
 
 

LĒMUMS 
 

Cēsīs, Cēsu novadā 
21.04.2022.                            Nr.226 
 

 
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2021.gada 19.augusta lēmumā Nr. 141 “Par Cēsu novada 

tūrisma attīstības stratēģijas  2022.-2026.gadam izstrādi un darba grupas izveidi” 
_________________________________________________________________________ 

Ziņo:  J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 
 

Saskaņā ar Cēsu novada domes 2021.gada 19.augusta lēmuma Nr. 141 (Protokols Nr.7, 
48.punkts)   “Par Cēsu novada tūrisma attīstības stratēģijas  2022.-2026.gadam izstrādi un darba 
grupas izveidi”, tika nolemts izveidot darba grupu un izstrādāt Cēsu novada tūrisma attīstības 
stratēģiju 2022.-2026.gadam. Darba grupai tika uzdots arī izstrādāt priekšlikumus novada tūrisma 
pārvaldības modelim.  

 
Darba grupa, veicot esošās tūrisma pārvaldības izpēti, ieguvumu un zaudējumu izvērtējumu, 

ņemot vērā stratēģijas izstrādes ekspertu apakšgrupu ieteikumus un stratēģijas izstrādes gaitā 
iezīmētos Cēsu novada tūrisma attīstības mērķus, ir izstrādājusi Cēsu novada tūrisma pārvaldības 
modeli, kas tika apstiprināts 24.03.2022.gada domes sēdē (Protokols Nr.7,  30. punkts).  

 
Stratēģijas izstrādes periodā Latvijā bija augsti saslimstības rādītāji ar COVID19 un tika noteikti 

dažādi vīrusa ierobežojoši pasākumi, kā rezultātā vairākkārtīgi nācās pārcelt ar stratēģijas izstrādi 
saistītus organizatoriskos procesus. Tā rezultātā 2022.gada 7.aprīlī Cēsu novada Uzņēmējdarbības 
un attīstības komitejā tika prezentēts un izdiskutēts stratēģijas izstrādes starpziņojums un izteikts 
priekšlikums pagarināt Cēsu novada tūrisma attīstības stratēģijas iesniegšanas termiņu līdz 
2022.gada 2.maijam.  

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un atbilstoši Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības 

komitejas 07.04.2022. atzinumam (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 19 balsīm – 
par (Andris Mihaļovs, Juris Žagars, Ivo Rode, Ainārs Šteins, Biruta Mežale, Inga Cipe, Elīna Stapulone, 
Jānis Rozenbergs, Inese Suija-Markova , Ēriks Bauers, Ella Frīdvalde-Andersone, Indriķis Putniņš, 
Jānis Kārkliņš, Laimis Šāvējs, Andris Melbārdis , Guntis  Grosbergs, Atis Egliņš-Eglītis, Hardijs VENTS,  
Erlends Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Cēsu novada domes 19.08.2021. lēmumā Nr. 141 “Par Cēsu novada tūrisma attīstības stratēģijas  

2022.-2026.gadam izstrādi un darba grupas izveidi” veikt šādu grozījumu: “Cēsu novada tūrisma 
attīstības stratēģija iesniedzama apstiprināšanai Cēsu novada domē līdz 2022.gada 2.maijam”. 
 
 
 



 
 
 

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Atim Egliņam-
Eglītim. 

 
 
 
 
 
 

           
Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J.Rozenbergs 
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