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L Ē M U M S  

Valmierā 
  
2021.gada 30.decembrī       Nr.603 
          (protokols Nr.18, 43.§) 

 
Par lokālplānojuma “Lokalplānojums  
nekustamajam īpašumam “Birztalas”, Kocēnu 
pagastā, Valmieras novadā, lai grozītu 
teritorijas plānojumu” apstiprināšanu 

 
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 24.pantu un 

25.pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1.apakšpunktu un 91.punktu,  

saskaņā ar Kocēnu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.32/2013 “Kocēnu novada 
teritorijas plānojuma 2014.–2025. gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”, ņemot vērā Kocēnu novada domes 28.03.2019. lēmumu Nr. 81 (protokols Nr.5, 2.§) “Par 
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Birztalas”, Kocēnu pagastā, Kocēnu 
novadā” (ar 27.05.2021. grozījumiem, kas pieņemti ar lēmumu Nr.134 (protokols Nr.6, 17.§) un 
Kocēnu novada domes 27.05.2021. lēmumu Nr.135 “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam 
“Birztalas”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, kas groza Kocēnu novada teritorijas plānojumu, 
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”,  

SIA “VIDZEMES MĒRNIEKS”, reģistrācijas Nr.44103030828, iesniegumu par lokālplānojuma 
apstiprināšanu (Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts 04.08.2021. un 
reģistrēts ar Nr.5.1.2/21/444), 

saskaņā ar izstrādes vadītāja pamatojumu redakcionālai kļūdu labošanai lokalplānojumam, 
kas groza teritorijas plānojumu nekustamajam īpašumam “Birztalas”, Kocēnu pag., Valmieras nov. 
(mainīts adreses pieraksts saistība ar administratīvi teritoriālo reformu), izveidota lokalplānojuma 
“Birztalas”, Kocēnu pagasts, Valmieras novads 1.1.redakcija,  

 un Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 16.12.2021. atzinumu, 
 

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, 
G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, 
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
nolemj: 

 
1. apstiprināt lokālplānojumu “Lokalplānojums nekustamajam īpašumam “Birztalas”, Kocēnu 

pagastā, Valmieras novadā, lai grozītu teritorijas plānojumu” un izdot tā grafiskās daļas karti 
“Funkcionālais zonējums” un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus ar Valmieras 
novada pašvaldības 2021.gada 30.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.29  “Lokalplānojums 
nekustamajam īpašumam “Birztalas”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, lai grozītu teritorijas 
plānojumu. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (turpmāk – 
Saistošie noteikumi); 

2. uzdot lokālplānojuma izstrādes vadītājam: 
2.1. piecu darba dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas ievietot lēmumu un Saistošos 

noteikumus Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā; 



2.2. divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas nosūtīt paziņojumu par lokalplānojuma un 
Saistošo noteikumu pieņemšanu publikācijai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, 
vietējā laikrakstā un ievietot Pašvaldības mājaslapā internetā; 

2.3. piecu darba dienu laikā pēc Saistošos noteikumu parakstīšanas nodrošināt to un tiem 
pievienoto dokumentu nosūtīšanu rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un 
reģionālas attīstības ministrijai. 

 

 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


