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1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Šie  Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi  (turpmāk  TIAN)  nosaka  teritorijas
izmantošanas un apbūves  noteikumus grafiskās  daļas  materiālā  „Teritorijas  funkcionālais
zonējums"  norādītajā  lokālplānojuma  teritorijā  -  zemes  vienībā  Kārļa  Baumaņa  ielā  1,
Valmierā,  Valmieras  novadā,  ar  kadastra  apzīmējumu  9601  001  2523  (turpmāk  -
lokālplānojuma teritorija).

2. Lokālplānojuma  teritorijas  izmantošanā  un  apbūvē  piemēro  Valmieras  pilsētas  teritorijas
plānojumu (no 2017.gada) un tā saistošos noteikumus Nr.270 "Valmieras pilsētas teritorijas
plānojuma (no 2017.gada)  grafiskā daļa,  teritorijas  izmantošanas  un apbūves noteikumi"
(apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 08.12.2016. ārkārtas sēdes lēmumu
Nr.469 (ārkārtas sēdes protokols Nr.13, 2.⸹)) tiktāl, ciktāl šie TIAN nenosaka citādi.

1.2. DEFINĪCIJAS

Nenosaka
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2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

Nenosaka

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

Nenosaka
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3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

3. Autotransporta piekļuvi lokālplānojuma teritorijai organizēt un veidot no stāvlaukuma Georga
Apiņa ielā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9601 001 0032),  gājējiem nodrošinot
piekļuvi  arī  no Kārļa Baumaņa ielas,  konkrētus risinājumus paredzot  būvniecības ieceres
dokumentācijā.

4. Ēkām un citām būvēm lokālplānojuma teritorijā paredzēt piebrauktuves ugunsdzēsības un
glābšanas  tehnikai.  To  parametrus  pieņemt  atbilstoši  attiecīgo  ēku  un  citu  būvju
projektēšanas būvnormatīviem.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

5. Inženiertīklu  projektēšana,  būvniecība  un  pārbūve  veicama  atbilstoši  spēkā  esošajiem
normatīvajiem aktiem.

6. Lokālplānojuma teritorijā plānojot jaunu apbūvi vai paplašinot esošo, nepieciešams ievērot
esošo inženiertīklu izvietojumu.

7. Inženiertīklu pārvietošana pieļaujama tikai pēc būvprojekta izstrādes un saskaņošanas.

8. Ārējo  ugunsdzēsības  ūdensapgādi  nodrošina  no  centralizētās  ūdensapgādes  sistēmai
pieslēgtiem hidrantiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

9. Paredzēt  virszemes  ūdeņu  savākšanas  un  novadīšanas  sistēmu  izbūvi  atbilstoši
normatīvajiem aktiem.

10. Plānojot  ēku  pārbūvi  vai  jaunu  ēku  būvniecību,  paredzēt  to  pievienošanu  centralizētai
ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
saņemot attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju tehniskos noteikumus.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

11. Paredzot solāros paneļus alternatīvās elektroenerģijas nodrošināšanai, tie integrējami ēkas
kopējā arhitektūrā. Solāros paneļus aizliegts izvietot ēkas galvenajās fasādēs.

12. Nav  atļauts  spilgtu  krāsu  toņu  lietojums  ēkas  fasādēs  vai  teritorijas  labiekārtojuma
elementos.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

13. Lokālplānojuma teritorijas arhitektoniskajām detaļām jāveido vienots un saskanīgs tēls  ar
blakus esošajām būvēm.

14. Aizliegts pilnībā nožogot zemes vienību. Funkcionāli nepieciešamo nožogojumu, atbilstošu
plānotās  teritorijas  izmantošanas  veidam,  pamato  un  nosaka  būvniecības  ieceres
dokumentācijā.

15. Labiekārtojuma elementiem teritorijā  jābūt  vizuāli  saskaņotiem,  tiem jāiekļaujas  apkārtējā
ainavā un jābūt saskanīgiem ar ēkas arhitektūru.
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16. Apstādījumus  projektē  un  ierīko,  izvēloties  klimatiskajiem  un  vides  apstākļiem  atbilstošu
koku, krūmu u.c. apstādījumu sugas, respektējot apkārtējās ainavas raksturu. Apstādījumu
veidu, kompozīciju un sortimentu nosakot labiekārtojuma projektā.

17. Apstādījumus veidot tā, lai tie būtu saskaņā ar apkārt esošām teritorijām, veidotu vienotu,
kopīga pagalma (iekškvartāla) sajūtu.

18. Ainavas un apstādījumu izveidē piesaistāms ainavu arhitekts.

19. Jaunie  apstādījumi  jāveido,  respektējot  jau  esošos  kokus,  pirms  tam veicot  esošo  koku
izvērtēšanu arborista vadībā.

20. Nav veicamas lielas esošā reljefa stāvokļa izmaiņas.

21. Lokālplānojuma  teritorijā  paredzot  publisku  apbūvi  un  teritorijas  izmantošanu,  teritorijas
labiekārtošanā jāievēro universālā dizaina principi, nodrošinot teritorijas pieejamību cilvēkiem
ar funkcionāliem traucējumiem.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

Nenosaka
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4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM
KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

Ja teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tad tas tiek piemērots atbilstoši
Ministru kabineta noteikumu attiecīgajā pielikumā noteiktajiem teritorijas izmantošanas veidu aprakstiem.

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC6)

4.5.1.1. Pamatinformācija

22. Jauktas  centra  apbūves  teritorija  (JC)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka  teritorijai,  kurā
vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai
apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.

4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

23. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

24. Biroju ēku apbūve (12001).

25. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

26. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

27. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

28. Sporta būvju apbūve (12005).

29. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

30. Labiekārtota ārtelpa (24001): izņemot kapsētas (ietverot kapličas, krematorijas, kolumbārijus
un tiem funkcionāli līdzīgas būves), dzīvnieku kapsētas.

4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka
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4.5.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala
platība

Maksimālais
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

31. 80 1 - 3 10

4.5.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

Nenosaka

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

Nenosaka

4.10. MEŽU TERITORIJA

Nenosaka

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

Nenosaka
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5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

Nenosaka

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

Nenosaka

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS
TERITORIJA

Nenosaka

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka
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6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

32. Lokālplānojuma īstenošanu veic,  izstrādājot  būvniecības ieceres dokumentāciju  un veicot
būvniecību.
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7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

Nenosaka
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