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DARBA UZDEVUMS TEMATISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 
Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu  

transporta infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums 

 
1. Tematiskā plānojuma izstrādes mērķis 

Izvērtēt Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu esošo transporta infrastruktūru, 
identificējot problēmsituācijas, kā arī izvērtēt apvedceļa savienojuma veidošanas ap Valmieras 
valstspilsētu iespējas, un izstrādāt detalizētu transporta infrastruktūras attīstības plānu, paredzot 
konkrētus risinājumus efektīvas un ilgtspējīgas transporta infrastruktūras veidošanai un mobilitātes 
nodrošināšanai. Tematiskais plānojums kalpos par pamatu Valmieras novada teritorijas plānojuma 
risinājumu izstrādei. 

 

2. Tematiskā plānojuma izstrādes uzdevumi 

2.1. Veikt Pilātu un Valmiermuižas ciemu esošās transporta infrastruktūras izpēti un izvērtējumu, 
identificēt risināmos problēmjautājumus:  
2.1.1. ielu tīkls, tā noslodze, sasaiste ar valsts autoceļiem; 
2.1.2. transporta infrastruktūras kvalitāte; 
2.1.3. Burtnieku novada teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam un detālplānojumos noteiktās 

ielu sarkanās līnijas, to atbilstība esošo ielu funkcijām; 
2.1.4. izvērtēt piekļuves iespējas zemes vienībām, kur saskaņā ar teritorijas plānojumu atļauta 

apbūve, konstatēt īpašumus, kuriem nav nodrošināta piekļuve no ielas;  
2.1.5. izvērtēt kopējo satiksmes organizāciju un drošību, kā arī atsevišķi dzīvojamo zonu 

teritorijās; 
2.1.6. izvērtēt velotransporta infrastruktūru, velobraucēju galvenos maršrutus, galapunktus; 
2.1.7. izvērtēt gājēju infrastruktūru, gājēju galvenos maršrutus, galapunktus. 

2.2. Izvērtēt apvedceļa savienojuma veidošanas ap Valmieras valstspilsētu nepieciešamību, kā arī 
tā izveides iespējas un ar to saistītos aspektus, veikt stipro, vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) 
analīzi. 

2.3. Noteikt kopējos transporta infrastruktūras attīstības mērķus, noteikt uzdevumus mērķu 
sasniegšanai: 
2.3.1. autotransporta infrastruktūrā; 
2.3.2. velotransporta infrastruktūrā; 
2.3.3. gājēju infrastruktūrā; 
2.3.4. satiksmes organizācijā un drošībā. 

2.4. Izstrādāt transporta infrastruktūras attīstības plānu, risinājumus:  
2.4.1. esošo un no jauna veidojamo ielu plānu, ielu tīklu veidojot kā vienotu, dažādu kategoriju 

ielu hierarhiski sakārtotu sistēmu, pēc iespējas nodrošinot piekļuvi apbūves zemes 
vienībām, ievērojot Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumos Nr.240 “Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – MKN 240) 
noteikto;  

2.4.2. priekšlikumus esošo un plānoto ielu iedalījumam kategorijās atbilstoši MKN 240 
prasībām, to sarkano līniju platumiem; 

2.4.3. ielu sarkano līniju plānu, iekļaujot plānotās ielas; 
2.4.4. ielu šķērsprofilus, atbilstošus katrai ielas kategorijai un sarkanajām līnijām; 
2.4.5. priekšlikumus, konkrētus risinājumus kopējai satiksmes organizācijas un drošības 

uzlabošanai, identificēto transporta infrastruktūras problēmu risināšanai (ātruma 
ierobežojumi, regulējamas gājēju pārejas, satiksmes organizācijas zīmes, viedie 
risinājumi satiksmes organizācijā u.c.), nepieciešamie satiksmes organizācijas 
uzlabošanas projekti; 

2.4.6. velotransporta infrastruktūrai: 
a) perspektīvo velotransporta attīstības shēmu, veidojot vienotu veloinfrastruktūras 

tīklu, respektējot esošos velo maršrutus, veidojot trasējumu savstarpējo sasaisti; 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_66
http://www.valmierasnovads.lv/attistiba/teritorijas-planosanas-dokumenti/detalplanojumi/
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b) priekšlikumus, risinājumus identificēto veloinfrastruktūras problēmu risināšanai, 
novēršanai, veloinfrastruktūras uzlabošanai; 

2.4.7. priekšlikumus, risinājumus gājēju infrastruktūras uzlabošanai. 
2.5. Izstrādāt un pamatot apvedceļa savienojuma veidošanas ap Valmieras valstspilsētu iespējamo 

novietņu variantus un sasaisti ar esošo ielu/ceļu tīklu. 
 

3. Tematiskā plānojuma izstrādē iesaistāmās institūcijas, nozares eksperti 

3.1. Iesaistāmās institūcijas: 
3.1.1. Vidzemes plānošanas reģions; 
3.1.2. VAS “Latvijas valsts ceļi”; 
3.1.3. VAS “Latvijas dzelzceļš”; 
3.1.4. Valsts vides dienests; 
3.1.5. Veselības inspekcija; 
3.1.6. Dabas aizsardzības pārvalde; 
3.1.7. Pašvaldības iestādes Attīstības pārvalde, Burtnieku apvienības pārvalde, Nekustamā 

īpašuma apsaimniekošanas pārvalde; 
3.1.8. Citas institūcijas, ja tematiskā plānojumā paredzētie risinājumi skar to ietekmes teritoriju. 

3.2. Pašvaldībai veikt konsultācijas ar Valsts vides dienestu, Veselības inspekciju, Dabas 
aizsardzības pārvaldi par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) nepieciešamību, kā 
arī saņemt Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par SIVN procedūras nepieciešamību. 

3.3. Iesaistāmiem nozares eksperti:  
3.3.1. Telpiskās attīstības plānošanas eksperts; 
3.3.2. Transporta tīkla plānošanas eksperts.  

 

4. Tematiskā plānojuma saturs  

4.1. Paskaidrojuma raksts, kurā ietverts vismaz:  
4.1.1. izpētes metodikas apraksts; 
4.1.2. teritorijas un transporta infrastruktūras esošās situācijas raksturojums un analīze; 
4.1.3. transporta infrastruktūras attīstības plāna priekšlikumu, risinājumu apraksts un 

satiksmes organizācijas un drošības uzlabošanas risinājumu apraksts, kas papildināts 
ar tematiskām kartoshēmām, atbilstoši definētajiem uzdevumiem; 

4.1.4. apvedceļa savienojuma veidošanas ap Valmieras valstspilsētu iespēju izvērtējums, 
saistītās problēmsituācijas, iespējamo risinājumu apraksts, kas papildināts ar 
tematiskām kartoshēmām; 

4.1.5. rīcības plāns transporta infrastruktūras attīstības plāna realizācijai; 
4.1.6. tematiskā plānojuma risinājumu realizācijas sociālekonomiskie ieguvumi; 
4.1.7. apkopojums par saņemtajiem priekšlikumiem, institūciju nosacījumiem un to ņemšanu 

vērā vai noraidīšanu, pamatojot to. 
4.2. Grafiskā daļa, kurā attēlo vismaz:  

4.2.1. esošos un plānotos autotransporta, velotransporta un gājēju infrastruktūras elementus; 
4.2.2. teritorijas, kas nepieciešamas transporta infrastruktūras attīstībai un satiksmes 

organizācijas kvalitātes uzlabošanai; 
4.2.3. iespējamā apvedceļa savienojuma ap Valmieras valstpilsētu novietojumu; 
4.2.4. plānotās ielu kategorijas; 
4.2.5. esošo un plānoto ielu sarkanās līnijas; 
4.2.6. shēmas, ielu šķērsprofili u.c. nepieciešamie grafiskie materiāli risinājumu attēlošanai. 

 

5. Plānotie sabiedrības līdzdalības veidi un pasākumi 

5.1. Priekšlikumu iesniegšana uzsākot tematiskā plānojuma izstrādi. Paziņojumu par tematiskā 
plānojuma izstrādes uzsākšanu un priekšlikumu iesniegšanu (kas ilgst ne mazāk par četrām 
nedēļām) Pašvaldība ievieto Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, Valmieras 
novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības) tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā 
“Aktualitātes – Jaunumi”, sadaļā “Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Tematiskie 
plānojumi”, sadaļā “Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība”, pašvaldības informatīvajā izdevumā, 
kā arī nodrošina informācijas pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos.  

5.2. Diskusiju grupu veidošana tematiskā plānojuma izstrādes procesā. 
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5.3. Paziņojumu par tematiskā plānojuma publisko apspriešanu, kas ilgst ne mazāk par trīs 
nedēļām (vai ne mazāk par 30 dienām gadījumā, ja tematiskajam plānojumam piemērots 
SIVN, tad publiskā apspriešana rīkojama vienlaicīgi ar Vides pārskata projekta publisko 
apspriešanu), kā arī informāciju par sabiedrības līdzdalības pasākumu norises vietu un laiku, 
Pašvaldība ievieto Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, Pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Aktualitātes – Jaunumi”, sadaļā “Attīstība – Teritorijas 
plānošanas dokumenti – Tematiskie plānojumi”, sadaļā “Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība”, 
kā arī nodrošina informācijas pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos.   

5.4. Publiskās apspriešanas laikā Pašvaldība nodrošina sabiedrībai brīvi pieejamā vietā 
Pašvaldības telpās, iespēju iepazīties ar tematiskā plānojuma redakcijas materiāliem izdrukas 
veidā.  

5.5. Publiskās apspriešanas laikā Pašvaldība rīko vismaz vienu sabiedrības līdzdalības pasākumu 
– publiskās apspriešanas sanāksmi. 

5.6. Paziņojumu par tematiskā plānojuma apstiprināšanu Pašvaldība publicē Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Aktualitātes – Jaunumi”, sadaļā “Attīstība – 
Teritorijas plānošanas dokumenti – Tematiskie plānojumi”, sadaļā “Sabiedrība – Sabiedrības 
līdzdalība”, Pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī nodrošina informācijas pieejamību 
citos sabiedrībai pieejamos veidos. 
 

6. Prasības tematiskā plānojuma izstrādei, materiālu sagatavošanai  

6.1. Tematiskā plānojuma grafiskā daļa izstrādājama uz topogrāfiskās pamatnes atbilstoši 
nepieciešamajam mērogam, izmantojot aktuālo Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā reģistrēto informāciju. Grafiskā daļa sagatavojama Latvijas ģeodēziskajā 
koordinātu sistēmā LKS-92 TM. 

6.2. Izdrukas formā esošajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši normatīvajos aktos par 
dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām. 

6.3. Tematiskā plānojuma grafisko daļu noformē, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, 
kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no 
kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas 
izstrādātāju. 

6.4. Tematiskā plānojuma telpiskie dati grupējami atsevišķos slāņos vai atsevišķos failos atbilstoši 
tematikai, risinājumiem. Ielu sarkano līniju vektordati sagatavojami kā atsevišķs DWG, DGN 
vai SHP formāta fails. 

6.5. Tematiskā plānojuma telpiskie risinājumi (grafiskā daļa) publicējami arī interaktīvās kartes 
veidā. 

6.6. Tematiskā plānojuma redakcija iesniedzama izstrādes vadītājam: 
6.6.1. digitālā veidā – teksta daļa PDF un DOC formātā, grafiskā daļa DWG, DGN vai SHP 

un PDF formātā; 
6.6.2. viens eksemplārs izdrukas formātā (A4 formātā).  

6.7. Izstrādātie tematiskā plānojuma redakcijas materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami:  
6.7.1. divos eksemplāros izdrukas formā – grafiskās daļas materiāli, vizuālās uzskates 

materiāli uz planšetēm (A1 vai A2 formātā), paskaidrojuma raksts, kā arī apkopojums 
par saņemtajiem priekšlikumiem, institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai 
noraidīšanu noformējami atsevišķos sējumos (A4 formātā); 

6.7.2. digitālā veidā – teksta daļu PDF formātā, grafisko daļu PDF formātā, kā arī interaktīvas 
kartes veidā. 

6.8. Publiskajai apspriešanai paredzētie materiāli nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuru 
publiskošana nav pieļaujama saskaņā 27.04.2016. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2016/679 prasībām. 

6.9. Tematiskā plānojuma izstrādes laika grafiks: 
6.9.1. tematiskais plānojums izstrādājams un nododams publiskai apspriešanai ne vēlāk kā 

līdz 2023.gada 30.augustam; 
6.9.2. tematiskais plānojums apstiprināšanai nododams ne vēlāk kā līdz 2023.gada 

30.decembrim. 
 

 


