
 

Z I Ņ O J U M S  

par publiskās apspriešanas rezultātiem 

 “Lokālplānojums zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, 

Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas 

plānojumā (no 2017.gada)” un tā Vides pārskats 

 
 

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 22.02.2018. lēmumu Nr.72 
(protokols Nr.2, 12.§) “Par lokālplānojuma zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, 
Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas 
teritorijas plānojumā (no 2017.gada) un darba uzdevuma apstiprināšanu” tika uzsākta lokālplānojuma 
izstrāde zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, 
Valmierā, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada), kas apstiprināts 
ar  Pašvaldības domes 08.12.2016. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.469 (ārkārtas sēdes protokols Nr.13,2. §), 
(turpmāk – lokālplānojums), kā arī apstiprināts lokālplānojuma darba uzdevums un izstrādes vadītājs. 

Atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 27.04.2018. lēmumam Nr.4-02/23 “Par stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” lokālplānojumam veikts stratēģiskais ietekmes uz 
vidi novērtējums un sagatavots Vides pārskats. 

Saskaņā ar Pašvaldības domes 27.09.2018. lēmumu Nr.306 (protokols Nr.11, 8.§) “Par 
lokālplānojuma zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu 
iela, Valmierā, un tā Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai” no 08.10.2018. līdz 06.11.2018. notika lokālplānojuma un tā vides pārskata projekta 
publiskā apspriešana (turpmāk – publiskā apspriešana). 

Publiskās apspriešanas laikā 31.10.2018. tika organizēta publiskās apspriešanas sanāksme, 
kurā piedalījās 14 dalībnieki, t.sk. lokālplānojuma izstrādātāju SIA “Grupa 93” pārstāvji, pašvaldības 
pārstāvji, AS “Valmieras enerģijas” pārstāvji un interesenti.  

14.11.2018. notika publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu 
izskatīšanas sanāksme, kuras protokolā ietverta atzīme par priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu.  

Publiskās apspriešanas laikā netika saņemti priekšlikumi vai ierosinājumi. 

Saņemti pozitīvi atzinumi no sadarbības institūcijām: Valsts vides dienesta Valmieras 
reģionālā vides pārvaldes, Veselības inspekcijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta, AS „Sadales tīkls”, AS „Gaso”, SIA „Valmieras ūdens”. 

Pašvaldībā saņemts Vides pārraudzības valsts biroja 22.11.2018. atzinums Nr.4-03/14 “Par 
Lokālplānojuma zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu 
iela, Valmierā, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (2017.g.) Vides pārskatu” 
(Pašvaldībā saņemts 22.11.2018. un reģistrēts ar Nr.2.2.1.5/18/2639) (turpmāk – Biroja atzinums) un, 
ievērojot tajā sniegtās rekomendācijas, veikti papildinājumi vides pārskatā. 

Pārskatot lokālplānojuma redakciju, konstatēts, ka lokālplānojuma redakcijā nepieciešams veikt 
redakcionālus precizējumus – novērst pareizrakstības, gramatikas kļūdas Paskaidrojuma rakstā un 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Precizējumi uzskatāmi par redakcionālu kļūdu labošanu, 
pēc kuru veikšanas lokālplānojums virzāms apstiprināšanai Valmieras pilsētas pašvaldības domē 

Izvērtējot lokālplānojuma redakciju un atbilstoši Biroja atzinumam pilnveidoto vides 
pārskatu un priekšlikumu un atzinumu izvērtēšanas sanāksmes protokolu, konstatēts, ka nav 
nepieciešamības pilnveidot sagatavoto lokālplānojuma redakciju un tā virzāma apstiprināšanai 
Pašvaldības domē. 

 
 
Ziņojumu sagatavoja: 

Valmieras pilsētas pašvaldības  
Attīstības un būvniecības pārvaldes 
Pilsētplānošanas nodaļas 
Ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja 
Dace Elbrete 
 
2018.gada 26.novembrī 
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Lokālplānojuma zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un 

Ķieģeļu iela, Valmierā, un tā Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto 
priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas 

 

SANĀKSMES PROTOKOLS 
 
 

2018.gada 16.novembrī                       Nr.2 
 
Sanāksmes norises vieta: Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas sanāksmju zāle, Lāčplēša iela 2, 

Valmiera 
 

Sanāksme atklāta: 2018.gada 15.novembrī, plkst.17:00  
 

Sanāksme noslēgta:  2018.gada 15.novembrī, plkst.17:12 
 

Sanāksmi vada: Dace Elbrete, lokālplānojuma izstrādes vadītāja, Valmieras pilsētas 
pašvaldības iestādes Attīstības pārvalde struktūrvienības 
Pilsētplānošanas nodaļa ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja  
 

Sanāksmē piedalās:  Skatīt sanāksmes protokola 2.pielikumu “Dalībnieku reģistrācijas lapa” 
 

Sanāksmi protokolē: Dace Elbrete  
 

 
D.Elbrete atklāj sanāksmi un iepazīstina sanāksmes dalībniekus ar sanāksmes mērķi un darba 

kārtību. Norāda, ka sanāksmes mērķis ir izskatīt lokālplānojuma un tā vides pārskata publiskās 

apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un atzinumus, un atbildēt uz interesentu jautājumiem. 

D.Elbrete īsumā pastāsta, ka lokālplānojuma un tā vides pārskata publiskā apspriešana norisinājās 

no 8.oktobra līdz 6.novembrim. 31.oktobrī norisinājās publiskās apspriešanas sanāksme, kuras 

laikā bija iespējams klātienē uzdot jautājumus lokālplānojuma izstrādātājiem un saņemt atbildes 

par lokālplānojuma risinājumiem un tā vides pārskatu.  

Rādot sagatavoto ziņojumu uz ekrāna, informē, ka publiskās apspriešanas laikā nav saņemti 

priekšlikumi vai ierosinājumi, kā arī saņemti visu iesaistīto institūciju pozitīvi atzinumi (sanāksmes 

protokola 1.pielikums ”Pārskats par institūciju atzinumiem”), līdz ar to var uzskatīt, ka plānojums ir 

izstrādāts ievērojot gan institūciju izvirzītās prasības, gan arī plānojuma risinājumi ir saskaņā ar 

iedzīvotāju interesēm.  

Noslēdzot runu D.Elbrete vēršas pie sanāksmes dalībniekiem un jautā, vai klātesošiem ir bijusi 

saprotama šajā sanāksmē sniegtā informācija, vai ir kādi jautājumi. 

I.Ķirsis norāda, ka nav varējis ierasties uz publiskās apspriešanas sanāksmi, kas norisinājās 

31.oktobrī, esot iepazinies pašvaldības tīmekļa vietnē ar lokālplānojuma risinājumiem un neiebilst 

tiem, tomēr interesē, kas tiek plānots Sporta ielā 2. Vai tur tiks saglabāts futbola laukums? 

D.Elbrete izskaidro, ka Sporta iela 2 ir iekļauta lokālplānojuma teritorijā. Lokālplānojuma risinājumi 

paredz grozīt Sporta ielas 2 funkcionālo zonējumu no publiskās apbūves teritorijas uz jaukta centra 
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apbūves teritoriju, lai perspektīvā šajā zemes vienību būtu iespējams realizēt plašāku 

izmantošanas spektru, izvietot gan publisko, gan dzīvojamo apbūvi. Pagaidām pašvaldībai neplāno 

attīstīt šo zemes vienību, līdz ar to tuvākos gadus saglabāsies zemes vienības līdzšinējā funkcija 

– futbola laukums. 

I.Ķirsis atzīst, ka ir saņēmis sev interesējošo informāciju un jautājumu nav. 

D.Elbrete pateicas sanāksmes dalībniekiem par ierašanos un slēdz sanāksmi. 

 

Pielikumā: 1. Pārskats par institūciju atzinumiem uz 1 lpp. 
2. Dalībnieku reģistrācijas lapa uz 1 lpp. 

 

 

Sanāksmes vadītāja un protokoliste:       Dace Elbrete 
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