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Valmieras pilsētas tīmekļa vietne:

www.valmiera.lv

Informācija par pilsētu
Valmiera ir viena no senākajām Latvijas pilsētām, Hanzas savienības locekle, šobrīd Vidzemes plānošanas reģiona lielākā pilsēta.
Valmiera ir Latvijas Republikas nozīmes pilsēta. Valmiera atrodas 107 km no Rīgas un 50 km no Igaunijas robežas.

Darba iespējas Valmieras pilsētā
Nodarbinātība un darba iespējas
ar Valmieras pilsētas teritoriālajā struktūrvienībā (pilsētā/novadā) reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts
aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/;
dati par brīvo darba vietu skaitu pa nozarēm pieejami NVA tīmekļa vietnē sadaļā “Dokumenti un statistika” – “Brīvo darba vietu
skaits” - “Izvērstā statistika par brīvajām darba vietām” .
Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Valmiera ir industriāla un rūpnieciska pilsēta – Vidzemes biznesa centrs, jo te atrodas vairums Vidzemes lielāko uzņēmumu. Jau
kopš 20.gadsimta vidus Valmierā koncentrējas lielākie Vidzemes reģiona un arī valsts ražošanas un tirdzniecības uzņēmumi, kas ir
atpazīstami arī ārpus valsts robežām. Valmieras uzņēmumi ir lielākie darba devēji reģionā, nodarbinot ne tikai pilsētas, bet arī
reģiona iedzīvotājus.
Lielākie pilsētas uzņēmumi:

Ķīmiskā rūpniecība un tekstila rūpniecība:
AS „Valmieras stikla šķiedra” (Vācija) (stikla šķiedras un stikla šķiedras izstrādājumi)
Valmiera – Andren Ltd. (Latvijas – Zviedrijas kopuzņēmums) (tvertnes, caurules un citas iekārtas agresīvu šķidrumu glabāšanai)
Culimeta Baltics SIA (vītnes un faktūras, stikla šķiedras izstrādājumi)
Pārtikas ražošana:
Food Union / AS „Valmieras Piens” (piena pārstrāde, piena produktu ražošana)
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "VAKS" (lauksaimniecības produkcijas pirmapstrāde, realizācija,
uzglabāšana)
Metālapstrāde:
Valtanks SIA (Zviedrija) (pazemes rezervuāri, tvertnes, tehnoloģiskās šahtas u.c.)
SIA „VALPRO” (metāla degvielas kannas, ugunsdzēsības aparāti un ugunsdzēsības aparātu korpusi u.c. metāla izstrādājumi)

Mēbeļu ražošana:
SIA „Daiļrade koks” / SIA „Valmieras mēbeles” (mēbeļu un mēbeļu furnitūras ražošana)
Citi uzņēmumi:
SIA „V.L.T.” (olu palikņi un kastes)
SIA AGA (gāzes, gāzu maisījumi)
Sadzīves apstākļi
Izglītība
Pirmskolas izglītības iestādes:
“Ezītis”
“Sprīdītis”
“Krācītes”
“Kārliena”
“Varavīksne”
Ābelīte”
“Vālodzīte”
“Pienenīte”
“Buratino”
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra pirmskolas izglītības grupas
Vispārējā izglītība:
Valmieras sākumskola
Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras 5.vidusskola

Valmieras 2.vidusskola
Valmieras Pārgaujas sākumskola
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
Valmieras Viestura vidusskola
Speciālā izglītība:
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centrs
Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādes:
Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”
Valmieras Bērnu sporta skola
Valmieras Mūzikas skola
Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

Augstākā izglītība:
Vidzemes Augstskola
Sociālā palīdzība
Sociālo lietu pārvalde (Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 ;Tālr.: 64207140; Fakss: 64207125;E-pasts:
Aplūkot e-pastu
ir pašvaldības struktūrvienība.
Sociālo lietu pārvaldes mērķis ir sniegt sociālo palīdzību, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus Valmieras pilsētas
iedzīvotājiem, lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā. Tiesības
saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību ir Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, ārvalstniekiem un
bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods, izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par izglītības iespējam, sociālo un veselības aprūpi un u.c. aktualitātēm un
norisēm.
Veselības aprūpe
SIA “Vidzemes slimnīca” (Adrese: Valmiera, Jumaras iela 195, LV – 4201, Tālrunis: 6 4202550,
Mājaslapa: www.vidzemesslimnica.lv)
Valmieras Veselības centrs (Adrese: Valmiera, Bastiona iela 24, LV – 4201; Reģistratūra: 64232318, mob. 28692800;
Administrācija: 64222755, mob. 29241583; Mājaslapa: www.vvc.lv)
Vidzemes bērnu veselības centrs Apelsīns (Adrese: L.Paegles 9, Valmiera, LV-4201, Tālrunis: 25140410)
Pilsētas aktualitātes
Valmieras pilsētas tīmekļa vietnē www.valmiera.lv uzņēmēji, iedzīvotāji un novada viesi var iegūt aktuālo informāciju par dažādām
norisēm un aktivitātēm pilsētā.

https://www.nva.gov.lv/lv/valmieras-pilseta

