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SHĒMA Valmieras pagasts, Rūpnieki

Valmieras pagasts

X=3827000
Y=5890000

V

Rūpnieki

Esošām sakaru komunikācijām,

ka
al

Lokālplānojuma
teritorija

"Lakstīgalas"

ievērot aizsargjoslas, atbilstoši
05.02.1997.g. "Aizsargjoslu likums" ar
grozījumiem. Plānoto sakaru

Realizējot rūpnieciskās teritorijas

komunikāciju SIA Lattelecom var

apbūvi, paredzēta lokālā kanalizācija,

nodrošināt ar bezvadu tīklu pieslēgumu.

kuras izvietojums attēlojams un
saskaņojams būvprojektā, attīrīti
notekūdeņi tiek novadīti uz grāvi,
atbilstoši vides kvalitātes prasībām.

Sarkanā līnija autoceļam A3 caur
Rūpnieku ciemu netiek mainīta.
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APZĪMĒJUMI:

Ugunsdzēsības apgāde tiek
nodrošināta lokāli, realizējot
rūpniecisko apbūvi, precizējot

esošā zemes vienības robeža

būvprojektā, ar izsmeļamu
ūdensapgādes būvi, kas tiek

lokālplānojuma robeža

nodrošināta ar LBN 222-15
"Ūdensapgādes būves"(Ministra
kabineta 30.06.2015. noteikumi

Rūpnieku ciema robeža

Nr.326).
ūdensnoteka

9690 010 0261
9690 010 0261

zemes vienības kadastra apzīmējums

ceļu infrastruktūra
Plānotā pazemes ūdens ņemšanas vieta,
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kurai šobrīd netiek noteikta aizsargjosla,

ceļu nosaukumi

bet realizējot rūpniecisko apbūvi, tiek
precizēta un noteikta stingra režīma
aizsargjosla 10m ar nožogojumu un cita

Siltums tiek nodrošināts lokāli, atbilstoši

aizsargjosla, ja nepieciešams, atbilstoši

vides kvalitātes prasībām un citiem

ļa
ce

Veselības inspekcijas nosacījumiem
higēnas prasību ievērošanai un

normatīviem, realizējot rūpniecisko

s
ūt
it
rv
se

05.02.1997.g. "Aizsargjoslu likums"
prasībām ar grozījumiem.

Inženierkomunikāciju apzīmējumi:

apbūvi tiek norādīts būvprojektā.

transformatora punkts(TA)

gaisvadu 20kV līnija
likvidējamais elektrības
0,4kV kabelis
sakaru kanalizācija
sakaru kabelis

Sarkanā līnija, tiek saglabāta, atbilstoši

melorācija

Detālplānojuma "Sprigulītis 1 Sprigulītis 30" Apiņa ielas sarkanām

plānotā pazemes ūdens

līnijām, lai nodrošinātu transporta

ņemšanas vieta

infrastruktūru Rūpnieku ciemā
perspektīvē, pārējās sarkanās līnijas
likvidējot.

plānotā ugunsdzēsības
būve

Aizsargjoslas apzīmējumi:

sarkanā līnija(7312030100)
Meliorācijas sistēma, atbilstoši Zemkopības

ķīmiskā aizsargjosla ap

ministrijas nekustamie īpašumi Vidzemes

pazemes ūdens ņemšanas

reģionālā meliorācijas nodaļas Valmieras

vietu(7311090900)

sektora izdotai informācijai 2016.g. 18.
ceļa servitūts(7315030100)

janvārī, kas ņemama vērā projektējot
rūpniecisko apbūvi un izmaiņas

aizsargjosla gar ūdensnoteku

saskaņojamas, ar augstākminēto institūciju.

(7311041000)

Realizējot rūpnieciskās teritorijas
apbūvi, no (TA)transformatora
apakšstacijas 0,4kV sadalnes uz objektu
izbūvēt tehniski atbilstošo kabeļu līniju
un pilnā apjomā demontēt visas T-1246
Z-1 un Z-2 pieslēgtās kabeļu līnijas un

PIEZĪMES:

sadalnes, kā arī, izstrādāt tehnisko

1. Tiek izmantotas: LKS-92 Baltijas augstumu sistēma un LAS 2000,5

projektu elektrības pieslēgumam,

koordinātu sistēma.

pieprasot nosacījumus kompetentajai

3. Pamatnes mēroga precizitāte 1:500, atbilstoši SIA "Vidzemes

institūcijai. Aizsargjoslas tiek noteiktas,
atbilstoši 05.02.1997.g. "Aizsargjoslu
likums" prasībām ar grozījumiem.

mērnieks" 2016.gada 10.februārī uzmērītai topogrāfijai un Latvijas

LOKĀLPLĀNOJUMA

Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sagatavotai 2008.gada

inženierkomunikāciju un aizsargjoslu plāns

topogrāfiskai kartei M 1: 10 000, kas nodotas Burtnieku novada
pašvaldības rīcībā.
4. Aizsargjoslas tiek precizētas, atbilstoši augstāk minētiem
topogrāfiskiem uzmērījumiem, 08.10.2015. Apgrūtinājumu plānam,
sagatavotam SIA "Vidzemes mērnieks" mērniekam Raitim Kozulānam
un Zemesgrāmatas apliecībai izdotai 23.10.2015., kā arī Burtnieku
novada pašavaldības saistošo noteikumu Nr.10/2012 "Burtnieku
novada teritorijas plānojums 2012. - 2024.gadam" grafiskai daļai
Burtnieku novada aizsargjoslas.
5. Esošās inženierkomunikācijas izvietotas, atbilstoši topogrāfiskās
kartes inženierkomunikāciju izvietojumam un plānotās
inženierkomunikācijas vai to pieslēgumi norādīti, atbilstoši bīvniecības
iecerei un tiek precizētas būvprojektā un tehniskajos projektos.

Teritorijai "Lakstīgalas", Valmieras pagastā,
Burtnieku novadā
Amats
direktors
plānotāja
darba vadītājs plānotājs
būvvaldes
vadītāja

Paraksts

atbilstoši Vadlīnijām par Teritorijas attīstības plānošanai izmantotajiem
5m

10m

20m

30m

40m

50m

ģeotelpiskajiem datiem un to ievietošanai TAPIS sistēmā, cik tāl tas
iespējams MicroStation vidē.

valdes
priekšsēdētājs

LAS 2000,5 koordinātu sistēma
Nr. pēc TIAN/

pēc graf. d.

V.Uzvārds

Datums

A. Apinis

04.07.2016.

L.Sīle Krūskopa

84/2

Lapas pēc graf. d.

2

Mērogs
1: 1000

Izstrādātājs: SIA '' VIDZEMES
04.07.2016.

MĒRNIEKS": Valmierā, Garā
ielā 7.

A.Skujiņš

04.07.2016.

R.Liepiņa

04.07.2016.

A.Stūrītis

04.07.2016.

6.Objektu un aizsargjoslu līniju veidi un līnijas tiek noformētas,
0

LKS - 92 Baltijas augstumu sistēma,

Reģ. Nr. 4403030828 Licence Nr.104

Burtnieku novada pašvaldības
lokālplānojuma darba vadītājs
Pasūtītājs: SIA "SILVER LYNX"
valdes priekšsēdētāja Andra Stūrīša
personā(reģ. Nr. 40003802975)

