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LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

21.11.2021.          Nr.284 
 

Par Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2035.gadam un Cēsu novada attīstības 
programmas 2021. – 2027.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 

________________________________________________________________ 
  Ziņo: Z.Gulbinska, Galvenā teritorijas plānotāja p.i. 
 

 Cēsu novada dome 10.12.2020. sēdē pieņēma lemumu Nr.363 „Par jaunizveidojamā Cēsu 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam izstrādes uzsākšanu” un lēmumu Nr. 364 
„Par jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu”, 
ar kuriem uzsāka attīstības dokumentu - Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam un 
Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādi, proti, izstrādātu Ilgtermiņa attīstības stratēģiju, 
tajā skaitā Telpiskās attīstības perspektīvu, kā arī Attīstības programmu, tajā skaitā Rīcības un 
Investīciju plānu, kā rezultātā nodrošinātu visaptverošu Cēsu novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu 
attīstību.  
 Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 
1.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Teritorijas attīstības plānošanas 
likuma 21.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 18., 20.,21., 23., 24. un 61. punktu, kā arī 
saskaņā ar Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 07.10.2021. atzinumu ( 
prot.Nr.5), ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, 
Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  
Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, 
Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, Cēsu novada dome nolemj: 

 

1. Nodot Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2035.gadam un Cēsu novada 
attīstības programmas 2021. – 2027.gadam 1.redakciju publiskajai apspriešanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas uzsākšanu laika periodā no 2021.gada 8.novembra līdz 2021.gada 
12.novembrim. Publiskās apspriešanas ilgums – 4 (četras) nedēļas no uzsākšanas brīža. Publiskās 
apspriešanas laikā jāorganizē vismaz 1 (viena) publiskā apspriešana (attālinātā formātā). 

3. Informāciju par lēmuma pieņemšanu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā (turpmāk – TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.cesis.lv, pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Cēsu Vēstis” un apvienību pārvalžu tīmekļa vietnēs (www.pargaujasnovads.lv; 
www.ligatne.lv; www.amatasnovads.lv; www.priekuli.lv; www.jaunpiebalga.lv; 
www.vecpiebalga.lv) un informatīvajos izdevumos (“Vecpiebalgas apvienības ziņas”, “Avīze 
Piebaldzēniem”, “Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu, Veselavas pagastu Vēstis”, “Amatas Vēstis”, 
“Līgatnes Ziņas”, “Pārgaujas Vēstis”).  
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