
Valmieras 
pilsētas 
aktualitātes

Pēcpusdiena ar mēru, 23.11.2018.



saražotā produkcija eiro uz cilvēku

1.vietā
IKP

14922
uzņēmumi ar ārvalstu investīcijām

120
EUR

24955
iedzīvotāju skaits

+ 7000



Darbavietas uz 1000 iedzīvotājiem
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Bezdarba līmenis
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Valmiera Beverīnas
novads

Burtnieku
novads

Kocēnu
novads

Mazsalacas
novads

Rūjienas
novads

Naukšēnu
novads

Bezdarba līmenis



Valmierā strādā šādu 
pašvaldību iedzīvotāji



2018.gada 
aktuālie un 
plānotie projekti



Daudzdzīvokļu 
īres nami

600+
Plānoti dzīvokļi

6.7 miljoni EUR 
ieguldījums

150 
dzīvokļi

240 
EUR īre/ mēnesī

07.06.2018.
izsludināta pirmā izsole

08.11.2018.
izsolīts pēdējais dzīvoklis



Īres namos 
dzīvesvietu 
deklarējuši

Dzīvesvietas 
maiņa 

Valmierā 
128

116
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Tematiskā plānojuma 
«Valmieras pilsētas 
transporta 
infrastruktūras 
attīstības koncepcija» 
izstrāde

Ielas, ietves



Ķieģeļu iela140m

Ielu pārbūve

183+45mVadu un Lapu iela

140m Upes iela

160m Kārļa Baumaņa iela

Mālu iela115m
285m Ausekļa iela

77m Georga Apiņa iela

Tiks nodotas 
ekspluatācijā

80m Andreja Upīša iela (Lilijas un 
Kārļa ielas projekts)

205m Lilijas iela

Kārļa iela160m

495m Andreja Upīša iela



Alvila Freimaņa ielas autobusu apgriešanās laukums1450m2

Stāvlaukumi

850m2 Beātes iela 42 (pie PII "Buratino")

960m2 Georga Apiņa ielas stāvlaukums pie deviņstāvu mājām

198m2 Georga Apiņa ielas stāvlaukums pie Valmieras Gaujas krasta 
vidusskolas-attīstības centra



5425m 17

Grantēto ielu virsmas 
divkārtu apstrāde

ietvju posmos: Annas iela 253m, 
Rubenes iela 104m, Kārļa Baumaņa 
iela 120m, Voldemāra Baloža iela 
216m, Linarda Laicena iela 200m, 
Garā iela 40m

290m (vēl procesā) ietvju izbūve Beātes ielā

(vēl procesā) Gaides ielas pārbrauktuves gājēju pieeju izbūve

ielu posmos

933m 6
Ietves



• 07.11.2018. – sākta Ausekļa ielas 
posma no Voldemāra Baloža 
ielas līdz Leona Paegles ielai 
pārbūve;

• Savienojums ar starptautisko 
autoceļu tīklu TEN-T;

• Realizācija līdz 2020.gada 
jūnijam

Leona Paegles ielas 
turpinājuma izbūve



Ielas, ietves



Valmieras 
peldbaseins

• Atklāts 28.septembrī, 
2018.

• Starptautiskās
Peldēšanas federācijas
sertifikāts;

• 25m, 8 celiņi;
• Peldētapmācība;
• Atpūtas zona



04.04.2018.
atrasta kapsula

Jāņa Daliņa stadions

2018.
demontāža;
pamati līdz 1.stāva grīdai

2020.gada vasara
pabeigta stadiona pārbūve un 
vieglatlētikas manēžas 
būvniecība



BMX trase

• BMX trase un starta ēka;
• Divi starta kalni 8m un 

5m;
• Asfaltbetona segums
• Dažāda līmeņa 

sportistiem;
• Eiropas čempionāta BMX 

riteņbraukšanā 
finālposms



Valmieras Pārgaujas ģimnāzija

Elektroinstalācijas un gaismekļu nomaiņa

Apkures sistēmas un ūdens apgādes sakārtošana

Pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūve

Jauna ugunsdrošības sistēma

Mūsdienīgas ergonomiskās mēbeles un jauni informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju risinājumi

Multimediju telpas un robotikas laboratorijas izveide

Moderni dabaszinību kabineti



Valmieras Viestura 
vidusskola
Vēsturiskās ēkas telpu un 1970.gadā tapušās skolas piebūves ar sporta zāli 
pārbūve: elektroinstalācijas un gaismekļu nomaiņa, apkures sistēmas un ūdens apgādes 
sakārtošana, pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūve, jauna 
ugunsdrošības sistēma

Mūsdienīgas ergonomiskās mēbeles, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi

Teātra mākslas mācību telpa

No 1. līdz 3.stāvam - lifts

Sporta zāles inženierkomunikāciju sakārtošana, grīdas seguma nomaiņa un palīgtelpu 
pārbūve

Velonovietnes aptuveni 200 velosipēdiem un 40 motorolleru statīvi

4.kārtā notiks sporta kompleksa jaunbūves celtniecība ar pievienojumu skolas sporta 
korpusam 



Dienesta viesnīca
Pārbūve tiks īstenota trīs kārtās. Pašlaik pārbūvēta viena no 
ēkām

Savienotas abas ēkas, tajā atradīsies lifts

Pagrabstāvā - tehniskās telpas, 2.,3.,4.,5.stāvā - divvietīgi 
numuriņi

Katrā stāvā būs viena kopīga virtuve, atpūtas un viesu 
uzņemšanas telpa, mācību telpa

Katrā stāvā būs arī pa vienam numuriņam, kas piemērots 
personām ar kustību traucējumiem



Ēkas pārbūve, 
energoefektivitātes 
paaugstināšana;

Dažādu sociālo grupu 
kopdzīvojamā māja;

Ēka ekspluatācijā nodota 
1968.gadā

Nams Ūdens ielā 2C



Valmieras Kultūras 
centra pārbūve

• Tehniskā projekta izstrāde;
• Metu konkursa uzvarētājs - Viktors Zarakovskis un SIA "A.R.T. projekts”
• Plānots palielināt lietderīgo telpu platību: palielināts galvenais ieejas 

vestibils, atjaunota lielā skatītāju zāle, izbūvēta kamerzāle ēkas 2.stāvā, 
izveidots mūsdienīgs kultūras centra interjers un būtiski uzlabotas ērtības 
apmeklētājiem, māksliniekiem, viesiem



Valmieras pils 
Kultūrvides centrs

• Veikta arheoloģiskā izpēte;

• Tehniskais projekts;

• Metu konkursa uzvarētājs - Antons Gonda, Viktors

Zarakovskis un Andris Tomsons;

• Sadarbība ar arhitektu Andri Kronbergu; 

• Ekspozīcijas koncepcija/dizains  - starptautisku un vietēja 

mēroga atzinību guvušais dizaina birojs «H2E»

• Valmieras pils mūra restaurācija un saglabāšana;

• Plānota interaktīva ekspozīcija, kas aicinās apmeklētājus 

līdzdarboties vēsturi un kultūras mantojumu izzinošās 

aktivitātēs



Valmieras katlu mājas 
būvniecība
Gaisa kvalitātes uzlabošana pilsētā

“Valmieras pilsētas centra rajona centralizētās siltumapgādes un rekonstrukcijas plāna izstrāde” -

nepieciešamība diversificēt siltumenerģijas ražošanā izmantojamo kurināmo veidus

Rīgas ielā 25 esošās katlu mājas ar siltumenerģiju apgādāto teritoriju pārņemšana, kā arī siltumenerģijas 

nodrošināšana teritorijai abpus Matīšu šosejai. Apkures cenas stabilitāte

Sākot ar 2020./2021.gada apkures sezonu

Ir izstrādāts lokālplānojums



Skatu terase

Skatu terases un gājēju ceļu 
būvniecība Atpūtas parkā

Atpūtas infrastruktūra 
Gaujas krastos

SIA “DJA” izstrādātais
būvprojekts, arhitekts Didzis
Jaunzems



Inovāciju atbalsta programma «Zīle»
2018.gadā iesniegti 7 Valmieras, 2 Kocēnu novada, 1 Beverīnas novada, 1 
Burtnieku novada uzņēmēju projekts par kopējo summu 78632,28 EUR, kā 
atbalsta summa pieprasīti 54457,95 EUR

Atbalsts piešķirts:

• Personalizētu ekoloģisku peldkostīmu ražošana Valmierā, saimnieciskās 
darbības veicēja Elēna Dmitrijeva;

• Metālapstrādes ražotnes digitalizācija, SIA «Baltma»
• Rūpnieciski ražotā saliekamā kajaka izstrāde, SIA «Pike Boy Kayak»;
• Līga Nature SPA kosmētikas zīmolveikala/ laboratorijas iekārtu iegāde, 

SIA «Salons Līga»;
• Telpiskie plāni un projekti, SIA «SunGIS».



Zīmols
Izaugsmes medaļa

zimols.valmiera.lv

Trīs vērtības:
• Iedzīvotāju labklājība;
• Dzīvespriecīga vide;
• Saglabāts dabas zaļums

Aicinām piedalīties pilsētas popularizēšanā, izmantojot 
jauno identitāti, lai Valmieras tēls palīdzētu veicināt 
uzņēmuma atpazīstamību!



Lielākie pasākumi 
uzņēmējiem

• Forums «Māksla būt 
uzņēmējam» – aprīlis

• Vidzemes Uzņēmēju 
dienas – maijs

• Pēcpusdiena ar mēru –
vismaz reizi ceturksnī

• Speciālistu nozaru 
tikšanās – vismaz reizi 
divos mēnešos



Kalendārs un 
plānotājs 2019



Valmieras 
pilsētas 
aktualitātes

Pēcpusdiena ar mēru, 23.11.2018.


