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Ievads
Valmieras pilsētas attīstības programma 2015.-2020. gadam (turpmāk – Attīstības
programma) ir Valmieras pilsētas pašvaldības vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteiktas pilsētas attīstības prioritātes un rīcības virzieni, sasniedzamie
rezultāti un attīstības programmas uzraudzības kārtība. Attīstības programma tika apstiprināta
ar Valmieras pilsētas pašvaldības 29.12.2014. domes lēmumu Nr.435 (protokols Nr.21, 6.§).
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Attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības kārtībā noteikts, ka monitorings jeb
ikgadējais uzraudzības ziņojums tiek sagatavots reizi gadā, tas veido saikni ar nākamā gada
budžeta plānošanu. Sagatavoto ziņojumu izskata un apstiprina Valmieras pilsētas pašvaldības
dome. Sabiedrība par to tiek informēta ar pašvaldības publiskā pārskata starpniecību.
Ikgadējais uzraudzības ziņojums par 2019.gadu izstrādāts ar mērķi – izvērtēt teritorijas
attīstības progresu, attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto, lai pārliecinātos, ka
faktiskā aktivitāšu norise atbilst plānotajam.
Ikgadējais uzraudzības ziņojums sastāv no sekojošām sadaļām:
-

vispārīgs pašvaldības attīstības raksturojums un pašreizējās situācijas novērtējums;

-

statistisko rādītāju analīze;

-

pārskats par periodā paveikto;

-

secinājumi un priekšlikumi darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos
rādītājus.
Ikgadējo uzraudzības ziņojumu izskata un apstiprina Valmieras pilsētas pašvaldības

domes sēdē, un publicē mājas lapā www.valmiera.lv.

1. Valmieras pilsētas attīstības raksturojums
Valmiera ir viena no deviņām lielajām Latvijas Republikas pilsētām un Vidzemes reģiona
administratīvais un ekonomiskās attīstības, izglītības, kultūras un sporta centrs. Valmiera
atrodas 107 km no galvaspilsētas Rīgas un 50 km no Igaunijas robežas. Pēc platības un
iedzīvotāju skaita tā ir astotā lielākā republikas pilsēta. Saskaņā ar Ministru kabineta
grozījumiem 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.154 “Noteikumi par republikas pilsētu un
novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu” (grozījumi stājās spēkā
12.08.2015.) Valmieras pilsētai tika aktualizēta administratīvā robeža, t.i., Valmieras pilsētas
teritorijai tika pievienotas 7 Beverīnas novada zemes vienības ar kopējo platību 117,4 ha, tā
rezultātā Valmieras pilsētas platība no 2015.gada ir 19,35 km2.
Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.-2030. gadam definētie
stratēģiskie mērķi:
1) Iedzīvotāju labklājība - pieaug pilsētas iedzīvotāju labklājība.
2) Personības izaugsme - izglītota, aktīva, radoša uz veselīgu un videi draudzīgu
dzīvesveidu orientēta sabiedrība.
3) Uzņēmējdarbības attīstība - investīciju piesaisti un ekonomisko izaugsmi veicinoša
vide, nacionāli un starptautiski konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība.
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4) Funkcionāla, estētiska un dabas vērtības iekļaujoša pilsētvide - inovatīva, videi
draudzīga un līdzsvarota pilsētvide.
5) Iedzīvotāju sociālā un fiziskā drošība - darba, dzīvesvietas, veselības aprūpes un
sociālo pakalpojumu pieejamība drošā pilsētā.
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1.1. Vidēja termiņa prioritāšu novērtēšanai kopējie sasniedzamie rezultāti
Npk.

1.
2.
3.

Rādītājs

Iedzīvotāju skaits
Bērnu skaits (vecumā līdz
6 gadiem)
Bērnu skaits (vecumā no 7
līdz 18 (neieskaitot) gadu
vecumam)

Rādītāja vērtība bāzes gadā

24 865

Palielinās ↑

PMLP

Gadi

2014 VII

25 513
(faktiski 32 120)*

01.01.2020.

2014 VII

1 920

01.01.2020.

2071

Ir stabili →

PMLP

2014 VII

2 602

01.01.2020.

2818

Ir stabili →

PMLP

-0,528

2018.gada
dati

- 0,303**1

2020.gads

Uzlabojās ↑

RAIM

Palielinās ↑

CSP

2013
Vieta starp Latvijas
Republikas nozīmes
pilsētām (pēc TAL
indeksa)
Ekonomiski aktīvo tirgus
sektora vienību skaits

Avots

Vērtība

Pašvaldības budžeta
kapacitātes rādītājs

5.

Līdzšinējā
attīstības
tendence

Gads

Teritorijas attīstības līmeņa
indekss

4.

2020. gadā
sasniedzamais
rezultāts

Rādītāja vērtība pārskata
gados

4**

2012

1 874

Vērtība

0,328

0,0971

2018.gada
dati

3

2018.gada
dati

2 227

1*

Atbilstoši 24.04.2014. pētījumā “Vidzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas” norādītajam “Valmiera ir viena no republikas pilsētām ar vislielāko tādu iedzīvotāju īpatsvaru
(25,9%), kas dzīvo Valmierā, bet dzīvesvietu ir deklarējuši citur”

** Informācija no Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada
plānošanas perioda līdzfinansēto projektu īstenošanai” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) versija uz 14.10.2014.

6.

7.
8.
9.

Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumi budžetā
uz 1 iedzīvotāju (euro)
Bezdarba līmenis (pēc
iedzīvotāju skaita
darbspējas vecumā)
Iedzīvotāju skaits
darbspējas vecumā
Iedzīvotāju apmierinātība
ar dzīvi Valmierā

2013

545

2018.gads

689,95

Ir stabili →

RAIM

2013

4,7%

31.12.2019.

3,2%

Nepalielinās →

NVA

2014 VIII

16 159

2019.gads

13 669

Ir stabili →

CSP

2013

89%

2019.gads

94,6%

Ir stabili →

Pašvaldības
aptaujas dati

Vieni no svarīgākajiem pilsētas attīstības raksturojošajiem rādītājiem ir ekonomiski
aktīvo tirgus sektora vienību skaits, bezdarba līmenis un iedzīvotāju apmierinātība ar
pašvaldības darbu.
Valmieras pašvaldības virsmērķis ir iedzīvotāju labklājības celšana, tostarp deklarēto
iedzīvotāju skaita palielināšana pilsētā. Laika posmā no 2014.gada līdz 2019.gadam
iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 648, kaut gan pozitīvi atzīmējama ir tendence, ka pēdējo
gadu laikā deklarēto iedzīvotāju skaits palielinās. Jāpiebilst, ka iedzīvotāju skaits samazinās
visā Latvijā, to ietekmē dabiskā kustība (starpība starp dzimušajiem un mirušajiem), gan
mehāniskā kustība (starpība starp iebraukušajiem un izbraukušajiem).
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Valmierā

25 680

25 344

25 093

24 818

24 856

24 865

% no
Latvijas
iedzīvotāju
kopskaita

1,18

1,17

1,17

1,17

1,18

1,19

Latvijā

2 180 293

2 160 125

2 144 763

2 129 320

2 109 742

2 083 363

1.tabula Iedzīvotāju skaits Valmierā un Latvijā. Avots: PMLP dati

Papildus jānorāda, ka iedzīvotāju skaita dinamika tiek vērtēta pēc PMLP sniegtajiem
datiem par Valmieras pilsētā savu dzīvesvietu deklarējušiem iedzīvotājiem. Vienlaikus jāņem
vērā, ka pārējie dati – darbavietu skaits uz 1000 iedzīvotājiem, ekonomiskā aktivitāte pilsētā,
izglītības iestāžu piepildījums u.c., liecina, ka faktiskais iedzīvotāju skaits Valmieras pilsētā ir
daudz lielāks par oficiālajiem PMLP datiem un šobrīd jau tas ir aptuveni 30 000. Lielā
starpība skaidrojama gan ar deklarēšanās sistēmas nepilnībām, gan arī ar faktu, ka pilsētā
praktiski nav brīvu dzīvojamo telpu, kas bieži vien ir lielākais šķērslis faktiskās dzīvesvietas
deklarēšanai.
Uzņēmējdarbības jomā ir vērojama pozitīva tendence, jo 2018.gadā ekonomiski aktīvo
tirgus sektora vienību skaits bija tikai par 10 vienībām zemāks nekā 2017.gadā, īpaši, ņemot
vērā, ka 2015.gadā Uzņēmumu reģistrs uzsāka vairāku pasākumu īstenošanu, ar mērķi
sakārtot uzņēmējdarbības vidi, t.sk., likvidēt un izslēgt no reģistra neaktīvos uzņēmumus.
Salīdzinot rādītāja vērtību bāzes gadā, kas ir 2012.gads, ekonomiski aktīvo tirgus sektora
vienību skaits ir palielinājies par 225 vienībām. Valmiera ir industriāla pilsēta, kurā ir
salīdzinoši daudz lielu rūpniecības uzņēmumu. Ņemot vērā uzņēmumu darbības stabilitāti, to
konkurētspēju ārvalstu tirgos un lielo jaunizveidoto uzņēmumu īpatsvaru, pilsēta uzskatāma
par Vidzemes uzņēmējdarbības centru.

1.attēls. Ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību skaits pēc iedalījuma pa grupām. Avots: CSP
(nelielā skaita īpatsvara dēļ attēlā netiek uzrādītas zemnieku un zvejnieku saimniecības (1710) un valsts un pašvaldības budžeta iestādes (6-4)
Dati 1.attēlā uzskatāmi parāda, kā mainījies ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību
skaits pēc iedalījuma pa grupām laika posmā no 2013. līdz 2018. gadam. Vislielākais
ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību skaits ir komercsabiedrību un saimniecisko darbības
veicēju/pašnodarbināto personu grupā. Vismazākais – pašvaldību un valsts budžeta iestāžu
grupā. 2018.gadā bija 892 pašnodarbinātās personas, 103 individuālie komersanti, 1044
komercsabiedrības, 15 zemnieku un zvejnieku saimniecības, 167 fondi, nodibinājumi un
biedrības, 2 valsts budžeta iestādes un 2 pašvaldību budžeta iestādes.
2019.gadā Valmieras pilsētā bezdarba līmenis (reģistrēto bezdarbnieku skaits pret
iedzīvotāju skaitu darbspējas vecumā) ir palicis praktiski nemainīgs salīdzinot ar 2018.gadu.
Ņemot vērā, ka vasaras un ziemas mēnešos bezdarba līmenis ir atšķirīgs, to precīzāk raksturo
dinamika visa pārskata periodā (skatīt 2.attēlu).

2. attēls. Bezdarba līmenis Valmieras pilsētā (izteikts %). Avots: LR Nodarbinātības valsts
aģentūra.
Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotie statistikas dati liecina, ka Valmierā ir
viszemākais bezdarba līmenis valstī starp republikas nozīmes pilsētām, otrs zemākais ir Rīgai
(3,3%).
Valmieras iedzīvotāju aptaujā par 2019.gadu tika noskaidrots, ka 94,6% iedzīvotāju ir
apmierināti ar dzīvi pilsētā, kas ir par 5,6% vairāk, salīdzinot ar 2013.gadu un par 0,4%
mazāk nekā aptaujā par 2018.gadu.
Iedzīvotāji atzinīgi novērtējuši 2019.gadā paveiktos ielu un ietvju remontdarbus
(piemēram, grantēto ceļu savrupmāju rajonos virsmas apstrāde, gājēju ietves izbūve no
Dzirnavu ezeriņa līdz Raiņa ielai), Valmieras peldbaseina būvniecība un Dzelzs tilta klāja
maiņa. Novērtējot lielākos Valmierā uzsāktos darbus, respondenti par nozīmīgākajiem atzinuši
Jāņa Daliņa stadiona pārbūvi un vieglatlētikas manēžas būvniecību, Valmieras Viestura
vidusskolas pārbūvi un jaunas sporta halles būvniecību, Leona Paegles ielas savienošana ar
apvedceļu. Kā svarīgākos plānotos darbus iedzīvotāji uzskata vēl divu daudzdzīvokļu īres
namu izbūvi, Valmieras Kultūras centra pārbūvi un Gaujas krasta promenādes izveidi.
Viens no iedzīvotāju labklājības raksturojušiem rādītājiem ir vidējā darba alga. Tās
izmaiņas Valmieras pilsētā laikā no 2016.gada līdz 2019.gadam attēlotas 2.tabulā.

Darba sektors

Mēneša vidējā neto darba samaksa
pa sektoriem (EUR, CSP)

pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar
nodarbināto skaitu <50
sabiedriskajā sektorā
vispārējās valdības sektorā
valsts struktūrās
pašvaldību struktūrās
privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50

2016

2017

2018

2019

599

648

728

774

530
517
0
519
678

575
565
0
560
729

637
629
0
627
825

685
679
0
688
861

2.tabula Strādājošo mēneša vidējā neto darba samaksa Valmierā, Avots: CSP
Tendence ir pozitīva – kopumā vidējā neto darba samaksa Valmieras pilsētā palielinās.
2019.gadā, salīdzinot ar 2018.gadu minimālā mēneša alga ir palielinājusies par 50 EUR, tas ir,
2019.gadā minimālās mēneša algas apmērs ir 430 EUR. Pēc CSP datiem 2019.gadā, salīdzinot
ar iepriekšējo gadu, patēriņa cenas pieauga par 2,6%.

1.2. Vidēja termiņa prioritāšu novērtēšanai sasniedzamie rezultāti
1. tabula
Npk
.

Rādītājs

Bāzes
gads

Bāzes gada
vērtība

Pārskata
gads - 2019

Līdzšinējā
attīstības
tendence

2020. gadā
sasniedzamais
rezultāts

Avots

Ir stabili →

VIIS,
ViA

Konkurētspējīga visu līmeņu izglītības piedāvājuma nodrošināšana (SV-1)

Izglītības iestāžu audzēkņu skaits uz
01.09.:
- pirmsskolas izglītības iestādes

1.

- vispārējās izglītības iestādes
- Valmieras tehnikums un Valmieras
Dizaina un mākslas vidusskola
- Vidzemes Augstskola

2014 IX

1 596

1 625

3 759

4 281

604

724

987

715

Valmiera vēsturiski ir izveidojusies par reģiona administratīvo centru arī jautājumos, kas saistīti ar izglītību. Pilsētā ir pārstāvēta visu
līmeņu izglītība, sākot no pirmsskolas līdz pat mūžizglītībai. Darbojas profesionālās un augstākās izglītības iestādes. Valmieras pilsētā
pirmsskolas izglītības programmas tiek īstenotas deviņās izglītības iestādēs, no tām septiņas ir pašvaldības dibinātas pirmsskolas izglītības
iestādes (trīs iestādēm ir arī atsevišķas struktūrvienības), divas izglītības iestādes (viena vidējā un viena speciālā), kurās cita starpā tiek īstenotas
arī pirmsskolas izglītības programmas, kā arī divas privātās izglītības iestādes. Salīdzinot ar bāzes gadu, audzēkņu skaits Valmieras pirmsskolas
izglītības iestādēs pieaug.

Valmieras pilsētā pamata un vidējā izglītība tiek nodrošināta septiņās vispārējās izglītības iestādēs, no kurām divas ir sākumskolas.
Valmieras 2.vidusskolā tiek īstenota arī vakara (maiņu) un neklātienes izglītības programmas. Pilsētā ir arī viena speciālās izglītības iestāde –
Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs. Kopējais audzēkņu skaits vispārējās izglītības iestādēs ir palielinājies.
Pašvaldība 2019.gadā ir pabeigusi Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas pārbūves darbus, un turpinās
dienesta viesnīcas (1.kārta) pārbūves darbi, kas daļēji tika finansēti ar ES fondu līdzfinansējumu. Ir sagatavots projekta iesniegums par Valmieras
Valsts ģimnāzijas modernizāciju un dienesta viesnīcas (2.kārta) pārbūvi. Tiek turpināts darbs pie vairākiem būvprojektiem, kas saistīti ar
izglītības iestāžu funkcionalitātes uzlabošanu – Valmieras Mūzikas skolas mēģinājumu zāles izbūve, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas –
attīstības centra sporta zāle, Valmieras 5.vidusskolas teritorijas labiekārtošana.
Profesionālās izglītības iestādēs – Valmieras tehnikumā un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā vērojama pozitīva tendence.
2019./2020. mācību gadā 724 audzēkņi apgūst izglītību: Valmieras tehnikumā 615 audzēkņi, bet Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas
klasēs - 109 audzēkņi.
Augstāko izglītību Valmierā piedāvā Vidzemes Augstskola. Augstskola ir dibināta 1996.gadā, un pašlaik tā piedāvā 16 studiju
programmas šādos studiju virzienos: biznesa vadība, informācijas tehnoloģijas, inženierzinātnes, komunikācija un mediji, pārvaldība un tūrisms.
Augstskolas studentu skaits pārskata periodā ir samazinājies no 987 audzēkņiem uz 715. Lai palielinātu studentu skaitu pēdējos gados veikta
augstskolas organizatoriskā pilnveide, t.sk. fakultāšu optimizācija, tajā pašā laikā lielāku uzsvaru liekot tieši uz zinātnisko pētniecību un tās
attīstību nākotnē. Tāpat studentu piesaistē ir būtisks budžeta vietu skaits. Studenti bieži izvēlās studēt citās augstskolās, kurās ir lielāks valsts
finansēto budžeta vietu skaits.
2016.gadā tika izstrādāta un apstiprināta Valmieras pilsētas Izglītības nozares attīstības stratēģija 2016.–2020.gadam, kas nosaka pilsētas
turpmāko virzību izglītības jomas pārvaldībā un attīstīšanā. 2017.gadā ir izstrādāta un apstiprināta Karjeras attīstības atbalsta stratēģija, kuras
pilnvērtīga ieviešana ir uzsākta 2018.gadā. Daļa no karjeras atbalsta stratēģijā noteikto pasākumu tiks īstenota, izmantojot Urban Innovative
actions programmas projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (Next Generation Micro Cities of Europe) līdzfinansējumu. Minētā
projekta, kas tiek īstenots sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi, galvenais mērķis ir veicināt Ventspils un Valmieras ekonomiku un biznesa vidi,

projektā ieviešot inovatīvus risinājumus, kā attīstīt darba spēka prasmes un kapacitāti, sniegt labvēlīgus priekšnosacījumus uzņēmējdarbības
attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai
Rīcības virziena ietvaros izvirzītā prioritāte: pieejama konkurētspējīga un vispusīga visu līmeņu izglītība.
Rīcības virziena ietvaros izvirzītie uzdevumi:


S-1-1 Kvalitatīvas izglītības satura nodrošināšana, kompetences centru attīstība un ekselences tīklojums,



S-1-2 Daudzveidīgas interešu izglītības, karjeras izglītības, mūžizglītības, tālākizglītības un neformālās izglītības nodrošināšana,



S-1-3 Izglītības iestāžu darbinieku kompetences un izaugsmes veicināšana,



S-1-4 Mūsdienīga izglītības iestāžu infrastruktūra, kvalitatīvas izglītības vides un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana,



S-1-5 Profesionālās un augstākās izglītības, kompetences centru un zinātniskās pētniecības attīstība, izglītības sasaiste ar darba tirgus
vajadzībām un zināšanu pārnesi,



S-1-6 Talantīgo bērnu spēju attīstīšana un izcilības veicināšana,



S-1-7 Izglītības nodrošināšana cilvēkiem ar speciālām vajadzībām,



S-1-8 Starptautiskās sadarbības veicināšana izglītībā, zinātnē un pētniecībā.
2. tabula

Līdzšinējā
2020. gadā
Rādītājs
attīstības
sasniedzamais
Avots
tendence
rezultāts
Daudzveidīgu kultūras pakalpojumu un aktivitāšu piedāvājumu attīstīšana, radošas sabiedrības un Valmieras kā kultūras centra
stiprināšana (SV-2)
Iedzīvotāju vērtējums par
Palielinās ↑
Pašvaldības
2.
2013
50%
82%
kultūras piedāvājumu
vērtējums “labi”
aptaujas dati
Valmieras bibliotēkas
3.
apmeklētāju skaits
2013
332 300
234 815
Ir stabils →
Bibliotēka
(t.sk. virtuālie apmeklētāji)
Npk
.

Bāzes
gads

Bāzes gada
vērtība

Pārskata
gads - 2019

4.

Valmieras muzeja
apmeklētāju skaits

2013

69 104

79 461

Ir stabils →

Kultūrkarte

Valmiera pazīstama kā dažādu kultūras pasākumu centrs, jo īpaši teātra mākslas jomā. Pilsētā regulāri tiek organizēti daudzveidīgi
mākslas, kultūras un izklaides pasākumi, kas pieejami dažāda vecuma pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Pasākumu organizētāju mērķis ir ne
tikai bagātināt apmeklētāju pieredzi, bet arī radīt pozitīvu attieksmi pret sabiedrību un kultūras vērtībām. Valmierā notiekošos pasākumus
apmeklē arī apkārtējo novadu un citu Latvijas pilsētu iedzīvotāji. Pēc Valmieras pašvaldības veiktās aptaujas datiem, iedzīvotāju vērtējums par
kultūras pasākumu piedāvājumu pilsētā ir pozitīvs. Lielākā daļa jeb 82% respondentu apmierina kultūras pasākumu piedāvājums Valmierā. 120
respondentu kultūras pasākumu piedāvājumu un to kvalitāti novērtējuši kā “ļoti labu”, 273 respondenti kā “labu”, 68 respondenti kā “viduvēju”,
9 respondenti kā “sliktu” un 3 respondenti kā “ļoti slikti”.
2019. gadā tika turpināta jau tradicionālo kultūras pasākumu īstenošana – Mākslas dienas, Valmieras vasaras teātra festivāls, velo kino
festivāls “Kino Pedālis”, kā arī organizēti un veidoti jauni pasākumi, kas arī 2019.gadā bija saistīti ar Latvijas valsts simtgadi. Tika atklāta
kultūrzīme Jautrītes Putniņas un viņas brāļa Gundara Putniņa piemiņai, Latvijas simtgades programmas ietvaros notika izrāde „Brīvprātīgais”,
kurā īpaša uzmanība tika veltīta Cēsu pulka Skolnieku rotai un Cēsu kauju simtgadei, pilsēta atzīmē Baltija ceļa 30.to gadadienu utt.
Tāpat tika turpināts darbs pie kultūras infrastruktūras attīstības, izstrādājot Valmieras Kultūrvides centra un Valmieras Kultūras centra
pārbūves projektus.
Valmieras bibliotēka turpināja būt viena no Latvijas bibliotēku nozares līderēm inovatīvu pakalpojumu ieviešanā un attīstībā, tā aktīvi
piedalījās bibliotēku nozares politikas veidošanā Latvijā un darbojās starptautiskajos tīklos un projektos. 2019.gadā bibliotēka bija stratēģijas
“Eiropa 2030” atbalsta programmas “Publiskās bibliotēkas 2030” Briselē dalībniece. Bibliotēkā norisinājušies kopskaitā 262 pasākumi dažādām
mērķauditorijām, tajā skaitā 234 lekcijas, priekšlasījumi, izglītojošas nodarbības, pasākumi ģimenēm ar bērniem, kā arī piedāvātas 28 izstādes.
Valmieras muzejs dibināts 1959.gadā. 2019.gadā Valmieras muzejs atzīmēja 60-to jubileju, īpašu vērību veltot stāstiem par muzeja
vēsturi, krājumā esošo lietisko un dokumentāro mantojumu. Lai popularizētu muzeja krājumu, aizvadītajā gadā eksponētas 12 ekspresizstādes –

par pastkartēm, dziesmu kladēm un albumiem, kausiem un krūzēm, vakarēšanas rituāliem un izmantotiem darbarīkiem, kā arī izgatavotajiem
priekšmetiem, galda sudrabu un servējamiem traukiem, pulksteņiem, Dziesmusvētku nozīmītēm un krājumā esošajiem apģērbiem. Valmieras
muzejā 2019. gadā bija skatāmas 36 izstādes. Par Valmieras muzeja attīstību un spēju piesaistīt interesentus liecina muzeja apmeklētāju skaita
palielināšanās - 2019.gadā tie bija 79 461 apmeklētāji, kas ir par 10 357 apmeklētājiem vairāk nekā 2013.gadā.
2018.gadā apstiprināta Valmieras pilsētas Kultūras attīstības stratēģija 2018.-2022.gadam.
Rīcības virziena ietvaros izvirzītā prioritāte: iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte un radošums, kultūras piedāvājumu daudzveidība, kultūras
vērtību saglabāšana un attīstīšana.
Rīcības virziena ietvaros izvirzītie uzdevumi:


S-2-1 Daudzveidīgs un augstvērtīgs kultūras pakalpojumu piedāvājums un tā attīstīšana,



S-2-2 Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un attīstīšana,



S-2-3 Radošo industriju un laikmetīgās mākslas piedāvājumu attīstīšana,



S-2-4 Kultūras un mākslas jomas speciālistu kompetences un izaugsmes veicināšana,



S-2-5 Valmieras kā kultūras centra stiprināšana,



S-2-6 Starptautiskās sadarbības veicināšana kultūras projektu un aktivitāšu īstenošanai,



S-2-7 Kultūras iestāžu un pasākumu norises vietu infrastruktūras attīstīšana,



S-2-8 Modernu un ērtu bibliotēku pakalpojumu nodrošinājums iedzīvotājiem.

3. tabula
Līdzšinējā
2020. gadā
Rādītājs
attīstības
sasniedzamais
tendence
rezultāts
Sporta un aktīvās atpūtas piedāvājuma attīstīšana, orientācija uz veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu (SV-3)
Iedzīvotāju vērtējums par
Palielinās ↑
5.
sporta pasākumu
2013
58%
83%
vērtējums “labi”
piedāvājumu
6.
Organizēti vides pasākumi
2013
28
37
Ir stabils →
Npk
.

Bāzes
gads

Bāzes gada
vērtība

Pārskata
gads - 2019

Avots

Pašvaldības
aptaujas dati
Pašvaldība

Veselīgs dzīvesveids ir būtisks ekonomiskās un sociālās attīstības priekšnosacījums pilsētā, tādēļ nozīme ir pilsētas sporta infrastruktūrai
un iedzīvotāju iesaistei dažādos sporta veidos un aktīvās atpūtas nodarbēs. Sporta infrastruktūra un pakalpojumi Valmieras pilsētā ir plānveidīgi
attīstīti, un ir nodrošināta to pieejamība visā pilsētas teritorijā. Pēc atbildēm, kas tika iegūtas veicot pašvaldības iedzīvotāju aptauju, vairums jeb
83% respondentu ir apmierināti ar sporta pasākumu piedāvājumu pilsētā. 140 respondenti sporta un aktīvās atpūtas pasākumu piedāvājumu un to
kvalitāti novērtējuši kā “ļoti labu”, 257 respondenti kā “labu”, 56 respondenti kā “vidēju”, 8 respondenti kā “sliktu”. Veicinot Valmieras
iedzīvotāju labklājību, veselību un popularizējot aktīvu dzīvesveidu, vienlaikus stiprinot Valmieras kā sporta galvaspilsētas vārdu, 2019.gadā
Pašvaldība uzņēma daudzus sporta un aktīvās atpūtas pasākumus. Par tradīciju kļuvušos maratonus – “Kalnu divriteņu velomaratons” un
“Sportlat Valmieras maratons”. Valmierā finišēja skrējiensoļojuma “Rīga – Valmiera” dalībnieki, kā arī pilsētas ielās sportisti gan dienas, gan
vakara stundās orientējās, ņemot dalību pasākumos “Valmieras rogainings 2019”, orientēšanās seriālā “Magnēts 2019” un “Valmieras nakts
rogainings 2019”. Lielo skaitu vietējā līmeņa sporta sacensību - basketbolā, Valmieras atklātajā čempionātā peldēšanā, airēšanas slaloma
sacensības “Valmiera viļņo”, papildināja arī starptautiska līmeņa sporta notikumi. 2019.gadā Valmierā noritēja kvalifikācijas turnīrs Eiropas
čempionātam handbolā, basketbola turnīrs “Valmiera Summer Cup”, florbola turnīrs “Latvian Open 2019”, kā arī vērienīgs starptautisks
notikums - Eiropas čempionāts BMX riteņbraukšanā. Pārstāvot Valmieru, sportisti un Valmieras Bērnu sporta skolas audzēkņi, ņēma dalību
sacensībās ārpus Latvijas robežām.

Ņemot vērā Valmieras Attīstības programmā noteikto rīcības virzienu S-4 "Vides apziņas veicināšana" un Valmieras pilsētas
Zīmolvedības un mārketinga vadlīnijās noteikto "Dabu kā vērtību" kā vienu no trim galvenajiem pašvaldības komunikācijas un rīcības
virzieniem, Valmieras pilsētas pašvaldība organizē ar vides komunikāciju (izglītību, līdzdalību, videi draudzīgas rīcības veicināšanu) saistītus
pasākumus, kā arī atbalsta, iesaistās un informē par dažādu iesaistīto pušu organizētajiem pasākumiem Valmierā.
Rīcības virziena ietvaros izvirzītā prioritāte: veselīgs dzīvesveids, tautas un profesionālā sporta un aktīvās atpūtas attīstība.
Rīcības virziena ietvaros izvirzītie uzdevumi:


S-3-1 Tautas sporta attīstība, veselīga un aktīva dzīvesveida (t.sk. rekreācija) popularizēšana iedzīvotāju vidū,



S-3-2 Profesionālā sporta attīstība,



S-3-3 Valmieras kā starptautisku, nacionālu un reģionālu sporta pasākumu centra attīstība,



S-3-4 Sporta un aktīvās atpūtas aktivitāšu paplašināšana un integrēšana izglītības programmās,



S-3-5 Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras nodrošināšana un pilnveide visām vecuma grupām.
4. tabula

Līdzšinējā
2020. gadā
attīstības
sasniedzamais
Avots
tendence
rezultāts
Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un inovāciju attīstības centra stiprināšana ar efektīvu teritoriālā un intelektuālā kapitāla izmantošanu
(UV-1)
Ekonomiski aktīvo tirgus sektora
91
7.
2013
77
Ir stabils →
CSP
vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem
(2018.g.)
8.
Jaundibinātu uzņēmumu skaits pilsētā
2013
147
88 (2019.g)
Ir stabils →
Lursoft
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
12 047
RAIM/VI
9.
maksātāju skaits pēc darba ņēmēja
2013
11 710
Ir stabils →
(2018.g.)
D
deklarētās dzīvesvietas
Npk
.

Rādītājs

Bāzes
gads

Bāzes gada
vērtība

Pārskata
gads

Valmiera ir industriāla pilsēta, kurā atrodas salīdzinoši daudz lielu rūpniecības uzņēmumu. Ņemot vērā uzņēmumu darbības stabilitāti, to
konkurētspēju ārvalstu tirgos, pilsēta uzskatāma par Vidzemes uzņēmējdarbības centru. Valmiera ir arī nozīmīgs administratīvais, ekonomikas,
rūpniecības, tirdzniecības un pakalpojumu centrs.
Pēc Lursoft datiem 2019.gadā Valmierā no jauna reģistrēti 88 uzņēmumi. Lielākā daļa no jauna dibināto uzņēmumu ir sabiedrības ar
ierobežotu atbildību – 82, bet reģistrēti ir arī 4 individuālie komersanti, 1 pilnsabiedrība un 1 komandītsabiedrība. Ekonomiski aktīvo tirgus
sektora vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem ir palielinājies, 2013.gadā tas bija 77, bet 2017.gadā – 92. Iedzīvotāju skaits, kas maksā iedzīvotāju
ienākuma nodokli pašvaldībā arī ir palielinājies no 11 710 iedzīvotājiem 2013.gadā līdz 12047 iedzīvotājiem 2018.gadā.
Aktīvu darbību veic biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra”, sekmējot dažādus uzņēmējdarbības vidi attīstošus un sekmējošus
pasākumus, t.sk., sadarbībā ar Valmieras pilsētas un Kocēnu, Beverīnas, Burtnieku pašvaldībām kopīgi īstenoto inovāciju grantu programmu
“ZĪLE” 2018.gadā.
Rīcības virziena ietvaros izvirzītā prioritāte: stabila un atbalstoša vide uzņēmējdarbībai (t.sk. mazajiem un vidējiem komersantiem),
uzņēmējdarbības infrastruktūras un industriālo teritoriju attīstīšana.
Rīcības virziena ietvaros izvirzītie uzdevumi:


U-1-1 Valmieras kā uzņēmējdarbības centra stiprināšana un attīstība,



U-1-2 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un Biznesa un inovāciju inkubatora darbībai,



U-1-3 Esošo uzņēmumu darbības stiprināšana un attīstība,



U-1-4 Infrastruktūras un industriālo zonu izveide, attīstība un pilnveide (t.sk. degradēto un neapgūto teritoriju attīstība).

5. tabula
Npk
.

Rādītājs

Bāzes
gads

Bāzes gada
vērtība

Tūrisma pakalpojumu attīstīšana un eksporta veicināšana (UV-2)
10. Tūrisma informācijas centra
2013
8 529
apmeklētāju skaits
11. Apkalpoto personu skaits viesnīcās
2013
16 501
un citās tūrisma mītnēs pilsētā

2020. gadā
sasniedzamais
rezultāts

Avots

9 989

Ir stabils →

TIC

21 301

Ir stabils →

TIC

Pārskata gads
- 2019

Līdzšinējā
attīstības tendence

Tūrisma veicināšanas darbs pilsētā norit saskaņā ar Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu tūrisma veicināšanas konsultatīvās padomes
rekomendācijām. Padomē darbojas tūrisma speciālisti, praktiķi un akadēmiskais personāls, pārstāvot privāto, valsts un nevalstisko sektoru.
Valmierā tiek strādāts pie tūrisma vides pilnveides, lai pēc iespējas plašāk izmantotu sadarbību kā attīstību veicinošu pieeju. Sadarbība tūrisma
jomā notiek gan ar vietējiem, gan starptautiskajiem partneriem.
Tūristu skaitam Valmieras pilsētā ir tendece pieaugt. Valmieras tūrisma informācijas centru 2019.gadā klātienē apmeklējuši 9989
interesenti, kuri ceļojuši individuāli vai grupās. Lielākoties tie bijuši latvieši, bet no ārvalstu viesiem visbiežāk nemainīgi igauņi, vācieši, krievi
un somi. Lai gan salīdzinot ar 2018.gadu, Valmieras tūrisma informācijas centra apmeklētāju statistikā ir kritums par 0,6%, kopējais pilsētas
apmeklētaju skaits Valmierā pieaug. Nodrošinot ceļotājam pilnvērtīgu un skaidri saprotamu tūrisma pakalpojumu informāciju digitālajā vidē,
samazinās nepieciešamība apmeklēt tūrisma informācijas centru klātienē. Viesu skaita pieaugumu apliecina arī Valmieras tūrisma mītņu
nakšņotāju statistika. Kopumā Valmieras tūristu mītnēs pērn nakšnojuši 21 301 cilvēks un, salīdzinot ar 2018. gada datiem, nakšņotāju skaits ir
pieaudzis par 9,95%. 2019.gadā neviena naktsmītne nav beigusi savu darbību, toties viesus uzņemt sācis viens jauns apartaments un viena
jauniešu mītne.

Rīcības virziena ietvaros izvārītā prioritāte: konkurētspējīgas tūrisma vides, infrastruktūras un inovatīva tūrisma piedāvājuma attīstīšana
Valmieras un apkārtējo novadu kā tūrisma galamērķa stiprināšanai.
Rīcības virziena ietvaros izvirzītie uzdevumi:


U-2-1 Pilsētas un apkārtējo novadu kā vienota tūrisma galamērķa pozicionēšana darījumu, kultūras, dabas, veselības un radošo industriju
tūrisma virzienos ienākošajā un vietējā tūrismā,



U-2-2 Jaunu tūrisma objektu un pakalpojumu veidošana, atbilstošas infrastruktūras izveide,



U-2-3 Konkurētspējīga tūrisma piedāvājuma attīstīšana,



U-2-4 Tūrisma klasteru un citu tīklojumu attīstīšana,



U-2-5 Tūrisma pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana,



U-2-6 Tūrisma pārvaldības pilnveidošana un attīstīšana.
6. tabula

Līdzšinējā
2020. gadā
attīstības
sasniedzamais
Avots
tendence
rezultāts
Funkcionālas, estētiskas pilsētvides veidošana ar attīstītu un videi draudzīgu infrastruktūru un resursu efektīvu apsaimniekošanu (PV-1)
Centralizētai ūdensapgādei un
12. kanalizācijai pievienoto
2013
97%
99%
Palielinās ↑
VŪ
mājsaimniecību skaits (%)
Kopējais ielu garums (km)
123,1
121
Ir stabils →
Ielas ar cieto segumu (asfaltu, bruģi)
63,9%
56%
Palielinās ↑
Būvvald
13. Ielas ar grants un grunts segumu (t.sk.
2014
41%
Ir
stabils
→
e
32,4%
tilts ar dēļu klāju)
3%
Ir stabils →
3,7%
Neizbūvētās ielas
Npk
.

Rādītājs

Bāzes
gads

Bāzes gada
vērtība

Pārskata
gads – 2019

Valmieras pilsētā ir labi attīstīts ūdensvada tīkls, kas pēdējos gados ir atjaunots, pārbūvēts un paplašināts. Ar ES Kohēzijas fonda projektu
atbalstu veiktas investīcijas jaunu ūdensvadu izbūvē, paplašināti kanalizācijas tīkli un pārbūvētas siltumtrases. Ūdens tiek ņemts no artēziskajām
akām, un reizi nedēļā tiek pārbaudīta pilsētai piegādātā ūdens kvalitāte. Labi izveidotā ūdenssaimniecības infrastruktūra ļauj nodrošināt
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus gandrīz visām mājsaimniecībām.
Kopējais ielu garums Valmierā ir 123,1 km, no tiem lielāko daļu – 63,9% - veido ielas ar cieto segumu (asfalts, bruģakmens), pārējās ir
ielas ar grants un grunts segumu, kuras kopā veido 32,4%. Salīdzinot ar 2014. gadu, ielu garums ar cieto segumu ir palielinājies par 7,9% no
kopējā ielu garuma, tajā skaitā ir Andreja Upīša ielas (posmā no Beātes ielas līdz apvedceļam) pārbūve, pārbūvētas ielas un vai to posmi: Beātes,
Smiltenes, Vadu, Mālu, Ķieģeļu, Kārļa, Lilijas, Ausekļa, Cempu un Paula Valdena iela un to rotācijas aplis, L.Paegles ielas turpinājums (TEN-T)
un citi, ielas, kurām veikta to virsmas divkārtu apstrāde, un ielas, kuras tiek iekļautas ielu reģistrā. Neizbūvēto ielu īpatsvars ir palicis nemainīgs,
jo, pilsētai attīstoties, tiek plānotas un izveidotas perspektīvās ielas.
2019.gadā noslēdzās tematiskā plānojuma “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” izstrāde. Kā arī turpinās
ēku energoefektivitātes paaugstināšanas darbi gan pašvaldības ēkām, gan daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām.
Rīcības virziena ietvaros izvirzītā prioritāte: funkcionāla un estētiska pilsētvide
Rīcības virziena ietvaros izvirzītie uzdevumi:


P-1-1 Funkcionāla pilsētvides plānojuma izstrāde,



P-1-2 Funkcionāls un estētisks pilsētvides dizains, izceļot pilsētas identitāti,



P-1-3 Kultūrvēsturisko vērtību atjaunošana un attīstīšana,



P-1-5 Dabas teritoriju izpēte, infrastruktūras attīstīšana, ainavas attīstības ilgtermiņa plānošana un veidošana,



P-1-6 Pilsētas apzaļumošanas attīstīšana un infrastruktūras attīstīšana,



P-1-7 Visaptveroša energoefektivitāte,



P-1-8 Zemnieku un amatnieku tirgus infrastruktūras attīstība,



P-1-9 Nodrošināt kapu saimniecības un teritorijas sakārtošanu, infrastruktūras attīstību.
7. tabula

Npk
.

Rādītājs

Dzīvojamā fonda attīstības veicināšana (PV-4)
14. Dzīvojamais fonds
(mājokļu skaits)
Dzīvojamais fonds
15. (dzīvokļu skaits daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās)
16. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās
veikti energoefektivitātes pasākumi

2020. gadā
sasniedzamais
rezultāts

Avots

Nav aktuālu
datu

Palielinās ↑

CSP

6 160

7 2672

Palielinās ↑

NĪAP

53

82

Palielinās ↑

VN

Bāzes
gads

Bāzes gada
vērtība

Pārskata
gads - 2019

2011

11 054

2014
2014
VIII

Līdzšinējā
attīstības
tendence

Valmierā puse no visiem iedzīvotājiem dzīvo daudzdzīvokļu mājās ar 50 un vairāk dzīvokļiem, 17% vienas ģimenes mājās, savukārt 12%
iedzīvotāju mājokļos ar 30-49 dzīvokļiem. Pilsētā ir viens no lielākajiem iedzīvotāju īpatsvariem daudzdzīvokļu mājās – 76,9%. Vērtējot datus
par dzīvokļu skaitu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiek secināts, ka pašreizējā vērtība jeb 6160 dzīvokļi nav precīzi nofiksēta, jo pēc CSP
datiem 2011.gadā dzīvokļu skaits daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās jau vien bija 8588 dzīvokļu.
Lai risinātu dzīvojamās platības nepietiekamību pilsētā, Valmieras pilsētas pašvaldības dome 2015.gada 24.septembrī pieņēma lēmumu
par konceptuālu atbalstu daudzdzīvokļu īres nama būvniecību un 2018.gada 7.jūnijā ekspluatācijā tika pieņemti jaunie Valmieras daudzdzīvokļu
īres nami. Daudzdzīvokļu īres namos tika izbūvēti 150 dzīvokļi – vienas, divu un trīs istabu, kuri dažu mēnešu laikā tika izīrēti.

2 Dzīvokļu skaits privatizācijā nodotajās mājās (bijušās valsts un pašvaldības). Šajā skaitā nav iekļautas kooperatīvās mājas un privātīpašumā esošās daudzdzīvokļu mājās.

Līdz 2019.gada decembrim kopumā 82 daudzdzīvokļu mājās bija veikti energoefektivitātes pasākumi, kas ir par 22 ēkām vairāk nekā
2016.gadā. Namu atjaunošana tiek veikta, izmantojot ES fondu līdzfinansējumu un tiek plānots, ka kopumā, kamēr tiks veicināta daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes veicināšana ar dažādiem atbalsta mehānismiem.
Rīcības virziena ietvaros izvirzītā prioritāte: dzīvojamā fonda attīstības veicināšana un pievilcīga mājokļu apkārtne
Rīcības virziena ietvaros izvirzītie uzdevumi un aktivitātes:


P-1-4-1 Jaunu dzīvojamo teritoriju plānošana,



P-1-4-2 Jauno dzīvojamās apbūves teritoriju nodrošināšana ar inženierkomunikāciju pieejamību,



P-1-4-3 Pašvaldības īpašumā esošo ēku pārbūve dzīvojamā fonda palielināšanai,



P-1-4-4 Līdzdalība daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanā,



P-1-4-5 Privātā publiskā partnerība dzīvojamā fonda palielināšanai.
8. tabula

Npk
Bāzes
Bāzes gada
Pārskata gads - Līdzšinējā attīstības
Rādītājs
.
gads
vērtība
2019
tendence
Kultūrvēsturisko un dabas vērtību izmantošana ekonomiskās attīstības veicināšanai (PV-1)
Dabas (zaļās)
17.
2014
524,5
539,2
teritorijas (ha)

2020. gadā sasniedzamais
rezultāts

Avots

Ir stabils →

Pašvaldīb
a

Lai gan Valmiera ir salīdzinoši industriāla pilsēta, netiek arī aizmirsts par dabas teritoriju pieejamību pilsētā. Pašvaldībā ar 08.12.2016.
ārkārtas sēdes lēmumu Nr.469 (ārkārtas sēdes protokols Nr.13, 2.§) “Par Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) apstiprināšanu”
tika apstiprināts jaunais Valmieras pilsētas teritorijas plānojums. Mainoties pilsētas administratīvajai robežai un atsevišķu teritoriju izmantošanas
veidiem, ir palielinājusies plānotā dabas (zaļo) teritoriju platība. Lielākās zaļās teritorijas Valmierā ir mežu un parkmežu teritorijas, kā arī meža
parki. Pilsētā ir parki un skvēri, kas ir sakopti un viegli pieejami pilsētniekiem.

Dakstiņu ielā 1, Valmierā ir uzsākta jaunas katlu mājas būvniecības. Plānots, ka jaunā katlu māja nepieciešamo pamatslodzi nodrošinās kā
kurināmo izmantojot šķeldu, savukārt papildslodzes nodrošināšanai tiks izmantoti gāzes katli. Pēc jaunās katlu mājas izbūves pabeigšanas esošā
gāzes katlu māja Rīgas ielā 25, Valmierā, tiks slēgta.
Saistībā ar rekreācijas infrastruktūras, ir noslēgusies skatu terases izbūve pie Gaujas.
Rīcības virziena ietvaros izvirzītā prioritāte: dabas teritoriju izpēte, infrastruktūras attīstīšana, ainavas attīstības ilgtermiņa plānošana un
veidošana
Rīcības virziena ietvaros izvirzītie uzdevumi un aktivitātes:


P-1-5-1 Gaujas kā svarīga pilsētvidi veidojoša elementa integrācija rekreācijas zonu sasaistē,



P-1-5-2 Sabiedrībai pieejamu dabas (zaļo) teritoriju nodrošināšana un pilnveidošana,



P-1-5-3 Rekreācijas objektu infrastruktūras pilnveidošana,



P-1-5-4 Pilsētas ūdensteču akcentēšana pilsētas ainavā,



P-1-5-5 Mežu kopšana.
9. tabula

Līdzšinējā
attīstības
tendence
Cilvēku sociālās un fiziskās drošības stiprināšana, īpaši ģimenēm ar bērniem (DV-1)
18. Dzimušo skaits pilsētā
2013
220
275
19. Noslēgto laulību skaits
2013
126
227
Iedzīvotāju vērtējums par
20. veselības aprūpes pakalpojumu
2013
36%
53%
pieejamību
Npk
.

21.

Rādītājs

Noziedzīgu nodarījumu skaits

Bāzes
gads

2012

Bāzes gada
vērtība

642

Pārskata
gads - 2019

523

2020. gadā
sasniedzamais
rezultāts

Avots

Palielinās ↑
Ir stabils →

CSP
CSP

Palielinās ↑
vērtējums “labi”

Pašvaldības
aptaujas dati

Samazinās ↓

CSP/ LR
Prokuratūra

22.

Iedzīvotāju vērtējums par
Palielinās ↑
Pašvaldības
2013
49%
32%
sociālās palīdzības pieejamību
vērtējums “labi”
aptaujas dati
Neskatoties uz to, ka iedzīvotāju skaits Valmierā ir nedaudz samazinājies, dzimušo skaits pilsētā ir palielinājies, un 2019.gadā Valmierā

piedzima 275 bērni, kas ir par 53 bērniem vairāk nekā 2013.gadā. Palielinājies ir arī jauno ģimeņu skaits jeb noslēgto laulību skaits Valmierā,
2019.gadā tika noslēgtas 227 laulības.
Veselīga dzīvesveida nodrošināšanai ir būtiska veselības aprūpes un sporta infrastruktūras, un pakalpojumu pieejamība un attīstība.
Veselība ir katras personas fiziskās un garīgās labklājības, un pilnvērtīgas ikdienas priekšnoteikums. Tādēļ veselības aprūpe aptver kompleksus
pasākumus veselības nodrošināšanai un uzturēšanai. Valmieras pilsētas pašvaldības funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī
veicināt veselīgu dzīvesveidu. Iedzīvotāju aptaujā par 2019.gadu veselības aprūpes pakalpojumu respondentiem tika lūgts izvērtēt no četriem
aspektiem – primārā veselības aprūpe (ģimenes ārsts), ambulatorā veselības aprūpe (speciālisti), stacionārā veselības aprūpe un neatliekamā
medicīniska palīdzība. Attiecībā uz ambulatoro veselības aprūpi 40% iedzīvotāju bija apmierināti ar pieejamību un to kvalitāti, tas ir, 28
respondenti ambulatoro veselības aprūpi vērtē kā “ļoti labu”, 165 respondents kā “labu”, 209 respondenti kā “viduvēju”, 42 respondents kā
“sliktu”, 19 respondenti kā “ļoti sliktu”. Attiecībā uz stacionāro veselības aprūpi 39,6% iedzīvotāju bija apmierināti ar pieejamību un to kvalitāti,
tas ir, 34 respondenti stacionāro veselības aprūpi vērtē kā “ļoti labu”, 157 respondenti kā “labu”, 174 respondenti kā “viduvēju”, 45 respondenti
kā “sliktu”, 25 respondenti kā “ļoti sliktu”. Savukārt attiecībā uz neatliekamo medicīnisko palīdzību 64,5% iedzīvotāju bija apmierināti ar tās
pieejamību un kvalitāti, tas ir, 89 respondents neatliekamo medicīnisko palīdzību vērtē kā “ļoti labu”, 222 respondenti kā “labu”, 67 respondenti
kā “viduvēju”, 21 respondenti kā “sliktu”, 7 respondenti kā “ļoti sliktu”.
2016.gadā Pašvaldība ir pievienojusies Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklam, tādējādi sekmējot iedzīvotāju veselīga dzīvesveida
veicināšanu un gūstot metodoloģisku atbalstu dažādu veselības jautājumu risināšanai. 2017.gadā uzsākta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta
projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā”, kurā ietvaros iedzīvotājiem tiek piedāvātas daudzveidīgas veselību
veicinošas aktivitātes, t.sk., bērnu peldēt un slidot apmācībā, grūtnieču un senioru vingrošana, dažādas lekcijas un nodarbības skolēniem.

Iedzīvotāju apmierinātība ar sociālās palīdzības pieejamību un to kvalitāti Valmierā. 20 respondenti sociālās aprūpi un palīdzību ir
novērtējuši kā “ļoti labu”, 164 respondenti kā “labu”, 89 respondenti kā “vidēju”, 14 respondenti kā “sliktu” un 2 respondenti kā “ļoti sliktu”.
2019.gadā tika pabeigts projekts “Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Ūdens ielā 2C, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana
un pārbūve”, kura rezultātā tika pārbūvēta ēka Ūdens ielā 2C, Valmierā, kura tiek izmantota dažādu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
iedzīvotājiem.
Rīcības virziena ietvaros izvirzītā prioritāte: ģimenēm atbalstošas vides nodrošināšana, ģimenes kā vērtības stiprināšana
Rīcības virziena ietvaros izvirzītie uzdevumi:


D-1-1 Ģimenēm atbalstošas vides (t.sk. infrastruktūras) veidošana,



D-1-2 Ģimenes kā vērtības stiprināšana,



D-1-3 Atbalsts sistēmas (pasākumu) ģimenēm ar bērniem pilnveidošana.
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Rādītājs

Bāzes
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Bāzes gada
vērtība
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Palielinās ↑
vērtējums “labi”

Pašvaldības
aptaujas dati

Uz iedzīvotāju un sadarbību vērstas pārvaldes attīstīšana (DV-5)
23.

Pašvaldības sadarbības ar
iedzīvotājiem novērtējums

2013

60%

73,9%

Valmieras pilsētas pašvaldība LR spēkā esošo tiesību aktu noteiktās kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Valmieras pilsētas
administratīvajā teritorijā. Pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju un iestāžu
starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī likumā „Par pašvaldībām” paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Pašvaldības funkciju
realizāciju saskaņā ar apstiprināto Valmieras pilsētas pašvaldības domes nolikumu nodrošina pašvaldības vadība, iestādes, struktūrvienības un
citas institūcijas un 13 ievēlēti deputāti, no kuru vidus ievēl domes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Valmieras pilsētas pašvaldības

iedzīvotāju aptaujā, pašvaldības darbu, lielākā daļa jeb 306 respondentu pašvaldības darbu novērtēja kā labu, 94 cilvēki to novērtēja viduvēji, 50
cilvēks kā ļoti labu, savukārt, 16 cilvēki atzīmēja, ka pašvaldība strādā slikti. Pašvaldības sadarbība ar iedzīvotājiem notiek ar iedzīvotāju
sapulču, publisko apspriešanu starpniecību u.c. aktivitāšu starpniecību. Vērtējot informācijas pietiekamību par pilsētā notiekošo, iedzīvotāji
atzīst, ka visvairāk informācijas saņem par notikumiem kultūras, sporta, izglītības un tūrisma jomās, aptaujā, visvairāk atzīmētā atbilde –
informācija pietiek. Mazāk informēti cilvēki ir par uzņēmējdarbību, sociāliem jautājumiem un pašvaldības lēmumiem, taču iedzīvotāji norāda, ka
zina, kur šo informāciju nepieciešamības gadījumā iegūt.
Pilsētā turpinās videonovērošanas sistēmas attīstība, tiek stiprināta Pašvaldības policijas kapacitāte. Kopš 2017.gada Pašvaldības policija
atrodas jaunās telpās – Purva ielā 12A. Ir izveidots un darbojas Operatīvās informācijas centrs. Tāpat Valmieras iedzīvotājiem, izmantojot
bezmaksas tālruņa numuru 8484, ir iespēja operatīvi ziņot, ja pilsētā vai dzīvesvietā nepieciešams saimniecisks risinājums vai operatīva
reaģēšana.
Savu darbību turpina Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā, kuras mērķis ir veicināt sadarbību un pārstāvēt pilsētas intereses valsts
iestādēs, ministrijās, biedrībās, nevalstiskajās (NVO) un starptautiskajās organizācijās, kā arī uzņēmējdarbību atbalstošās institūcijās, lai
veicinātu pilsētas attīstību, kā arī diasporas un reemigrācijas jautājumu pārzināšana/koordinēšana.
Rīcības virziena ietvaros izvirzītā prioritāte: uz iedzīvotāju vajadzībām un sadarbību vērsta pārvalde, tās kapacitātes stiprināšana
Rīcības virziena ietvaros izvirzītie uzdevumi:


D-5-1 Efektīva pilsētas pārvalde,



D-5-2 Pašvaldības sadarbība ar sabiedrību,



D-5-3 Moderns e-pārvaldes risinājumu izmantojums,



D-5-4 Pašvaldības darbinieku kompetences attīstība,



D5-5 Pašvaldības sadarbības aktivitāšu īstenošana dažādos līmeņos.

2. Uzsāktie/īstenotie projekti 2019.gadā
Npk
Projekta nosaukums
.
Valmieras pilsētas pašvaldība

1.

2.

Dažādu sociālo grupu
kopdzīvojamās ēkas Ūdens
ielā 2C, Valmierā
energoefektivitātes
paaugstināšana un pārbūve

Atbalsts komercdarbībai –
Kauguru ielas pārbūve

Īstenošanas
laiks

Finansējuma avots

20.12.2018.18.12.2019.

Darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība" 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa
“Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības
programmām sekmēt
energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās”

20.12.2019.
–
08.05.2021.

3.3.1 Palielināt privāto investīciju
apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz
vietējo uzņēmēju vajadzībām 1..
kārta

Kopējās
izmaksas

1 706 804,98

1 214 238,13

Rezultāts
Veikta pašvaldības ēkas Ūdens ielā
2C,
Valmierā
pārbūve
un
energoefektivitātes paaugstināšana –
ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju
uzlabošana, ēkas tehnisko sistēmu
uzlabošana (t.sk. saules kolektoru
uzstādīšana).

Kauguru ielas pārbūve. Veikta ielas
segas
pārbūve
un
nestspējas
paaugstināšana,
izbūvējot
jaunas
asfalta kārtas, kā arī izbūvētas ietves
un veloceliņi gājēju un velobraucēju
drošībai, veikta ielu apgaismojuma un
lietus kanalizācijas izbūve.

Npk
.

3.

4.

5.

Projekta nosaukums
Dienesta viesnīcas Ausekļa
ielā energoefektivitātes
paaugstināšana un pārbūve
(būvprojekta „Skolas ēkas
un kopmītnes ēkas pārbūve
par dienesta viesnīcu
Ausekļa ielā 25B,
Valmierā” 1.kārta)

Valmieras pilsētas Rietumu
industriālās maģistrāles
attīstība – L .Paegles ielas
savienojums ar TEN-T
tīklu

Valmieras Pārgaujas
ģimnāzijas un Valmieras
Viestura vidusskolas
mācību vides uzlabošana
un Dienesta viesnīcas
Ausekļa ielā pārbūve

Īstenošanas
laiks

Finansējuma avots

20.12.2018.31.08.2020.

Darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība" 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa
“Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības
programmām sekmēt
energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās”

26.02.2018.
–
25.07.2020.

31.01.2018.31.12.2020.

Darbības programmas „Izaugsme
un nodarbinātība" 6.1.4.
specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu
infrastruktūras sasaiste ar TEN-T
tīklu" 6.1.4.2. pasākuma
"Nacionālas nozīmes attīstības
centru integrēšana TEN-T tīklā"

8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi 1. kārta”

Kopējās
izmaksas

589 892,57

4 251 467,85

Rezultāts
Veikta pašvaldības ēkas Ausekļa ielā
25B,
Valmierā
pārbūve
un
energoefektivitātes paaugstināšana –
ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju
uzlabošana, ēkas tehnisko sistēmu
uzlabošana.

Izbūvējot/pārbūvējot 2,07 km ielu,
tiek nodrošināta Valmieras atsevišķu
pilsētas daļu efektīvu savstarpējā
sasaiste un sasaiste ar TEN-T tīklu un
vidējās
satiksmes
intensitātes
samazinājums kravas transportam uz
ielām, kuras tiek atslogotas projekta
īstenošanas rezultātā.

Veikti pārbūves darbi pašvaldību
dibinātās vispārējās izglītības iestādēs
– Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un
Valmieras Viestura vidusskola.
10 599 317,15 Veikti pārbūves darbi pašvaldības
dibinātajā Dienesta viesnīcā Ausekļa
ielā 25B.

Npk
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6.

7.

8.

Projekta nosaukums

Veselības veicināšanas un
slimību profilakses
pasākumi Valmierā

Daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra un
grupu dzīvokļu izveide
Valmieras pilsētā

Projektu atlases kontroles
sistēmas izveide un
ieviešana Valmieras
pilsētas pašvaldībā

Īstenošanas
laiks

06.05.2017.31.12.2019.

16.12.2019.
–
31.12.2022.

01.01.2016.31.12.2018.

Finansējuma avots

Eiropas Sociālais fonds

9.3.1.1 Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai 1. kārta

Darbības programma “Izaugsme
un nodarbinātība” 11.1.1.
specifiskā atbalsta mērķa
“Atbalstīt un pilnveidot

Kopējās
izmaksas

257 049,00

1 529 412,00

63 255,00

Rezultāts
Projekta laikā tiek īstenoti veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi
visiem
Latvijas
iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās,
nabadzības un sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.
Pirms projekta vienošanās noslēgšanas
ēkas Ūdens ielā 2C ar mēbelēm
aprīkoti 13 dzīvokļi ēkas otrajā stāvā
un divi dzīvokļi, personām ar kustību
traucējumiem, pirmajā stāvā. Kopā
izveidojot 16 vietu grupu dzīvokļus
pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem. Pašvaldības
finansējuma
ietvaros
uzsākta
Daudzfunkcionālā
sociālo
pakalpojumu
centra
būvprojekta
izstrāde. Projekta laikā izbūvētajā
daudzfunkcionālajā
sociālo
pakalpojumu centrā plānots izveidot
dienas aprūpes centru bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem 20 vietas,
dienas aprūpes centru pilngadīgām
personām
ar
garīga
rakstura
traucējumiem
40
vietas
un
specializētās darbnīcas ar 20 vietām.
Valmieras
pilsētas
pašvaldībai
deleģētās funkcijas nodrošināšana ierobežotu projektu iesniegumu atlašu
vērtēšana specifiskā atbalsta mērķiem

Npk
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Projekta nosaukums

Īstenošanas
laiks

Finansējuma avots

Kopējās
izmaksas

Kohēzijas politikas fondu
plānošanu, ieviešanu, uzraudzību
un kontroli” atlases pirmā kārta

9.

“Zaļie dzelzceļi” (Green
Railways)

01.03.2017.30.04.2019.

Igaunijas-Latvijas pārrobežu
sadarbības programmas

1 174 938,10

Rezultāts
(turpmāk SAM) un pasākumiem:
Darbības programmu “Izaugsme un
nodarbinātība” integrēto teritoriālo
investīciju projektu SAM 4.2.2,
8.1.2.1., 5.6.2., 9.3.1.1., 5.5.1., 3.3.1.
iesniegumu atlases un vērtēšanas
procesu nodrošināšana. Atbalsta mērķa
10.1.3.
Pašvaldības
projekta
administratīvā vadība.
Projektā “Green Railways” paredzēta
bijušo dzelzceļa līniju infrastruktūras
sakārtošana
Vidzemē
un
Dienvidigaunijā, izveidojot aptuveni
750 km garu kopīgu velo/kājāmgājēju
maršrutu, kura lielākā daļa ved pa
bijušajām dzelzceļa līnijām. Projekta
plānotās aktivitātes Vidzemē ietver
bijušo dzelzceļa līniju segumu
atjaunošanu
un
piemērošanu
nemotorizētajam transportam, koka
tiltiņu un margu uzstādīšanu, atpūtas
vietu izveidi un bijušo dzelzceļa
infrastruktūras objektu uzlabošanu,
kājāmgājēju, velobraucēju skaitītāju
uzstādīšanu, kā arī citas aktivitātes.
Tāpat paredzēta maršruta marķēšana
dabā, kā arī vietējās un ārvalstu
aktivitātes maršruta popularizēšanai.
Līdzīgi projekti jau ir īstenoti vairākās
Eiropas Savienības valstīs, kur bijušie
dzelzceļi tiek veiksmīgi piemēroti

Npk
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10.

11.

12.

Projekta nosaukums

Eiropas nākamās paaudzes
mazās pilsētas (Next
Generation Micro Cities of
Europe)

"Viedo tehnoloģiju
ieviešana Valmieras
pilsētas apgaismojuma
sistēmā"

Gaujas krasta daļas
Valmieras pilsētā
sakopšana, labiekārtošana
un jaunas infrastruktūras

Īstenošanas
laiks

Finansējuma avots

Kopējās
izmaksas

01.11.2018.31.10.2021.

Urban Inovative Actions
programma

6 246 405,15

01.01.2019.31.12.2020.

EKII Emisijas kvotu izsolīšanas
instruments

747 962,65

01.05.2018.30.04.2019.

Latvijas vides aizsardzības fonds

56 380

Rezultāts
tūrismam,
vietējiem iedzīvotājiem
dodot iespēju radīt un attīstīt īpaši
interesantu, vēsturisku un kultūras
bagātu tūrisma piedāvājumu, kas būtu
izmantojams visu gadu, piemēram,
dažādiem
velo
un
pārgājienu
maršrutiem, nūjošanai, zirgu izjādēm
vai slēpošanai.
Projekta mērķis ir veicināt Ventspils
un Valmieras ekonomiku un biznesa
vidi. Projektā ieviestie inovatīvie
risinājumi attīstīs darba spēka prasmes
un kapacitāti, kā arī sniegs labvēlīgus
priekšnosacījumus uzņēmējdarbības
attīstībai un jaunu darba vietu
radīšanai.
452 esošo ielu gaismekļu nomaiņa uz
LED ielu gaismekļiem ar viedajiem
sensoriem un viedo apgaismojuma
vadības sistēmu, kas nodrošinās
apgaismojuma līmeņa regulēšanu
atbilstoši
aktuālajai
gājēju
un
transporta līdzekļu plūsmai.
Elektroenerģijas ietaupījums 337 293
kWh/gadā.
Oglekļa
dioksīda
emisiju
samazinājums 36760 kg CO2/gadā
Attīrīta un sakopta teritorija 2,6ha
platībā Gaujas upes labajā krastā
Valmierā;
Izveidota jauna infrastruktūra vides

Npk
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Projekta nosaukums

Īstenošanas
laiks

Finansējuma avots

Kopējās
izmaksas

Rezultāts
pieejamības nodrošināšanai pie Gaujas
– piekļuvei pie upes izveidojot 3,5m
plats blietētas grants seguma ceļš, kas
atbilstoši
universālā
dizaina
principiem būs piemērots cilvēkiem
ratiņkrēslos, gājējiem, velosipēdistiem,
kā arī nodrošinās operatīvā transporta
piekļuvi upei;
Izveidota labiekārtota rekreācijas
teritorija (0,2ha) pie upes, kur,
ievērojot universālā dizaina principus,
izbūvēta koka terase/skatu platforma
(~65m2 platībā) ar soliņiem un
integrētiem
zviļņiem,
izvietotas
atkritumu urnas.
Sakopta Gaujas upes labā krasta daļa,
izveidota organizēta rekreācijas vieta
Gaujas upes krastā, padarot to
pieejamu dažādām cilvēku grupām.

izveide vides pieejamības
nodrošināšanai

Valmieras pilsētas izglītības iestādes

1.

2.

Kompetenču pieejā balstīta
vispārējās izglītības satura
aprobācija un ieviešana

Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas
samazināšanai

01.01.2017. -31.12.2020.

Eiropas Sociālais fonds, SAM
8.3.2.

2017. 31.12.2022.

Eiropas Sociālais fonds, SAM
8.3.4.

Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta
vispārējās izglītības satura aprobāciju
atbilstoši visparējās izglītības obligātā
satura aprakstam un mācību satura
ieviešanu
pirmsskolas
izglītības,
pamatizglītības un vidējās izglītības
pakāpē – Valmieras sākumskolā un
Valmieras valsts ģimnāzijā
Projekta “PuMPuRS” ietvaros skolņi,
kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest
mācības, skolā saņem individuālu

Npk
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3.

4.

5.

Projekta nosaukums

Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības
iestādēs

Īstenošanas
laiks

01.09.2017.
–
30.12.2020.

"Nodarbināto personu
profesionālās kompetences
pilnveide

24.05.2019.
–
31.12.2022.

Atbalsts ilgākam darba
mūžam

01.10.2019.
–
31.12.2020.

Finansējuma avots

Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība”, SAM 8.3.5.
specifiskā mērķa “Uzlabot pieeju
karjeras atbalstam izglītojamiem
vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs”

Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr. 8.4.1

Eiropas Sociālais fonds

Kopējās
izmaksas

Rezultāts
atbalstu
(konsultācijas
mācību
priekšmetos, psihologa un citu
speciālistu
atbalstu,
naktsmītņu,
ēdināšanas vai transporta izdevumu
kompensāciju u.c.). No 2018.gada arī
jauniešiem ir iespēja sniegt savu
ieguldījumu priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot
jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus
skolas,
izmantojot
neformālās
izglītības pieeju.
Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamiem
vispārējās
un
profesionālās izglītības iestādēs.

Pilnveidot
nodarbināto
personu
profesionālo kompetenci, lai laikus
novērstu darbaspēka kvalifikācijas
neatbilstību
darba
tirgus
pieprasījumam, veicinātu strādājošo
5 400,00
konkurētspēju un darba produktivitātes
pieaugumu Projekta ietvaros tiks
piedāvāta
neformālās
izglītības
programmu
apguve
strādājošiem
pieaugušajiem; Valmieras Gaujas
krasta vidusskola
10 596 211,00 Veicināt nodarbināto no 50 gadu
vecuma darbaspēju saglabāšanu un
nodarbinātību;
Valmieras
Gaujas
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6.

Projekta nosaukums

Valmieras Mūzikas skolas
koris SolLaRe stiprina
Latvijas vārdu pasaulē

7.

Valmieras skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki
"Ceļa zīmes"

8.

dizains (kvadrātā)

9.

Valmieras Dizaina un
mākslas vidusskolas
sietspiedes darbnīcas
materiāli tehniskās bāzes
pilveidošana

Īstenošanas
laiks

06.08.2019.
–
12.08.2019.

25.03.2019.
–
10.05.2019.

Finansējuma avots
Valsts kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas LATVIJAS
VALSTS MEŽU ATBALSTS
KORU un TAUTAS DEJU
TRADĪCIJAS ATTĪSTĪBAI
projektu konkurss

Vidzemes plānošanas reģiona
izsludinātais kultūras projektu
konkurss “Latvijas valsts mežu
atbalstītā Vidzemes kultūras
programma 2019”

Kopējās
izmaksas

20 277,56

16 680, 00

2 827,50
15.05.2019.
–
30.11.2019.

VKKF un Latvijas valsts mežu
atbalsts kultūras programmām
reģionos

01.03.2019.
–
25.09.2019.

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA
FONDS

8 936,00

Rezultāts
krasta vidusskola
Atbalstīt koru un tautas deju tradīcijas
attīstību,
nodrošināt
dalību
starptautiskos konkursos un festivālos.
Kora “SolLaRe” repertuārā akcents
tiek likts tieši uz a capella dziedājumu,
iekļaujot
tautasdziesmu
apdares,
latviešu un cittautu komponistu
oriģināldziesmas un pāri visam arī
garīgo mūziku; Valmieras Mūzikas
skola
Īstenots lielformāta pasākums skolu
jaunatnei, kurā gūta skatuviskā
pieredze par Dziesmu un deju svētku
tradīcijām.
Bagātināts
kultūras
pasākumu klāsts Valmierā un tuvējos
novados, iesaistot Valmieras skolu
jaunatni no dažādām interešu grupām
un kolektīviem; Valmieras jaunatnes
centrs “Vinda”
Spēcināt
VMDV
apgūstamās
kultūrizglītības kvalitāti, organizējot
papildus nodarbības ar profesionāļiem;
Valmieras Dizaina un mākslas
vidusskola
Papildināta Valmieras Dizaina un
mākslas
vidusskolas
(turpmāk
VDMV) materiāli tehniskā bāze attīstīta sietspiedes darbnīca. Projekta
īstenošanas laikā tiks iegādātas VKKF
projekta tāmē norādītās iekārtas,

Npk
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Projekta nosaukums

Pedagogu kapacitātes
stiprināšana Valmieras
pilsētas izglītības iestādēs

Īstenošanas
laiks
01.06.2019.
–
30.11.2019.

Finansējuma avots

Erasmus+ Mācību mobilitātes
skolu pedagoģiskajam
personālam (KA1)

10.

11.

Kopējās
izmaksas

87 248,00

Iecietība un izpratne rada
drosmi draudzēties

01.09.2019.
–
31.08.2021.

Erasmus+ KA2 - Sadarbība
inovācijai un labās prakses
apmaiņai

130 284,00

Rezultāts
tehnikas un materiāli; Valmieras
Dizaina un mākslas vidusskola
Veidot ilgtermiņa plānu pedagogu
profesionālo kompetenču pilnveidei
Eiropas valstīs atbilstoši pilsētas
attīstības Stratēģijas prioritātēm un
izglītības iestāžu metodisko jomu
vajadzībām;
Valmieras
Izglītības
pārvalde
1. Kultūru dažādības iepazīšana ar
mērķi saprast katras tautas dzīves vidi
un tradīcijas, caur to skaidrojot dažādo
cilvēku uzvedību. 2. Stereotipu
mazināšana, lai dotu iespēju pozitīvai
sadarbībai un vienlīdzīgām iespējām.
3. Iecietības veicināšana, lai veidotu
atbildīgu
pilsonisku
sabiedrību.
Projektā notiks 5 mācību mobilitātes,
10 virtuālas projekta komandas
sanāksmes
un
daudzveidīgas
aktivitātes.
Projekta
noslēgumā
skolēni katrā dalībvalstī organizēs
galda spēļu “Drosme draudzēties”
konkursu. Spēles veidošanā pusaudži
varēs apkopot projekta laikā iegūtās
atziņas, attīstīt savu radošumu un
prezentācijas prasmes. Projekts ir
plānots kā ilgtspējīga aktivitāte, jo tā
darbību rezultātā radīsies paliekošas
vērtības, kuras izmantot tālākā darbā
iecietības un kultūru izpratnes
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12.

Projekta nosaukums

Īstenošanas
laiks

Īpašs bērns? Gudrs
skolotājs! (Special
Children? Smart Teacher!)

01.06.2019.
–
31.01.2021.

Jaunai skolai – jaunu
skolotāju: jo viss sākas ar
mums!

01.10.2019.
–
31.05.2021.

13.

14.

Mācies, lai mācītu

01.06.2019.
–
31.05.2020.

Finansējuma avots

Kopējās
izmaksas

Programma Erasmus+

46 404,00

Eiropas Savienības Erasmus+
programma

55 142,00

Erasmus+ Mācību mobilitātes
skolu pedagoģiskajam
personālam (KA1)

17 716,00

Rezultāts
jautājumos; Valmieras 5.vidusskola
Projekta
programma
paredzēta
pedagoģijas jomas profesionāļiem, kas
strādā skolu izglītībā un ir ieinteresēti
izstrādāt efektīvus veidus un pieejas,
kā uzlabot darbu iekļaujošajā un
speciālajā izglītībā. Projekta saturs
veidots, lai uzlabotu skolu izglītības
personāla kvalitāti un paaugstinātu
darbam nepieciešamo kompetenču
līmeni. Projekts paredz būtiski
paplašināt
pedagogiem
pieejamo
paņēmienu
un
metožu
klāstu,
izmantojot gan tradicionālos, kas savu
efektivitāti pierādījuši gadu gaitā,
atmetot morāli novecojušos un
neefektīvos un izmantojot jaunās
pieejas, ko diktē mūsdienu sabiedrības
prasības; Valmieras Gaujas krasta
vidusskola
Nodrošināt pedagogu un atbalsta
personāla profesionālo kompetenču
pilnveidi mūsdienīga mācību satura un
valodas integrētās apguves sekmēšanai
atbilstoši mūsdienīga izglītošanas
procesa
prasībām;
Valmieras
2.vidusskola
Valmieras Valsts ģimnāzijas četras
angļu valodas un viena matemātikas
un dabaszinību skolotāja Erasmus +
KA1 projekta ietvaros apmeklēs 2
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Projekta nosaukums

InNature - Inovācijas
skolās, kuras iedvesmojuši
dabas risinājumi

Īstenošanas
laiks

01.10.2019.
–
30.09.2021.

15.

Partnerība izglītībā mācīšanas un mācīšanās
pilnveidei

BE PART - Jaunatnes
iespēju izkopšana
līdzdalībai skolvadībā un
mācību procesa
organizēšanā

Kopējās
izmaksas

Eiropas Savienības Erasmus+
programma

300 000,00

ES programma Erasmus+

186 172,00

Eiropas Savienības Erasmus+
programma

497 396,00

01.09.2019.
–
30.11.2019.

16.

17.

Finansējuma avots

01.10.2019.
–
30.09.2021.

Rezultāts
nedēļu profesionālās pilnveides kursus
dažādās Eiropas valstīs (Lielbritānijā,
Īrijā, Itālijā un Maltā), lai apgūtu
jaunāko ārzemju pieredzi savā jomā un
atgriežoties dalītos pieredzē savā skolā
un jomu metodiskajās apvienībās.
Šis projekts ir vērsts uz to, lai radītu
izpratni par dabas risinājumu nozīmi
un mainītu skolotājus un studentu
domāšanas
veidus,
integrējot
biomimiku skolas mācību programmās
kā pieeju ilgtspējībai; Valmieras
Izglītības pārvalde
Projekta galvenais mērķis ir izveidot
partnerību pedagogu profesionālās
izglītošanas un pilnveides inovatīvu
formu ieviešanai un nodrošināt
ilgtspējīgu sniegumu atbilstoši valsts
izglītības sistēmas izmaiņu prasībām;
Valmieras Izglītības pārvalde
Jaunatnes vadītas attīstības iespējas
līdzdalību skolvadībā ir paredzēts
attīstīt, ieviest un novērtēt novatorisku
jauniešu līdzdalības pieeju parastajās
skolās, veicinot iekļaujošu izglītību,
vienlaikus
veicinot
pilsonības
kompetences un jaunatnes iespēju
palielināšanu, īpaši skolēniem ar
nelabvēlīgu
stāvokli.Inovatīvā
līdzdalības pieeja jauniešiem, kas tiks
izstrādāta projektā, balstās uz 5
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Projekta nosaukums

Īstenošanas
laiks

Finansējuma avots

Kopējās
izmaksas

Rezultāts
galvenajām koncepcijām: jaunatnes
virzītu attīstību, jauniešu līdzdalības
modeļiem, kopradīšanu, uz projektiem
balstītu mācīšanos un jaunatnes
iespēju palielināšanu. Šīs koncepcijas
nodrošinās jauninājumus studentu
pilsonisko kompetenču apguves un
attīstības
veicināšanā;
Valmieras
Pārgaujas sākumskola

Secinājumi
Izstrādājot attīstības programmas ikgadējo uzraudzības ziņojumu, tiek secināts, ka
kopējie Valmieras attīstības rādītāji ir uzlabojušies.
Konkurētspējīga visu līmeņu izglītības piedāvājuma nodrošināšana (SV-1):
pārskata gadā rīcības virziena ietvaros rādītāji ir mainījušies gan pozitīvi, gan negatīvi.
Audzēkņu skaits Vidzemes Augstskolā ir samazinājies, bet vispārējās un pirmsskolas
izglītības iestādēs, Valmieras tehnikumā un Valmieras Mākslas vidusskolā – palielinājies.
Kopumā pilsētas izglītības iestādes turpina uzlabot sniegtās izglītības kvalitāti, tiek
atjaunotas mācību telpas un mācību iestādēs notiek organizatoriskā pilnveide. 2016.gadā tika
izstrādāta un apstiprināta Valmieras pilsētas Izglītības nozares attīstības stratēģija 2016.–
2020.gadam, kas nosaka pilsētas turpmāko virzību izglītības jomas pārvaldībā un attīstīšanā.
Daudzveidīgu kultūras pakalpojumu un aktivitāšu piedāvājumu attīstīšana, radošas
sabiedrības un Valmieras kā kultūras centra stiprināšana (SV-2):
diviem no trīs rīcības virziena rādītājiem (iedzīvotāju vērtējumam par kultūras
piedāvājumu, Valmieras muzeja apmeklētāju skaitam) ir pozitīva tendence. Samazinājies ir
Valmieras bibliotēkas apmeklētāju skaits, lai gan bibliotēkas darbība katru gadu tiek
pilnveidota ar dažādām mērķauditorijām piedāvātiem pakalpojumiem, piemēram, izstādēm,
tematiskiem

pasākumiem,

profesionālās

pilnveides

programmām

un

izglītojošiem

pasākumiem.
Sporta un aktīvās atpūtas piedāvājuma attīstīšana, orientācija uz veselīgu un videi
draudzīgu dzīvesveidu (SV-3):
iedzīvotāju vērtējums par sporta pasākumu piedāvājumu ir uzlabojies, bet organizēto
vides pasākumu skaits Valmierā ir samazinājies.
Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un inovāciju attīstības centra stiprināšana ar efektīvu
teritoriālā un intelektuālā kapitāla izmantošanu (UV-1):
Valmierā ir otrais lielākais ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību skaits uz 1000
iedzīvotājiem aiz Rīgas pilsētas, un pārskata gadā tas ir palielinājies, taču samazinājies
jaundibināto uzņēmumu skaits. Palielinājies arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju
skaits.

Tūrisma pakalpojumu attīstīšana un eksporta veicināšana (UV-2):
pārskata gadā notiek rīcības virziena izpilde un Valmierā ir palielinājies gan tūrisma
informācijas centra apmeklētāju skaits, gan viesnīcās un tūrisma mītnēs apkalpoto personu
skaits.
Funkcionālas, estētiskas pilsētvides veidošana ar attīstītu un videi draudzīgu
infrastruktūru un resursu efektīvu apsaimniekošanu (PV-1):
četri no pieciem rīcības virziena raksturojošajiem rādītājiem pārskata gadā ir
uzlabojušies un viens palicis nemainīgs. Palielinājies centralizētajai ūdensapgādei un
kanalizācijai pievienoto mājsaimniecību skaits, pieaudzis kopējais ielu garums ar cieto
segumu, un samazinājies ielu garums ar grants un grunts segumu.
Dzīvojamā fonda attīstības veicināšana (PV-4):
mājokļu skaita rādītāji ir palikuši nemainīgi, bet ir palielinājies to daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju skaits, kurās ir veikti energoefektivitātes pasākumi.
Kultūrvēsturisko un dabas vērtību izmantošana ekonomiskās attīstības veicināšanai
(PV-1):
rīcības virziena raksturojošā rādītāja vērtība ir palielinājusies, jo, mainoties pilsētas
administratīvajai robežai un atsevišķu zemes vienību lietošanas mērķiem, ir palielinājusies
dabas (zaļo) teritoriju platība.
Cilvēku sociālās un fiziskās drošības stiprināšana, īpaši ģimenēm ar bērniem (DV1):
visiem pieciem raksturojošajiem rādītājiem ir pozitīva tendence. Dzimušo skaits
pilsētā, noslēgto laulību skaits, kā arī iedzīvotāju pozitīvo vērtējumu skaits par veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību ir palielinājies. Noziedzīgo nodarījumu skaits Valmierā ir
samazinājies. Uzlabojies iedzīvotāju vērtējums par sociālās palīdzības pieejamību.
Uz iedzīvotāju un sadarbību vērstas pārvaldes attīstīšana (DV-5):
iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem ir uzlabojies par
4,3% salīdzinājumā ar bāzes gadu.

Priekšlikumi
Uzraudzības ziņojuma sagatavošanas procesā netika konstatēta nepieciešamība veikt
grozījumus Valmieras pilsētas attīstības programmā 2015. - 2020.gadam.

