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Kur mēs atrodamies: teritorijas vēsture



Esošā situācija

2019. gada 26. jūnijā saņemts Rīgas rajona 
tiesas lēmums par bijušā gaļas kombināta 
industriālās teritorijas nostiprināšanu uz 
Valmieras pilsētas pašvaldības vārda. Lēmums 
stāsies spēkā 23. jūlijā.

Tikmēr tiek veikti vairāki priekšdarbi:

• Veikti četru ēku tehniskie apsekojumi un 
atkārtoti tiek vērtētas vairākas ēkas

• Pakāpeniski tiek sakārtota teritorija, īpaši 
domājot par drošību

• Teritorija nožogota

• Tiek gatavots projekta pieteikums SAM 5.6.2. 
ietvaros (ERAF finansējums).



Esošā teritorija

Eksporta iela 8: platība 4,65ha

Kopējā teritorijas platība: 17,07ha



Teritorijā atrodas 27 
ēkas/būves:

• 5 tiek vērtētas 
attīstībai

• 22 nojaucamas (tai 
skaitā tiks izsludināti 
vairāki iepirkumi)

Esošā teritorija



Ražošanas ēka Saldētava/noliktava Administrācijas ēka

• Kopējā ēkas platība 18446,1m2
• Konstrukciju apbūves laukums 

6431,8m2
• Stāvi: 3 virszemes, 1pazemes
• Plānota ēkas atjaunošana

• Kopējā ēkas platība 
24891,9m2

• Konstrukciju apbūves laukums 
13013,4m2

• Stāvi: 3 virszemes
• Plānota ēkas atjaunošana

• Kopējā ēkas platība 
6153,1m2

• Konstrukciju apbūves 
laukums 1697,9m2

• Stāvi: 4 virszemes, 1 
pazemes

• Plānota ēkas atjaunošana 
vai iekonservēšana

Primāri attīstāmās ēkas



Piegulošās teritorijas un 
laukumi

• Teritorijā pie ēkām tiks sakārtotas 
piegulošās teritorijas, tai skaitā 
industrijas vajadzībām atbilstoši 
industriālie laukumi

• Teritorijā paredzēti vieglo un kravas 
automašīnu stāvlaukumi

• Tik sakārtotas zaļās zonas 

• Tiks sakārtota teritorija, kurā perspektīvā 
attīstīt jaunas ražotnes, citas industriālās 
un/vai biroju ēkas



Ielas

• Eksporta iela (posmā no Kauguru līdz Dzelzceļa 
ielai): 520m

• Rūpniecības iela (posmā no Kauguru līdz 
Dzelzceļa ielai, kā arī atsevišķas komunikācijas 
pa Zāļu ielu): 560m

• Dzelzceļa iela (posmā no Eksporta līdz 
Rūpniecības ielai): 540m

• Aplis (Rūpniecības – Marijas – Robežu –
Dzelzceļa)

• Divu virzienu ielas ar gājēju ietvēm un 
veloceliņiem

• Ielas piemērotas kravas transporta satiksmei
• Eksporta ielas iepirkums pārtraukts; tiks 

izsludināts atkārtoti
• Tiks izsludināti Rūpniecības (tai skaitā apļa 

izbūve) un Dzelzceļa ielu iepirkumi



Piebrauktuve

• Teritorijai cauri tiks izbūvēta 
piebrauktuve, kas perspektīvā 
varētu kļūt par ielu ~420m

• Piebrauktuve kalpos kā 
komunikāciju koridors



Pilnīgi jaunas 
komunikācijas teritorijā

Līdz nomnieka teritorijai vai ēkai tiek 
nodrošināts:
• Ūdensvads
• Sadzīves un lietus ūdens kanalizācija
• Siltumapgāde no pilsētas tīkla
• Internets, telekomunikācijas
• Elektrība
Iespējams pieslēgt arī dabasgāzi 
(maģistrālais vads Eksporta ielā)
Dzelzceļš atrodas ~200m attālumā



Jūsu uzņēmuma attīstība 
industriālajā teritorijā

Aicināmies sazināties turpmākai 
individuālai komunikācijai

Ilze Eglāja
Valdes priekšsēdētāja
Valmieras Attīstības aģentūra
Mobilais tālrunis: +371 26180733
E-pasts: ilze.eglaja@valmiera.lv
www.developvalmiera.lv 



Valmieras pilsētas 
industriālo teritoriju 
attīstība

• Viena no pilsētas prioritātēm 
nākamajā plānošanas periodā 
2021 – 2027

• Šobrīd tiek gatavota koncepcija 
«Industriālo teritoriju analīze 
un attīstības iespējas ārējo 
tiešo investīciju piesaistei»



TOP nozares Valmierai

• Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

• Būvniecība

• Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

• Ķīmiskā un tekstila rūpniecība

• Mašīnbūve un metālapstrāde

• Elektroenerģija, siltumapgāde, ūdens apgāde un atkritumu apsaimniekošana

• Koksne, koka un papīra izstrādājumi

• Citu apstrādes rūpniecības produktu ražošana

• Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība



TOP nozares industriālajām teritorijām

• Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

• Mašīnbūve un metālapstrāde

• Koksne, koka un papīra izstrādājumi

• Elektroenerģija, siltumapgāde, ūdens apgāde un atkritumu apsaimniekošana

• Ķīmiskā un tekstila rūpniecība

• Citu apstrādes rūpniecības produktu ražošana

• Pārtikas produktu ražošana

• Transports un uzglabāšana



Nākotnes tendenču piemēri, par kurām Valmiera domā 
industrijas attīstības kontekstā

• Mākslīgais intelekts un 5G

• Vieds darbs un dzīve, viedi eko mājokļi

• Industrija 4.0

• Lietu internets un automatizācija

• Jauni materiāli, jauni materiālu pielietojumi un iespējas

• Viedie materiāli

• Ilgtspējīga rūpniecības politika, būvniecība un izejvielas

• Aprites ekonomika



Citu industriālo parku 
analīze



Valmieras industriālo teritoriju priekšrocības, salīdzinot ar 
citiem industriālajiem parkiem

• 136 km līdz Rīgas lidostai, kur aktīvi notiek kravu pārvadājumi un kas ir lielākā lidosta Baltijā:

– LV tuvāk ir Rīgas, Jelgavas un Olaines industriālie parki;

– Kaimiņvalstīs tuvāk šāda tipa lidostām ir tikai Pleskavas un Minskas industriālie parki.

• Pie industriālajām teritorijām atrodas dzelzceļš:

– LV šāda iespēja ir tikai Jelgavā, Olainē un Rēzeknē;

– Kaimiņvalstīs – Minskai, Pleskavai un Paņevežiem.

• 124 km līdz Rīgas ostai kā kravas ostai:

– LV tuvāk kravas ostām ir Ventspils, Liepājas un Rīgas industriālie parki;

– Kaimiņvalstīs – Uulu (Igaunija), Klaipēda (Lietuva), Kokkola (Somija) un Kalmar (Zviedrija) industriālie parki.

• Pilsētā tiek sagatavots darbaspēks: Vidzemes Augstskola un Valmieras tehnikums

• Ir nozīmīgi vietējie izejmateriālu piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji – potenciāls jaunu investoru ienākšanai 
pilsētā un jaunu produktu izgatavošanai pilsētā;

• Tiks attīstīts jauns industriālais parks



Valmieras priekšrocības starptautiskās investīciju vides 
kontekstā
Analīzē iekļautās valstis – Latvija (Valmiera), Igaunija, Lietuva, Polija, Zviedrija, Krievija, Somija, Baltkrievija

• Drošības indekss: drošāk kā Igaunijā, Lietuvā, Krievijā un Baltkrievijā

• Politiskā stabilitāte: stabilāk kā Krievijā un Baltkrievijā

• Korupcija publiskajā sektorā: mazāk kā Krievijā un Baltkrievijā

• Valsts kredītreitings: labāk kā Krievijā un Baltkrievijā; tāpat kā Lietuvā un Polijā

• Biznesa regulējums: labāks kā Polijā, Krievijā un Baltkrievijā

• Ekonomikas izaugsme: esam visstraujāk augošie

• Mazāki nodokļi uzņēmumiem: labāk kā Igaunijā, Polijā, Zviedrijā, Somijā



Citu industriālo parku pakalpojumi, ar kuriem konkurēsim

Tipiskākie pakalpojumi:

1. Pilnībā nodrošinātas komunikācijas

2. Biroja telpu noma

3. Ražošanas/ noliktavu telpu noma

4. Biznesa attīstības un finanšu konsultācijas

5. Zemes noma

6. Zemes pārdošana

7. Biznesa inkubators

8. Mārketinga, pārdošanas un sabiedrisko attiecību 
pakalpojumi

9. Ražošanas, noliktavu telpu pārdošana

10. Projektu vadība

Citi pakalpojumi: 

projektu izstrādes, juridisko un administratīvo 
jautājumu risināšana, vietējo pārstāvju piesaiste un 
personāla atlase, tematisko pasākumu organizēšana, 
laboratorijas, konferenču un mācību telpu noma, 
digitālo inovāciju centri.

Unikāli pakalpojumi: 

būvuzraudzība, biznesa partneru meklēšana, finanšu 
piesaiste, izglītības un zinātnes centrs, digitālo 
inovāciju klasteris, viesnīcu rezervēšana, suvenīru 
ražošana, migrācijas dokumentu sagatavošana un 
reģistrēšana, ekskursijas pa Baltkrieviju, reklāmas 
stendu īre



Citu Latvijas industriālo parku cenas, ar kurām 
konkurēsim

Biroja noma Ražošanas/noliktavu telpas Zemes noma

Jelgavas Biznesa 
Centrs

Neremontētas telpas  5-6 EUR/m2
Izremontētas - 8-9 EUR/m2

+0,5 centi apsaimniekošana + komunālie 
maksājumi

3,6 EUR /m2 (pirms 3 gadiem būvētas telpas) 
+0,5 centi apsaimniekošana + komunālie 

maksājumi

0,5 m2 (iekļauta sniega 
tīrīšana, bet zeme atrodas 
apm. 400m attālumā no 

brīvās ražotnes)

Rīgas 
Industriālais 

Parks

10,5 EUR/m2
+ 2,00 apsaimniekošana + komunālie 

maksājumi

6,00 EUR/m2 
+ 1,00  apsaimniekošana + komunālie maksājumi

Tirdzniecības telpas 9,50 EUR/m2 
+ 2,00 EUR/m2 apsaimniekošana + komunālie

Nav informācijas

Rēzeknes SEZ
Izsole sākot no 1,17 EUR/m2

Izsole sākot no 0,84 EUR/m2
Nomas maksa 1,5% no 

zemes vienības kadastrālās 
vērtības gadā

VATP
4,3 - 4,8 EUR/m2 

+  apsaimniekošanas maksa: 0,38 - 1,94 
4,0 EUR/m2 - 4,3 EUR/m2 

(ar temperatūras un mitruma kontroli)
Zemes noma 0,25% no 

kadastrālās vērtības 

Ventspils 
brīvosta

4-7 EUR/m2 ( iekļauta apsaimniekošana) 
+ komunālie maksājumi

3,5 EUR/m2  – 4.5 EUR/m2
Zemes noma 0,25% no 

kadastrālās vērtības 



Citu industriālo parku 
pārvaldības modeļi
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Privāts SIA

SIA (valsts + privātais)

SEZ pārvalde

Brīvostas pārvalde

Nodibinājums

Pašvaldības iestāde

Atklāta akciju sabiedrība

Valsts iestāde

0 2 4 6 8 10



Pārvaldības modelis 
Valmierā?



Turpmākie soļi

2019. gads
• Būvprojektu izstrāde
• SAM 5.6.2. projekta pieteikuma 

sagatavošana, tai skaitā 
APLIECINĀJUMU parakstīšana ar 
nomniekiem, kuriem ir interese 
atrasties un attīstīties teritorijā

• Līguma noslēgšana par projekta 
ieviešanu

2020.-2021.g.
• Būvdarbu veikšana
• Papildu finanšu instrumentu 

piesaiste




