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DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Burtnieku novada Valmieras pagastā
08.07.2016.
Sēde sasauc
Sēdi atklāj
Sēdi vada
Sēdi protokolē

Nr.7
plkst. 9:00
plkst. 9:00
Raimonds Indrāns
Rasma Matjuškova

Domes priekšsēdētāja vietnieks
Lietvedības nodaļas vadītāja

Sēdē piedalās
Deputāti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gunārs Laizāns (no plkst. 9:27)
Edvīns Straume
Jānis Leitis
Kārlis Greiškalns
Gatis Cukmacis
Jānis Matisons
Anrijs Šļaukstiņš
Igors Korņējevs

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki
1.
2.
3.
4.

Jānis Ķibermanis
Pēteris Rava
Rasma Liepiņa
Arita Rudzīte

Izpilddirektora vietnieks
Jurists
Būvvaldes vadītāja
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Uzaicinātās personas
1.
2.

Aleksandrs Tomašēvičs
Andris Stūrītis

AS “Seda” valdes loceklis, ražošanas direktors
SIA “SILVER LYNX” valdes priekšsēdētājs
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Nepiedalās
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aleksandra Ločmele
Inese Gaumane
Andris Ķibermanis
Līga Stebere
Valērijs Pudenko
Kārlis Sedvalds

Attaisnojošs iemesls
Attaisnojošs iemesls
Attaisnojošs iemesls
Attaisnojošs iemesls
Attaisnojošs iemesls
Attaisnojošs iemesls

DARBA KĀRTĪBA
1.

Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam "Lakstīgalas" Valmieras pagastā, Burtnieku
novadā, gala redakcijas un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma apstiprināšanu - ziņo
R.Liepiņa

2.

Par atzinuma sniegšanu par Elektropārvades tīkla savienojuma "Igaunija - Latvijas trešais
elektropārvades tīkla starpsavienojums no Sindi (Kilingi-Nemme) Igaunijā līdz Salaspils (vai
Rīgas TEC-2) apakšstacijām Latvijā" izvēlēto 330 kV elektropārvades līnijas trasi – ziņo
R.Liepiņa

1. Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam "Lakstīgalas" Valmieras pagastā, Burtnieku
novadā, gala redakcijas un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma apstiprināšanu.
Ziņo Būvvaldes vadītāja R.Liepiņa
Vārds dots A.Stūrītim un A.Tomašēvičam
Burtnieku novada pašvaldība 2016.gada 1.jūlijā ir saņēmusi SIA “SILVER LYNX” , reģ.
Nr.40003802975, valdes priekšsēdētāja Andra Stūrīša iesniegumu, kurš reģistrēts pašvaldības
lietvedības sistēmā ar Nr.3-13.4/922, par lēmuma pieņemšanu par īpašuma Burtnieku novadā,
Valmieras pagastā “Lakstīgalas” ar kad. apz.9690 010 0260 lokālplānojuma “Lakstīgalas” gala
redakcijas un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma projekta apstiprināšanu, ar lūgumu pieņemt
lēmumu ārkārtas sēdē. Iesniegumam pievienots lokālplānojuma “Lakstīgalas” gala redakcijas sējums,
kompaktdisks un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma projekts.
Lokālplānojums izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas (turpmāk tekstā LR) 14.10.2014.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”, MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi”, Burtnieku novada pašvaldības 21.10.2015. lēmumu Nr.278
(protokols Nr.10, 21.punkts) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam
„Lakstīgalas”, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā – rūpniecības apbūves teritorijas paplašināšanai”
un „Burtnieku novada teritorijas plānojumu 2012. - 2024.gadam, kas apstiprināts ar Burtnieku novada
Domes 2012.gada 15.augusta lēmumu Nr.329. (prot. Nr.10, §2.) un ar Burtnieku novada pašvaldības
2012. gada 19. septembra domes lēmumu Nr. 411. (prot. Nr.12, 1. punkts) izdoti kā Burtnieku novada
Burtnieku novada pašvaldības domes 2016.gada 8.jūlija ārkārtas sēdes protokols Nr.7
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saistošie noteikumi Nr.10/2012, Burtnieku novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012. 2030.gadam, kas apstiprināta ar Burtnieku novada pašvaldības 2012.gada 23.maija sēdes lēmumu
Nr.183 (protokols Nr.6 §3.) „Par Burtnieku novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.2030.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai”, saskaņā ar kuru
mērķiem esošā savrupmāju apbūves teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana tiek mainīta uz
rūpniecības apbūves teritoriju (R) un transporta infrastruktūras teritoriju (TR). Sabiedriskā
apspriešana, pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes 20.04.2016. lēmumu Nr.136 “Par
lokālplānojuma “Lakstīgalas” 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai (prot. Nr.4, 17.punkts), tika organizēta no 2016.gada 2.maija līdz 30.maijam ar
pagarinājumu līdz 2016.gada 5.jūlijam, kuras laikā saņemti institūciju atzinumi, organizēta
sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kā arī lokālplānojums izstrādāts, izmantojot teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS), lokālplānojuma informācija bija publiski pieejama
sistēmas publiskajā daļā jeb GeoLatvija.lv.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.pantu un Ministru kabineta
14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 88.1.punktu, atklāti balsojot ar 8 balsīm Par (E.Straume, G.Cukmacis, K.Greiškalns,
A.Šļaukstiņš, I.Korņējevs, J.Leitis, J.Matisons, R.Indrāns), Pret - nav, Atturas - nav, Burtnieku
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lakstīgalas”, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā,
lokālplānojumu, kā teritorijas plānojuma grozījumus, un Stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējuma projektu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 010 0260, un izdot saistošus
noteikumus ““Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Lakstīgalas”, Valmieras pagastā,
Burtnieku novadā – rūpniecības apbūves teritorijas paplašināšanai” - Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”.
2. Noteikt, ka ar šā lēmuma 1.punktā minēto saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanu, spēku zaudē
Burtnieku novada saistošo noteikumu Nr.10/2012 “Burtnieku novada teritorijas plānojuma 2012.
- 2024.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” lokālplānojuma
teritorijai, kas ietverta 1. punktā minētajos saistošajos noteikumos.
3. Sabiedrisko attiecību speciālistam nodrošināt paziņojuma par saistošo noteikumu izdošanu
publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības tīmekļa vietnē
www.burtniekunovads.lv.
4. Atbildīga par lēmuma izpildi Būvvaldes vadītāja Rasma Liepiņa.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Mārim Ērglim.
6. Uzdot Lietvedības nodaļas vadītājai Rasmai Matjuškovai triju darba dienu laikā pēc Burtnieku
novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes protokola parakstīšanas nodot šī lēmuma norakstu
detālplānojuma izstrādes vadītājai Rasmai Liepiņai, izpilddirektoram Mārim Ērglim, sabiedrisko
attiecību speciālistei Aritai Rudzītei un nosūtīt “SILVER LYNX” SIA (adrese Vecpilsētas iela 51, Rīga, LV-1050).
Lēmums Nr. 211 pievienots 08.07.2016. domes ārkārtas sēdes protokola Nr.7 pielikumā uz 1 lapas.
No plkst. 9:27 domes ārkārtas sēdē piedalās deputāts G.Laizāns.
Burtnieku novada pašvaldības domes 2016.gada 8.jūlija ārkārtas sēdes protokols Nr.7
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2.

Par atzinuma sniegšanu par Elektropārvades tīkla savienojuma "Igaunija - Latvijas
trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums no Sindi (Kilingi-Nemme) Igaunijā līdz
Salaspils (vai Rīgas TEC-2) apakšstacijām Latvijā" izvēlēto 330 kV elektropārvades
līnijas trasi

Ziņo Būvvaldes vadītāja R.Liepiņa
Burtnieku novada pašvaldība 2016.gada 13.jūnijā ir saņēmusi Akciju sabiedrības “Latvijas
elektroniskie tīkli” , reģ. Nr.40103379313 vēstuli 13.06.2016. Nr.30AP00-04/109, kura reģistrēts
pašvaldības lietvedības sistēmā ar Nr.3-11.4/820, par atzinumu paredzētai darbībai "Igaunijas Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums no Sindi (Kilingi-Nemme) Igaunijā līdz Rīgas
TEC-2 apakšstacijai Latvijā. Vēstulei pievienoti 2016.gada 10.jūnija Vides pārraudzības valsts biroja
atzinumu Nr.7 “Par Elektropārvades tīkla savienojuma “Igaunija - Latvijas trešais elektropārvades
tīkla starpsavienojumam no Sindi (Kilingi-Nemme) Igaunijā līdz Salaspils (vai Rīgas TEC-2)
apakšstacijām Latvijā" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un AS “Augstsprieguma tīkls”
izvēlētās trases novietojums.
Saskaņā ar izvēlētās trases novietojuma plānu plānotā 300 kV elektropārvades līnija šķērso
Burtnieku novada Vecates pagasta teritoriju, netiek skarta Rencēnu pagasta un Valmieras pagasta
teritorijas.
Izvērtējot 2016.gada 10.jūnija Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu Nr.7 “Par
Elektropārvades tīkla savienojuma “Igaunija - Latvijas trešais elektropārvades tīkla
starpsavienojumam no Sindi (Kilingi-Nemme) Igaunijā līdz Salaspils (vai Rīgas TEC-2)
apakšstacijām Latvijā" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, pamatojoties uz likuma “Par ietekmes
uz vidi novērtējumu” 22.panta otro un trešo daļu, 23.panta pirmo daļu, atklāti balsojot ar 8 balsīm Par
(E.Straume, G.Cukmacis, G.Laizāns, A.Šļaukstiņš, I.Korņējevs, J.Leitis, J.Matisons, R.Indrāns), Pret
- nav, Atturas – 1 (K.Greiškalns), Burtnieku novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Akceptēt paredzēto darbību - Elektropārvades tīkla savienojuma "Igaunija - Latvijas trešais
elektropārvades tīkla starpsavienojums no Sindi (Kilingi-Nemme) Igaunijā līdz Salaspils (vai
Rīgas TEC-2) apakšstacijām Latvijā" izvēlēto 330 kV elektropārvades līnijas trasi (lēmuma
pielikumā).
Uzdot Lietvedības nodaļas vadītājai Rasmai Matjuškovai triju darba dienu laikā pēc Burtnieku
novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma norakstus akciju
sabiedrībai “Latvijas elektroniskie tīkli” (adrese Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073) un Vides
pārraudzības valsts birojam (adrese Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045).

Lēmums Nr. 212 pievienots 08.07.2016. domes ārkārtas sēdes protokola Nr.7 pielikumā uz 1 lapas.
Deputāts K.Greiškalns paziņo par sava balsojuma motīvu: “Atturos, jo nav saskaņojuma ar
zemju īpašniekiem.”
Burtnieku novada pašvaldības domes 2016.gada 8.jūlija ārkārtas sēdes protokols Nr.7
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Domes priekšsēdētāja vietnieks Raimonds Indrāns paziņo, ka visi Burtnieku novada pašvaldības
domes 2016.gada 8.jūlija ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēdi slēdz plkst. 9:30
Domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

R.Indrāns

Sēdes protokolētāja

(personiskais paraksts)

R.Matjuškova

2016.gada 11.jūlijā

Burtnieku novada pašvaldības domes 2016.gada 8.jūlija ārkārtas sēdes protokols Nr.7

