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Katlumāja
2020./2021.gada apkures sezona sākās ar būtiskām izmaiņām Valmieras siltumapgādes sistēmā. Darbu
sāka AS “Valmieras Enerģija” jaunā katlumāja Dakstiņu ielā 1, kurā darbojas gan biokurināmā (šķeldas)
katls ar 9 MW jaudu, gan dabasgāzes katli, kā arī dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers ar 1,5 MW jaudu.
Tādēļ līdz ar katlumājas Dakstiņu ielā 1 izbūvi tika pilnībā modernizēta siltumapgādes ražošana Gaujas
labajā krastā. Ar jaunās katlumājas izbūvi bija saistīti arī apjomīgi siltumtrases izbūves darbi.

Kopējās izmaksas:

Finansējuma avots:

Būvdarbu veicējs:

5,148 miljoni EUR

AS Valmieras Enerģija un 1,66 miljoni EUR Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
līdzfinansējums 

Skolēnu dienesta viesnīca "Auseklis"

Oktobrī noslēdzās skolēnu dienesta viesnīcas “Auseklis” Ausekļa ielā 25B pārbūves 1.kārta. Savienojot
ēkas Ausekļa ielā 25B un 25C un daļai no telpām veicot pārbūvi, dienesta viesnīcā radītas 177 vietas
Valmieras skolu skolēniem un Augstas klases sportistu sagatavošanas centra sportistiem.

Katlumāja Dakstiņu ielā 1 ir aprīkota ar tehnoloģijām, kas
ļauj dedzināt lētāku zemākas kvalitātes šķeldu 

Visas katlumājas iekārtas ir ar augstu automatizācijas
pakāpi, kas nodrošina efektīvu degšanas procesu vadību un
samazinātu izmešu daudzumu

SIA "MONUM"

SIA “Adven Latvia” un Valmieras pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība AS “Valmieras Enerģija” ražo
līdz 84% no Valmieras centralizētajā siltumapgādē izmantojamās siltumenerģijas, ko siltumapgādes
operators SIA “Valmieras ūdens” nogādā līdz ēkām Gaujas kreisajā un labajā krastā, nodrošinot karsto
ūdeni un apkuri.

Būvniecības laikā 2., 3., 4. un 5.stāvā izveidotas divvietīgas istabas, pie tām ierīkotas tualetes un dušas
telpas. Katrā stāvā ir koplietošanas virtuve, kā arī atpūtas un mācību telpa. Izbūvēts lifts no -1.līdz
5.stāvam, pie lifta atrodas neliels vestibils un istabas, kas piemērotas personām ar kustību
traucējumiem. Ēkas pagraba stāvā atrodas tehniskās telpas: veļas mazgāšanai, žāvēšanai, gludināšanai
un velosipēdu novietošanai. Paaugstināta ēkas energoefektivitāte – nomainīti logi un ārdurvis, siltināta
fasāde,  pagrabstāva grīda, 5.stāva pārsegums, izbūvēta ventilācija ar rekuperāciju un citi darbi.

Tuvāko gadu laikā dienesta viesnīcas pārbūvi paredzēts turpināt ar pārējo telpu pārbūvi un apkārtnes
labiekārtošanu.

Būvprojekta autors:

Būvdarbu veicējs:

PS “ARH STUDIJA”

SIA “WOLTEC”
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Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25B 1.kārtas pārbūves darbi īstenoti ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” diviem specifiskā atbalsta mērķiem (SAM)
8.1.2. un 4.2.2. līdzfinansējumu projektu “Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas un Valmieras Viestura
vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” un “Dienesta
viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” ietvaros. 

Būvdarbu izmaksas: 4 565 744, 17 EUR ar PVN

Būvuzraudzība:

Būvuzraudzības izmaksas:

SIA "Būvuzraugi LV”

35 428,80 EUR ar PVN

Dienesta viesnīca "Auseklis" pirms pārbūves Dienesta viesnīca "Auseklis" pēc pārbūves

Iekštelpas pēc pārbūves
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Finansējuma avots: Valmieras pilsētas pašvaldības, valsts un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējums 



Valmieras pils kultūrvides centra izveide

2020.gadā tika uzsākti būvdarbi Valmieras vēsturiskajā centrā. Vienlaikus nodrošinot arheoloģisko
uzraudzību un izpēti, tiek veikta esošo pils ziemeļrietumu mūru restaurācija un konservācija, veikta
jauna objekta – Valmieras pils kultūrvides centra ēkas – būvniecība, kā arī vecās aptiekas ēku ansambļa
pārbūve.

2020.gadā tika paveikta lielākā daļa no nepieciešamajiem pils mūru konservācijas darbiem. Uzsākta
jaunās ēkas būvniecība –  uzstādītas kolonnas, izbūvēta cokolstāva daļa lifta šahtai, kā arī ir daļēji
izbūvētas ārējās inženierkomunikācijas. Uz kolonnām tiks būvēts ēkas stikla korpuss, kas atradīsies virs
pils mūriem, tādējādi iekonservējot un nodrošinot to apskates pieejamību jaunās ēkas apmeklētājiem. 

Vecās aptiekas ēkai gandrīz paveikti plānotie demontāžas darbi, daļēji pabeigta logu restaurācija. Vecās
aptiekas ēkai Valsts kultūras mantojuma pārvaldes Pieminekļu uzskaites komisija noteica jaunatklāta
kultūras pieminekļa statusu. Ēkām tiek izstrādāta pilna apjoma arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.  

Vienlaikus Valmieras muzeja vēsturnieki sadarbībā ar Valmieras pils kultūrvides centra ekspozīcijas
dizaina projekta autoriem SIA “H2E” un pašvaldības speciālistiem veido topošā Valmieras pils
kultūrvides centra ekspozīciju, kas interaktīvā veidā iepazīstinās ar Valmieras vēsturi no 13.gadsimta,
kad pie Rātsupītes ietekas Gaujā tika uzsākta pils būvniecība, līdz 18.gadsimta beigām, kad Valmiera
ieguva apriņķa pilsētas statusu. Jaunais Valmieras pils kultūrvides centrs papildinās jau esošo
Valmieras muzeja ekspozīciju.

Ekspozīcijas izveides izmaksas:

Būvdarbu veicējs:

Būvdarbu izmaksas:

638 345,18 EUR ar PVN

SIA “R.K.C.F.Renesanse”

3 198 259,49 EUR ar PVN

Būvuzraudzība: SIA “BŪVĒLOGS projekti”

Ekspozīcijas dizaina projekta realizācija: PS “HRDTG”

Būvuzraudzības izmaksas:

Būvdarbu autoruzraudzība:

Autoruzraudzības izmaksas:

23 474,00 EUR ar PVN

PS “zgt”

32 670,00 EUR ar PVN

Valmieras pils kultūrvides centra celtniecība tiek īstenota Eiropas Savienības fonda darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu
izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu “Kultūra, vēsture,
arhitektūra Gaujas un laika lokos” un “Valmieras Vēsturiskā centra attīstība” ietvaros. 

Projektā “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” tiek veikta Valmieras pils Ziemeļu
aizsargmūra un ZR daļas pagrabu atsegto mūru konservācija, jaunā Valmieras pils kultūrvides centra
būvniecība, pils vides un virtuālās ekspozīcijas izveide. Projektā paredzēts Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējums 1 032 900 EUR apjomā, papildus ieguldot finansējumu no valsts 38 823, 53 EUR un
līdzfinansējumu no pašvaldības 155 294,12 EUR. Projekta “Valmieras Vēsturiskā centra attīstība”
ietvaros paredzēta Valmieras vecās aptiekas ēku ansambļa un ar to saistītās infrastruktūras pārbūve,
atjaunošana un restaurācija, vecās aptiekas kompleksa ekspozīcijas un virtuālās ekspozīcijas izveide,
arheoloģiskā izpēte vasaras estrādes būvniecības laukumā, kā arī Ziloņu ielas pārbūve. Arī šī projekta
ieviešanai paredzēts piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu līdz 2 000 000,00
EUR un valsts budžeta dotāciju līdz 70 588,24 EUR. 
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Finansējuma avots: Valmieras pilsētas pašvaldības, valsts un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējums 



Jāņa Daliņa stadions

Valmieras baznīcas un pils 16. gadsimta beigu apjoma
rekonstrukcija. Ārijas Pakeres zīmējums

Demontāžas darbi Vecās aptiekas ēkā

Valmieras pils kultūrvides centrs 2020.gada ziemā Valmieras pils kultūrvides centra topošās jaunās ēkas
vizualizācija

2020.gadā turpinājās būvdarbi Jāņa Daliņa stadionā. Tie paredz esošā stadiona pārbūvi, jaunas
vieglatlētikas manēžas celtniecību un vides labiekārtošanu.

Vieglatlētikas stadionā sprinta taisne tiek saglabāta esošajā vietā, savukārt 400 metru skrejceļam tiek
mainīta ārējā konfigurācija. Skrejceļam tiek veidoti astoņi celiņi pa perimetru un deviņi celiņi taisnē.
Paplašinot stadionu, tā centrā tiek izbūvēts futbola laukums, kā arī divi lēkšanas sektori. Futbola
stadionam paredzēts dabīgais zāliens, un tā galos tiek veidoti lodes grūšanas, augstlēkšanas, vesera,
diska un šķēpa mešanas sektori, kā arī ūdens šķēršļu bedre. Stadiona tribīņu daļā tiek veidotas telpas
sportistu, treneru un tiesnešu ģērbtuvēm, inventāra noliktavas un tehniskās telpas, trenažieru zāle, kā
arī kafejnīca. 

Projekta ietvaros turpinājās vieglatlētikas manēžas un viesnīcas būvniecība. Vieglatlētikas manēžā tiek
izbūvēts 200 metru skrejceļa aplis ar četriem celiņiem un piepaceltām virāžām atbilstoši IAAF
(Starptautiskā vieglatlētikas federāciju asociācija) tehniskajām prasībām. Manēža ir projektēta
vieglatlētikas treniņiem ar iespēju rīkot arī sacensības. Tajā tiks izvietoti astoņi 60 m sprinta celiņi,
tāllēkšanas, trīssoļlēkšanas, augstlēkšanas, kārtslēkšanas un lodes grūšanas sektori, kā arī stendi šķēpa
un vesera mešanai. Skatītāju tribīnēs paredzētas vietas 1250 skatītājiem.

2020.gada nogalē turpinājās jaunās manēžas iekšdarbi. 2021.gadā plānoti noslēdzošie stadiona skrejceļa
seguma sagatavošanas darbi. 

Būvdarbu veicējs: PA “Lemminkainen”
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Jāņa Daliņa stadiona infrastruktūra būs atbilstoša Starptautiskās vieglatlētikas federāciju asociācijas II
kategorijas būves prasībām stadionā un IV kategorijas būves prasībām vieglatlētikas manēžā, kā arī
nodrošinās LFF futbola stadionu un infrastruktūras noteikumu II kategorijas stadiona nosacījumu izpildi.



Jāņa Daliņa stadiona vizualizācija Jāņa Daliņa stadiona vizualizācija

 Būvdarbi Jāņa Daliņa stadionā 2020.gada 23.oktobrī Būvdarbi Jāņa Daliņa stadionā 2020.gada 23.oktobrī

Būvuzraudzība: SIA "Būvuzraugi LV”

Būvuzraudzības izmaksas: 24 750,00 EUR (bez PVN)

Valmieras Viestura vidusskola
2020.gada janvārī ekspluatācijā pēc pārbūves tika pieņemta Valmieras Viestura vidusskolas vēsturiskā
ēka un sporta zāle.

1939.gadā celtajai skolas ēkai ir nomainīta elektroinstalācija un gaismekļi, sakārtota apkures sistēma –
pārbaudīti, iztīrīti, nokrāsoti un daļā telpu uzstādīti vēsturiskie čuguna radiatori, citviet uzstādīti jauni.
Pārbūvēta ūdens apgādes sistēma, izbūvēta pieplūdes–nosūces ventilācijas sistēma ar rekuperāciju, kā
arī izbūvēta jauna ugunsdrošības sistēma un uzstādīti skaļruņi trauksmes izziņošanai. Veikta daļēja
nesošo konstrukciju nomaiņa un, piemērojot skolas vajadzībām, izbūvēts skolas 4.stāvs, tai skaitā
izbūvētas jaunas kāpnes. Ir veikta telpu pārbūve, atjaunota aktu zāle. No 1. līdz 3.stāvam ir izbūvēts lifts.
Ierīkoti jauni ārējās elektroapgādes kabeļi. Tāpat arī nokrāsota ēkas fasāde un atjaunotas centrālās
ieejas durvis, to vēsturiskajā dizainā.

Labiekārtotajā skolas apkārtējās teritorijas daļā uzstādītas jaunas velonovietnes, motorolleru un
skrejriteņu statīvi. Nākotnē teritorijas labiekārtošanas darbi turpināsies, sakārtojot stāvlaukumu.

Skolas teritorijā joprojām turpinās jaunās sporta halles būvniecība.

Būvdarbu veicējs:

Būvdarbu izmaksas:

PS “E&S” (SIA “Ekers” un SIA “SANART”)

2 333 333,00 EUR (bez PVN)
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Būvdarbu izmaksas: 17 850 287 EUR (bez PVN), no tiem valsts budžeta finansējums ne mazāks kā 
5 300 000 EUR

Finansējuma avots: Valmieras pilsētas pašvaldības un valsts budžeta finansējums



Valmieras Viestura vidusskolas vēsturiskā ēka pēc pārbūves

Būvuzraudzība: SIA “Būvuzraugi LV”

Sporta halles būvdarbu veicējs: SIA “Bazalts”

Darbi īstenoti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un
Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve”
ietvaros.

Valmieras Viestura vidusskolas vēsturiskā ēka pirms
pārbūves

Valmieras Viestura vidusskolas teritorija ar velonovietnēm
pēc pārbūves

Valmieras Viestura vidusskolas teritorija pirms pārbūves.
Foto autors: Armands Miķelsons

Valmieras Viestura vidusskolas velonovietnes pirms
pārbūves
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Valmieras Viestura vidusskolas teritorija pārbūves procesā

Finansējuma avots: Valmieras pilsētas pašvaldības, valsts un Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējums



-

Memoriāls
Memoriālā II pasaules karā kritušajiem veikti 1.kārtas pārbūves darbi: atjaunotas ieeju vertikālās sienas,
apakšējās kāpnes un apbedījuma terases, atjaunotas kapu plāksnītes un uzraksti, sakopti celiņi un
zālājs. Darbu paredzēts turpināt.

Memoriāls ir atdusas vieta vairāk nekā 500 karavīriem un vairāk nekā 300 civilpersonām, kuri
pārapbedīti no 13 apbedījumu vietām un kapsētām Valmierā un Valmieras apriņķī. Tas atklāts 1985.
gadā, godinot kritušo piemiņu četrus gadu desmitus pēc II pasaules kara. Izveidotais piemiņas ansamblis
respektē dabas formas un pilsētas mērogu. Tā apdarē, tāpat kā Brāļu kapos Rīgā, izmantots Allažu
šūnakmens, bet galvenais tēls ir sašķeltā Valmieras ģerboņa liepa. Daļa elementu, arī bronzas āboli, kas
bija novietoti zem augošas ābeles un kur autori bija iešifrējuši par ansambļa konkrēto veltījumu
vispārīgākas idejas, zuduši 90. gados. Kompozīcija “Nenovāktā raža” – ābele kopā ar bronzas āboliem
ārpus apbedījumu daļas – bija iecerēta kā simboliska vieta civiliedzīvotājiem, kuri gāja bojā karadarbībā
vai bija spiesti pamest savas mājas.

Iekštelpas pēc pārbūves

Memoriāla autori ir arhitekti Andris Vītols, Jānis Rutkis un Jānis Lejnieks, tēlnieki Zigrīda un Juris
Rapas, inženieris Ēvalds Fogelis.

Būvdarbu veicējs: PS “E&S” (SIA “Ekers” un SIA “SANART”)

Memoriāla 1.kārtas pārbūves darbus finansēja Krievijas Federācijas vēstniecība Latvijā.
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Memoriāls pirms pārbūvesMemoriāls pirms pārbūves

Memoriāls pēc pārbūves 1.kārtasMemoriāls pēc pārbūves 1.kārtas

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs
2020.gadā tika izstrādāts būvprojekts daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram, un līdz gada
beigām noritēja centra būvniecībai nepieciešamie iepirkumi. Centru paredzēts būvēt Rīgas ielā 53A. Tajā
paredzēta telpu izveide dienas aprūpes centra pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētām darbnīcām, kā arī sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai.

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvniecība tiks īstenota Eiropas Savienības darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai
sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai" līdzfinansētā projekta  “Daudzfunkcionālā centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras
pilsētā” ietvaros.

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vizualizācija

Būvprojekta autors: SIA “Baltex Group”,
arhitekte Dzintra Cīrule
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Finansējuma avots: Valmieras pilsētas
pašvaldības, valsts un
Eiropas Reģionālās
attīstības fonda
finansējums 



SIA “Ekers”

248 977,50 EUR ar PVN

Vecais ūdenstornis
2020.gadā veikts Valmieras vecā ūdens torņa Krišjāņa Valdemāra ielā 1 jumta remonts. Tika atjaunots
bojātais jumta segums un zem tā esošais koka latojums, tādējādi nodrošinot ūdens torņa konstrukciju
saglabāšanos. Tika uzstādīts jauns karoga masts sarūsējušā vietā.

Būvdarbu veicējs:

Būvdarbu izmaksas:

SIA “METĀLA ALIANSE”

19 720,67 EUR bez PVN

Valmieras vecais ūdens tornis Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Ēkas Stacijas ielā 26 pārbūve
2020.gada rudenī tika uzsākta ēkas Stacijas ielā 26 energoefektivitātes paaugstināšana, paredzot tās
ārsienas, cokola un pamatu siltināšanu. Pēc pārbūves ēkai būs samazināts kopējais enerģijas patēriņš,
uzlabots tehniskais stāvoklis un ēka padarīta vizuāli pievilcīgāka.

Ēkas pirmajā stāvā darbojas vairākas sociālās jomas nevalstiskās organizācijas –  biedrība “Kristīgais
žēlsirdības centrs”, kas nodrošina Labdarības zupas virtuvi, Dienas centru bērniem, pakalpojumu
“Mazgāmutis” un sniedz citus sociālos pakalpojumus, kā arī biedrības “Latvijas Sarkanais krusts”
Valmieras nodaļa, kas nodrošina Apģērbu apmaiņas istabas darbību, sniedz pakalpojumu “Veselības
istaba”, izsniedz Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros pārtikas un
higiēnas pakas un darbojas tehnisko palīglīdzekļu nomas punkts.  Pārējos stāvos atrodas dzīvokļi, tajā
skaitā arī vairāki sociālie dzīvokļi, kas tiek piešķirti, ja personai ir nepieciešamība un Valmieras pilsētas
pašvaldības Sociālo lietu pārvalde ir atzinusi par trūcīgām vai maznodrošinātām.

Darbi tiek īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldības ēkās” ietvaros, projekts “Ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes
paaugstināšana”, vienošanās Nr. 4.2.2.0/19/I/002.

Būvdarbu veicējs:

Būvdarbu izmaksas:

Ēka Stacijas ielā 26 pirms pārbūves
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Finansējuma avots:

Finansējuma avots:

Valmieras pilsētas
pašvaldības, valsts un
Eiropas Reģionālās
attīstības fonda
finansējums 

Valmieras pilsētas
pašvaldība



Bērnudārzs "Varavīksne"
Lai atbilstoši pieprasījumam radītu iespēju jaunākā vecuma bērnus nodrošināt ar vietām pašvaldības
dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs, Valmieras pilsētas pašvaldība plāno Valmieras 2.vidusskolas
struktūrvienības pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” grupu paplašināšanu. Pēc bērnudārza
“Varavīksne” telpu paplašināšanas pašvaldība  ar vietu bērnudārzā spēs nodrošināt apmēram 100
bērniem vairāk nekā līdz šim.

Bērnudārza telpas tiks paplašinātas un  atradīsies skolas korpusa trijos stāvos, izbūvējot liftu, pandusu
un vides pieejamības prasībām atbilstošas sanitārās un citas telpas. Tādējādi pēc pārbūves pilnvērtīgi
tiks izmantots viss esošais Valmieras 2.vidusskolas telpu potenciāls. Pārbūvētajā Valmieras
2.vidusskolas korpusā plānots izveidot kopā 12 bērnudārza grupiņas 212 bērniem.

2020.gadā tika izstrādāts bērnudārza telpu pārbūves projekts.

Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienības pirmsskolas
izglītības iestāde “Varavīksne”

Būvprojekta autors: SIA “Campaign”

Pludmales volejbola un futbola laukumi
Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu, airēšanas bāzes “Krāces” teritorijā 2020.gadā tika izveidoti divi
pludmales volejbola laukumi un viens pludmales futbola laukums. Visi laukumi ir publiski brīvi pieejami
fiziski aktīvai brīvā laika pavadīšanai.

Darbu veicējs: SIA “NCC BALTIC”

Ierīkošanas izmaksas: 11 117,00 EUR ar PVN

Aprīkojuma izmaksas: 2 370,00 EUR ar PVN

Pludmales futbola un volejbola laukumi airēšanas bāzē
"Krāces"

Pludmales volejbola laukumu izveide
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Būvprojekta izmaksas:

Finansējuma avots:

Finansējuma avots:

Valmieras pilsētas
pašvaldība

Valmieras pilsētas pašvaldība

87 178,08 EUR ar PVN



Estrāde

2020. gada pavasarī tika atjaunota Valmieras estrādes grīda. Tika veikta veco grīdas koka konstrukciju
demontāža, tika betonēta jauna grīdas pamatne, ierīkota hidroizolācija un izbūvētas jaunas grīdas
konstrukcijas. Estrādes grīdai tika izmantoti Sibīrijas lapegļu dēļi.

Darbu veicējs: SIA "Krafter"

Būvdarbu izmaksas: 53 220,56 EUR ar PVN

Valmieras estrādei uzstādītas jaunas grīdas konstrukcijasValmieras estrādei demontētas vecās grīdas koka
konstrukcijas

Atjaunota Valmieras estrādes grīdaValmieras estrādes grīdas atjaunošana

Loku iela
Lai kvalitatīvi varētu uzlabot grantētās Loku ielas (posmā no Brīvības līdz Burtnieku ielai) virsmas
seguma stāvokli, 2020.gadā ielas posmam izstrādāts lietus ūdens kanalizācijas izbūves projekts.

Loku ielas šis posms ir viens no Valmieras nozīmīgo grantēto ielu posmiem, kam cietā seguma ieklāšana
nav bijusi iespējama neesošas lietus ūdens novadīšanas sistēmas dēļ. Šai ielai virsmas seguma
kvalitatīva un ilglaicīga uzlabošana iespējama pakāpeniski.

Atbilstoši pašvaldības budžetā pieejamajiem līdzekļiem Loku ielas posma lietus ūdens kanalizācijas
izbūvi un cietā virsmas seguma ieklāšanu plānots veikt nākamajos gados.

Būvprojekta autors: SIA “Firma L4”
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Valmieras pilsētas pašvaldībaFinansējuma avots:

Finansējuma avots: Valmieras pilsētas pašvaldība

Būvprojekta izmaksas: 7 199,50 EUR ar PVN



Krāču iela 4
2020.gadā Pārgaujā Krāču ielā 4 tika iekārtots jauns rotaļu un atpūtas laukums, kurā izveidotas trīs
dažādas aktivitāšu zonas.

Krāču iela 4 pirms rotaļu laukuma izbūves Krāču iela 4 rotaļu laukuma izbūves laikā

ROTAĻU LAUKUMI

Teritorijā gar Krāču ielu izveidota rotaļu zona mazākajiem bērniem. Tajā izmantoti materiāli un
atjaunotas iekārtas no rotaļu laukumiem pie Jāņa Daliņa stadiona un Valmieras skeitparka.

Teritorijā gar Pārgaujas ielu izveidota  atpūtas un vingrošanas zona lielākiem bērniem, pusaudžiem
un pieaugušajiem. Arī šī zona izveidota, izmantojot atjaunotas fizisko aktivitāšu ierīces un āra
trenažierus.

Teritorijā gar Tālavas ielu izbūvēta biedrības “For Better” dāvinātā velotrase “BTA Velozinis Pilsēta
B”, kurā paši jaunākie velobraucēji varēs apgūt velobraukšanas iemaņas pilsētvidē.

Labiekārtošanas darbu veicējs: SIA “RST SKRŪVPĀĻI”

Labiekārtošanas darbu izmaksas:

Velotrases "BTA Velozinis Pilsēta B" dāvinājums:

Dendroloģisko stādījumu izmaksas:

38 892,04 EUR ar PVN

8 550,00 EUR

1 164,75 EUR ar PVN, no kurām 700,00 EUR bija Latvijas
Pašvaldību savienības īstenotā Meža dienas 2020 projekta
“Meža nozare: skaista ainava un mežsaimniecība ekonomikai”
finansējums.

Rotaļu laukums Krāču ielā 4 Rotaļu laukums no putna lidojuma. Foto: Jānis Ukass
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Teritorijā paredzēta arī dzeramā ūdens brīvkrāna uzstādīšana. 

Būvprojekta autors: Valmieras pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa



Jāņa Daliņa iela 2
Saistībā ar Jāņa Daliņa stadiona  Jāņa Daliņa ielā 2 pārbūvi bija nepieciešams slēgt stadiona teritorijā
esošo rotaļu laukumu. Pēc stadiona pārbūves tā teritorijā paredzēts arī bērnu rotaļu laukums. Atbilstoši
sportiskajai videi arī rotaļu laukumam bija nepieciešama tematiska ievirze. Tādēļ pārbūvētajā stadiona
teritorijā tiks veidots jauns rotaļu laukums par tēmu "Kustība". Laukumā trijās zonās būs piedāvātas
rotaļu un aktīvās atpūtas iespējas visu vecuma grupu apmeklētājiem. 2020.gada decembrī noslēdzās 
 iepirkums rotaļu laukuma aprīkojuma piegādei un uzstādīšanai pie Jāņa Daliņa stadiona jaunās
vieglatlētikas manēžas. 

Jāņa Daliņa stadiona teritorija pirms pārbūves un rotaļu
laukuma izveides tajā 

Rotaļu laukuma izvietojuma shēma Jāņa Daliņa stadionā
pēc pārbūves

Aktīvās atpūtas un sporta parks Rīgas ielā 43A
2020.gadā, ņemot vērā valmieriešu un nozares profesionāļu ieteikumus, tika izstrādāts būvprojekts
Aktīvās atpūtas un sporta parkam Rīgas ielā 43A. Līdz gada beigām norisinājās tā izbūves iepirkums.
Parkā paredzētas septiņas zonas: skeitparka zona, velo (pumpu) trases zona, skrituļotāju celiņš, rotaļu
laukumi, fitnesa zona, strītbola zona ar pulcēšanās laukumu un tribīnēm, kā arī piknika zona. Parka
izveidi paredzēts paveikt 2021.gadā, un darbi daļēji tiks finansēti ar AS "Latvijas valsts meži"
mērķziedojumu.

Valmieras skeitparks pirms pārbūves Aktīvās atpūtas un sporta parka plānojums pēc teritorijas
pārbūves
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IELAS UN
IETVES



Dakstiņu iela
2020.gadā tika pabeigta iepriekšējā gadā uzsāktā Dakstiņu ielas posmā no Matīšu šosejas līdz Ķieģeļu
ielai būvniecība. Grantētā Dakstiņu iela nodrošina piekļuvi jaunajai katlumājai Dakstiņu ielā 1 no Matīšu
šosejas.

Būvdarbu izmaksas:

Būvdarbu veicējs:

838 386,84 EUR ar PVN

SIA "8CBR"

JAUNAS IELAS

Eksporta iela
2020.gadā tika uzsākta Eksporta ielas būvniecība. Eksporta iela savienos Kauguru ielu ar Dzelzceļa ielu,
nodrošinot piekļuvi industriālajām teritorijām Eksporta ielā 8, Rūpniecības ielā 1 un Dzelzceļa ielā 9. Ielai
daļēji pabeigta apakšzemes komunikāciju izbūve. Darbi turpinās arī 2020./2021.gada ziemā.

2020.gada nogalē Eksporta iela bija izbūvēta tik tālu, lai tajā varētu uzsākt apakšzemes
inženierkomunikāciju izbūvi.

Eksporta ielas teritorija pirms ielas izbūves sākuma Eksporta iela 2020.gada rudenī
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Kauguru iela
2020.gada augusta beigās pēc pārbūves ekspluatācijā tika pieņemta Kauguru iela. Iela pārbūvēta posmā
no krustojuma ar Cēsu ielu līdz Kauguru ielai 3. Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, sakārtotas esošās
komunikācijas, ieklāta asfaltbetona virskārta. Izbūvēta jauna gājēju ietve, kā arī jauns kopīgs gājēju un
velosipēdu ceļš. Ielai uzstādīts energoefektīvs LED apgaismojums, veikta apzaļumošana.

Būvdarbu veicējs:

Būvdarbu izmaksas:

SIA “LIMBAŽU CEĻI”

1 043 900,00 EUR bez PVN

Kauguru iela pirms pārbūves

IELU PĀRBŪVES

Ielas pārbūve tika realizēta Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta
“Atbalsts komercdarbībai – Kauguru ielas pārbūve” ietvaros.

Kauguru iela pēc pārbūves

Rūpniecības iela
Ielas posmam tiks veikta apakšzemes komunikāciju nomaiņa un izbūve, atjaunots ielas apgaismojums,
kā arī tiks ieklāts jauns asfaltbetona virsmas segums. Ielas abās pusēs izbūvēta bruģēta gājēju ietve,
nodrošinot vides pieejamības prasību ievērošanu personām ar speciālām vajadzībām.

Būvdarbu veicējs:

Būvdarbu izmaksas:

SIA “LIMBAŽU CEĻI”

250 000 EUR bez PVN

Rūpniecības iela pirms pārbūves Rūpniecības iela pēc pārbūves
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Mālu iela
Vasarā tika uzsākta Mālu ielas posma no Beātes ielas līdz Matīšu šosejai pārbūve, izbūvējot ielas
apgaismojumu un gājēju un velosipēdistu ceļu. Darbi tiks pabeigti 2021.gada pirmajā pusē.

Visa pārbūvējamā posma labajā pusē virzienā uz Matīšu šoseju ielai tiks izbūvēta gājēju ietve ar
velojoslu. Lai atvieglotu automašīnu kustību, tiks sakārtotas esošās ielas nobrauktuves un pieslēgumi.
Uzlabojot pārredzamību un satiksmes drošību, atbilstoši teritorijas plānojumam tiks izbūvēts jauns
Ganību ielas pieslēgums Mālu ielai, esošo pieslēgumu saglabājot kā piekļuvi atsevišķiem
privātīpašumiem. Pārbūves laikā tiks atjaunotas apakšzemes komunikācijas un izbūvēts LED
apgaismojums.

Līdzšinējais Mālu ielas cietais virsmas segums, kas tika ieklāts 2014.gadā, veicot ielas divkāršo apstrādi
ar šķembām un bitumena emulsiju, bija viens no pirmajiem, kam eksperimentālā kārtā cietais virmas
segums tika iegūts ar šo divkāršās virsmas apstrādes metodi. Ielas posma ekspluatācija pierādīja, ka
šāds cietā seguma veids nav piemērots ielām ar intensīvu automašīnu satiksmi, tāpēc pēc pārbūves ielas
posmam būs asfaltbetona segums.

Būvdarbu veicējs:

Būvdarbu izmaksas:

SIA “ASFALTBŪVE”

496 596,22 EUR ar PVN

Būvuzraudzība: SIA “GEO CONSULTANTS”

Būvuzraudzības izmaksas: 6 050,00 EUR ar PVN

Mālu iela pirms pārbūves Mālu ielas pārbūve pirms ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma

Teodora Ūdera, Tālavas un Kāpu ielas pārbūve
2020.gadā uzsākta grantēto Teodora Ūdera, Tālavas un Kāpu ielas pārbūve. Tā paredz ielu apakšzemes
komunikāciju sakārtošanu, lietus kanalizācijas izbūvi, ielu pamatnes izbūvi un ielu brauktuvju
asfaltēšanu. Visā Teodora Ūdera un Tālavas ielas garumā, lielākoties, labajā pusē tiek izbūvētas gājēju
ietves. Pie bērnudārza “Krācītes” uzsākta 28 automašīnu stāvvietu izbūve. Atsevišķās vietās, kur to ļaus
apakšzemes komunikāciju izvietojums, plānoti jauni koku stādījumi, plānots atjaunot vēsturiskos Krāču
kakta ceriņu stādījumus. Ielām būs jauns LED ielas apgaismojums. Pie mākslinieka Teodora Ūdera mājas
Teodora Ūdera ielā 9 un dzejnieka Jāņa Ziemeļnieka mājas Pārgaujas ielā 5 ielu pārbūves projekts
paredz bruģētu laukumiņu ierīkošanu, tādējādi sagatavojot vietu perspektīvai abu nozīmīgo personu
piemiņas turpināšanai.

Būvdarbu veicējs:

Būvdarbu izmaksas:

SIA “ASFALTBŪVE”

496 596,22 EUR ar PVN
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Būvuzraudzība: SIA “GEO CONSULTANTS”

Būvuzraudzības izmaksas: 6050,00 EUR ar PVN

Teodora Ūdera iela pirms pārbūves Tālavas iela gar PII "Krācītes" 2020.gada nogalē

Asfaltētais Kāpu ielas posms 2020.gada nogalē Teodora Ūdera un Tālavas ielas krustojuma pārbūve

Dārza iela
Saistībā ar siltumtrases un inženierkomunikāciju būvdarbiem šogad tika uzsākta arī Dārza ielas posma
no Rīgas līdz Beātes ielai pārbūve. Dārza ielai tiek izbūvēta ar veloceliņu savietota gājēju ietve, jaunas
automašīnu stāvvietas pie ēkas Dārza ielā 6 un jauns LED apgaismojums. Ielai ieklāta asfaltbetona
apakškārta. Pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma pavasarī ielai tiks ieklāta asfaltbetona virskārta,
veikti pārbūves noslēguma darbi.

SIA “Valmieras ūdens” Eiropas Kohēzijas fonda
līdzfinansētā projekta “Siltumenerģijas pārvades
sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” ietvaros
Dārza ielā veica ūdensapgādes, kanalizācijas un
lietus ūdens kanalizācijas pārbūvi, kā arī jaunas
siltumtrases izbūvi.

Būvdarbu veicējs:

Būvdarbu izmaksas:

SIA “LIMBAŽU CEĻI”

360 217,00 EUR

 Dārza ielas pārbūve
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Dzelzceļa iela
Decembrī tika veikti sagatavošanās darbi, lai janvāra sākumā varētu uzsākt Dzelzceļa ielas posma no
Rūpniecības ielas līdz būvniecībā esošajai Eksporta ielai pārbūvi.Pēc tās tiks uzlabota piekļuve Dzelzceļa
ielā bāzētajiem uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī Dzelzceļa iela kļūs par Stacijas galā
bāzēto uzņēmumu komerctransportam nozīmīgu savienojošo infrastruktūru ar pilsētas apvedceļu
virzienā uz Cēsu pusi. 

Ielai tiks izbūvēta slēgta tipa lietus ūdens kanalizācija, apgaismojums ar LED tipa gaismekļiem. Darbu
laikā paredzēts nojaukt gar jaunizbūvējamo Dzelzceļa ielas pieslēgumu uz Dzelzceļa ielu 9 esošos
demontētās siltumtrases dzelzsbetona balstus.

Būvdarbu veicējs:

Būvdarbu izmaksas:

SIA “8 CBR”

758 777,56 EUR ar PVN

Būvuzraudzība: SIA “RS Būvnieks”

Būvuzraudzības izmaksas: 11 434,50 EUR ar PVN

Dzelzceļa ielas pārbūve ir daļa no aktivitātēm
projektā “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā
– 1.kārta”, kas tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Dzelzceļa iela pirms pārbūves
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Oktobra sākumā noslēdzās šogad plānotā Valmieras grantēto ielu virsmas divkārtu apstrāde ar
šķembām un bitumena emulsiju. Cieto virsmas segumu ieguva Ezera, Dauguļu, Dikļu, Krasta, Parka,
Ūdru un Upes iela, Vienības iela posmā no Austrumu līdz Brīvības ielai, Lazdu, Pilātu, Jāņa Ziemeļnieka,
Sporta un Skolas iela, kā arī Ausekļa, Straupes un Ūdens iela. Grantēto ielu virsmas divkārtu apstrāde ar
škembām un bitumena emulsiju 2020.gadā tika veikta kopā 5,145 km līdz šim grantēto ielu.

GRANTĒTĀS IELAS

Krasta iela

Ielu virsmas divkārtu apstrāde notika to brauktuvju uzturēšanas darbu ietvaros, neparedzot ielu, to
piebrauktuvju pārbūvi. Apstrādes rezultātā ielu brauktuves klāj cietais virsmas segums.  Visām
grantētajām ielām pirms to apstrādes tika veikta arī apakšzemes komunikāciju skataku vāku pārbūve
atbilstoši ielu ar cieto virsmas segumu vajadzībām.

Būvdarbu veicēji:

Būvdarbu kopējās izmaksas:

SIA “Imberteh” un SIA “Valkas ceļi”

454 380,35 EUR ar PVN

Dauguļu iela

Ausekļa iela Dikļu iela

Ezera iela Jāņa Ziemeļnieka iela
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Lazdu iela Parka iela

Pilātu iela Skolas iela

Sporta iela Straupes iela

Ūdru iela Upes iela
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IETVES
Apvienots gājēju un velobraucēju ceļš Rubenes ielā
Lai uzlabotu gājēju un velobraucēju drošību un veidotu Valmieras velotīkla nepārtrauktību, Rubenes
ielas posmā no Beātes līdz Georga Apiņa ielai 2020.gada rudenī tika uzsākta apvienotā gājēju un
velosipēdu ceļa būvniecība.

Rubenes ielas labajā pusē kopīgais gājēju un velosipēdu ceļš tiek būvēts ielas labajā pusē, kur iepriekš
gājēju ietve nebija izbūvēta, tādējādi veidojot nepārtrauktu velosipēdistu un gājēju plūsmu.

Būvdarbus plānots pabeigt 2021.gada pavasarī.

Būvdarbu veicējs:

Būvdarbu izmaksas:

SIA “Kvinta BCL”

205675,01 EUR ar PVN

Topošā Rubenes ielas ietve būvdarbu sākumā Jaunais Rubenes ielas apvienotais gājēju un velosipēdistu
ceļš pirms būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma

Apvienots gājēju un velobraucēju ceļš Valkas ielā
Apvienota gājēju un velobraucēju ceļa izbūve 2020.gada rudenī tika uzsākta arī Valkas ielas posmā no
Raiņa līdz Tērbatas ielai. Esošā ietve tiek pārbūvēta par kopīgu gājēju un velosipēdu ceļu, vienlaikus
sašaurinot Valkas ielas brauktuvi līdz 7,5m platumam.

Būvdarbus plānots pabeigt 2021.gada pavasarī.

Būvdarbu veicējs:

Būvdarbu izmaksas:

SIA “NCC BALTIC”

325214,73 EUR ar PVN

Topošā Valkas ielas ietve pirms būvdarbu tehnoloģiskā
pārtraukuma

Topošā Valkas ielas ietve būvdarbu sākumā
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DROŠĪBAS SALIŅAS
Gājēju drošības saliņa uz Matīšu šosejas
Lai uzlabotu gājēju drošību, šķērsojot ielu, 2020.gada rudenī tika uzbūvēta gājēju drošības saliņa uz
gājēju pārejas Matīšu šosejā pie Mālu ielas.

Būvdarbu veicējs:

Būvdarbu izmaksas:

SIA "RST SKRŪVPĀĻI"

14528,99 EUR ar PVN

Matīšu šosejas gājēju pāreja pirms drošības saliņas izbūves Uz Matīšu šosejas gājēju pārejas izbūvēta drošības saliņa

Gājēju drošības saliņa uz Rubenes ielas
Lai uzlabotu gājēju drošību, šķērsojot ielu, 2020.gada rudenī tika uzbūvēta gājēju drošības saliņa uz
gājēju pārejas Rubenes ielā pie pirmsskolas izglītības iestādes "Ezītis".

Būvdarbu veicējs:

Būvdarbu izmaksas:

SIA "RST SKRŪVPĀĻI"

13 730,39 EUR ar PVN

Rubenes ielas gājēju pāreja pirms drošības saliņas izbūves Uz Rubenes ielas gājēju pārejas izbūvēta drošības saliņa
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2020.gadā Mujānu ielā līdz Nauču ielai un Mazajā Šķūņu ielā tika izbūvēts jauns ielu apgaismojums.
Pagaidu apgaismojums izbūvēts Vanšu tiltam pār Gauju. Gada nogalē publiskais apgaismojums tika
ierīkots gar Jāņparka galvenajiem celiņiem.   

Gada nogalē tika uzsākta arī 452 nātrija gāzizlādes ielu apgaismojuma spuldžu nomaiņa pret
energoefektīvajām gaismu izstarojošajām diodēm LED ar viedajiem sensoriem un viedo apgaismojuma
vadības sistēmu.  Tā nodrošina apgaismojuma intensitātes automātisku samazināšanu, ja tuvumā nav
gājēju un citu satiksmes dalībnieku.
 
Pēc apgaismojuma sistēmas uzlabojumu veikšanas energoefektīvs LED apgaismojums būs uzstādīts
64,8% no pilsētas apgaismojuma kopējā tīkla. 

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem viedās tehnoloģijas Valmieras pilsētas ielu apgaismojuma
infrastruktūrā ievieš SIA “WOLTEC” par kopējo līgumsummu 704 864,97 EUR ar PVN. Darbus paredzēts
paveikt līdz 2021.gada februārim.

LED apgaismojuma ierīkošana notiek projekta “Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas
apgaismojuma sistēmā” (līguma Nr. EKII–3/30) ietvaros, ko paredzēts līdzfinansēt ar Emisiju kvotu
izsolīšanas instrumenta finansējumu. 

APGAISMOJUMS

LED apgaismojuma nomaiņas būvdarbu veicējs:

LED apgaismojuma ierīkošanas izmaksas:

SIA "WOLTEC"

704 864,97 EUR ar PVN

Energoefektīvā LED apgaismojuma laterna Valmieras
rātslaukumā
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Lai nodrošinātu lietus ūdens noteci un varētu veikt cietā seguma ieklāšanu, 2020.gada vasarā ielām bez
izteikta reljefa – Sporta ielai posmā no Jāņparka līdz Mednieku ielai un Skolas ielai posmā no Sporta līdz
Amatnieku ielai – pirms cietā seguma ieklāšanas tika izbūvēta lietus ūdens kanalizācija un drenāža.

Pirms tam šiem ielu posmiem bija daļēji izbūvēti sāngrāvji ar nepilnvērtīgi funkcionējošām caurtekām,
vai arī sāngrāvji nebija izbūvēti vispār. Lietus un pazemes ūdens uzkrājās ielu malās, uz brauktuves, kā
arī dzīvojamo māju pagalmos un pagrabos. Cietā seguma ieklāšana, veicot divkārtu apstrādi ar šķembām
un bitumena emulsiju, ielām nebija iespējama. 

Lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanai tika izbūvēts lietus ūdens drenāžas kolektors no
caurulēm ar betona akām un drenāžas cauruļu tīklu ielām piegulošās zaļās teritorijas lietus ūdens un
gruntsūdens līmeņa regulēšanai.

INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS
Lietus ūdens kanalizācija un drenāža

Būvdarbu veicējs:

Būvdarbu izmaksas:

SIA "RST SKRŪVPĀĻI"

13 730,39 EUR ar PVN

Sporta iela pirms lietus kanalizācijas sakārtošanas Sporta iela pēc lietus kanalizācijas sakārtošanas un cietā
seguma ieklāšanas

Lai Gaujas labā krasta Valmieras apkaimēm varētu piegādāt katlumājā Dakstiņu ielā 1 ražoto
siltumenerģiju un savienotu jaunās katlumājas Dakstiņu ielā 1 ar esošās katlumājas Rīgas ielā 25
siltumtīkliem, 2020.gadā siltumtrases izbūves darbi notika Limbažu, Dārza un Beātes ielā. Siltumtrases
izbūve Beātes un Dārza ielā tika veikta kopā ar kanalizācijas tīkla posmu un ūdensvada izbūvi.

Siltumtrases izbūvi finansē SIA "Valmieras ūdens" Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā
projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019) ietvaros. 

Siltumtrašu izbūve

Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 2021. gada jūlijam.

Būvdarbu veicējs:

Būvdarbu izmaksas:

SIA "WOLTEC"

1 725 185,71 EUR bez PVN
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Siltumtrases izbūve Dārza un Beātes ielā Beātes ielas asfaltēšana pēc siltumtrases izbūves
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INDUSTRIĀLĀS
TERITORIJAS



Lai nodrošinātu investīcijām un komercdarbības veidošanai pievilcīgas vides pieejamību un sekmētu
jaunu darbavietu radīšanu, 2020.gadā  tika uzsākta Rūpniecības un Eksporta ielas industriālās teritorijas
izveide, paredzot ilgstoši neizmantotu, degradētu rūpniecisko teritoriju sakārtošanu saskaņā ar
prasībām, kādas ir investīciju piesaisti un ekonomisko izaugsmi veicinošai videi.  Darbi notiek bijušā
Valmieras gaļas kombināta teritorijā Rūpniecības ielā 1, Eksporta ielas 8 teritorijā un bijušajā mazuta
saimniecībā Dzelzceļa ielā 9. 

2020.gadā tika uzsākti būvdarbi Eksporta ielas 8 teritorijā un maģistrālā lietus ūdens kolektora pārbūve,
kas novadīs lietus ūdeņus no visa šī pilsētas rajona. Zemes vienībai Eksporta ielā 8, kam ir apgrūtināta
piekļuve un nav izbūvēta nepieciešamā infrastruktūra, uzsākta inženierkomunikāciju pievadu izbūve un
transporta infrastruktūras – pievedceļu, cietā seguma laukumu un publisku stāvlaukumu – izbūve.

Zemes vienībā Rūpniecības ielā 1 atradās 26 ēkas un būves, no kurām tikai sešām atjaunošana un
pārbūve ir ekonomiski pamatojama. Tādēļ teritorijas sakārtošanas pirmā un otrā kārta paredz 20 būvju
nojaukšanu. 2020.gadā uzsākta neatjaunojamo būvju nojaukšana. 

2020.gadā nojauktas un demontētas arī bijušās mazuta saimniecības Dzelzceļa ielā 9 teritorijā esošās
ēkas, rezervuāri, cisternas un konstrukcijas. Uzsākta teritorijas piesārņojuma sanācija. 

Ar industriālo teritoriju attīstību saistīta arī jaunās Eksporta ielas izbūve un 2020.gada nogalē uzsāktā
Dzelzceļa ielas pārbūve. 

Teritoriju izveidei Valmieras pilsētas pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru par projektu "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā - 1.kārta" un "Industriālo teritoriju
attīstība Valmierā - 2.kārta" īstenošanu, paredzot piesaistīt Eiropas Savienības Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējumu. 

Visas ar industriālo teritoriju izveidi saistītās aktivitātes plānots pabeigt līdz 2022.gada beigām.
Rūpniecības ielā 1 tiks turpināta ekspluatācijai nederīgu ēku nojaukšana, kā arī plānota jaunas ražošanas
ēkas būvniecība. Lai Rūpniecības un Eksporta ielas industriālajā teritorijā būtu pieejama visa
uzņēmējdarbībai nepieciešamā infrastruktūra, projekts paredz arī industriālo elektroenerģijas
pieslēgumu ierīkošanu un ar tiem saistītās jaudas palielināšanu, kā arī kanalizācijas un ūdensapgādes
infrastruktūras izbūvi teritorijā. Lai nodrošinātu piekļuvi revitalizētajai rūpnieciskajai teritorijai,
paredzēta arī Rūpniecības ielas pārbūve tās posmā līdz Kauguru ielai. Bijušā Valmieras gaļas kombināta
teritorijā paredzēta Rūpniecības un Eksporta ielas savienojošas iebrauktuves izbūve, kā arī publiskā
automašīnu stāvlaukuma izbūve 43 automašīnām. 

Rūpniecības un Eksporta ielas industriālā
teritorija

Degradēto būvju nojaukšana un sanācija bijušajā mazuta
saimniecībā Dzelzceļa ielā 9

Degradēto būvju nojaukšana bijušajā mazuta saimniecībā
Dzelzceļa ielā 9
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Degradētu būvju nojaukšana Rūpniecības ielā 1 Industriālo teritoriju izveide Eksporta ielā 8

Iedzīvotāju ērtībām un dzīves kvalitātes uzlabošanai Valmierā 2020.gadā noritēja daudzveidīgi pilsētas
infrastruktūras būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbi gan ielu infrastruktūrā, gan atpūtas
infrastruktūrā, gan atpūtas, sporta, izglītības un saimnieciskajos infrastruktūras objektos, aptverot visu
pilsētas teritoriju. Lielāko objektu izvietojums kartē aplūkojams zemāk redzamajā attēlā. 
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