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Valmieras novada Būvvalde
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10.01.2022. Nr.BIS-BV-5.2-2022-1
Uz 06.01.2022 Nr. BIS-BV-1.5-2022-4
Valmieras novada pašvaldība
SIA "BM-projekts"
Lēmums par būvniecības ieceres publiskas apspriešanas nepieciešamību
Adresāts
Valmieras novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201.
Informācijai: SIA “BM-projekts”, reģistrācijas Nr.44103106668, būvkomersanta reģistrācijas
Nr.7008-RA2, Upesgrīvas iela 16, Rīga, LV-1002.
Prasījums
Valmieras novada Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) 2022.gada 6.janvārī saņemtais un
Būvniecības informācijas sistēmā reģistrētais lietā ar Nr.BIS-BL-444380-3809 elektroniski
iesniegtais būvniecības iesniegums autoceļam un ielai (reģistrēts ar Nr.BIS-BV-1.5-2022-4;
turpmāk - Iesniegums) un būvniecības ieceres dokumentācija “Valmieras pilsētas Dienvidu
industriālā maģistrāle - Linarda Laicena ielas savienojums ar TEN-T tīklu” (reģistrēta ar Nr.BISBV-7.8-2022-340; turpmāk – Būvprojekts).
Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums
1. Būvprojekts ir izstrādāts un iesniegts būvprojekts minimālajā sastāvā, kura izstrādātājs ir SIA
“BM-projekts”, reģistrācijas Nr.44103106668, būvkomersanta reģistrācijas Nr.7008-RA2, bet
Lietas numurs: BIS-BL-444380-3809 (01-00135-9601 - Valmieras pilsētas
Dienvidu industriālā maģistrāle - Linarda Laicena ielas savienojums ar TENT tīklu)
Dokumenta numurs: BIS-BV-5.2-2022-1
Sistēmas reference: 02a77a9393d8ba8c56eaa08bedaa5997c340dd8bb7b937a6369f968cd94a808b

1.lpp no 5 lpp

Izraksts
Būvprojekta vadītājs ir būvspeciālists ceļu projektēšanā Didzis Dāle, sertifikāta Nr.3-01212;
2. Būvniecības iecere paredz Valmieras pilsētas Dienvidu industriālās maģistrāles (turpmāk –
Objekts) būvniecību - Linarda Laicena ielas pārbūvi, posmā no rotācijas apļa Cēsu un Stacijas
ielu krustojumā līdz vecajam dzelzceļam, izbūvēt jaunu ielas posmu gar veco dzelzceļu no
Linarda Laicena ielas līdz Cēsu ielai un pārbūvēt Cēsu ielu, posmā no vecā dzelzceļa līdz
autoceļa V185, Cēsu ielas, Vairogu un Brūkleņu ielu krustojumam;
3. Objekta tehniskie rādītāji:
1) Kopējais brauktuves garums 2697 m (tai skaitā pilsētas robežās – 2496 m, ārpus pilsētas
robežām – 201 m);
2) brauktuves platums 7 m;
3) brauktuves segums - karstais asfalts;
4) gājēju ietves un veloceļa segums – betona bruģis/karstais asfalts;
5) galvenais lietošanas veids ir 2112 – Ielas, ceļi un laukumi;
4. atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”
(turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 1.pielikumam „Būvju iedalījums grupās atbilstoši
būvniecības procesam”, Objekts atbilst otrās grupas inženierbūvei;
5. saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības 08.12.2016. saistošajos noteikumos Nr.270
„Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi” (turpmāk – Apbūves noteikumi) noteikto izmantošanu, Objekta
būvniecība paredzēta Transporta infrastruktūras teritorijā (TR) un ir atbilstoša Apbūves
noteikumos noteiktajam;
6. atbilstoši Apbūves noteikumu grafiskai daļai, Objekts robežojas ar Dabas un apstādījumu
teritoriju (DA3, aizsargājamās dabas teritoriju - Kauguru vēri), Mežu teritoriju (M), Publiskās
apbūves teritoriju (P4), Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD), Rūpnieciskās apbūves
teritoriju (R1), Jauktas centra apbūves teritoriju (JC, JC1, JC3);
7. saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014.noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”
75.punktu, saņemot būvniecības ieceres iesniegumu, Būvvalde Būvniecības likuma 12.panta
ceturtajā daļā noteiktajos termiņos izskata būvniecības ieceres atbilstību normatīvajiem aktiem
un pieņem lēmumu atbilstoši Būvniecības likuma 14.panta trešajai daļai par būvatļaujas
izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu;
8. Būvniecības likuma 14.panta piektajā daļā noteikts, ka, ja blakus dzīvojamai vai publiskai
apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni,
vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums,
būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu
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par ierosinātā objekta būvniecības ieceri;
9. Ministru kabineta 28.20.2014. noteikumi Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas
kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.671) nosaka būvniecības ieceres publiskas apspriešanas
kārtību un šo noteikumu 3. un 4.punkts nosaka, ka publiskas apspriešanas procedūru pārrauga un
koordinē Būvvalde, bet publisko apspriešanu organizē un izdevumus sedz būvniecības
ierosinātājs;
10. Pamatojoties uz Noteikumu Nr.671 6.punktu, pēc būvniecības ieceres iesnieguma
saņemšanas, Būvvalde pieņem lēmumu par publiskas apspriešanas nepieciešamību un publisko
apspriešanu uzsāk divu mēnešu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas. Ja minētajā termiņā
publiskā apspriešana netiek uzsākta, Būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt
būvatļauju;
11. atbilstoši Noteikumu Nr.671 5.punktam, būvvalde būvniecības ieceri nodod publiskai
apspriešanai uz laiku, ne mazāku par četrām kalendārām nedēļām no dienas, kad Valmieras
novada mājaslapā internetā publicēts lēmums par publiskas apspriešanas uzsākšanu.
Lēmums
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta trešās daļas
1.punktā, 14.panta piektajā daļā un Ministru kabineta 28.20.2014. noteikumu Nr.671
„Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6. un 10.punktā noteikto, Būvvalde nolemj:
1. pieņemt lēmumu par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei
“Valmieras pilsētas Dienvidu industriālā maģistrāle - Linarda Laicena ielas savienojums
ar TEN-T tīklu” (turpmāk – Būvniecības iecere);
2. noteikt, ka būvniecības ierosinātājam Valmieras novada pašvaldībai, reģistrācijas
Nr.90000043403, (turpmāk – Būvniecības ierosinātājs), Būvniecības ieceres publisko
apspriešanu jāuzsāk divu mēnešu laikā līdz 2022.gada 11.martam;
3. uzdot Būvniecības ierosinātājam, atbilstoši Ministru kabineta 28.20.2014. noteikumu
Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi
Nr.671) 10.punktā noteiktajam, sagatavot un iesniegt Būvvaldē publiskajai apspriešanai
šādus nepieciešamos dokumentus:
3.1.paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai.
Paziņojumā ietver šādas ziņas:
3.1.1.būvniecības ieceres veidu, adresi;
3.1.2.vietu un laiku, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo
risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju
vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību;
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3.1.3.būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vietu un laiku;
3.1.4.atsauksmju iesniegšanas termiņu un adresi;
3.1.5.informāciju par būvniecības ierosinātāju (juridiskās personas nosaukums, adrese,
reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);
3.1.6.informāciju par būvprojekta izstrādātāju (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un
atbildīgās personas kontakttālrunis);
3.2. aptaujas lapu sabiedrības viedokļa paušanai. Aptaujas lapā ietver sadaļas šādas informācijas
sniegšanai:
3.2.1.vārds, uzvārds, dzīvesvieta, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)
vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontaktinformācija
(tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);
3.2.2.kā un cik lielā mērā iecerētā būvniecība aizskar personas tiesības vai likumiskās intereses;
3.2.3.priekšlikumi, ierosinājumi vai nosacījumi, lai, īstenojot būvniecības ieceri, netiktu
aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses;
3.2.4.cita ar būvniecības ieceri saistīta informācija;
3.3. būvtāfeles maketu, kurā ietver šī lēmuma nolēmuma daļas 3.1.apakšpunktā minēto
informāciju.
4. uzdot Būvniecības ierosinātājam, atbilstoši Noteikumu Nr.671 11.1.punktā norādītajam,
iesniegt Būvvaldē, ievietošanai Valmieras novada mājaslapā internetā, elektroniski
sagatavotu grafisko materiālu:
4.1. vizuāli attēlots plānotās būves iespējamais izvietojums un ārējais veidols;
4.2. aprakstu par iecerēto būvniecības ieceri un iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai
cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību;
4.3. norādīta informācija par attiecīgo apbūvējamo zemesgabalu izmantošanu atbilstoši
Valmieras pilsētas teritorijas plānojumam.
5. uzdot Būvniecības ierosinātājam, atbilstoši Noteikumu Nr.671 11.2.punktā norādītajam,
iesniegt Būvvaldē, izvietošanai Valmieras novada pašvaldības telpās, planšeti (vēlams uz
cieta A1 formāta), kurā norādīta šī lēmuma nolēmuma daļas 3.1. apakšpunktā minētā
informācija.
Piemērotās tiesību normas
1. Būvniecības likuma 12.panta ceturtā daļa, 14.panta trešā daļa, 14.panta piektā daļa.
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2. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikums;
3. Ministru kabineta 14.10.2014.noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 75.punkts.
4.Ministru kabineta 28.20.2014. noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas
kārtība” 3., 4., 5., 6., 10. un 11.1.punkts.
5. Valmieras pilsētas pašvaldības 08.12.2016. saistošo noteikumu Nr.270 „Valmieras pilsētas
teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”.
Izvērtētā dokumentācija
1. Būvniecības iesniegums autoceļam un ielai, kas reģistrēts ar Nr.BIS-BV-1.5-2022-4.
2. Būvniecības ieceres dokumentācija, kas reģistrēta ar Nr.BIS-BV-7.8-2022-340.
Šo lēmumu (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā Valmieras novada pašvaldība, reģ. Nr.90000043403, Lāčplēša iela 2,
Valmiera, Valmieras nov., LV-4201, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv.

Būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkciju, atbildīgā amatpersona:
Jolanta Brūniņa, Valmieras novada Būvvalde

10.01.2022 15:27

(vārds, uzvārds, amats, organizācija, paraksts1)

(datums)

Piezīmes.
1

Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Šis dokuments ir parakstīts BIS ar elektroniskās parakstīšanas rīku saskaņā ar Būvniecības
likuma 24.panta 9. un 10. daļu.
Izrakstu sagatavoja: Būvniecības informācijas sistēma
14.01.2022 15:53
Inese Kokenberga, Valmieras novada pašvaldība, ceļu būvinženiere
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