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Par Cēsu novada pašvaldības teritorijas  
plānojuma 2016.-2026. gadam grozījumu 2.1. redakcijas apstiprināšanu 

  Ziņo: D.Eihenbauma, Attīstības pārvaldes vadītāja 
 

Cēsu novada dome (turpmāk - Dome) 10.02.2022. sēdē pieņēma lēmumu Nr. 51 “Par Cēsu novada 
pašvaldības teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam grozījumu 2.1 redakcijas apstiprināšanu” (prot. Nr. 
3, 1.p.) (turpmāk – Teritorijas plānojuma grozījumi), ar kuru apstiprināta izstrādātā dokumenta redakcija 
un apstiprināti Cēsu novada domes 10.02.2022. saistošie noteikumi Nr.4 “Grozījumi Cēsu novada domes 
24.11.2016. saistošajos noteikumos Nr.21 “Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam 
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”” (turpmāk – Saistošie 
noteikumi Nr.4). 
 Cēsu novada pašvaldībā 03.05.2022. saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (turpmāk - VARAM) vēstule Nr. 15-2/3269 (turpmāk – Ministrijas vēstule) par Cēsu novada 
teritorijas plānojuma grozījumu īstenošanas atļauju, ar kuru noteikts, ka Teritorijas plānojuma grozījumi 
ir īstenojami no 06.05.2022, ievērojot Ministrijas vēstulē minētos nosacījumus. Ministrijas vēstules 13. 
punktā definēts, ka Pašvaldība ir noteikusi absolūtu aizliegumu azartspēļu organizēšanai, attiecinot to uz 
visu administratīvo teritoriju (Cēsu novadu pirms administratīvi teritoriālās reformas). Iekļautais 
nosacījums (45. punkts) Teritorijas plānojuma grozījumos pēc Ministrijas sniegtās informācijas nav 
piemērojams un ir atceļams. Ministrija norāda, ka Domei nepieciešams pieņemt lēmumu ar kuru tiek 
izdoti jauni saistošie noteikumi, kuros tiek izslēgts Teritorijas plānojuma grozījumu 45. punkts. Ministrijas 
vēstulē vērta uzmanība, ka Ministrijas ministrs patur savas tiesības, kuras noteiktas Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 26.pantā, pēc savas iniciatīvas apturēt teritorijas plānojuma darbību daļā, izdodot 
rīkojumu, gadījumā, ja netiek atcelti Saistošie noteikumi Nr.4 daļā, kas noteic aizliegumu par azartspēļu 
organizēšanas vietu izveidi visā administratīvajā teritorijā.  

Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 
1.punktu, 21. panta pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 1. punktu, 
23.panta ceturto daļu, 25. pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 2., 3., 26., 88.1. apakšpunktu, 91. punktu, 
kā arī saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.05.2022. atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu novada 
dome, ar 14 balsīm - par (Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-
Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga 
Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Izslēgt Cēsu novada pašvaldības teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam grozījumu 2.1. 
redakcijas (turpmāk – Teritorijas plānojuma grozījumi) teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu 45. punktu.  
2. Apstiprināt Teritorijas plānojuma grozījumus.  
3. Apstiprināt Cēsu novada domes 02.06.2022. saistošos noteikumus Nr.19 “Grozījumi Cēsu 
novada domes 24.11.2016. saistošajos noteikumos Nr.21 “Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 
2016.-2026.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
apstiprināšanu”” (turpmāk - Saistošo noteikumu Nr.21 grozījumi) saskaņā ar pielikumu. 



4. Lēmumu par Teritorijas plānojuma grozījumiem piecu darba dienu laikā pēc tā stāšanās spēkā 
ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 
(https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22948) un pašvaldības oficiālajā mājaslapā 
www.cesis.lv; 
5. Paziņojumu par lēmuma un Saistošo noteikumu Nr.21 grozījumu pieņemšanu divu nedēļu laikā 
publicēt Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Cēsu novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Cēsu Vēstis” un oficiālajā mājaslapā www.cesis.lv; 
6. Saistošo noteikumu Nr.21 grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas 
Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 
7. Uzdot Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldei analizēt vietas un teritorijas, 
kurās azartspēles nebūtu atļauts organizēt, iestrādājot noteikumus jaunizveidotā Cēsu novada 
teritorijas plānojumā, vai spēkā esošo teritorijas plānojumu grozījumos, vai izstrādājot jaunus 
saistošos noteikumus par azartspēļu organizēšanu Cēsu novadā.  
8. Par lēmuma izpildi atbildīgs Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors.  

 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Pielikums 

Cēsu novada domes 
02.06.2022.lēmumam Nr.315 

 
APSTIPRINĀTI 

Ar Cēsu novada domes 
02.06.2022.lēmumu Nr.315 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Cēsīs, Cēsu nov. 

 
 

2022.gada 2.jūnijā                                                                                                                                         Nr.19 
 

Grozījumi Cēsu novada domes 24.11.2016. saistošajos noteikumos Nr.21 “Par Cēsu novada teritorijas 
plānojuma 2016.-2026.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

apstiprināšanu” 

 

Izdoti saskaņā ar “Teritorijas plānošanas likuma”  
25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 

noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem" 91. punktu 

 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 24.11.2016. saistošajos noteikumos Nr.21 “Par Cēsu 

novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu apstiprināšanu”” un izteikt pielikumu jaunā redakcijā (Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi). 

2. Ar saistošajiem noteikumiem Nr.19 tiek apstiprināta Cēsu novada domes 2016. gada 24. 
novembra saistošo noteikumu Nr.21 “Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam 
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” grozījumu 2.1. 
redakcija.  

3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir šo noteikumu saistošā daļa (publicēti Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22948). 

 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs        J. Rozenbergs 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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