Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par
Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam 1. redakciju
Nr.

Vārds, uzvārds / organizācija,
saņemšanas laiks un veids

Priekšlikums / iebildums

1.

Zita Gustavsone,
nodibinājums "Fonds "Iespēju
tilts"
20.11.2014 e-pasta veidā

Rīcības virziena - sabiedriskā aktivitāte, ir
pazudis plānotais uzdevums - izveidot vienotu
informatīvo telpu par Valmieras nevalstiskajām
organizācijām
un
to
piedāvātajiem
pakalpojumiem. Iepriekš norādījām, ka NVO
nevar būt atbildīgais par šo aktivitāti, ja tā ir
Valmieras mājas lapa, mēs varam būt tikai kā
iesaistītā puse.

2.

Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonda
Jauniešu ideju laboratorija
20.11.2014 e-pasta veidā

Pie jomas "Sabiedrības līdzdalība" - ir pazudis
1.punkts pie 1.4.1."Sekmīga NVO sadarbība ar
pašvaldību" - "Izveidot vienotu informatīvo telpu
par Valmieras NVO un to piedāvātajiem
pakalpojumiem"? Jo tomēr runājot ar kolēģiem
no NVO "Iespēju tilts", atzīstam, ka tas tomēr ir
gana svarīgi to tomēr norādīt atsevišķi.

Ņemts vērā / nav
ņemts vērā
Ņemts vērā

Ņemts vērā

Pamatojums, piezīmes
Pilnveidojot
Valmieras
pilsētas
attīstības
programmas
2015.-2020.gadam
redakciju,
jautājumi, kas saistīti ar sabiedrības iniciatīvu,
līdzdalību un iekļaušana veicināšanu, ietverti
rīcības virzienā “Sabiedriskā aktivitāte” (S-5).
Vienlaikus pilnveidota arī Rīcības plānā 2015.2020.gadam
redakcija,
atbilstoši
Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
norādījumiem par to, ka Rīcības plāns nevar būt
pārāk plašs un detalizēts. Kā rezultātā vienotas
informatīvās telpas izveide apvienota kopā ar
citām attiecīgās jomas aktivitātēm un paredzēta
zem pasākuma/aktivitātes S-5-1-3 “Veicināt
kopīgu sadarbību starp dažādām nevalstiskajām
organizācijām
un
valsts
un
pašvaldības
institūcijām”.
Pilnveidojot
Valmieras
pilsētas
attīstības
programmas
2015.-2020.gadam
redakciju,
jautājumi, kas saistīti ar sabiedrības iniciatīvu,
līdzdalību un iekļaušana veicināšanu, ietverti
rīcības virzienā “Sabiedriskā aktivitāte” (S-5).
Vienlaikus pilnveidota arī Rīcības plānā 2015.2020.gadam
redakcija,
atbilstoši
Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
norādījumiem par to, ka Rīcības plāns nevar būt
pārāk plašs un detalizēts. Kā rezultātā vienotas
informatīvās telpas izveide apvienota kopā ar
citām attiecīgās jomas aktivitātēm un paredzēta
zem pasākuma/aktivitātes S-5-1-3 “Veicināt
kopīgu sadarbību starp dažādām nevalstiskajām
organizācijām
un
valsts
un
pašvaldības
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3.

Jolanta Vaido-Zālīte
SIA "Vidzemes slimnīca"
17.12.2014 e-pasta veidā

3.

Aivars Lasmanis,
nodibinājums “Baltic
Foundation for Innovation”
18.12.2014 e-pasta veidā

4.

Ligita Vasiļjeva,
Valmieras Vājdzirdīgo bērnu
internātvidusskola – attīstības
centrs
19.12.2014. e-pasta veidā

Valmieras
pilsētas
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģija 2015 - 2030 Esošās situācijas
izvērtējuma nodaļā 6.2. Veselība neprecīzi minēti
nodaļu nosaukumi Vidzemes slimnīcā.
1) Slimnīcā nav dzemdniecības centrs, bet
dzemdību un ginekoloģijas nodaļa
2) Slimnīcā ir tikai Paliatīvās un īslaicīgās
sociālās aprūpes nodaļa - un tajā sniedz
palīdzību gan pacientiem ar hroniskām
saslimšanām terminālā stadijā, gan, vienlaikus,
arī īslaicīgās aprūpes pakalpojumus ar
pašvaldības finansiālu atbalstu (mums nav citas,
atsevišķas Īslaicīgās aprūpes un rehabilitācijas
nodaļas, kā minēts dokumentā).
Sadaļā pie neformālās izglītības pievienot sadaļu
pat informālo (ikdienējo) mācīšanos.

Lūdzu sniegt man atbildi, lai informētu
sabiedrību, kāpēc Rīcības plānā 2015.2020.gadam nav iekļauta VVBIVS-AC sporta un
rehabilitācijas kompleksa celtniecība. Šodienas
publiskajā apspriedē lūdzu atkārtoti iekļaut
attiecīgo jautājumu.

Ņemts vērā

Daļēji ņemts vērā

Daļēji ņemts vērā

institūcijām”.
Precizēti SIA “Vidzemes slimnīca” nodaļu
nosaukumi
Esošās
situācijas
izvērtējuma
6.2.nodaļā “Veselība”.

Informālā izglītība ir izglītība, ko iegūst (netīši vai
netieši) mācoties ikdienas situācijās (darbā,
ģimenē, atpūtā), klausoties radio, skatoties TV,
lasot grāmatas, apgūstot zināšanas pašmācības
ceļā u. tml., par to nav paredzēts sertifikācijas
dokuments (avots: Latvijas Zinātņu akadēmijas
Akadēmiskā terminu datu bāze AkadTerm).
Secināts, ka informālā izglītība ir process, kas
dabīgā veidā notiek paralēli formālajam un
neformālajam izglītošanās procesam. Tās nozīme
nav tik būtiska, lai to izdarītu kā atsevišķu rīcības
virziena “Izglītība” pasākumu/aktivitāti.
Lai vēstu sabiedrības uzmanību uz informālās
izglītības priekšrocībām, tā varētu tikt akcentēta kā
viena no aktivitātēm Neformālās izglītības
koncepcijas ietvaros (Rīcības plāna punkts S-1-25).
Valmieras pilsētas pašvaldība izvērtējusi un
secinājusi, ka 2014.-2020.gada perspektīvā
diemžēl nav iespējams nodrošināt tik apjomīga
kompleksa celtniecību (kā sporta un rehabilitācijas
centrs) pie atsevišķas izglītības iestādes, jo pilsētā
tuvākajā laikā tiks celts starptautiskām prasībām
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5.

Raimonds Ernšteins,
Latvijas
Universitātes
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultātes
Vides
un
ilgtspējīgas
attīstības
pētniecības grupa
19.12.2014 e-pasta veidā

6.

Raimonds Ernšteins,
Latvijas
Universitātes
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultātes
Vides
un
ilgtspējīgas
attīstības
pētniecības grupa
19.12.2014 e-pasta veidā

Izstrādāt Vides deklarāciju un Vides programmu.
Vides vai varbūt "Zaļās Valmieras Deklarāciju"
(?!) - vienas lpp. dizainiski noformēts dokuments
ar pašvaldības vides pārvaldības galvenajiem
uzstādījumiem, kurus apliecina ar vadības
parakstiem, un, kurš izvietojams Domes un
pašvaldības iestāžu telpās u.tml. - kurā
Valmieras Dome koncentrētā veidā fiksē un dara
zināmu dažādām sabiedrības mērķgrupām un
plašai sabiedrībai kopumā, kā arī LR sabiedrībai
un Latvijas viesiem/tūristiem, Valmieras pilsētas
vides vērtības un nodomus attiecībā uz
Valmieras kā „zaļas” pilsētas attīstību.
Izstrādāt Vides programmu.
Papildināt un precizēt jau AP iekļauto
priekšlikumu un izstrādāt atbilstošu vidēja
termiņa Vides pārvaldības politikas plānošanas
dokumentu (Vides programmu) un tā saturā būtu
izskatāma sekojošu sadaļu iekļaušana:
- vides pārvaldības situācijas īsu pārskatu,
- vidēja termiņa vides pārvaldības stratēģiju,
- vides plānošanas telpiskos aspektus (iesk.
uzskatāms shēmas utml),
- rīcību plānu programmas īstenošanai,
- programmas īstenošanas uzraudzības sistēmu
(t.sk. vides un ilgtspējīgas attīstības indikatorus),
- pārskatu par ES un Latvijas likumdošanas un
ārējo (starptautisko, nacionālo un reģionālo)
plānošanas dokumentu ietvaru,
- īsu, uz publicitāti un sabiedrības vajadzībām
orientētu programmas kopsavilkumu.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

atbilstošs peldbaseins, kas vienlaikus piedāvās arī
rehabilitācijas pakalpojumus.
Secināts, ka nepieciešams optimizēt esošos
pašvaldības resursus sporta infrastruktūras jomā
un turpināt sadarbību starp izglītības iestādēm.
Lai veicinātu sabiedrības apziņu Valmieras
pilsētas attīstības programmā 2015.-2020.gadam
ietverts rīcības virziens “Vides apziņa”.
Kā
viens
no
šī
rīcības
virziena
pasākumiem/aktivitātēm
noteikts
sekojošais:
Pašvaldības
kompetences
celšana
vides
pārvaldībā un vides politikas izstrāde (S-4-2-6),
kas kā vienu no detalizētām konkrētām aktivitātēm
sevī ietver Vides deklarācijas izstrādi.

Lai veicinātu sabiedrības apziņu Valmieras
pilsētas attīstības programmā 2015.-2020.gadam
ietverts rīcības virziens “Vides apziņa”.
Kā
viens
no
šī
rīcības
virziena
pasākumiem/aktivitātēm
noteikts
sekojošais:
Pašvaldības
kompetences
celšana
vides
pārvaldībā un vides politikas izstrāde (S-4-2-6),
kas kā vienu no detalizētām konkrētām aktivitātēm
sevī ietver Vides programmas izstrādi.
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7.

Raimonds Ernšteins,
Latvijas
Universitātes
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultātes
Vides
un
ilgtspējīgas
attīstības
pētniecības grupa
19.12.2014 e-pasta veidā

Izstrādāt Domes darbības vides pārvaldības
sistēmu.
Paralēli un pēctecīgi izstrādāt un ieviest
Valmieras Domē starptautiskajam standartam
ISO14000 atbilstošu (akreditētu vai bez
oficiāliem
auditoriem
apstiprinātu)
vides
pārvaldības sistēmu (ieteicams izskatīt iespēju to
integrēt ar ISO 9000 sērijas Kvalitātes vadības
sistēmu).

Ņemts vērā

8.

Raimonds Ernšteins,
Latvijas
Universitātes
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultātes
Vides
un
ilgtspējīgas
attīstības
pētniecības grupa
19.12.2014 e-pasta veidā

Ņemts vērā

9.

Raimonds Ernšteins,
Latvijas
Universitātes
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultātes
Vides
un
ilgtspējīgas
attīstības
pētniecības grupa
19.12.2014 e-pasta veidā

10.

Raimonds Ernšteins,
Latvijas
Universitātes
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultātes
Vides
un
ilgtspējīgas
attīstības
pētniecības grupa
19.12.2014 e-pasta veidā

Izstrādāt
Vides
komunikācijas
stratēģiju/programmu.
Atkārtoti uzsvērt nepieciešamību un esošo
Domes/speciālistu un mērķgrupu interesi, un,
izstrādāt
pilsētas
Vides
komunikācijas
stratēģiju/programmu, kura tad nodrošinātu
augstāk minēto komplementāro dokumentu
ieviešanas komunikatīvo (informācija, izglītība,
līdzdalība
un
videi
draudzīga
rīcība)
nodrošinājumu, saskaņojumu ar reģiona vides
attīstību un citu adekvātu darbību.
Atbalstām Vides un zinātnes centra izveides
aktuālu nepieciešamību, t.sk. orientēt to
iespējami plašu vides zinātņu, un konkrēti arī
zemes zinātņu popularizācijai (piem. UNESCO
Ģeoparks (lūdzu, skat. atsevišķu mūsu
priekšlikumu) utml) un īpaši būtiski, ne tikai
Valmieras pilsētas, bet visa tuvākā un tālākā
reģiona kontekstā.
Ierosinām
izskatīt
iespēju
plānošanas
dokumentos un to realizācijā:
- ietvert jaunu un Baltijas jūras reģionā vēl ļoti reti
sastopamu visu ilgtspējīgas attīstības dimensiju
(daba, kultūra, ekonomika, sociālā vide un
pārvaldības vide !) vienlaikus veicināšanas pieeju
un instrumentu, proti - pašvaldības teritorijas (un
apkārtējo sadarbības reģionu) gan ekonomiskās
(t.sk. īpaši visa veida/tipa tūrisma) attīstības, gan

Lai pārvaldes darbību orientētu uz iedzīvotāju
vajadzībām un sadarbību, kā arī stiprinātu tās
kapacitāti,
Valmieras
pilsētas
attīstības
programmā 2015.-2020.gadam ietverts rīcības
virziens “Pārvalde”.
Kā
viens
no
šī
rīcības
virziena
pasākumiem/aktivitātēm noteikts sekojošais: Vides
pārvaldības ieviešana (D-5-1-7), kas sevī ietver
dažāda veida detalizētas uz vides pārvaldību
orientētas aktivitātes.
Lai veicinātu sabiedrības apziņu Valmieras
pilsētas attīstības programmā 2015.-2020.gadam
ietverts rīcības virziens “Vides apziņa”.
Kā
viens
no
šī
rīcības
virziena
pasākumiem/aktivitātēm
noteikts
sekojošais:
Pašvaldības
kompetences
celšana
vides
pārvaldībā un vides politikas izstrāde (S-4-2-6),
kas kā vienu no detalizētām konkrētām aktivitātēm
sevī
ietver
Vides
komunikācijas
stratēģijas/programmas izstrādi.

Ņemts vērā

Papildināts
Valmieras
pilsētas
attīstības
programmas 2015.-2020.gadam Rīcības plāna
rīcības virziens “Vides apziņa”, tajā ietverot jaunu
pasākumu/aktivitāti:
Teritorijas
attīstīšana
Ģeoparka izveidei (S-4-3-5).

Ņemts vērā

Papildināts
Valmieras
pilsētas
attīstības
programmas 2015.-2020.gadam Rīcības plāna
rīcības virziens “Vides apziņa”, tajā ietverot jaunu
pasākumu/aktivitāti:
Teritorijas
attīstīšana
Ģeoparka izveidei (S-4-3-5).
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11.

Vidzemes plānošanas reģions
19.12.2014 vēstule Nr.2.22/505

dabas vides un kultūrvides kompleksās un
sabalansētās attīstības projektu ideju - par
UNESCO
Ģeoparka
izveides
nepieciešamību/lietderību Vidzemes reģionā un
pilsētas un reģiona ekonomiskās attīstības
kontekstā, un , konkrēti - par Valmieras
pašvaldības aktīvu darbību (un iespējamu
aktuālu līdzdalību jaunveidojama Interrega
projekta pieteikumā sadarbībā ar Igaunijas un
Somijas ekspertiem un teritorijām) Gaujas ielejas
(?) Ģeoparka izveidošanā un ekonomiskajā
attīstībā, t.sk. - novērtējot iespējamu LatvijasIgaunijas pārrobežas (Livonijas ?) Ģeoparka
izveides kontekstu, - balstoties un potenciāli
reģistrējoties/akreditējoties UNESCO globālajā
Ģeoparku
sadarbības
tīklā,
un
- atbilstoši, potenciālā ģeoparka ikdienas
pārvaldībā sekmējot tieši Valmieras pilsētā
veidojamā Vides un zinātnes centra attīstību un,
konkrēti, principiāli vienlaikus iespējamā ģeo- un
vides-, dabas-, kultūras- zinātnes- tūrisma
komplementārās funkcionālās izstrādnes, t.sk.
arī
visa
veida
un
paaudžu
izglītības/komunikācijas programmas un Gaujas
ielejas dabas un kultūrvēstures pastāvīgo
interaktīvo ekspozīciju un informācijas - izglītības
datu un materiālu bāzi, izglītības/apmācības un
izpētes centru.
AP norādīta sasaiste ar Nacionālo attīstības
plānu 2014.- 2020. gadam, nodaļā “Attīstības
programmas saskaņotība un pēctecība”. AP
ievadā minēta atbilstība Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijai 2030 (turpmāk tekstā – LIAS
2030), taču nav pievienots izvērtējums par
Valmieras pilsētas attīstības programmas
ieguldījumu LIAS 2030 izvirzīto mērķu izpildē.

Ņemts vērā

Papildināta nodaļa “2.5. Attīstības programmas
saskaņotība un pēctecība” ar 6.tabulu - Stratēģijas
un Attīstības programmas saskaņotība un
pēctecība, kurā izvērtēta sasaiste ar “Latvija 2030”
noteiktajām prioritātēm.
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12.

Vidzemes plānošanas reģions
19.12.2014 vēstule Nr.2.22/505

AP
saskaņotība
ar
VPR
plānošanas
dokumentiem
norādīta
nodaļā
“Attīstības
programmas saskaņotība un pēctecība”. 5.
tabulā 2. kolonnā lūdzam redakcionāli precizēt,
Vidzemes
plānošanas
reģiona
attīstības
programmas 2014.-2020. gadam 1. redakcijas
projekts. Lūdzam AP norādīt plānotās rīcības un
aktivitātes, lai veicinātu VPR ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 1. redakcijas projektā
definētā
„Vidzemes
trijstūra”
potenciāla
izmantošanu un attīstību, tādējādi veicinot
plašākas
funkcionālās
teritorijas
attīstību
Vidzemes reģionā, kā arī veicinot Vidzemes
reģionā izvirzīto viedās specializācijas jomu
attīstību reģionā.

Ņemts vērā

Nodaļā “2.5. Attīstības programmas saskaņotība
un pēctecība” esošajā 5.tabulā - Attīstības
programmas saskaņotība un pēctecība veikts
redakcionāls precizējums un vidējās kolonnas
virsraksts izteikts šādā redakcijā “Vidzemes
plānošanas reģiona attīstības programmas 2014.2020.gadam 1. redakcija”.
Jautājumā par “Vidzemes trijstūra” potenciāla
izmantošanu un attīstību, norādām, ka, lai
pilnveidotu
Valmieras
pilsētas
pašvaldības
pārvaldi un stiprinātu tās kapacitāti, tās īstenotās
rīcības būtu vērstas uz iedzīvotāju un uzņēmēju
vajadzībām gan pilsētas administratīvajā teritorijā,
gan arī ārpus tās robežām, izveidots rīcības
virziens “PĀRVALDE (DV2) - Uz iedzīvotāju
vajadzībām un sadarbību vērsta pārvalde, tās
kapacitātes
stiprināšana”.
Kā
viens
no
pasākumiem, aktivitātēm minētā rīcības virziena
iekļauts sekojošais: Sadarbība ar pilsētu, novadu
pašvaldībām, Vidzemes plānošanas reģionu (D-55-2), kura ietvaros plānots realizēt arī sadarbību
“Vidzemes trijstūra” jeb starp Valmieras – Cēsu –
Smiltenes pašvaldībām.
Papildus informējam, ka 2014.gada novembrī decembrī notikušas pirmās divas tikšanās starp
Valmieras – Cēsu – Smiltenes pašvaldību
pārstāvjiem, tādējādi uzsākot aktīvu sadarbību
“Vidzemes trijstūra” ietvaros.
Saistībā ar “Vidzemes trijstūri” potenciāla
izmantošanu un attīstību, papildināts arī Attīstības
programmas pielikums – Integrētās teritorija
investīcijas projektu idejas ietvertais izaicinājuma
“Pilsētas - lauku mijiedarbība” apraksts.
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13.

Vidzemes plānošanas reģions
19.12.2014 vēstule Nr.2.22/505

Lūdzam Valmieras AP papildināt ar izvērtējumu
un sasaisti ar blakus esošo novadu spēkā
esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem,
atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma
(turpmāk tekstā TAPL) 22.panta 1. daļai un
Ministru kabineta noteikumu Nr. 711 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” (turpmāk tekstā – MKN 711)13.
panta prasībām.

Ņemts vērā

14.

Vidzemes plānošanas reģions
19.12.2014 vēstule Nr.2.22/505

AP ir pievienots pašreizējās situācijas apraksta
sējums, bet nav ievietots pašreizējās situācijas
kopsavilkums, kā tas noteikts VARAM izstrādāto
“Metodisko ieteikumu attīstības programmas
izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”, 59. punktā.

Ņemts vērā

15.

Vidzemes plānošanas reģions
19.12.2014 vēstule Nr.2.22/505
Vidzemes plānošanas reģions
19.12.2014 vēstule Nr.2.22/505

Lūdzam strukturēt AP saturu, veidojot atsevišķu
nodaļu “Stratēģiskā daļa”, kas apvienotu MKN
711 14.1. punktā minēto apakšnodaļu kopumu.
AP nodaļā „Attīstības programmas saskaņotība
un pēctecība” norādīts, ka izstrādājot dokumentu
ņemta
vērā
Valmieras
pilsētas
sociāli
ekonomiskās attīstības stratēģijas un attīstības
programmas 2008.-2014.gadam, tomēr nav
pievienota informācija par spēkā esošās
programmas ieviešanas rezultātiem vai atsauce

Ņemts vērā

16.

Daļēji ņemts vērā

Papildināta nodaļa “2.5. Attīstības programmas
saskaņotība un pēctecība” ar 7.tabulu –
Savstarpējās sadarbības attīstības virzieni, kurā
izvērtēta savstarpējā saikne starp Valmieras
pilsētas un tās apkārtējo pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem un tajos
noteiktajiem perspektīvajiem sadarbības attīstības
virzieniem.
Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka informācija
par Valmieras pilsētas funkcionālo sasaisti ar
apkārtējām teritorijām un to kopējām interešu
teritorijām ir ietverta Valmieras pilsētas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā 2015.-2030.gadam nodaļā
“4.10.
Valmieras funkcionālā sasaiste ar
apkārtējām teritorijām”.
Attīstības programma papildināta ar jaunu nodaļu
“1. Esošās situācijas izvērtējuma kopsavilkums”,
kurā ietverts pašreizējās situācijas analīzes
kopsavilkums atbilstoši Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas “Metodiskajiem
ieteikumu attīstības programmu izstrādei reģionālā
un vietējā līmenī” (07.10.2014. redakcija)
59.punktam.
Stratēģijā izdalīta atsevišķa nodaļa “2. Stratēģiskā
daļa”.
Izstrādājot Attīstības programmu, Rīcības plānā
2008.-2014.gadam sasniegtais tika apzināts
vispārīgi, ņemot vērā, ka Attīstības programmas
izstrāde uzsākta 2012.gadā. Informējam, ka
detalizēts izvērtējums par Valmieras pilsētas
sociāli ekonomisko attīstības stratēģiju un
attīstības programmu 2008.-2014.gadam un tās
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uz
attīstības
programmas
īstenošanas
uzraudzības ziņojumu.
Lai būtu iespējams novērtēt rīcības plāna izpildi,
lūdzam norādīt izmērāmus rezultatīvos rādītājus,
kā tas noteikts metodisko ieteikumu 196.punktā.

ieviešanas rezultātiem tiks veikts 2015.gadā.

17.

Vidzemes plānošanas reģions
19.12.2014 vēstule Nr.2.22/505

18.

Vidzemes plānošanas reģions
19.12.2014 vēstule Nr.2.22/505
Vidzemes plānošanas reģions
19.12.2014 vēstule Nr.2.22/505

AP nav ietverta informācija par AP izstrādi.
Lūgums norādīt nepieciešami informāciju,
atbilstoši TAPL 22.panta 2. daļai.
Lūdzam papildināt Integrēto teritoriju investīciju
projektu idejas ar to ieguldījumu un ietekmi uz
apkārt esošo lauku teritoriju attīstību, kā tas
noteikts VARAM izstrādāto metodisko ieteikumu
110. punktā.

Ņemts vērā

Vidzemes plānošanas reģions
19.12.2014 vēstule Nr.2.22/505

Ministru kabineta noteikumu nr. 970 „Sabiedrības
līdzdalības
kārtība
attīstības
plānošanas
procesā” 13. punkts nosaka nepieciešamību
ievietot pašvaldības mājas lapā informāciju par
sabiedrības līdzdalības iespējām Valmieras
attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, tomēr

Ņemts vērā

19.

20.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Precizēti Attīstības programmas Rīcības plānā
2015.-2020.gadam ietvertie pasākumu, aktivitāšu
iznākuma rezultatīvie rādītāji (S-1-2-1, S-1-3-1, S1-4-8, S-2-1-5, S-3-1-1, S-3-1-6, S-3-4-1, S-4-1-1,
S-4-1-2, S-4-1-3, S-4-1-4, S-4-2-4, S-5-1-1, S-5-13, S-5-2-2, S-5-2-3, S-5-3-1, U-1-1-4, U-1-1-6, U1-2-3, U-1-3-1, U-1-3-4, U-1-3-5, U-1-4-3, U-1-4-4,
U-2-3-3, U-2-3-4, U-2-4-3, U-3-1-1, U-3-1-4, U-3-33, U-4-3-1, P-1-2-2, P-1-2-6, P-1-2-8, P-1-2-9, P-15-1, P-1-5-2, P-1-5-5, P-1-6-2, P-1-7-5, P-1-8-1, P2-1-3, P-3-1-1, P-3-1-6, P-3-4-1, P-3-4-3, P-3-5-1,
P-4-1-1, P-4-3-1, P-4-3-4, D-1-1-1, D-1-2-1, D-1-23, D-4-1-1, D-4-1-2, D-4-2-10, D-3-1-1, D-3-1-2, D5-1-4, D-5-1-5, D-5-1-6, D-5-2-1, D-5-2-5, D-5-2-6,
D-5-3-1, D-5-3-2, D-5-4-2, D-5-5-2 un D-5-5-4).
Precizēts Attīstības programmas “Ievads”, to
papildinot ar informāciju (rindkopu) par Attīstības
programmas izstrādi.
Attīstības programmas Integrētās teritorijas
investīcijas projektu idejās vienā no nodaļām ir
aprakstīti seši pilsētas attīstības izaicinājumi
(nodaļa “3. ITI projektu izaicinājumi”). Nodaļā “3.6.
Pilsētas – lauku mijiedarbība” ietvertā informācija,
pilnveidojot Attīstības programmu, nedaudz
paplašināta.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta
noteikumos Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas procesā” 13.punktā
noteiktajam,
informācija
par
sabiedrības
līdzdalības procesu pieejama interneta vietnē
“Attīstības
programma”
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mājas lapā šāda informācija nav atrodama.
Lūdzam skaidrot, kā ir nodrošināta Ministru
kabineta noteikumu nr. 970 „Sabiedrības
līdzdalības
kārtība
attīstības
plānošanas
procesā” 13. punktā noteikto prasību izpilde,
nodrošinot sabiedrības līdzdalības iespējas
Valmieras attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes laikā, nodrošinot efektīvu, atklātu
sabiedrības iesaistīšanos attīstības plānošanas
procesā un tādejādi ievērojot Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 5. pantā noteikto
pamatprincipuatklātības
un
līdzdalības
principus
Valmieras
pilsētas
attīstības
plānošanas dokumentu izstrādē.

21.

Vidzemes plānošanas reģions
19.12.2014 vēstule Nr.2.2-

Sagatavojot gala redakciju, lūdzam AP pievienot
dokumentāciju, kas apliecina, ka izstrādājot

Ņemts vērā

http://www.valmiera.lv/zina/ekonomika/attistibasprogramma.
2014.gada maijā – jūnija tika organizētas četras
tematiskās darba grupas: 1. Uzņēmējdarbība; 2.
Izglītība,
kultūra,
sports
un
atpūta;
3.
Nodarbinātība, sociālā aizsardzība, veselība un
drošība; 4. Infrastruktūra, daba un pilsētvide, kurās
tika aicināti līdzdarboties arī sabiedrības pārstāvji,
uzņēmēji u.c interesenti. Informācija pieejama
interneta
vietnē
http://www.valmiera.lv/zina/pasvaldiba/pazinojumspar-lidzdalibas-iespejam-valmieras-pilsetasattistibas-planosanas-dokumen.
Valmieras
pilsētas
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas 2015.-2030.gadam un Valmieras
pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam
publiskā apspriešana notika laika posmā no
2014.gada 20.novembra līdz 19.decembrim.
Publiskās
apspriešanas
sanāksme
notika
2014.gada 17.decembrī plkst.16.00 Valmieras
pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā,
1.stāvā, lielajā zālē. Atbilstoši Ministru kabineta
2009.gada
25.augusta
noteikumos
Nr.970
“Sabiedrības
līdzdalības
kārtība
attīstības
plānošanas procesā” 13.punktā noteiktajam,
informācija par sabiedrības līdzdalības procesu
pieejamai
interneta
vietnē
“Publiskās
apspriešanas”
http://valmiera.lv/zina/pasvaldiba/valmieraspilsetas-ilgtspejigas-attistibas-strategija-20152030-valmieras-pilsetas-a.
Pievienota
informācija
ar
Vides
valsts
pārraudzības biroja 27.11.2014. vēstuli Nr. 7–
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22.

2/505

Attīstības programmu ņemts vērā likums „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru
kabineta noteikumi Nr. 157 „ Kārtība kādā
veicams
ietekmes
uz
vidi
stratēģiskais
novērtējums” ir veiktas konsultācijas un nosūtīts
iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam
Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma
nepieciešamību, kā tas noteikts arī VARAM
izstrādāto metodisko ieteikumu X nodaļas 171.,
un 172. punktā.

Vidzemes plānošanas reģions
19.12.2014 vēstule Nr.2.22/505

Iesniedzot AP gala projektu, lūdzu pievienot
elektroniski arī „Pārskatu par attīstības
programmas izstrādi”, saskaņā ar MK 711 6.
punkta prasībām.

Ņemts vērā

02/1799 ar atzinumu (lēmums Nr.56) par
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras nepiemērošanu Valmieras pilsētas
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijai
2015.2030.gadam un Valmieras pilsētas attīstības
programmai 2015.-2020.gadam (skat. pielikumā),
ar ko apliecinām, ka ievērota likumā “Par ietekmes
uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta
2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 “Kārtība,
kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums” noteiktā procedūra un veiktas
konsultācijas ar iesaistītajām institūcijām.
Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra
noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”,
izstrādāts “Pārskats par attīstības programmas
izstrādi” un iesniegts Vidzemes plānošanas
reģionam..

Valmierā, 2014.gada 23.decembrī
________________________ (A.Vītols, Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors /
Pašvaldības administrācijas vadītājs)

Sagatavoja:
Raimonda Liepiņa
t. 64210870
raimonda.liepina@valmiera.lv
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