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Par Priekuļu apvienības teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam  
4.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

Ziņo Evija Taurene, Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas vadītāja 
 
Cēsu novada dome 01.12.2022. sēdē pieņēma lēmumu Nr. 702 “Par Priekuļu novada Teritorijas 

plānojuma  2017.-2029. gadam grozījumu 3.redakcijas pilnveidošanu” (prot. Nr. 21, 39.p.), ar kuru 
turpināta Priekuļu novada Teritorijas plānojuma 2023.-2026. gadam (turpmāk – teritorijas plānojums) 
jaunas redakcijas izstrāde, kuras gaitā precizēta teritorijas plānojuma grafiskā daļa, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi un paskaidrojuma raksts, atbilstoši institūciju sniegtajiem 
nosacījumiem un saņemtajiem iedzīvotāju iesniegumiem. 
 Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 
1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 1. punktu, 23.panta ceturto daļu, Ministru 
kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem" 2., 26.,80., 82. punktu, kā arī saskaņā ar Cēsu novada domes  Finanšu komitejas 
16.02.2023. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, ar 17 balsīm - par (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, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Grozīt teritorijas plānojuma nosaukumu un darbības termiņu no līdzšinējā "Priekuļu novada 
teritorijas plānojums  2017.-2029. gadam” uz “Priekuļu apvienības teritorijas plānojums 
2017.-2029.gadam”; 

2. Nodot Priekuļu apvienības teritorijas plānojumu 2017.-2029.gadam 4.redakciju sabiedriskajai 
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

3. Nodot Priekuļu apvienības teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam stratēģisko ietekmes uz 
vidi novērtējumu – Vides pārskata projektu sabiedriskajai apspriešanai. 

4. Noteikt teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laiku 3 (trīs) nedēļas un vides pārskata 
projekta sabiedriskās apspriešanas laiku 4 (četras) nedēļas, kuru laikā organizēt vismaz 1 
(vienu) sabiedrisko apspriešanu. 

5. Informāciju par lēmuma pieņemšanu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā (turpmāk – TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.cesis.lv un pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Cēsu Novada Vēstis”.  

6. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas 
Attīstības pārvaldes vadītāju.  

7. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.  
 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece       I.Suija-Markova 
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