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2023.gada 16.martā Nr.108 
 (ārkārtas sēdes protokols Nr.4, 2.§) 

 
Par lokālplānojuma, kas groza 
Strenču novada teritorijas plānojumu 
2012.-2023.gadam, nekustamajam 
īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, 
Strenčos, Valmieras novadā, 1.0 
redakcijas pilnveidošanu 

 
Saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 29.12.2022. 

lēmumu Nr.799 (protokols Nr.24, 45.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas 
plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, 
Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”1, 
publiskajai apspriešanai tika nodota sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes mērnieks”, 
vienotais reģistrācijas Nr.44103030828, izstrādātā lokālplānojuma, kas groza Strenču novada 
teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, 
Strenčos, Valmieras novadā (turpmāk arī – lokālplānojums), 1.0 redakcija2. 

Lokālplānojuma 1.0 redakcijas publiskās apspriešana norisinājās laika posmā no 
16.01.2023. līdz 13.02.2023., publiskās apspriešanas sanāksme3 tika organizēta 30.01.2023. 
plkst.17.00 neklātienes formā (attālināti) – tiešsaistes video sapulces veidā Google Meet platformā, 
atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta otrās daļas 2.punkta prasībām. 
Publiskās apspriešanas laikā personu priekšlikumi nav saņemti. Par lokālplānojuma 1.0 redakciju 
pieprasīti atzinumi no visām institūcijām, kas izsniegušas nosacījumus lokālplānojuma izstrādei. 
Institūcijas, izņemot Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldi, ir sniegušas pozitīvus atzinumus.  

Atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktam publiskās apspriešanas laikā saņemto 
priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtējums ietverts lokālplānojuma izstrādes vadītāja 
10.03.2023. ziņojumā4, kurā norādīts, ka lokālplānojuma redakcija ir pilnveidojama atbilstoši Valsts 
vides dienesta Atļauju pārvaldes atzinumā sniegtajiem norādījumiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu 
Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem” 88.2.apakšpunktu, kā arī 
Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu, Saimniecisko lietu komiteju 16.03.2022. atzinumiem,  
 
Pašvaldības dome, balsojot: ar 14 balsīm “Par” (Andrejs Gluhovs, Edvīns Straume, Guntars 
Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Olmanis, Kaspars Kļaviņš, Mareks 
Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Vugars Ecmanis), “Pret” 
– nav, “Atturas” – nav, nolemj: 

 
 

1 https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/155387  
2 https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23733  
3 https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/159825   
4 https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/159823   

https://likumi.lv/ta/id/269842#p86
https://dvs-valmiera.namejs.lv/Portal/Meetings/Index
https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/155387
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23733
https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/159825
https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/159823


1. pilnveidot lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, 
nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, 1.0 redakciju 
atbilstoši Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes atzinumā sniegtajiem norādījumiem; 

2. lokālplānojuma izstrādes vadītājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās ievietot 
to Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS); 

3. Pašvaldības iestādes “Valmieras novada Centrālā pārvalde” struktūrvienībai “Zīmolvedības un 
sabiedrisko attiecību nodaļa” nodrošināt lēmuma un informācijas par lokālplānojuma redakcijas 
pilnveidošanu publicēšanu Pašvaldības tīmekļa vietnē, kā arī nodrošināt informācijas 
pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos; 

4. lēmums stājas spēkā 2023.gada 16.martā. 
 
 
Domes priekšsēdētājs Jānis Baiks 
 


