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2017.GADĀ 

PAVEIKTIE 

UN 

REALIZĀCIJĀ 

ESOŠIE 

PROJEKTI



2017

CEMPU UN PAULA VALDENA 

IELAS PĀRBŪVE



2017

BEĀTES IELA UN 

APIŅA IELA



2017

BEĀTES IELA UN 

APIŅA IELA

2017

VECPUIŠU PARKS UN 

SMILTENES IELA



STĀVLAUKUMI

• Zvaigžņu iela 7 – 52 stāvvietas

• L. Paegles iela – 6 stāvvietas

• A.Upīša iela – 27 stāvvietas

• Smiltenes iela – 13 stāvvietas



ĪRES NAMU BŪVNIECĪBA

• Divu ēku būvniecība – 150 īres 

dzīvokļi 2018.gada sākumā

• Attīstīta teritorija –

autostāvvietas, velosipēdu 

novietnes, bērnu laukumi

• Energoefektivitāte

• Līdz 2020.gadam vēl četru īres 

namu būvniecība





PELDBASEINA KOMPLEKSS

• 25 metru peldbaseins

• Rehabilitācijas zona ar baseiniem, vannām, pirtīm un terapijas 

kabinetiem

• 2 specializētie baseini bērniem peldētapmācībai

• Sauso treniņu zona

• 300 vietu ģērbtuves, medicīnas kabineti, kā arī telpas tehniskajām 

vajadzībām

• Konferenču zāle



• Peldbaseina būvniecība



PLĀNOTIE 

PROJEKTI 

2018 - 2020



INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTI

• Pārbūve, inženierkomunikāciju 

infrastruktūras izbūve:

• Eksporta iela 

• Rūpniecības iela

• Kauguru iela

• Dzelzceļa iela

• Abula ielas turpinājuma izbūve 

un savienojums ar Mūrmuižas 

ielu

• V.Baloža/L.Paegles ielas 

turpinājums, savienojums ar 

TEN-T tīklu



STĀVLAUKUMI 2018

• G.Apiņa iela 1 – 42 stāvvietas

• L. Paegles iela 5/7 – 22 stāvvietas

• Beātes iela – 26 stāvvietas



VALMIERAS INDUSTRIĀLAIS PARKS

• Vairāk kā 60ha (apbūvei), investīcijas līdz 2022.g. 

15 milj. no ES fondiem

• Teritorija ar labi attīstītu infrastruktūru atbilstoši 

investoru vajadzībām:

• liela apjoma elektrības jaudas 

• gāzes pievads 

• dzelzceļa pievads 

• pievadceļi un ielu tīkls 

• apgaismojums 

• ūdens apgāde un kanalizācija

• Jaunradītas darba vietas, produkcija ar augstu 

pievienoto vērtību, uz zināšanām balstītas 

uzņēmējdarbības stimuls



JĀŅA DALIŅA STADIONA PĀRBŪVE, VIEGLATLĒTIKAS 

MANĒŽAS BŪVNIECĪBAS

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN

DIENESTA VIESNĪCAS

PĀRBŪVE

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MODERNIZĀCIJA



JĀŅA DALIŅA STADIONA PĀRBŪVE 

UN VIEGLATLĒTIKAS MANĒŽAS BŪVNIECĪBA

• Kompleksā ietilps:
• Atklāts stadions ar skatītāju 

tribīnēm

• Sporta spēļu laukumi

• Bērnu spēļu un vingrošanas 

laukums

• Vieglatlētikas manēža

• Veloceliņš/ slēpošanas trase

• Moderni treniņu apstākļi

• Lokālas, reģionālas, nacionālas 

un starptautiskas sacensības

• Komplekss tiks pārbūvēts saskaņā ar šādu sporta federāciju prasībām: 
• Starptautiskā vieglatlētikas federācija (IAAF)

• Starptautiskā futbola federācija (FIFA)



DAŽĀDU SOCIĀLO GRUPU KOPDZĪVOJAMĀS 

MĀJAS ŪDENS IELĀ 2C PĀRBŪVE



KULTŪRAS CENTRA PĀRBŪVE 

• Sakārtota telpu funkcionālā struktūra

• Palielināta lietderīgo telpu platība:
• Palielināts galvenais ieejas vestibils, 

• Atjaunota lielā skatītāju zāle, 

• Izbūvēta kamerzāle ēkas 2.stāvā

• Izveidots mūsdienīgs Kultūras centra interjers un būtiski uzlabotas ērtības 

apmeklētājiem, māksliniekiem un viesiem 

• Izbūvētas noliktavu telpas un palīgtelpas, telpas māksliniekiem un 

pašdarbības kolektīvu mēģinājumiem, kā arī nodrošināta vides pieejamība.



VALMIERAS PILS KULTŪRVĒSTURISKAIS CENTRS 

• Valmieras pils mūra 

restaurācija un saglabāšana

• Kultūrvēsturiskā mantojama 

saglabāšana, aizsargāšana un 

attīstīšana

• Interaktīva ekspozīcija, kas 

aicinās apmeklētājus 

līdzdarboties vēsturi un 

kultūras mantojumu izzinošās 

aktivitātēs



GAUJAS KRASTA PROMENĀDE

• Gaujas labā krasta 

promenādes izveide no 

Mūzikas skolas līdz Dzelzs 

tiltam



MOBILĀ PILSĒTAS LIETOTNE «MANA VALMIERA»



LIELĀKIE PLĀNOTIE 

IEPIRKUMI 2018.GADĀ

• Ēdināšanas pakalpojumi 

Valmieras pilsētas izglītības 

iestādēs

• Kārļa un Lilijas ielu pārbūve

• A.Upīša ielas pārbūve 

(posmā no Beātes ielas līdz 

Rubenes ielai);

• Upes ielas pārbūve un 

Vienības laukuma pārbūves 

1.kārtas realizācija 

• Divkāršā virsmas apstrāde 

grantētās ielās (vismaz 5km)



KONCEPCIJAS, STRATĒĢIJAS, PROGRAMMAS

• Tematiskā plānojuma 

"Valmieras pilsētas transporta 

infrastruktūras attīstības 

koncepcija" izstrāde

• Viedas pilsētas stratēģijas 

izstrāde

• Cilvēkresursu/ talantu 

piesaistes programma



PAŠVALDĪBAS ATBALSTA PROGRAMMA JAUNU 

PRODUKTU UN INOVĀCIJU REALIZĒŠANAI

• Programmas mērķis ir sniegt atbalstu komersantiem,                                 

lai Valmierā kā Latvijas rūpniecības centrā veicinātu:
• Jaunu produktu un inovāciju realizēšanu

• Esošo uzņēmumu stiprināšanu

• Jaunu uzņēmumu (spin-off & start-up) veidošanos

• Programmas koncepcija
• Atbalstāmās aktivitātes: dažādu produktu un inovatīvu risinājumu izstrāde, 

prototipēšana, testēšana, komercializēšana (preces un/vai pakalpojumus, kuri 

ir jauni vai kuriem ir būtiski uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais 

lietošanas veids)

• Attiecināmās izmaksas: atlīdzība par darba veikšanu; instrumentu, iekārtu, 

aprīkojuma, materiālu iegāde; ārējo pakalpojumu izmaksas; PVN maksājumi, ja 

tos nevar atgūt

• Atbalsta intensitāte: līdz 80% (saskaņā ar kritērijiem)

• Maksimālais atbalsta apjoms: 10 000 Eur (20% avanss)

• Svarīgi kritēriji
• Produkta ražošana un/vai risinājuma izstrāde jāveic pašvaldībā

• Uzņēmumā ir pašvaldībā deklarēti darbinieki

• Jaunais produkts izmantojams pašvaldības, pašvaldības iestāžu un/vai 

kapitālsabiedrību darbībai, ieguvumam

• Programmas 

dalībnieki?

• 5390 Eur (VARAM 

& VPR)



CITAS 

AKTUALITĀTES



LIELĀKIE PASĀKUMI 

UZŅĒMĒJIEM 2018.GADĀ

• Forums «Māksla būt uzņēmējam»

Aprīlis (1. vai 2.ceturtdiena)

• Vidzemes Uzņēmēju dienas 2018

18.05.2018

• Pasaules Latviešu ekonomikas un inovāciju 

forums. Tautsaimniecības izstāde

28.06.2018. - 29.06.2018.

• Brokastis/ pēcpusdiena ar mēru

Vismaz reizi ceturksnī

• Speciālistu nozaru tikšanās
Vismaz reizi divos mēnešos

Visu pilsētas pasākumu kalendārs:

• Visit.Valmiera mājas lapā: 

• http://visit.valmiera.lv/lv/pasakumi

• Valmieras Attīstības aģentūras mājas 

lapā: http://developvalmiera.lv/events

http://visit.valmiera.lv/lv/pasakumi
http://developvalmiera.lv/events


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA 

ATVIEGLOJUMI UZŅĒMĒJIEM

• 25% atlaide ražošanas ēkām, kurās notiek ražošana

• Atlaides par jaunuzceltām ēkām vai būves pārbūvi, kas tiek veiktas 

saimnieciskai darbībai: pirmajā gadā 90%, otrajā gadā 50%, trešajā gadā 

25%

• 25% atlaide jaunizveidotiem komersantiem, kas radījuši vismaz piecas 

jaunas darba vietas

• 90% atlaide uzņēmumiem par būvniecības stadijā esošām rūpnieciskās 

ražošanas ēkām (nepabeigta celtniecība, jaunbūve)

• 70% atlaide uzņēmumiem par būvniecības stadijā esošām rūpnieciskās 

ražošanas ēkām, kurai tiek veikta rekonstrukcija, un rekonstrukcijas laikā 

objekts nav izmantojams

• u.c.

Detalizēta un pilnīga informācija par NĪN atvieglojumiem 

pieejama pašvaldības mājas lapas sadaļā: 

Pakalpojumi/ Pašvaldības nodokļi, nodevas, maksas pakalpojumi



JAUNUMI PIEEJAMAJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

• Valmieras tehnikums

• Jaunas studiju programmas: 

• Mašīnbūves tehniķis (2017/2018)

• CNC metālapstrādes darbagaldu iestatītājs (2018/2019)

• Programmēšanas tehniķis (2018/2019)

• Likvidēta studiju programma: Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

• Laboratoriju piedāvājums un citi pakalpojumi

• Prakšu vietas audzēkņiem

• Valmieras Mākslas vidusskola

• Jaunas studiju programmas:

• Multimediju dizains (2018/2019)

• Fotodizains 2g → 4g (2018/2019)

• Prakšu vietas audzēkņiem

• Dizaina izstrādes pakalpojumi



JAUNUMI PIEEJAMAJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

• Vidzemes Augstskola

• Jaunas studiju programmas:

• Mehatronika (BAK, 2018/2019)

• Virtuālā realitāte un mobilās tehnoloģijas (MAG, 2018/2019, angliski)

• Kiberdrošības inženierija (MAG, 2018/2019, angliski)

• Stratēģiskā komunikācija (MAG, 2018/2019, angliski)

• Mediju un digitālā pratība (MAG, 2018/2019, angliski)

• Starpdisciplināra doktorantūras programma pakalpojumu un vadības 

jomās (2018)

• Prakšu vietas

• Studiju darbu tēmas

• Sadarbība pētniecības programmās (ES fondi: Inovāciju vaučeru programma, 

Kompetences centru programma, Inovācijas granti studentiem un tml.) 



KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTS

• Izstrādāta un apstiprināta Karjeras attīstības atbalsta stratēģija 

2018.-2020.gadam 

• Stratēģijas mērķis ir veicināt karjeras vadības prasmes, īpaši skolas 

vecuma bērniem un jauniešiem

• Stratēģija sagatavota, balstoties uz pasaules karjeras vadības 

standarta, kas izstrādāts, ņemot vērā labāko pasaules izglītības 

sistēmu pieredzi un piemērus

• Stratēģijas rīcības plānā iekļautas aktivitātes 8 tematiskajos blokos:
• Stabila karjeras programma

• Kvalitatīva informācija par karjeru, darba tirgu

• Darbs ar katra bērna vajadzībām

• Mācību procesa un satura sasaiste ar karjeru un darba tirgu

• Tikšanās ar darba devējiem un darba ņēmējiem

• Darba vietu pieredze

• Tikšanās ar nākamajiem izglītības līmeņiem

• Karjeras konsultēšana



Nodrošina                       

pašvaldības                        

attīstības                          

plānošanas procesu

Nodrošina projektu                

vadības procesu

Veicina uzņēmējdarbības 

attīstību un piesaista finansējumu

Organizē un plāno pašvaldības 

ārējo sakaru procesus

Pārstāv 

pašvaldības & 

uzņēmēju intereses 

valsts iestādēs un 

starptautiskās               

organizācijās

Sniedz informāciju par 

investīciju un sadarbības iespējām

Vieta, lai organizētu biznesa 

tikšanās Rīgā

Uzņēmēju-ekspertu padome, kas 

apkopo uzņēmēju viedokļus, 

iniciē problēmjautājumus un 

nepieciešamos 

risinājumus, 

veido darba grupas

Komunikācijas punkts uzņēmējiem

Veicina sadarbību starp 

uzņēmējiem, pašvaldību 

un izglītības iestādēm

Rūpējas par aktīvu 

uzņēmējdarbības 

vidi un ar to 

saistītiem                              

attīstības                            

projektiem

UZŅĒMĒJU UN PAŠVLADĪBAS SADARBĪBA

Valmieras 
Attīstības 
aģentūra

Uzņēmēju 
konsultatīvā 

padome

Attīstības un 
būvniecības 

pārvalde

Valmieras 
pilsētas 

pašvaldības 
pārstāvniecība 

Rīgā



VALMIERAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS RESURSS

• Komunikācijas punkts uzņēmējiem

• Uzņēmējdarbības vides jaunumi – aicinām pieteikties mājas lapā

• Pieejamie atbalsta instrumenti un atbalsta programmas – informācija 

mājas lapā & konsultācijas

• Analītiskais resurss

• Nekustamā īpašuma datu bāze (teritorijas, biroja, ražošanas, noliktavu 

telpas): sadarbībā ar invest.vidzeme.lv

• Materiāltehniskā nodrošinājuma un pieejamo pakalpojumu datu bāze

• Facebook konts @VAA.Valmiera

www.developvalmiera.lv | agentura@valmiera.lv

http://www.developvalmiera.lv/


TAVA 

VALMIERA


