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ZIŅOJUMS PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTO PRIEKŠLIKUMU VĒRĀ ŅEMŠANU VAI NORAIDĪŠANU 

 

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

programmas 2022. – 2028. gadam (turpmāk – Attīstības programma) redakcijas 2.0 publiskās apspriešanas laikā, kas norisinājās 2022. gada 8. 

augusta līdz 8. septembrim, sabiedrības līdzdalības pasākumos iesniegtajiem priekšlikumiem un to vērā ņemšanu Stratēģijas un Attīstības 

programmas galīgajā redakcijā. 

 

Apzīmējumi: VP – vidēja termiņa prioritāte; RV – rīcības virziens; U – uzdevums; P – pasākums. 

 

Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (pilns teksts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

1.  Pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Esošās 

situācijas 

apraksts 

Kultūras jomā 

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-

2038. un Valmieras novada attīstības programma 2022. - 

2028. Esošā situācija. Precizēt tekstu jaunā redakcijā (skatīt 

pielikumu Nr.1) 

Attēlā precizēt, ka Valmieras novadā ir 3 muzeji: 

Valmieras muzejs, Mazsalacas muzejs un Naukšēnu 

Cilvēkmuzejs 

Ir ņemts 

vērā 

Atbilstoši iesniegumam ir precizēta Esošās situācijas 4. 

nodaļas apakšnodaļa “Kultūras pakalpojumi” un Attēls 

27. Kultūras iestāžu izvietojums Valmieras novadā. 

2.  Pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Valmieras 

novada 

attīstības 

programma 

2022. - 2028. 

Stratēģiskā daļa 

1) Precizēt U1-3, svītrojot vārdu “nemateriālā”, šādā 

redakcijā: “U1-3 Nodrošināt novada kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanu un attīstību” 

Ir ņemts 

vērā 

Gala redakcijā priekšlikums ir ņemts vērā. Jāņem vērā 

arī, ka kultūrvēsturiskie objekti un to saglabāšana nav 

VP1 RV2 U1-3, bet ir VP5 RV5 uzdevumā U2 Veicināt 

nacionālo un reģionālo kultūras vērtību uzturēšanu un 

kultūras materiālā mantojuma mūsdienīgu izmantošanu”  

3.  2) RV2 KULTŪRA, RADOŠUMS – 18.lpp. Tabula: U1-1 

Nodrošināt novada kultūras un radošo nozaru attīstību P2 

“Nacionālas nozīmes kultūras objektu infrastruktūras 

attīstība”. 

P2 pasākumā svītrot vārdu “objektu”, izsakot pasākumu 

šādā redakcijā: “P2 Nacionālas nozīmes kultūras 

infrastruktūras attīstība” 

Ir ņemts 

vērā 

Gala redakcijā Rīcības plāna VP1 RV2 U1 pasākums 

“Nacionālas nozīmes kultūras infrastruktūras attīstība” 

4.  3) RV2 KULTŪRA, RADOŠUMS – 19.lpp. Tabula: U1-1 

Nodrošināt novada kultūras un radošo nozaru attīstību P3 

“Novada kultūras infrastruktūras attīstības (un 

finansēšanas) plāna izstrāde” precizēt P3 pasākumu, izsakot 

to šādā redakcijā: “P3 Novada kultūras infrastruktūras 

attīstība" 

Ir ņemts 

vērā 

Gala redakcijā Rīcības plāna VP1 RV2 U1 pasākums 

“Novada kultūras infrastruktūras attīstība” 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (pilns teksts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

5.  RV2 KULTŪRA, RADOŠUMS – 19.lpp. Tabula: 

U1-1 Nodrošināt novada kultūras un radošo nozaru attīstību 

P5 “Atbalsts vietējiem kultūras līderiem” un P6 “Bibliotēku 

lomas stiprināšana vietējās sabiedrības saliedēšanā, 

informēšanā un iesaistē vietēja un valstiska mēroga 

aktivitātēs” 

Svītrot no tabulas U1-1 pasākumus P5 un P6, jo attiecīgie 

pasākumi saturiski un idejiski sakrīt ar U1-2 pasākumiem 

P1 un P2 

Nav 

ņemts 

vērā 

Gala redakcijā Rīcības plāna VP1 RV2 U1 pasākumi 

“Atbalsts vietējiem kultūras līderiem” un “Bibliotēku 

lomas stiprināšana vietējās sabiedrības saliedēšanā, 

informēšanā un iesaistē vietēja un valstiska mēroga 

aktivitātēs” ir saglabāti, jo tie ir saņemti apspriešanas 

laikā, izvērtēti un atzīti par nozīmīgiem. Arī attīstības 

programmas redakcijas 2.0 apspriešanas laikā pasākumi 

ir daudzkārt atzinīgi novērtēti, jo sniedz skaidrojumu par 

mazo kultūras vietu lomu jaunajā pašvaldībā. Balstoties 

uz minētajiem pasākumiem, ir sniegtas atbildes uz 

citiem apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem.  

VP1 RV2 U1-2 pasākumi “Kultūras piedāvājuma un 

pakalpojumu pieejamība novada iedzīvotājiem” un 

“Sabiedrības iesaiste kultūras un radošajos procesos” 

saturiski un idejiski ietver pasākumus “Atbalsts 

vietējiem kultūras līderiem” un “Bibliotēku lomas 

stiprināšana vietējās sabiedrības saliedēšanā, 

informēšanā un iesaistē vietēja un valstiska mēroga 

aktivitātēs” tādā mērā, kas ļauj plānot novada kultūras 

infrastruktūru, tomēr neizceļ bibliotēku un entuziastu 

īpašo lomu. 

6.  RV2 KULTŪRA, RADOŠUMS – 19.lpp. Tabula: U1-3 

“Nodrošināt novada nemateriālā kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanu un attīstību” P1, P2 un P3 svītrot 

no tabulas U1-3 pasākumus P1, P2 un P3, jo attiecīgie 

pasākumi saturiski un idejiski sakrīt ar U1-1 pasākumu P3 

un U1-2 pasākumu P1 

Nav 

ņemts 

vērā 

VP1 RV2 U1-1 pasākums P3 “Novada kultūras 

infrastruktūras attīstība” un U1-2 pasākums P1 

“Kultūras piedāvājuma un pakalpojumu pieejamība 

novada iedzīvotājiem” saturiski un idejiski sakrīt, tomēr 

U1-3 pasākumi “Novada muzeju infrastruktūras 

modernizēšana un muzeju iekļaušana novada tūrisma 

apritē”, “Atbalsts amatniecības kustībai” un 

“Ziemeļvidzemes kultūrvēstures mantojuma 

saglabāšanas centra izveide Rūjienā” ļauj iestādēm 

saskatīt savu lomu novada kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanā un attīstībā. 

7.  RV2 KULTŪRA, RADOŠUMS – 19.lpp. Tabula: U1-3 

“Nodrošināt novada nemateriālā kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanu un attīstību” definēt jaunā 

redakcijā vienu aptverošu pasākumu šādā redakcijā: “P1 

Ir ņemts 

vērā 

daļēji 

Novada kultūras pieminekļu saglabāšana un ilgtspējīga 

izmantošana ir iekļauta citā prioritātē – VP2 RV5 

“Daba, kultūrvēsture”, kas vērsta uz kultūrvēstures, 

dabas vērtību, ainavas aizsardzību un publiskās ārtelpas 

attīstību. Cita starpā ir uzdevums U2 “Veicināt 



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

3 

 

Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (pilns teksts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma vērtību 

saglabāšana".  

Šī pasākuma rezultāti, kas jānorāda Rīcības plānā, attiecīgi 

būtu - nodrošināts finansējums un atbalsts novada kultūras 

pieminekļu saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai, 

novadam raksturīgā nemateriālā kultūras mantojuma 

vērtību saglabāšanai un popularizēšanai, izveidots 

Ziemeļvidzemes kultūrvēstures mantojuma saglabāšanas 

centrs Rūjienā. 

nacionālo un reģionālo kultūras vērtību uzturēšanu un 

kultūras materiālā mantojuma mūsdienīgu 

izmantošanu”. 

8.  Pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Valmieras 

novada 

attīstības 

programma 

2022. - 2028. 

Rīcības plāns 

21.lpp. – Sagaidāmie rezultāti. “Plāna izstrādi koordinē ar 

citu nozaru un zīmolvedības pasākumu plānošanu”. Dzēst 

attiecīgo teikumu, jo kopumā pašsaprotams aspekts, proti, 

jebkura plānošanas dokumenta izstrāde notiek kontekstā ar 

citiem plānošanas dokumentiem un sadarbībā ar 

iesaistītajām pusēm. Attiecīgais teikums neizsaka 

sagaidāmo rezultātu, drīzāk – rīcību/darbību. 

Ir ņemts 

vērā 

Tas bija Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas 

priekšlikums. 

Attiecīgais teikums ir dzēsts. 

9.  21.lpp. – Sagaidāmie rezultāti. “Nodrošināts kultūras 

institūciju darbinieku tehniskais nodrošinājums (telpas, 

profesionālās darbības aprīkojums, digitalizācijas procesu 

aprīkojums, transports utt.);” Dzēst attiecīgo 

teikumu, jo pašsaprotams aspekts - darba devēja pienākums 

ir nodrošināt minētos aspektus darbiniekiem darba 

pienākumu veikšanai. 

Nav 

ņemts 

vērā 

Priekšlikums attiecas uz VP1 RV2 U1-1 pasākuma 

“Kultūras darbinieku profesionālā izaugsme un 

kapacitātes stiprināšana”, kur pie sagaidāmiem 

rezultātiem ir norādīts: “Nodrošinātas profesionālās 

pilnveides, kvalifikācijas iegūšanas, tālākizglītības, 

pieredzes apmaiņas un starptautiskās sadarbības iespējas 

kultūras un radošajās nozarēs nodarbinātajiem, 

organizējot kursus, mācības un praktikumus un atbalstot 

līdzdalību novada, reģiona, nacionāla un starptautiska 

līmeņa projektos un sadarbības organizācijās.  

Nodrošināts kultūras institūciju darbinieku tehniskais 

nodrošinājums (telpas, profesionālās darbības 

aprīkojums, digitalizācijas procesu aprīkojums,  

transports utt.); 

Tiek veikts metodiskais darbs novada kultūras 

institūciju darbiniekiem.” 

10.  22.lpp. – pasākums Nr.49 un pasākums Nr.50. Dzēst 

attiecīgos pasākumus, jo saturiski un idejiski tie sakrīt ar 

pasākumiem Nr.47, Nr.157 un Nr.158 (Nr.157 un Nr.158 

numerācija (23.lpp.) gan šķiet nekorekta, jo turpinās aiz 

Nr.50). 

Nav 

ņemts 

vērā 

VP1 RV2 U1-1 pasākumi “Atbalsts vietējiem kultūras 

līderiem” un “Bibliotēku lomas stiprināšana vietējās 

sabiedrības saliedēšanā, informēšanā un iesaistē vietēja 

un valstiska mēroga aktivitātēs” nav svītroti. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (pilns teksts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Gala redakcijā Rīcības plāna VP1 RV2 U1 pasākumi 

“Atbalsts vietējiem kultūras līderiem” un “Bibliotēku 

lomas stiprināšana vietējās sabiedrības saliedēšanā, 

informēšanā un iesaistē vietēja un valstiska mēroga 

aktivitātēs” ir saglabāti, jo tie ir saņemti apspriešanas 

laikā, izvērtēti un atzīti par nozīmīgiem. Arī attīstības 

programmas redakcijas 2.0 apspriešanas laikā pasākumi 

ir daudzkārt atzinīgi novērtēti, jo sniedz skaidrojumu par 

mazo kultūras vietu lomu jaunajā pašvaldībā. Balstoties 

uz minētajiem pasākumiem, ir sniegtas atbildes uz 

citiem apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem.  

VP1 RV2 U1-2 pasākumi “Kultūras piedāvājuma un 

pakalpojumu pieejamība novada iedzīvotājiem” un 

“Sabiedrības iesaiste kultūras un radošajos procesos” 

saturiski un idejiski ietver pasākumus “Atbalsts 

vietējiem kultūras līderiem” un “Bibliotēku lomas 

stiprināšana vietējās sabiedrības saliedēšanā, 

informēšanā un iesaistē vietēja un valstiska mēroga 

aktivitātēs” tādā mērā, kas ļauj plānot novada kultūras 

infrastruktūru, tomēr neizceļ bibliotēku un entuziastu 

īpašo lomu. 

Pasākumu numerācija ir labota. 

11.  23.lpp. - U1-3 Nodrošināt novada nemateriālā 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību

 Teikumā dzēst vārdu “nemateriālā”, izsakot šādā 

redakcijā: “U1-3 Nodrošināt novada kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanu un attīstību” 

Ir ņemts 

vērā 

Gala redakcijā priekšlikums ir ņemts vērā. VP1 RV2 

uzdevums U1-3 ir izteikts: “Nodrošināt novada 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību 

12.  Dzēst esošos pasākumus Nr.160 līdz Nr.163, to sagaidāmos 

rezultātus. 

To vietā noteikt: 

Pasākums - "Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma 

vērtību saglabāšana".  

Rezultāti - nodrošināts finansējums un atbalsts novada 

kultūras pieminekļu saglabāšanai un ilgtspējīgai 

izmantošanai, novadam raksturīgā nemateriālā kultūras 

mantojuma vērtību saglabāšanai un popularizēšanai, 

Nav 

ņemts 

vērā 

Pasākumi Nr.160 līdz Nr.163 gala redakcijā precizējot 

numerāciju ir pasākumi Nr. 53 “Novada muzeju 

infrastruktūras modernizēšana un muzeju iekļaušana 

novada tūrisma apritē”, 54. “Atbalsts amatniecības 

kustībai” un 55. “Ziemeļvidzemes kultūrvēstures 

mantojuma saglabāšanas centra izveide Rūjienā”. 

Minētie pasākumi ļauj iestādēm saskatīt savu lomu 

novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un 

attīstībā. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (pilns teksts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

izveidots Ziemeļvidzemes kultūrvēstures mantojuma 

saglabāšanas centrs Rūjienā. 

Īstenošanas laiks – 2022.-2028. 

Atbildīgais - Pašvaldība (AP, KPUAN, KP, apvienību 

pārvaldes, kultūras iestādes), NVO  

Mērķa teritorija – Valmieras novads 

Indikatīvs finansējuma avots - Pašvaldības, valsts, ES 

finansējums (TPF, ANM, EIB) 

Priekšlikums novada kultūras pieminekļu saglabāšanai 

un ilgtspējīgai izmantošanai ir atrodams Rīcības plāna 

VP2 RV5 “Daba, kultūrvēsture”, kas vērsts uz 

kultūrvēstures, dabas vērtību, ainavas aizsardzību un 

publiskās ārtelpas attīstību. Cita starpā ir uzdevums U2 

“Veicināt nacionālo un reģionālo kultūras vērtību 

uzturēšanu un kultūras materiālā mantojuma mūsdienīgu 

izmantošanu” ar apakšuzdevumiem, kas veltīti valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekļu kompleksu 

aizsardzībai un vietējās kultūras identitātes veidošanai. 

13.  Pašvaldības 

iestāde 

Valmieras 

novads 

Investīciju 

plāns 2022.-

2024.gadam 

RV2 KULTŪRA, RADOŠUMS 

42.pasākums “Izveidots laikmetīgās mākslas centrs 

“Kurtuve””  

1. Precizēt pasākumu un izteikt to šādā redakcijā: 

“Laikmetīgās mākslas centra “Kurtuve” izveide”. 

2. Precizēt rīc.pl.pasākumu uz “Nacionālas nozīmes kultūras 

infrastruktūras attīstība” 

Ir ņemts 

vērā 

1) Projekta nosaukums ir precizēts sekojoši 

“Laikmetīgās mākslas centra “Kurtuve” izveid”; 

2) Atbilstība rīcības plānam ir precizēta – atbilst VP1 

RV1 U1-1.  

14.  RV2 KULTŪRA, RADOŠUMS 

49.pasākums “Pašvaldības īpašuma Valmieras ielā 5, 

Matīšos izmantošanas mērķa maiņa, to pielāgojot 

sabiedrības vajadzībām” Ļoti nekonkrēts investīciju 

projekta idejas pieteikums. Mērķa maiņa - no kā uz ko? 

Ierosinu šo investīcijas idejas pieteikumu dzēst vai pārcelt 

uz RV3 “DZĪVOJAMAIS FONDS”. Kultūras funkciju šim 

īpašumam nav pamatoti un nav nepieciešams piešķirt, jo 

Matīšos jau šobrīd ir pieejams jaunuzbūvēts tautas nams ar 

atbilstošām telpām un infrastruktūru 

Ir ņemts 

vērā 

Investīciju plānā projekta nosaukums ir saglabāts 

“Pašvaldības īpašuma Valmieras ielā 5, Matīšos 

izmantošanas mērķa maiņa, to pielāgojot sabiedrības 

vajadzībām”, bet precizēti sagaidāmie rezultāti: "Mainīts 

pašvaldības īpašuma ēkas Valmieras ielā 5, Matīšos 

izmantošanas mērķis. 

Izstrādāta izmantošanas koncepcija. 

Veikta pārbūve." 

Projekts ir izņemts no VP1 RV2 Kultūras projektiem un 

iekļauts VP2 RV6 U2 pasākuma “Pašvaldības 

nekustamā īpašuma apsaimniekošanas uzraudzības 

sistēmas izveide” projektos.  

15.  RV2 KULTŪRA, RADOŠUMS 

52.pasākums “Rūjienas tūrisma, uzņēmējdarbības, 

amatnieku apmācību, attālinātā darba un radošā centra 

"Amatu sēta" izveide Rīgas ielā 8”  

1. Precizēt pasākumu atbilstoši Rīcības plānā definētajam, 

proti, šādā redakcijā: “Ziemeļvidzemes kultūrvēstures 

mantojuma saglabāšanas centra izveide Rīgas ielā 8” 

Ir ņemts 

vērā 

daļēji 

1) Rīcības plāna VP1 RV2 U1-3 pasākums 

“Ziemeļvidzemes kultūrvēstures mantojuma 

saglabāšanas centra izveide Rūjienā” var ietvert vairākus 

investīciju projektus, no kuriem viens ir definēts un 

iekļauts Investīciju plānā; investīciju projekta 

nosaukums ir saglabāts iepriekšējā redakcijā.  

2) uzdevums ir precizēts “ 

Kultūras mantojuma attīstība”, svītrojot “nemateriālā”. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (pilns teksts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

2. Precizēt uzdevumu uz  “Kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana, attīstība” 

3. Precizēt rīc.pl.pasākumu uz “Materiālā un nemateriālā 

kultūras mantojuma vērtību saglabāšana” 

3. Rīcības plānā pasākuma nosaukums nav mainīts 

(saglabāts “Ziemeļvidzemes kultūrvēstures mantojuma 

saglabāšanas centra izveide Rūjienā”). 

16.  RV1 IZGLĪTĪBA UN NODARBINĀTĪBA 

40.pasākums “Valmieras Mākslas un Dizaina vidusskolas 

energoefektivitātes paaugstināšana”1. Pārcelt šo pasākumu 

uz sadaļu RV2 “KULTŪRA, RADOŠUMS”, ņemot vērā 

Rīcības plāna struktūru.  

2. Pārcelšanas gadījumā precizēt uzdevumu uz 

“Kultūrizglītība” un rīc.pl.pasākumu uz “Kultūrizglītības 

iestāžu infrastruktūras attīstība” 

Ir ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP1 RV2 U2 pasākuma “Kultūrizglītības 

iestāžu infrastruktūras attīstība” sagaidāmajos rezultātos 

cita starpā ir minēts: “Atjaunota Valmieras Dizaina un 

mākslas vidusskolas ēka, paaugstinot tās 

energoefektivitāti un labiekārtojot apkārtējo teritoriju. 

17.  Fiziska 

persona 

lauku 

teritorijas 

Sakaru kvalitāte  Pašvaldībai daļēji subsidēt interneta sakarus, lai uzlabotu 

attālinātā darba, pakalpojumu saņemšanu. 

Ir ņemts 

vērā  

Rīcības plānā ir VP2 RV1 U4 pasākums “Elektronisko 

sakaru platjoslas tīkla attīstības veicināšana”, kura 

ietvaros sadarbībā ar SM, LVRTC realizēti “pēdējās 

jūdzes” projekti, izbūvējot elektronisko sakaru platjoslas 

tīklus teritorijās, kur esošais interneta pieslēgums ir līdz 

30 Mb/s, kā to paredz Digitālās transformācijas 

pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, attīstot platjoslas 

infrastruktūru, veidojot pēdējās jūdzes pieslēgumus un 

veidojot nākamās paaudzes tīklu lauku teritorijās.  

Pašvaldība izvērtēs atbalsta (līdzfinansējuma) iespējas 

sakaru infrastruktūras nodrošināšanai lauku teritorijās. 

18.  Valmieras 

novada 

pašvaldība  

Valmieras 

novads 

attīstības centru 

nosaukumi 

Ierosina salīdzināt ar nacionālo attīstības plānu 

nosaukumus un pielīdzināt. Reģionālas nozīmes centrus 

saukt par reģionālas nozīmes attīstības centru. 

Nav 

ņemts 

vērā 

Latvija 2030 lieto terminu “attīstības centrs”, attiecībā 

uz Rūjienu - reģionālas nozīmes attīstības centrs. 

 

19.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Rūja vīzijā Vīzijā bija punkts par ūdeņu apsaimniekošanu, bet 

neredzēja Rūju. Rūja ir nozīmīga upe, lai būtu nosaukta 

vīzijā 

Nav 

ņemts 

vērā 

Vīzijā ir minētas lielākās upes – “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.” 

Rīcības plānā minētas arī citas: VP3 RV2 U3-3 

pasākums “Ūdens tūrisma maršrutu attīstība pa Gauju, 

Rūju, Salacu u.c. upēm”. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (pilns teksts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Visu Valmieras novada nozīmīgo ūdensobjektu 

uzskaitījumu plānošanas dokumentos nav iespējams 

veikt. 

20.  Deputāts Valmieras 

novads 

Kūdras 

izmantošana 

apkurei 

Kūdras izmantošana apkurei īpašos enerģētikas krīzes 

apstākļos 

Ir ņemts 

vērā 

daļēji 

Rīcības plānā ir vairāki pasākumi kūdras izmantošanai 

(Rīcības plāna VP3 RV2 U2-2 un U2-3), tostarp 

veicinot izstrādāto vai daļēji izstrādāto purvu platību 

efektīvu izmantošanu. 

Šobrīd, ņemot vērā kūdras zemo siltumatdevi, apkurei 

kā pietiekami pieejami tiek novērtēti citi resursi – 

koksne, AER, zemes siltums. 

21.  Juridiska 

persona 

Mazsalaca Brīvības 

bulvāris 4 

izmantošana 

Mazsalacas novadā šis tika virzīts kā prioritārais projekts – 

sociālās aprūpes centrs turīgām ģimenēm. 

Ir ņemts 

vērā 

daļēji 

Kompleksi jāizvērtē ēkas Mazsalacā Brīvības bulvārī 4 

vēsturiskā un arhitektoniskā vērtība, lai izbūvētu 

sociālās aprūpes centram piemērotus vides pieejamības 

risinājumus, kā arī optimāli jāplāno klientu veselības 

aprūpes pakalpojumi, kurus ērtāk būtu veidot pie 

Mazsalacas slimnīcas.  

Ēkas viens no turpmākās izmantošanas veidiem var būt 

arī pansija vai viesnīcas pakalpojumi. Investīciju plānā 

ir paredzēti līdzekļi – iekļauts projekts, kas paredz 

pašvaldības ēku Mazsalacā, Brīvības bulvārī 4 pārbūvēt, 

uzlabot energofektivitāti un izveidot par 

multifunkcionālu centru, turpmāk izstrādājot 

piemērotaķu ēkas apsaimniekošanas modeli, piemēram, 

izīrējot telpas uzņēmumiem. 

22.  Deputāts Mazsalaca Brīvības 

bulvāris 4 

izmantošana 

Valmieras novada Attīstības programmas 2022. – 2028. 

gadam 2. redakcijas Investīciju plānā ar Nr 178. iekļauts 

“Pašvaldības ēkas Mazsalacā, Brīvības bulvārī 4 pārbūve 

par uzņēmējdarbības/ kopstrādes centru, energofektivitātes 

uzlabošana”, kas līdz šim nav bijis Mazsalacas novada 

attīstības programmā un šāda centra izveide nav pamatota 

ar skaidru nepieciešamības analīzi.  

Rosinu šīs idejas vietā Brīvības bulvārī 4, Mazsalacā 

Investīciju plānā, saskaņā ar rīcības plāna rīcības virzienu – 

“Sociālie pakalpojumi, veselības aprūpe”, uzdevumu – 

“Attīstīt sociālos pakalpojumus, atbildīgi attiecoties pret 

sabiedrības novecošanos” iekļaut 

Ir ņemts 

vērā 

daļēji 

Kompleksi jāizvērtē ēkas Mazsalacā Brīvības bulvārī 4 

vēsturiskā un arhitektoniskā vērtība, lai izbūvētu 

sociālās aprūpes centram piemērotus vides pieejamības 

risinājumus, kā arī optimāli jāplāno klientu veselības 

aprūpes pakalpojumi, kurus ērtāk būtu veidot pie 

Mazsalacas slimnīcas.  

Ēkas viens no turpmākās izmantošanas veidiem var būt 

arī pansija vai viesnīcas pakalpojumi. Investīciju plānā 

ir paredzēti līdzekļi – iekļauts projekts, kas paredz 

pašvaldības ēku Mazsalacā, Brīvības bulvārī 4 pārbūvēt, 

uzlabot energofektivitāti un izveidot par 

multifunkcionālu centru, turpmāk izstrādājot 
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1.       Sociālās aprūpes centra izveide Mazsalacā, Brīvības 

bulvārī 4, īpašums iegādāts, gatavs tehniskais projekts, 

ideja atbalstīta notikušā sabiedriskajā apspriešanā 

Mazsalacas novadā. Potenciāli piesaistāms Labklājības 

ministrijas administrētais struktūrfondu finansējums ANM 

3.1.2.3. Ja ārējo finansējumu neizdodas piesaistīt, rosinu 

projektu īstenot par pašvaldības līdzekļiem. 

 

piemērotāku ēkas apsaimniekošanas modeli, piemēram, 

izīrējot telpas uzņēmumiem. 

23.  Deputāts Mazsalaca Veselības trase 

parkā 

Veselības trasi Mazsalacas parkā Ir ņemts 

vērā 

Priekšlikums atbilst Rīcības plāna VP1 RV3 U1 

pasākumam “Sporta infrastruktūras attīstība, ietverot 

pielāgotā sporta infrastruktūru”, kura ietvaros tiek 

plānotas sportošanas un fizisko aktivitāšu laukumi, 

trases, takas un izbūvēta nepieciešamā infrastruktūra. 

24.  Deputāts Mazsalaca Pērnavas, 

Baznīcas, 

Gustava 

Ērenpreisa un 

Parka ielu 

krustojums 

pārbūvēt Pērnavas, Baznīcas, Gustava Ērenpreisa un Parka 

ielu krustojumu ar apļveida satiksmes organizāciju 

Nav 

ņemts 

vērā 

Satiksmes organizācija neapdraud satiksmes dalībnieku 

drošību, ko pierāda zemais ceļu satiksmes negadījumu 

skaits – divi CSNg. septiņu gadu laikā (01.01.2015.-

14.12.2021. laiks:05.03.2018 07:32, zaudējumi TRL par 

2534,17 EUR, laiks:27.01.2017 11:15, zaudējumi TRL 

par 741,57 EUR), un ir interesanta savdabīga vietzīme. 

25.  Fiziska 

persona 

Mazsalaca Ielu 

apgaismojums 

Ielu apgaismojumu vajadzētu taupīt, piemēram, izslēdzot 

naktīs 

Ir ņemts 

vērā 

Nepieciešams pāriet uz viedo ielu apgaismojumu, uz 

gaismas sensoru vadības sistēmu. 

Rīcības plāna VP2 RV1 U2-2 pasākums “Viedo 

risinājumu ieviešana satiksmes organizēšanā un 

satiksmes infrastruktūras attīstībā” 

26.  Fiziska 

persona 

Mazsalaca Mazsalacas 

vidusskolas 

stadions 

Vienreiz jābūt finansējumam priekš Mazsalacas 

vidusskolas stadiona 

Ir ņemts 

vērā 

Papildināts investīciju plāns, iekļaujot projektu 

“Mazsalacas vidusskolas stadiona renovācija” un 

norādot pie sagaidāmiem rezultātiem “Atjaunots 

stadiona segums, izbūvēts brīvā laika un sporta laukums 

un saistītā infrastruktūra”.  

27.  Deputāts Valmieras 

novads 

Apvienības jaunajos plānošanas dokumentos neuzsvērt apvienības, bet 

veidot vienotu pašvaldības pārvaldību 

Ir ņemts 

vērā 

Stratēģijā izstrādātas Vadlīnijas novada pārvaldībai 

(4.1.nod.), uzsverot perspektīvo vienoto pārvaldības 

modeli un valsts un pašvaldības vienoto klientu 

apkalpošanas centru (VPVKAC) tīklu. 

28.  Deputāts Valmieras 

novads 

statistikas 

rādītāji pagastu 

un pilsētu 

griezumā 

lūdzu "ņemiet ārā" no Valmieras novada plānošanas 

dokumentiem situāciju raksturojošos rādītājus apvienību 

griezumā. Iespēju robežās tos vēlams aizvietot ar rādītājiem 

pagastu un pilsētu griezumā. 

Ir ņemts 

vērā 

daļēji 

Plānošanas dokumentiem tiek izmantota valsts un 

pašvaldības apkopotā un publiski pieejamā informācija. 
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Tas labāk un precīzāk raksturos situāciju, kā arī turpmāk 

ļaus vieglāk veikt attīstības analīzi, plānot veicamos darbus, 

katrā pagastā un pilsētā, tādējādi nodrošinot iespējami 

līdzsvarotu attīstību visā Valmieras novadā. 

Tas varētu sniegt arī iedzīvotājiem un interesentiem iespēju 

vieglāk orientēties, rast piederības sajūtu konkrētai vietai 

un Valmieras novadam. 

Esam jau vairākkārtīgi pieskārušies šiem jautājumiem un 

domāju, ka nevienam no Jums nav šaubu, ka tagadējo 

apvienību(t.i.bijušo, salīdzinoši ļoti īslaicīgo, novadu), 

teritorijas objektīvi mainīsies pavisam drīz. Tādēļ 

iedzīvotāju skaits, vai kāds cits situāciju raksturojošs 

rādītājs pa apvienībām, ir ar ļoti zemu praktisko nozīmi un 

netieši ved "tukšgaitā". Tajā pašā laikā, piem., redzot 

iedzīvotāju skaitu Ēveles pagastā un iedzīvotāju skaitu 

Valmieras pagastā, rodas krietni objektīvāks priekšstats par 

norisēm un tendencēm, nekā redzot kopējo iedzīvotāju 

skaitu Burtnieku apvienībā. 

Manuprāt, ir ļoti labi izdevies noformulēt vīziju un noteikt 

prioritātes- lai mums visiem kopīgi izdodas tās īstenot :) 

Attiecīgi Plānošanas dokumentu ieviešanas novērtēšanai 

(sagatavojot Ieviešanas ziņojumus) arī paredzēts 

izmantot publiski pieejamu informāciju. 

Galvenos raksturojošos datus par pašvaldībām, 

nodrošina Centrālā statistikas pārvalde (CSP).  

Līdz ar administratīvi teritoriālo reformu CSP pagastu 

griezumā apkopo: 

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dažādām 

demogrāfiskām pazīmēm. 

Tādēļ esošās situācijas raksturojumā iespēju robežās 

statistika apvienību griezumā ir nomainīta pret 

rādītājiem pagastu un pilsētu griezumā.  

 

29.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

Vides objektu 

"Valmieras 

medaļa" 

uzstādīšana 

pilsētvidē 

Skolotāja Ineta ļoti novērtēja, kad Valmierā tika izveidots 

jaunais zīmols ar tā lepošanās stāstu un Valmieras medaļu. 

Viņa ļoti novērtēja arī, kad pilsētas centrā tika uzstādīts 

vides objekts ar Valmieras medaļu - tas, kas šobrīd ir 

pārcelts uz rotācijas apli. Tas bija un ir ļoti patīkams stāsts, 

ko stāstīt arī Valmieras viesiem. Un viņai ļoti pietrūkst 

šādu vides objektu neesamība pilsētvidē. Kā labo piemēru 

viņa minēja Ventspili, kur govis kā pilsētas simbols vides 

objektu veidā ir izstādītas daudzviet un visur pilsētvidē. 

Līdzīgā veidā viņa novērtētu redzēt arī Valmieras medaļas 

kā vides objektus izvietotas pilsētvidē pašu un pilsētas 

viesu priekam un atgādinājumam par Valmieras vērtībām. 

Tādēļ viņa ierosina Attīstības programmas Rīcības un 

Investīciju plānos iekļaut rīcības, kas saistītas ar papildu 

šādu vides objektu "Valmieras medaļa" izstādīšanu 

daudzviet pilsētvidē.  

 

Ir ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP2 RV6 U5 pasākumi “Valmieras 

novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas 

stratēģijas izstrāde” un “Visu pašvaldības nozaru 

struktūrvienību un kapitālsabiedrību zīmolvedības 

pasākumu ieviešana” ir papildināti ar piemēru par 

Valmieras medaļu. 
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30.  Fiziska 

persona 

Valmieras 

novads 

jēdziens 

“talants” 

skaidrot, kā attīstības programmā tiek lietots termins 

“talants” 

Ir ņemts 

vērā 

Attīstības programmas stratēģiskās daļas VP1 “Izglītība 

un talantu izkopšana” teksts ir papildināts ar zemsvītras 

skaidrojumu šādā redakcijā: “1 “Talants” attīstības 

programmas izpratnē ir izcilu garīgo un fizisko spēju 

kopums, kas lielākā vai mazākā mērā piemīt katram 

cilvēkam atkarībā no viņa dabiskajām spējām. 

31.  Fiziska 

persona 

Jērcēni Jērcēnmuižas 

kultūrvēsturiskā 

kompleksa 

saglabāšana 

Iepazīstoties ar Valmieras novada attīstības plānošanas 

dokumentiem- priekšlikums, kā nozīmīgu kultūrvēsturisko 

mantojumu iekļaut Jērcēnmuižas kultūrvēsturiskā 

kompleksa saglabāšanu, plānojot tehnisko ēku izpēti un  

renovāciju kā arī iekļaušanu reģiona nozīmes kultūras 

mantojuma  sarakstā . Jērcēnmuiža, vēsturiski 

Jaunjērcēnmuiža ir ievērojamā 19.gs.beigu  un 20.gs. 

sākuma ornitaloga Adelberta fon Krīdenera dzimtā un savu 

nozīmīgo pētījumu dzīves un darba vieta, tādēļ būtu jādara 

viss, lai saglabātu viņa piemiņu un darītu zināmu  viņa doto 

ieguldījumu Latvijas dabas vērtību izpētē. 

Ir ņemts 

vērā 

daļēji 

Šobrīd Jērcēnmuižas kultūrvēsturiskais komplekss nav 

valsts aizsargājamais kultūras piemineklis. 

Stratēģija un attīstības programma atbalsta novada 

kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, aizsardzību un 

attīstību. 

Rīcības plāna VP2 RV5 U2-2 pasākums “Novada 

pilsētu un ciemu koka apbūves aizsardzības 

programmas” ir atbilstošs, lai tajā iekļautu arī 

Jērcēnmuižas kompleksu. Tomēr visu Valmieras novada 

nozīmīgo kultūrvēsturisko teritoriju un būvju saraksts 

attīstības programmas ietvaros netiek veidots. Šāds 

saraksts var tikt veidots VP1 RV2 U1-1 pasākuma 

“Novada kultūras attīstības plāna izstrāde” vai 

gatavojoties Valmieras novada teritorijas plānojuma 

izstrādei. 

32.  Juridiska 

persona 

Valmiermuiža Nepievienot 

Valmiermuižu 

Valmieras 

pilsētai 

1. Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022–

2038 (red. 2.0) 4.2 nodaļā „Apdzīvojuma struktūra un 

novada centri” paredzēts perspektīvā Valmieras pilsētas 

robežas paplašināt, iekļaujot pilsētas teritorijā 

Kaugurmuižu, Brandeļus, Valmiermuižu un citus ciemus 

un piepilsētas teritorijas. 

Lūdzam neatbalstīt šo priekšlikumu un nepievienot 

Valmiermuižas ciemu Valmieras pilsētas administratīvajai 

teritorijai, jo tas liedz iespēju piesaistīt dažādu fondu, 

atbalsta organizāciju un citus finansējuma avotus, kas 

attiecināmi uz darbību reģionos, lauku teritorijās un 

decentralizāciju. Kā viens no piemēriem ir LEADER 

programma, ar kuras atbalstu Valmiermuižas kultūras 

biedrība īstenojusi vairākus sabiedriskā labuma projektus: 

• „Tradīcijas un rotaļas Valmiermuižā” (2014) – rotaļu 

laukums Valmiermuižas parkā, 

Tiks 

ņemts 

vērā 

turpmāka

jā 

plānošan

as 

procesā 

Stratēģijas Vadlīnijas publisko pakalpojumu plānošanai 

un centru nozīmes stiprināšanai nosaka “Paplašinoties 

Valmieras pilsētas infrastruktūrai un veidojot sasaisti ar 

pilsētas veloceļu, ielu tīklu, centralizētajām 

ūdenssaimniecības un siltumsaimniecības sistēmām), 

perspektīvā Valmieras pilsētas robežas paplašinās, 

iekļaujot pilsētas teritorijā Kaugurmuižu, Brandeļus, 

Valmiermuižu un citus ciemus un piepilsētas teritorijas.” 

Tomēr konkrētā pilsētas robežas paplašināšana ir jāskata 

pēc detalizētas visu aspektu izvērtēšanas. Attīstības 

programmas izstrādes ietvaros ir apzināti priekšlikumi 

par ūdenssaimniecības, siltumsaimniecības centralizēto 

tīklu un ielu tīkla paplašināšanu ap Valmieras pilsētu. 

Pilsētas robežas izmaiņas var tikt skatītas Valmieras 

novada teritorijas plānojumā.  
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (pilns teksts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

• „Valmiermuižas pils parks kā ilgtspējīga un pievilcīga 

kultūras, atpūtas un tūrisma vieta” (2018) – nojume 

pasākumiem Valmiermuižas parkā, 

• „Katram pa saujai kino brīvā dabā” (2020) – brīvdabas 

kino aprīkojums, sēdvietas, 

• „Pasākumu baudīšana un brīvā laika pavadīšana muižas 

sajūtās” (2021) – īpaši dizainēti, muižas stilistikai atbilstoši 

soliņi Valmiermuižas parkā, 

• „Daudzveidīgi kultūras pasākumi un aktivitātes 

Valmiermuižā” (2022) – teltis un gaismas virtenes 

pasākumu nodrošināšanai. 

Ja nebūtu iespējams piesaistīt LEADER programmas 

finansējumu, šos projektus nebūtu iespējams īstenot. 

Arī Valsts kultūrkapitāla fonda darbības mērķos liels 

uzsvars ir uz kultūras veicināšanu un pieejamību reģionos. 

No savas puses nesaskatām ieguvumus Valmiermuižas 

ciema formālai administratīvai pievienošanai Valmieras 

pilsētai, bet saskatām zaudējumus. 

Valmiermuižā aktīvi darbojas arī biedrība „Valmiermuižas 

jātnieku skola”, kas arī piesaista ārējo finansējumu savas 

darbības nodrošināšanai no LEADER programmas un 

lēmums pievienot administratīvi Valmiermuižas ciemu 

Valmieras pilsētai, ierobežos arī viņu iespējas rast 

līdzfinansējumu savas darbības nodrošināšanai (pēc 

atsauksmēm par pausto viedokli var papildus vērsties pie 

biedrības pārstāves Rufinas Jurašas tālr. 26562703). 

Priekšlikums ir pieņemts zināšanai un tiks ņemts vērā, 

izstrādājot Valmieras novada teritorijas plānojumu. 

33.  Juridiska 

persona 

Valmiermuiža Publisks 

dzeramā ūdens 

krāns; 

Zaļais auto 

stāvlaukums; 

Ietve Dzirnavu 

ielā;  

Meliorācijas 

sistēmas 

sakārtošana pie 

Ozolu ielas 

2. Pēc Valmiermuižas torņa un parka attīstības darbnīcas 

„Jaunā Eiropas Valmiermuiža”, ko biedrība rīkoja 

11.08.2022., piedaloties dažādu nozaru speciālistiem, 

vietējai kopienai un pašvaldības pārstāvjiem, tika izvirzītas 

sekojošas idejas infrastruktūras uzlabošanai, ko lūdzam 

ņemt vērā, plānojot Valmiermuižas vēsturiskās teritorijas 

attīstību: 

• Publisks dzeramā ūdens pieejamības punkts 

Valmiermuižas parkā, 

• Zaļais auto stāvlaukums ar velo novietni un iespēju 

nodrošināt elektroauto uzlādes punkta izveidi teritorijā 

 • Publisks dzeramā ūdens pieejamības punkts 

Valmiermuižas parkā atbilst Rīcības plāna VP2 

RV5 U1-1 pasākumam “Publiskās ārtelpas 

uzlabošana Valmieras novada apdzīvotajās vietās”; 

• Zaļais auto stāvlaukums ar velo novietni un iespēju 

nodrošināt elektroauto uzlādes punkta izveidi 

teritorijā starp Valmieras apvedceļu un Ozolu ielu – 

Valmieras novada pašvaldībai piederošajā zemes 

gabalā ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0268 

atbilst Rīcības plāna VP2 RV1 uzdevuma U3-3 

“Attīstīt elektrouzlādes infrastruktūru” 
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kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (pilns teksts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

starp Valmieras apvedceļu un Ozolu ielu – Valmieras 

novada pašvaldībai piederošajā zemes gabalā ar kadastra 

apzīmējumu 9690 008 0268, 

• Ietves izbūve Dzirnavu ielā, Valmiermuižā, 

• Meliorācijas sistēmas sakārtošana Ozolu ielai, 

Valmiermuižā, jo ik gadu, caurteku trūkuma un grāvju 

neuzturēšanas dēļ, Valmiermuižas mūris (kas ir valsts 

nozīmes arhitektūras pieminekļa „Klēts un mūra žoga 

fragments” (valsts aizsardzības numurs Nr. 9257) daļa) 

lietu ūdens nokrišņu dēļ mirkst ūdenī, kas to ļoti bojā, kā 

arī negatīvi ietekmē jēgpilni jau ieguldītos valsts un 

privātos līdzekļus tā atjaunošanā. 

pasākumiem. Jāatzīmē, ka ir plānots arī investīciju 

projekts “Ozolu ielas Valmierā pārbūve”; 

• Ietves izbūve Dzirnavu ielā, Valmiermuižā atbilst 

Rīcības plāna VP2 RV1 U2-1 pasākumam 

“Pašvaldības ceļu atjaunošana un jaunu pašvaldības 

ceļu izbūve”; 

• Meliorācijas sistēmas sakārtošana Ozolu ielai, 

Valmiermuižā atbilst Rīcības plāna VP2 RV2 

uzdevuma “U1-2 Attīstīt lietus ūdens kanalizācijas 

un meliorācijas sistēmas un veicināt ilgtspējīgu 

lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu 

ieviešanu” pasākumiem. 

34.  Juridiska 

persona 

Valmiermuiža Valmiermuižas 

torņa 

rekonstrukcija 

un 

Valmiermuižas 

kultūrvēstures 

izziņas centra 

izveide 

3. Valmieras novada attīstības programma 2022–2028 

Stratēģiskā daļa (red. 2.0). VP2 nodaļa „Pieejams mājoklis” 

RV5 U2-1 priekšlikumus (P12) Valmiermuižas torņa 

rekonstrukcija un Valmiermuižas kultūrvēstures izziņas 

centra izveide. Saskatām nepieciešamību papildināt šo 

iniciatīvu ar sekojošiem priekšlikumiem: 

• Ņemot vērā Valmiermuižas torņa kopējo lietderīgo 

platību (185 m2, kas sadalās 1 pazemes un 3 virszemes 

stāvos) un valsts nozīmes mākslas pieminekli 

„Valmiermuižas torņa sienu un griestu gleznojumus 2 

telpās” (valsts aizsardzības Nr. 4551), kas atrodas 2 no 3 

stāviem un ierobežo sienu izmantošanu kultūrvēsturiskās 

izziņas ekspozīcijas veidošanai, saskatām nepieciešamību 

pēc Valmiermuižas kultūrvēstures izziņas centra papildu 

apjoma izbūves, lai kvalitatīvi rastu telpu kultūrvēsturiskās 

izziņas daudzveidības nodrošināšanai, kultūras pasākumu 

organizēšanas iespējai, vides pieejamībai un labierīcību 

izmantošanai visa gada garumā. 

Valmiermuižas parks ir norises vieta starptautiskajam 

Valmiermuižas etnomūzikas festivālam, kas ir viens no 

retajiem ikgadējiem sarīkojumiem Latvijā, kura galvenais 

uzsvars ir latviešu tradicionālās kultūras ievietošana gan 

mūsdienīgā, gan starptautiskā – pasaules mūzikas – 

kontekstā. Valmiermuižas etnomūzikas festivāls ir 

nacionāli nozīmīgs pasākums ar daudzgadēju pieredzi, kā 

Ir ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP5 RV2 U-1 pasākuma “Valmiermuižas 

torņa rekonstrukcija un Valmiermuižas kultūrvēstures 

izziņas centra izveide” sagaidāmie rezultāti ir papildināti 

un izteikti šādā redakcijā : “Atjaunots reģiona nozīmes 

arhitektūras piemineklis “Valmiermuižas tornis” (valsts 

aizs. Nr. 9301); 

Valmiermuižas kultūrvēstures izziņas centra izveide 

reģiona nozīmes arhitektūras piemineklī Valmiermuižas 

tornī. 

Izvērtētas iespējas izbūvēt izziņas centra papildu 

apjomu, kā arī  brīvdabas koncertzāles korpusu u.c. 

ēkas, lai nodrošinātu kultūrvēsturiskās izziņas 

daudzveidību, kultūras pasākumu organizēšanas 

iespējas, vides pieejamību.” 

Valmiermuižas kultūrvēstures izziņas centra investīcijas 

ir jāplāno un jāvērtē kontekstā ar Valmieras novada 

kultūras infrastruktūras attīstību, kas ir paredzēta VP1 

RV2 U1-1 pasākumā “Novada kultūras attīstības plāna 

izstrāde” un VP2 RV5 U2-1 pasākumā “Valmieras 

novada kultūrvēsturisko objektu atjaunošanas 

programma”. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (pilns teksts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

arī no Valsts kultūrkapitāla fonda atzīts kā valstiski 

nozīmīgs, tāpēc saņēmis atbalsta finansējumu attiecīgajā 

mērķprogrammā. Rēķinoties ar Latvijas klimatu, 

laikapstākļu nepastāvību un mainību, kā arī to, ka 

Valmieras novadā ir pieejamas tikai brīvdabas estrādes bez 

jumta, rosinām Valmiermuižas kultūrvēsturiskās izziņas 

centru, kas iecerēts atjaunošanai paredzētajā 

Valmiermuižas pils tornī, papildināt ar sekojošiem 

korpusiem, veidojot multifunkcionālu kultūras būvi:  

- kamerformātam paredzēta paviljona korpuss izstādēm, 

koncertiem u.c. kultūras pasākumiem, kur tie var notikt 

visa gada garumā, un kas nodrošinātu vides pieejamību 

visiem centra apmeklētājiem, dienesta telpas centra 

darbiniekiem, kā arī tik nepieciešamās labierīcības 

Valmiermuižas parka apmeklētājiem visa gada garumā.  

- brīvdabas koncertzāles korpuss ar jumtu ar 500–700 

pārvietojamām sēdvietām, dienesta telpām māksliniekiem 

un tehniskajam nodrošinājumam.  

Iniciatīva par brīvdabas koncertzāles ar jumtu izveidošanu, 

veicinātu stratēģijā minēto kultūras potenciālu un attīstību, 

jauna un mūsdienīga kultūras piedāvājuma veidošanos. 

Priekšlikums vairākkārt izskanēja un tika atbalstīts arī 

Valmiermuižas torņa un parka attīstības darbnīcā „Jaunā 

Eiropas Valmiermuiža” (11.08.2022.), saredzot iespēju 

Valmiermuižas pils parka kā kultūrvietas attīstībai un 

dzīvesvides uzlabošanai.  

Valmiermuižas pils viens no korpusiem vēsturiski bija 

veidots kā paviljons ar fasādi un dekoratīvu vējtveri uz 

abām pusēm, viesu uzņemšanai, kas arī devis impulsu šai 

iniciatīvai, papildus Valmiermuižas tornim veidot divus 

funkcionālus korpusus: kamerformātam paredzēts paviljona 

korpuss un brīvdabas koncertzāle zem jumta. 

35.  Juridiska 

persona 

Valmiermuiža papildināt 

“Valmieras 

novads skaitļos 

un faktos” ar 

Valmiermuižu 

4. Ierosinām iekļaut Valmieras novada attīstības 

programmas 2022-2028 stratēģiskās daļas 1. nodaļas Dabas 

objekti un kultūras mantojums arī Valmiermuižu. Jau 

pašlaik Valmiermuižā atrodas 3 kultūras pieminekļi 

(Valmiermuižas torņa sienu un griestu gleznojumus 2 

Ir ņemts 

vērā 

Novada portrets Esošajā situācijā, kā arī Stratēģijas un 

Attīstības programmas nodaļas “Valmieras novads 

skaitļos un faktos” apakšnodaļa “Dabas objekti un 

kultūras mantojums” ir papildināta ar Valmiermuižu. 
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Nr. Iesniedzējs 

Teritorija, par 

kuru iesniegts 

priekšlikums 

Priekšlikuma 

būtība 
Priekšlikums (pilns teksts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

telpās (valsts nozīmes mākslas piemineklis valsts 

aizsardzības Nr. 4551), “Klēts un mūra žoga fragments” 

(valsts aizsardzības numurs Nr.9257), “Valmiermuižas 

tornis” (reģionālas nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 

9301). 

36.  Juridiska 

persona 

Valmiermuiža rosina 

Valmiermuižas 

parku noteikt 

kā valsts 

nozīmes 

vēsturiskā 

notikuma vietu 

– Magdalēnas 

Elizabetes fon 

Hallartes 

(Magdalene 

Elisabeth von 

Hallart, 1683-

1750) dzīves 

vietu 

5. Tāpat arī rosinām Valmiermuižas parku noteikt kā valsts 

nozīmes vēsturiskā notikuma vietu – Magdalēnas 

Elizabetes fon Hallartes (Magdalene Elisabeth von Hallart, 

1683-1750) dzīves vietu. 

Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kultūras pieminekļu 

restaurēšanas projektēšanas kantorim 1985. gadā tika 

pasūtīta Valmiermuižas kompleksa vēsturiskā izpēte. 

Izpētes autors ir vēsturnieks G. Īvāns un 1986. gadā tā tika 

apkopota bagātīgos Vēsturiskās izpētes materiālu divos 

sējumos (1. sējums – Teksts un pielikumi, 2. sējums – 

Fotokopijas), apzinot un savācot visus tolaik Republikā 

pieejamos materiālus par Valmiermuižu, kas savulaik bija 

viena no lielākajām Vidzemes muižām. Materiāls sniedz 

plašas ziņas par Valmiermuižas saimniecību, tās kompleksa 

dzīvojamām un saimniecības ēkām, parku, kā arī pamatīgu 

materiālu par muižas īpašniekiem (šie materiāli atrodami 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes arhīvā). 

Senākās ziņas par Valmiermuižas celtnēm lasāmas 1688. 

gada 6. jūlijā sastādītajā inventarizācijā, kurā bez kungu 

mājas minēts arī ērbērģis, 3 klētis, zirgu stallis, 2 laidari, 3 

dubultrijas un 2 salmu šķūņi – pavisam 13 ēkas.1 

Valmiermuižu no 1711. līdz 1750. gadam nomāja Hallarti. 

Ludvigs Nikolauss fon Hallarts 1710. gada jūlijā apprec 

Magdalēnu Elizabeti. Valmiermuižu Ludvigs Nikolauss fon 

Hallarts saņēma no krievu valdības par nopelniem 

militārajā dienestā (pēc citiem datiem, tas noticis tikai 

1725. gadā). Pēc Ludviga Nikolausa fon Hallarta nāves 

1727. gadā Magdalēna Elizabete fon Hallarte ieguva rentē 

Ir ņemts 

vērā 

daļēji 

Šobrīd Valmiermuižas parkam nav valsts aizsargājamais 

kultūras pieminekļa statuss. 

Lai Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde virzītu šāda 

statusa piešķiršanu, fiziskai vai juridiskai personai 

jāvēršas Pārvaldē atbilstoši Ministru kabineta 2021. 

gada 26. oktobra noteikumos Nr. 720 “Kultūras 

pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un 

restaurācijas noteikumi” noteiktajā kārtībā (10.p.). 

Iesniegumam jāpievieno arī veiktās izpētes. 

 

Stratēģija un attīstības programma atbalsta novada 

kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, aizsardzību un 

attīstību. 

Rīcības plāna VP2 RV5 U2-2 pasākums “Novada 

pilsētu un ciemu parku programma” un VP2 RV5 U2-1 

pasākums “Valmieras novada kultūrvēsturisko objektu 

atjaunošanas programma” ir atbilstoši, lai tajos iekļautu 

arī Valmiermuižas parku.  

 

 

 
1 Laikraksts „Liesma” 09.12.1986. J. Kalnača raksts „Valmiermuižas pils” 
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kuru iesniegts 
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Priekšlikuma 
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Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

arī Valmiermuižu.2 Vēstures materiāli apliecina 

netradicionālu attieksmi pret augsta ranga militārpersonas 

sievu, tā it kā viņa pati būtu politiski tikpat nozīmīga 

persona. Arī tiesības rentēt muižas viņa netipiski saglabā 

pēc vīra nāves uz īpaši izdevīgiem nosacījumiem. Tas 

viennozīmīgi apliecina viņas nozīmību un ietekmi tā laika 

sabiedriskajos procesos starptautiskā līmenī. 

Magdalēna Elizabete fon Hallarte (1683-1750) ir viena no 

spožākajām Latvijas vēstures 18. gs. personībām. Hallarte 

ir pirmā sieviete, kas būtiski un paliekoši ietekmējusi 

vēsturiskos notikumus Latvijā. Hallartes vārds ir 

nesaraujami saistīts ar Vidzemes Brāļu draudzes rašanos un 

darbības pirmajām desmitgadēm. Vidzemes Brāļu draudze 

ir latviešu nacionālās atmodas pirmsākums un Hallarte ir 

devusi būtisku ieguldījumu pirmās latviešu nacionālās 

kustības izveidē un nostiprināšanā. Jaunā vērtību izpratne 

kardināli mainīja lielas dzimtcilvēku sabiedrības daļas 

izpratni un attieksmi pret pasauli, sabiedrību un tās sociālo 

iekārtojumu. Tika dots ārkārtīgi spēcīgs impulss izglītības 

attīstībai, kas lika pamatus nacionālās inteliģences slāņa 

veidošanā. No Brāļu draudzes aprindām nāk virkne pirmo 

kultūras un sabiedrisko darbinieku, kā arī tiek attīstītas 

daudzas tradīcijas, kas saistītas ar nacionālo mentalitāti, 

piemēram, Dziesmu svētki, koru tradīcijas u.c. Brāļu 

draudzē izaugusī vērtību un dzīvesziņas paradigma ir 

būtiski ietekmējusi un sasaukusies ar latviešu nacionālās 

identitātes izpratni.3 

Dažu nozīmīgu notikumu uzskaitījums laikā, kad 

Valmiermuižā saimniekoja Magdalēna Elizabete fon 

Hallarte: 

- 1725. gadā Hallarte Valmiermuižā izveidoja lielāko un 

labāko Vidzemes muižas skolu dzimtcilvēku bērniem;  

 
2 LU Akadēmiskais apgāds, „Sievietes reformācijas ceļā”, B. Paškecica „Vidzemes muižnieces Magdalēnas Elizabetes fon Hallartes (dzim. Bīlovas) dzimta un agrīnā darbība 

Halles piētistu interesēs” (35-52.lpp). 
3 LU Akadēmiskais apgāds, rakstu krājums „Sieviete Latvijas vēsturē”, G. Ceipe „Magdalēna Elizabete fon Hallarte (1683-1750) un Brāļu draudzes kustība Vidzemē” (9.-29. 

lpp.). 
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būtība 
Priekšlikums (pilns teksts) 

Atzīme par 

ņemšanu 

vērā 

Paskaidrojums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

- 1738. gadā nopirka zemi un sponsorēja diakonāta un 

pirmā latviešu skolotāju semināra ēku celtniecību, sedza 

inventāru un mācību procesa izdevumus (grāmatas, pārtiku 

u. tml.). Šo Brāļu draudzes centru Valmierā nosauca par 

Jērakalnu. Ar laiku šeit darbojās saiešanas latviešu 

zemniekiem un zemniecēm.4 Līdz mūsdienām Valmierā 

saglabājies Diakonāta ielas nosaukums, kas veda uz to.5; 

Valmiermuižā un Jērakalnā sākās pirmā sabiedriskā 

kustība, kas lika pamatus latviešu nācijas izveides 

procesam, īpaši spēcīgi tā ietekmēja jauniešus un bērnus;  

- 1739. gadā otrais bībeles izdevums latviešu valodā. 

Bībelei pirmo reizi bija priekšvārds latviešu valodā un tā 

bija tautai pieejamāka (lētāk drukāta, īsākas un kodolīgākās 

nodaļas);  

- 1739. gadā pirmais bībeles izdevums igauņu valodā. Tas 

bijis ļoti nozīmīgs igauņu literatūras valodas attīstībā, jo 

bija pirmais avots, kurā tika apvienoti abi līdz tam lietotie 

valodas veidi (Ziemeļigaunijas dialekts un 

Dienvidigaunijas dialekts)6;  

- 1742. gadā izveidojās pirmā latviešu pārnovadu nacionālā 

organizācija – Brāļu draudzes Valmierā, Straupē, 

Mārsnēnos un Liepā. Viņa tiešā veidā piedalījās un 

iesaistījās šo organizāciju izveidē. Lai nodibinātu latviešu 

Brāļu draudzi, ilgstoši bija jāanalizē un jāmeklē juridiskā 

organizācijas forma. Ja tā var teikt, šī ir pirmā latviešu 

sabiedriskā labuma organizācija.  

Hernhūtiešu Brāļu draudzes kustība 18. gs. spēcīgi 

ietekmēja Vidzemes latviešus ne vien garīgās izaugsmes, 

ētikas, saimnieciskajā un izglītības jomā, bet arī stimulēja 

latviešu sabiedrības pašorganizēšanos. Brāļu draudzes 

darbība ir latviešu tautas atmoda. No šīs kustības izauga 

pirmā latviešu dzimtcilvēku – inteliģentu paaudze, kas 

 
4 Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti Nr.24, „Ceļā uz latviešu tautu”, G.Ceipe „Brāļu draudze – pirmā latviešu nacionālā kustība” 25.-34.lpp.).   
5 LU Akadēmiskais apgāds, rakstu krājums „Sieviete Latvijas vēsturē”, G. Ceipe „Magdalēna Elizabete fon Hallarte (1683-1750) un Brāļu draudzes kustība Vidzemē” (9.-29. 

lpp.) 
6 https://skrivanek.lv/tulkojumi-igaunu-valoda/ 
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vairāku paaudžu evolūcijā rezultējās ar nacionālas valsts 

izveidi. 

Vēsturiskā izpēte vēl joprojām turpinās, šobrīd pētniecisko 

darbu par M. E. Hallarti un ne tikai Vācijas arhīvos turpina 

Dr. phil. Beata Paškevica.  

Attiecīgā statusa noteikšana paver pašvaldībai iespējas 

saņemt papildu aizdevumu šādu objektu finansēšanai valsts 

kasē. 

37.  Juridiska 

persona 

Valmiermuiža Valmieras 

novada Muižu 

tīkls 

6. Lai gan Valmiera nekļuva par Eiropas kultūras 

galvaspilsētu 2027 (kas gan kā plāns vēl joprojām parādās 

stratēģijas tekstos), aicinām turpināt aizsāktās ieceres, kas 

saistītas ar kultūras daudzveidības nodrošināšanu, kultūras 

mantojuma saglabāšanu un izmantošanu, pieejamības 

veicināšanu, ko iekļauj arī Dynamic City ideja. 

Valmiermuižas kultūras biedrība atbalsta ieceri par 

Valmieras novada Muižu tīkla izveidošanu, kam būtu 

nepieciešami arī piemēroti atbalsta instrumenti no 

Valmieras novada pašvaldības. 

Ir ņemts 

vērā 

Stratēģija saglabā ambīciju kļūt par Eiropas kultūras 

galvaspilsētu vēlākos gados. 

VP2 RV5 U2-1 pasākumā “Valmieras novada 

kultūrvēsturisko objektu atjaunošanas programma” 

sagaidāmie rezultāti ir papildināti un izteikti šādā 

redakcijā “Apzinātas un kartētas Valmieras novadā 

esošās muižas, pilis, vēsturiskā apbūve; 

Noteikti kultūras pieminekļi un kultūrvēsturiskie 

objekti, kas veido vietējās kultūras identitāti; 

Apzināta situācija valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu un pašvaldības kultūrvēsturisko objektu 

attīstībā (veiktās izpētes, koncepcijas, īpašnieki); 

Nodrošināta sadarbība starp iesaistītajām pusēm, tostarp 

privāto sektoru; 

Izstrādāti priekšlikumi investīcijām un pašvaldības 

atbalsta instrumenti.” 

38.  Juridiska 

persona 

Valmiermuiža atbalsts kultūras 

biedrību 

kapacitātei 

7. Vēršam uzmanību, ka RV2 Kultūra, radošums U1 nav 

minēta mērķtiecīga sadarbība ar nevalstisko sektoru. 

Aicinām izvērtēt iespējas atbalstīt tās organizācijas, kas 

darbojas, lai pastāvīgi nodrošinātu kultūras procesu 

pieejamību, taču var pretendēt tikai uz satura 

nodrošināšanas projektu konkursiem. Biedrību ilgtspējīgas 

pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešams atbalsts granta 

formā, lai nenotiku darbinieku mainība un organizācijas 

kapacitātes zudums. 

Skaidroj

ums 

Stratēģija neizceļ konkrētu nozaru biedrības, bet plāno 

visaptverošu atbalstu un sadarbību ar nevalstisko 

sektoru. 

Skatīt Rīcības plāna VP1 RV6 uzdevuma U1 “Veicināt 

saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību, 

aktīvu un spēcīgu kopienu veidošanos, nodrošinot 

atbalstošu vidi vietējo kopienu iniciatīvām” pasākumus. 

39.  Juridiska 

persona 

Valmiermuiža Nepievienot 

“Valmiermuiža

s alus” teritoriju 

Ieteikums VALMIERMUIŽAS ALUS teritoriju kopā ar 

VALMIERMUIŽAS vēsturisko muižas apbūves ansambli 

saglabāt kā Valmieras novada teritoriju un to 

NEPIEVIENOT Valmieras pilsētai, lai: 

Tiks 

ņemts 

vērā 

turpmāka

Stratēģijas Vadlīnijas publisko pakalpojumu plānošanai 

un centru nozīmes stiprināšanai nosaka “Paplašinoties 

Valmieras pilsētas infrastruktūrai un veidojot sasaisti ar 

pilsētas veloceļu, ielu tīklu, centralizētajām 
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Valmieras 

pilsētai 

(1) saglabātu Valmiermuižas vēsturiskās apbūves ansambļa 

vienoto, atšķirīgo kultūras identitāti un atpazīstamību; 

(2) saglabāt iespēju esošiem uzņēmumiem, piemēram, 

Valmiermuižas alus, attīstībā piesaistīt Lauku Atbalsta 

dienesta finansējumu, lai saglabātu konkurētspēju un 

iespēju konkurētspējīgi attīstīties. Jo vairums citām mazām 

alus darītavām paliks iespēja piesaistīt Lauku Atbalsta 

Dienesta finansējumu ražošanai un tūrismam.  

(3) Lai būtu iespēja Valmiermuižas vēsturiskā ansambļa 

apbūves teritorijā (valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa 

aizsardzības zonā) piesaistīt citus mazos 

ražotājus/investorus, kuriem būs svarīga iespēja piesaistīt 

Lauku Atbalsts Dienesta finansējumu uzņēmējdarbības 

uzsākšanai un attīstībai Valmiermuižas teritorijā. 

jā 

plānošan

as 

procesā 

ūdenssaimniecības un siltumsaimniecības sistēmām), 

perspektīvā Valmieras pilsētas robežas paplašinās, 

iekļaujot pilsētas teritorijā Kaugurmuižu, Brandeļus, 

Valmiermuižu un citus ciemus un piepilsētas teritorijas.” 

Tomēr konkrētā pilsētas robežas paplašināšana ir jāskata 

pēc detalizētas visu aspektu izvērtēšanas. Attīstības 

programmas izstrādes ietvaros ir apzināti priekšlikumi 

par ūdenssaimniecības, siltumsaimniecības centralizēto 

tīklu un ielu tīkla paplašināšanu ap Valmieras pilsētu. 

Pilsētas robežas izmaiņas var tikt skatītas Valmieras 

novada teritorijas plānojumā.  

Priekšlikums ir pieņemts zināšanai un tiks ņemts vērā, 

izstrādājot Valmieras novada teritorijas plānojumu. 

40.  Juridiska 

persona 

Valmiermuiža Nepievienot 

“Valmiermuiža

s alus” teritoriju 

Valmieras 

pilsētai 

Ieteikums par Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju 2022–2038 (red. 2.0). 4.2 nodaļā “Apdzīvojuma 

struktūra un novada centri” paredzēts perspektīvā 

Valmieras pilsētas robežas paplašināt, iekļaujot pilsētas 

teritorijā Kaugurmuižu, Brandeļus, Valmiermuižu un citus 

ciemus un piepilsētas teritorijas. 

Lūdzu kā SIA "Valmiermuižas alus" darītavas saimnieks 

neatbalstīt šo priekšlikumu un nepievienot Valmiermuižas 

ciemu Valmieras pilsētas administratīvajai teritorijai, jo tas 

liegs iespēju nākotnē piesaistīt mazām alus darītavām 

Lauku Atbalsta Dienesta (LAD) finansējumu, atbilstoši 

Ministra Kabineta 776. noteikumu 42. punktam. Tas kavēs 

SIA “Valmiermuižas alus” attīstību, mazinās konkurētspēju 

ar citām mazām alus darītavām, kam būs iespēja piesaistīt 

LAD finansējumu.  Tas varētu kavēt iespēju piesaistīt arī 

citiem uzņēmējiem LAD un citu fondu finansējumu 

uzņēmējdarbības attīstībai Valmiermuižā ilgtermiņā.  

Tiks 

ņemts 

vērā 

turpmāka

jā 

plānošan

as 

procesā 

Stratēģijas Vadlīnijas publisko pakalpojumu plānošanai 

un centru nozīmes stiprināšanai nosaka “Paplašinoties 

Valmieras pilsētas infrastruktūrai un veidojot sasaisti ar 

pilsētas veloceļu, ielu tīklu, centralizētajām 

ūdenssaimniecības un siltumsaimniecības sistēmām), 

perspektīvā Valmieras pilsētas robežas paplašinās, 

iekļaujot pilsētas teritorijā Kaugurmuižu, Brandeļus, 

Valmiermuižu un citus ciemus un piepilsētas teritorijas.” 

Tomēr konkrētā pilsētas robežas paplašināšana ir jāskata 

pēc detalizētas visu aspektu izvērtēšanas. Attīstības 

programmas izstrādes ietvaros ir apzināti priekšlikumi 

par ūdenssaimniecības, siltumsaimniecības centralizēto 

tīklu un ielu tīkla paplašināšanu ap Valmieras pilsētu. 

Pilsētas robežas izmaiņas var tikt skatītas Valmieras 

novada teritorijas plānojumā.  

Priekšlikums ir pieņemts zināšanai un tiks ņemts vērā, 

izstrādājot Valmieras novada teritorijas plānojumu. 

41.  Fiziska 

persona 

Kocēnu 

pagasts, 

Rubene 

saules paneļu 

parka 

ierīkošana 

bijušajā BMX 

trases teritorijā 

Kocēnu pagasta Rubenes ciemā daļā no zemes vienības 

(kadastra Nr. 96640150106), kas šobrīd ir degradēta 

teritorija ar daļēji demontētu BMX trasi, izveidot saules 

paneļu parku. 

Ir ņemts 

vērā 

daļēji 

Rīcības plānā ir VP2 RV2 U2-2 pasākums “Atjaunīgo 

energoresursu (AER) ražošanas veicināšana Valmieras 

novadā”. 

Iesniegumā minētā teritorija ir pašvaldības īpašums 

(Kalna iela 1, Rubene, Kocēnu pag., Valmieras nov., 

LV-4227, Platība: 14.4 ha, kad. apz. 96640150106). 
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Izstrādājot pašvaldības nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas stratēģiju (Rīcības plāna VP2 RV6 

U2 pasākums “Pašvaldības nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanas uzraudzības sistēmas izveide”), tiks 

izskatīta arī minētā īpašuma turpmākā izmantošana. 

42.  Fiziska 

persona 

Kocēnu 

pagasts, 

Rubene 

dzīvojamās 

apbūves 

teritoriju 

noteikšana daļā 

zemesgabala, 

kur iepriekš 

BMX trase 

Kocēnu pagasta Rubenes ciemā daļā no zemes vienības 

(kadastra Nr. 96640150106), tajā daļā, kas ir uz Parka ielas 

pusi, izdalīt apbūves gabalus privātmāju būvniecībai. 

Rubene ir pievilcīga vieta dzīvošanai - skola, bērnudārzs, 

blakus A3  autoceļš, līdz Valmierai 12 min brauciens ar 

automašīnu, divas gleznainas ūdenstilpes, kas izdaiļo 

ainavu. Apbūves gabalu neesamība Valmieras tuvumā ir 

būtiska problēma. 

Ir ņemts 

vērā 

daļēji 

Iesniegumā minētā teritorija ir pašvaldības īpašums 

(Kalna iela 1, Rubene, Kocēnu pag., Valmieras nov., 

LV-4227, Platība: 14.4 ha, kad. apz. 96640150106). 

Izstrādājot pašvaldības nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas stratēģiju (Rīcības plāna VP2 RV6 

U2 pasākums “Pašvaldības nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanas uzraudzības sistēmas izveide”), tiks 

izskatīta arī minētā īpašuma turpmākā izmantošana. 

Jautājums tiks aktualizēts, izstrādājot Valmieras novada 

teritorijas plānojumu. 

43.  Fiziska 

persona 

Kocēnu 

pagasts, 

Kocēni 

Satiksmes 

drošība Kocēnu 

centrā 

Liegt smagā transporta (baļķvedēju, traktoru) pārvietošanos 

cauri Kocēnu ciema centram pa Alejas ielu. Uz Alejas ielas 

ir tikai 1 (!) gājēju pāreja pašā ielas galā pie galapunkta 

pieturas, bet daudzdzīvokļu mājas, pašvaldības 

administratīvā ēka, medpunkts, bankomāts, veikals atrodas 

ielas vidusdaļā, ko nav iespējams droši šķērsot, lai nokļūtu 

uz iepriekšminētajām vietām vai ar bērnu dotos uz 

bērnudārzu.  Turklāt autovadītāji, tajā skaitā motociklisti, 

kuriem šī alejas taisne ir izklaides veids, neievēro atļauto 

braukšanas ātrumu 50 km/h , to regulāri pārkāpjot par 

vismaz 10-20 km/h. Nepieciešama ne tikai gājēju pāreja, 

bet arī "guļošie policisti", jo primārais ir iedzīvotāju 

drošība, nevis autovadītāji. 

Ir ņemts 

vērā 

Rīcības plāna VP2 RV1 U1-1 pasākuma “Satiksmes 

infrastruktūras attīstība pilsētās un ciemos TEN-T tīkla 

sasniedzamības uzlabošanai” ietvaros ir paredzēts 

izvērtēt iespējamās alternatīvas kravas transporta 

tranzīta kustības novadīšanai, satiksmes mierināšanai, 

kravas transporta nodalīšanai no vietējās nozīmes 

transporta plūsmām.  

Kā arī programmā ir akcentēta nepieciešamība asfalta 

seguma ieklāšanai un ceļu kvalitātes uzlabošanai 

autoceļam V213 Valmiera–Mujāni Kocēnu pagastā 

posmā Tilgaļi-Mujāni- pagrieziens uz Zilokalnu. 

Minētais valsts autoceļš nodrošinātu Kocēnu 

apbraukšanas iespējas. 

Investīciju plānā ir projekts “Grantētā Alejas ielas 

posma virsmas divkārtu apstrāde Kocēnos”. 

44.  Fiziska 

persona 

Vaidava Vaidavas ezera 

pludmale 

Īstenot Vaidavas ezera pludmales paplašināšanas un 

labiekārtošanas projektu. 

Ir ņemts 

vērā 

Investīciju plānā ir projekts “Vaidavas ezera Vaidavas 

ciema pludmales paplašināšana un infrastruktūras 

uzlabošana”, kurā plānots paplašināt un labiekārtot 

pludmali, uzlabot infrastruktūru, izbūvēt pontonu laipa, 

kā arī iegūt un uzturēt Zilā karoga pludmales statusu. 
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45.  Fiziska 

persona 

Kocēni Kocēnu 

nosaukuma 

maiņa uz 

Kokmuižu 

Lūdzu izskatīt iespēju atgriezt vēsturisko Kokmuižas 

nosaukumu Kocēnu ciemam. Ik gadu tiek svinēti 

Kokmuižas svētki, Kokmuižas pils minēta kā viena no 

Valmieras novada kultūrvēsturiskajiem objektiem, ar ko 

novads var lepoties. 

Nav 

ņemts 

vērā 

Šobrīd plānošanas dokumentos nav plānots veikt 

apdzīvoto vietu nosaukumu maiņu. 

Apdzīvoto vietu nosaukumu maiņa ir saistīta ar 

izmaiņām īpašumu adresēs, līdz ar to nes līdzi juridiskas 

sekas vairākās iedzīvotājiem svarīgās dzīves jomās. 

Priekšlikums ir virzāms un izvērtējams turpmāk. 

 

 

 


