC50 

Ūdensobjektu skaits ar 
sliktu ekoloģisko kvalitāti 
pēc piesārņojuma veida: 
1) Notekūdeņi; 
2) Piesārņota vieta; 
3) Piesārņojuma slodze no 
augkopības 

1)2; 
2)1; 
3)3 (2021) 

Samazinās Samazinās UBBAP51 

Šķiroto atkritumu 
pieņemšanas laukumi 

5 
(2022.g.) 

Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Atkritumu 
apsaimniekošanas 
organizācijas 

Atkritumu šķirošanas 
punkti: 1) pieejami 
līgumslēdzējam; 
2) pieejami novada 
iedzīvotājiem 

 
 
1) 139; 
2) 145 
(2022.g.) 

Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Atkritumu 
apsaimniekošanas 
organizācijas 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par kvalitātes 
sadzīves atkritumu 

68% (2021) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Valmieras 
novada 
iedzīvotāju 

 
49 http://www.visit.valmiera.lv/lv/ko_redzet_un_dari/aktiva_atputa/marsrut/1 
50 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 
51 Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāns 2022.-2027. 

http://www.visit.valmiera.lv/lv/ko_redzet_un_dari/aktiva_atputa/marsrut/1
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Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

izvešanas pakalpojumi un 
atkritumu šķirošanas 
iespējām 

aptaujas 
rezultāti 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par publiskās 
ārtelpas labiekārtojumu  
(parki, skvēri, ietves, ielu 
apstādījumi, soliņi, bērnu 
rotaļu laukumi u.tml. ) 

58% (2021) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Valmieras 
novada 
iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

 

Digitālā transformācija (informācijas sabiedrība) 

Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

Iedzīvotāji, kam digitālās 
prasmes ir vismaz pamata 
līmenī (% no kopējā 
iedzīvotāju skaita vecuma 
grupā 16-74 gadi) 

43% 
(2019, dati par 
Latviju) 

54% 70% 
DESI 
indekss52 

Nodarbināto skaits 
Informācijas un 
komunikācijas 
pakalpojumos 

512 (2017) Pieaug Pieaug 
CSP 
eksperimen
tālie dati53 

IKT speciālistu īpatsvars (% 
no kopējā nodarbināto 
skaita) 

2,3% (2,01% 
2017.g. pēc CSP 
datiem) 

2,9% 3,0% 
DESI 
indekss 

Mājsaimniecības ar piekļuvi 
internetam - platjoslas 
tīklam ar vismaz 100 Mb/s 
ātrumu 

38% 50% 75% 
DESI 
indekss 

Mājsaimniecības ar piekļuvi 
internetam - platjoslas 
tīklam Valmierā  

74% Pieaug Pieaug 
Desi 
indekss 
pilsētām 

Mājsaimniecības ar piekļuvi 
internetam - platjoslas 
tīklam novadā 

38% (dati par 
Latviju, 
nenodalot 
fiksēto piekļuvi 
no mobilās)54 

Pieaug 50% 

SM, VAS 
"Latvijas 
Valsts radio 
un 
televīzijas 
centrs", 
VPR 

Pašvaldības elektronisko 
pakalpojumu skaits 

114 Pieaug Pieaug 
Pašvaldība 
(ITC), 
Latvija.lv 

Pašvaldības pakalpojumu 
pieejamība elektroniskā 
vidē, % no pakalpojumiem ir 
pieejami elektroniskā vidē 
(e-pakalpojumu īpatsvars, 
tostarp novērtējot 
elektronizācijas līmeni) 

… 40% 60% 
Latvija.lv 
atskaites 

 
52 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/latvia  
53 https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__ENT__UF__UFR/NPV011  
54 Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.-2027. gadam, 2.pielikums 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/latvia
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__ENT__UF__UFR/NPV011
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Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

Saziņa elektroniskā vidē 
starp pašvaldības iestādēm 
savā starpā, kā arī ar 
iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem (elektronisko 
dokumentu īpatsvars no 
kopējās formālās saziņas) 

23% 60% 90% 

Latvijas 
iestāžu 
aptauja, 
“Integrēts 
vajadzību 
monitorings. 
Latvijas E-
indekss”55 

% no pašvaldības 
pakalpojumiem, kas atbilst  
augstam digitalizācijas 
līmenim 

(10%) (20%) (30%) 

Latvijas 
iestāžu 
aptauja, 
“Integrēts 
vajadzību 
monitorings. 
Latvijas E-
indekss” 

IKT uzņēmumu skaits  88 90 102 
Valmieras 
viedā 
stratēģija 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par interneta un 
telekomunikāciju kvalitatīvu 
pieejamību 

54% (2021) 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Valmieras 
novada 
iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

 

Pārvaldība 

Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

Vēlētāju aktivitāte 
pašvaldības vēlēšanās, %  

15710 (38%) 40% 
- CVK 

Pašvaldības dienestu 
administratīvie izdevumi uz 
1 iedzīvotāju gadā, EUR  

93,63 - - Pašvaldība 

Pašvaldības darbinieku 
skaits 

 - - Pašvaldība 

Apmācības vai kursus 
apmeklējušo pašvaldības 
darbinieku skaits  

 
Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldība 
(IP) 

ES finansējuma piesaistītie 
projekti: 
1) skaits; 
2) projektu kopējais 
finansējums, EUR 
3) ES līdzfinansējums, EUR 

 Pieaug Pieaug 
Pašvaldība 
(AP) 

Aktīvo starptautisko 
sadraudzības pilsētu skaits 

7 (2022.g.) Pieaug Pieaug 
Pašvaldība 
(ZSAN) 

Pašvaldības komunikācijas 
platformu statistika (tūkst.): 
1) Pašvaldības mājaslapas 
apmeklējumu skaits gadā; 
2) Sekotāju skaits platformā 
Facebook “Valmiera. 
Valmieras novads”; 

1) 
2) 15,6; 
3) 13,4; 
4) 9,8 

1) 
2) 
3) 
4) 

1) 
2) 
3) 
4) 

Pašvaldība 
(ZSAN) 

 
55 Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.-2027. gadam 
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Sasniedzamais rādītājs 
Bāzes vērtība,  

laiks 
Vērtība 2025. 

gadā 
Vērtība 2028. 

gadā 
Datu avots 

3) Sekotāju skaits platformā 
Facebook “Visit Valmiera”; 
4) Sekotāju skaits platformā 
Instagram 

Mobilās lietotnes 
“Valmiera” lejupielāžu skaits 

5000 
(2022.g. sākumā) 

Saglabājas vai 
pieaug 

Saglabājas vai 
pieaug 

Pašvaldības 
policija 

Bezmaksas atbalsta tālrunis 
8484, vidēji mēnesī 

220-270 - -  

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par saskarsmi ar 
pašvaldību (informācijas 
apmaiņa, sniegšana un 
saņemšana) 

59% (2021) 
Saglabājas vai 
palielinās 

Saglabājas vai 
palielinās 

Valmieras 
novada 
iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par pašvaldības 
publicētās un sūtītās 
informācija aktualitāti un 
noderīgumu 

56% (2021) 
Saglabājas vai 
palielinās 

Saglabājas vai 
palielinās 

Valmieras 
novada 
iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par Valmieras 
novada nepieciešamās 
informācijas atrašanu 
jaunajā mājas lapā 

38% (2021) Palielinās Palielinās 

Valmieras 
novada 
iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

Pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējums par pašvaldības 
jaunumu saņemšanu citos 
medijos un sociālajos tīklos 

54% (2021) 
Saglabājas vai 
palielinās 

Saglabājas vai 
palielinās 

Valmieras 
novada 
iedzīvotāju 
aptaujas 
rezultāti 

 
 
 


