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Par Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas 
ciemu transporta infrastruktūras attīstības 
tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu  
 

Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pants paredz, ka pašvaldība atbilstoši savai 
kompetencei var izstrādāt attīstības plānošanas dokumentus pēc savas iniciatīvas, izpildot 
augstākas institūcijas uzdevumu, kā arī tad, ja attīstības plānošanas dokumentu izstrādi paredz 
normatīvais akts. 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma (turpmāk – TAPL) 32.panta pirmajā daļā teikts, ka 
visos teritorijas attīstības plānošanas līmeņos var izstrādāt tematiskos plānojumus, kuru darbības 
termiņu nosaka institūcija, kas apstiprina attiecīgo tematisko plānojumu, savukārt TAPL 1.pantā ir 
skaidrots, ka tematiskais plānojums ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā atbilstoši 
plānošanas līmenim risināti specifiski jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību (piemēram, 
transporta infrastruktūra, veselības aprūpes iestāžu un izglītības iestāžu izvietojums) vai specifisku 
tematu (piemēram, inženiertīklu izvietojums, ainaviski vērtīgas teritorijas un riska teritorijas). 

Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240  “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 77.punkts paredz, ka detalizētu transporta attīstības plānu kā 
tematisko plānojumu izstrādā pilsētām, ciemiem vai to daļām, vai, ja nepieciešams, visai pašvaldības 
teritorijai.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu 
Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 127.punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldības dome pieņem lēmumu par tematiskā plānojuma izstrādi, apstiprina tā 
izstrādes vadītāju un darba uzdevumu, kā arī ņemot vērā, ka transporta infrastruktūras plānošana ir 
galvenais priekšnosacījums teritorijas apbūves attīstībai, mobilitātes nodrošināšanai, un to, ka 
tematiskā plānojuma risinājumi Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu teritoriju 
transporta infrastruktūras attīstībai un iespējamā apvedceļa savienojuma veidošanai ap Valmieras 
valstspilsētu kalpos par pamatu Valmieras novada teritorijas plānojuma risinājumu izstrādei, un 
balstoties uz Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu un Saimniecisko lietu komiteju 13.10.2022. 
atzinumiem,  

 
Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 19 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, Guna 
Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis 
Grasbergs, Jānis Olmanis, Jānis Skrastiņš, Jānis Upenieks, Juris Jakovins, Kaspars Kļaviņš, Mareks 
Bērziņš, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Vugars Ecmanis), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, nolemj: 
 
1. uzsākt Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības 

tematiskā plānojuma izstrādi (turpmāk – tematiskais plānojums); 
2. apstiprināt darba uzdevumu tematiskā plānojuma izstrādei saskaņā ar lēmuma pielikumu; 
3. par tematiskā plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Pašvaldības Attīstības pārvaldes 

struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāju Daci Elbreti; 
4. tematiskā plānojuma izstrādi finansēt no Pašvaldības Attīstības pārvaldes budžeta līdzekļiem; 

https://likumi.lv/ta/id/175748#p10
https://likumi.lv/ta/id/238807#p32
https://likumi.lv/ta/id/256866#p77
https://likumi.lv/ta/id/269842#p127


5. tematiskā plānojuma izstrādes vadītājam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās 
ievietot lēmumu un paziņojumu par tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS); 

6. Pašvaldības administrācijas struktūrvienībai “Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa” 
publicēt lēmumu un paziņojumu par tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu Pašvaldības 
tīmekļa vietnē, kā arī nodrošināt informācijas pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos; 

7. lēmums stājas spēkā 2022.gada 27.oktobrī. 
 
Pielikumā: Darba uzdevums tematiskā plānojuma izstrādei uz 3.lappusēm. 
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