
Nosūtu šādu Valmieras novada pašvaldības sagatavotu informāciju:  

 

1) Jūsu pašvaldības ieguldījumi ANO Ilgtspējīgas attīstības konkrētu mērķu 

īstenošanā Latvijā vai citās valstīs (attīstības sadarbības vai citas starpvalstu 

sadarbības ietvarā), minot konkrētas darbības, kuras var kalpot kā labās 

prakses piemēri ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai 

 

Ņemot par pamatu Latvijas Universitātes zinātnieku izstrādāto pētījumu par ANO 

Ilgtspējīgas attīstības mērķu tuvināšanas rīku, kur noteiktas tieši ES pašvaldībām 

galvenie darbības  indikatori, Valmieras novadā izceļami būtu šādi pašvaldības 

ieguldījumi: 

• 3.IA mērķis: Ieguldījums daudzpusīgas un mūsdienīgas sporta infrastruktūras 

attīstībā (Valmieras peldbaseins, Jāņa Daliņa stadions, Māra Štromberga BMX 

trase “Valmiera”), vienlaikus piedāvājot daudzpusīgas fizisko aktivitāšu 

līdzdalības iespējas dažādām iedzīvotāju grupām, ir priekšnoteikums labam 

pašvaldības iedzīvotāju veselības stāvokļa pašnovērtējumam;  

• 3.IA mērķis: Lai nodrošinātu kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamību 

Valmierā un Vidzemes reģionā, kopš 2018.gada Valmieras pašvaldība piešķir 

stipendijas studentiem, kuri apgūst medicīnas izglītības programmu un 

rezidentūru veic SIA “Vidzemes slimnīca”. Ar stipendiju tiek sekmēta 

kvalificēta personāla piesaiste darbam SIA “Vidzemes slimnīca”, līdzsvarojot 

speciālistu paaudžu nomaiņu. Tas ir ilgtermiņa ieguldījums SIA “Vidzemes 

slimnīca”, lai sekmētu turpmākās darbības nodrošināšanu slimnīcai, kuru 

arvien būtiskāk ietekmē jauno speciālistu trūkums, kas nākotnē var noteikt 

veselības pakalpojumu pieejamību ne tikai Valmieras, bet arī visa Vidzemes 

reģiona iedzīvotājiem; 

• 6.IA mērķis: Valmieras pilsētā ir vieni no augstākajiem pieslēgumu 

rādītājiem gan centralizētajai kanalizācijai, gan centralizētajai ūdensapgādei 

Latvijā (dati no SIA “Valmieras ūdens uz 31.12.2020: Ūdensapgādes 

pakalpojuma pieejamība ir 99,7% no kopējā iedzīvotāju skaita pakalpojumu 

sniegšanas zonā un 94,9% faktiskie pieslēgumi no kopējā iedzīvotāju skaita 

pakalpojumu sniegšanas zonā Valmierā; 99,5% kanalizācijas pakalpojuma 

pieejamība no kopējā iedzīvotāju skaita pakalpojuma sniegšanas zonā un 95% 

faktisko pieslēgumu centralizētajai kanalizācijai no kopējā iedzīvotāju skaita 

pakalpojumu sniegšanas zonā.  

• 7.IA mērķis: Lai sniegtu atbalstu mājokļu tehniskās infrastruktūras 

uzlabošanai, Valmieras pilsētas/ Valmieras novada pašvaldība iedzīvotājiem 

piedāvā pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu 

labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai;  

• 7.IA mērķis: Pasargājot iedzīvotājus no enerģijas cenas krasām svārstībām, 

Valmieras pilsētas pašvaldība 14.10.2020. atklāja jaunu katlumāju, kurā 90% 

tās siltumenerģijas tiek saražota no vietējas izcelsmes atjaunīgā energoresursa 

šķeldas, 10% - no dabasgāzes. Un tādējādi, skaitot kopā abās Valmieras 

šķeldas katlumājās saražoto siltumenerģiju. Uzņēmums AS “Valmieras 

enerģija”, kas ir daļa no uzņēmuma SIA “Adven Latvia”, abās tā katlumājās 

saražo līdz 84% no Valmierā saražotās siltumenerģijas;  

• 9.IA mērķis: Lai atbalstītu inovatīvu uzņēmumu ienākšanu un attīstību 

Valmierā un Vidzemes reģionā, Valmieras pilsētas pašvaldība un tās 



apkārtējie novadi īstenoja inovāciju atbalsta programmu “Zīle”. Inovāciju 

atbalsta programmas “Zīles” mērķis bija veicināt jaunu produktu un inovāciju 

realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus un veicināt jaunu tehnoloģisku 

uzņēmumu veidošanos četrās pašvaldībās. Programma paredzēja visām 

iesaistītajām pašvaldībām kļūt par inovāciju un jaunu produktu testgultni jeb 

testēšanas vidi (angliski “test-bed”), proti, labvēlīgu vietu, kur uzņēmumiem 

veidoties, attīstīties un nobriest. Programmas ieviešanu sadarbībā ar četrām 

pašvaldībām koordinēja Valmieras Attīstības aģentūra.  

• 9.IA mērķis: Apliecinājums pašvaldības kapitālsabiedrību biznesa procesu 

modernizācijai ir SIA ZAAO un SIA Vidzemes slimnīca zelta novērtējumi 

uzņēmumu pašnovērtējumā “Ilgtspējas indekss”. Šajā pašnovērtējuma 

programmā uzņēmumus vērtē šādās pārvaldības jomās: stratēģija, sabiedrība, 

vide, tirgus attiecības un darba vide.  

• 12.IA mērķis: Turpinot attīstīt modernu, iedzīvotājiem ērtu atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu, tai skaitā paplašinot šķirošanas pakalpojumu 

pieejamību, individuāli dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums 

privātmājās šobrīd Valmieras novadā ir pieejams Valmieras pilsētas teritorijā, 

Valmieras pagasta centrā, Poķos, Pilātos, Kocēnu centrā, Rubenes centrā, 

Kauguru pagasta Mūrmuižas centrā  privātmājās dzīvojošajiem 

iedzīvotājiem.  Lai samazinātu noglabājamo sadzīves atkritumu apjomu, 

šobrīd pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “ZAAO” realizē bioloģiski 

noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveidi. 

2) Jūsu pašvaldības viedoklis par to, kuru ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu 

sasniegšanā turpmākajos gados saskatāt būtiskākos izaicinājumus Latvijai un 

būtu nepieciešams nozīmīgāks Latvijas ieguldījums 

 

Ņemot vērā globālos un starptautiskos ilgtspējīgas attīstības izaicinājumus, 

nozīmīgāks Latvijas ieguldījums būtu nepieciešams šādos sektoros:  

• aprites ekonomikas attīstības veicināšanai vienotu prasību stiprināšana 

produktu iepakojumam, ierobežojot nepārstrādājama iepakojuma izmantošanu;  

• energoneatkarības un diversifikācijas stiprināšana;  

• atbalsts klimatneitralitātes sasniegšanai;   

• decentralizētās kanalizācijas sistēmas sakārtošana nacionālā līmenī, veselīgas 

augsnes saglabāšana ar ilgtspējīgu barības vielu izmantošanu, novēršot 

pastiprinātu ūdenstilpju, tai skaitā Baltijas jūras, eitrofikāciju;  

• dabas daudzveidības saglabāšana, pastiprinot atbalstu un kompensācijas 

mehānismus aizsargājamo dabas teritoriju izveidei un saglabāšanai, 

uzturēšanai;  

• izglītības sistēmas sasaiste ar aktuālajām darba tirgus vajadzībām un 

kvalificētu mācībspēku pieejamības nodrošināšana. 

3) Jūsu pašvaldības viedoklis un priekšlikumi par to, kā publiskajā, 

nevalstiskajā un privātajā sektorā un dažādos līmeņos pilnveidot, paplašināt un 

veicināt Latvijas ieguldījumu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā 

Latvijā un starptautiski, iezīmējot konkrētas jomas un konkrētas veicamās 

darbības 

 



Vērtējot Nacionālās attīstības plānu 2021.-2027., lielākais praktiskais atbalsts un 

ieguldījums šobrīd būtu liekams uz zināšanu sabiedrības stiprināšanu, nodrošinot 

vienlīdzīgu piekļuvi ikvienam sabiedrības loceklim un stiprinot visas tajā noteiktās 

prioritātes. Tādējādi tiks radīti priekšnoteikumi zināšanās balstītā, atbildīgā 

uzņēmējdarbībā, dzīves kvalitātes nodrošināšanā, samazinot dabas resursu patēriņu un 

ietekmi uz vidi, kā arī risinot šī brīža vides un sociālos izaicinājumus.  

 

Vēlreiz atvainojos par termiņa nokavēšanu.  

Ceram, šī informācija būs noderīga, kā arī būsim priecīgi sniegt papildu informāciju, 

ja tāda būs nepieciešama.  

 

Ar cieņu 

--  

Līga Bieziņa 

Valmieras novada pašvaldība 

Attīstības pārvalde 

Attīstības nodaļa 

vadītājas vietniece, attīstības plānotāja 

Tālr.: 26495997 

E-pasts: liga.biezina@valmierasnovads.lv  
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