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Par Cēsu novada pašvaldības teritorijas  

plānojuma 2016.-2026. gadam grozījumu 2.1 redakcijas apstiprināšanu 

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

Cēsu novada dome 13.06.2021. sēdē pieņēma lēmumu Nr. 185 “Par Cēsu novada pašvaldības 
Teritorijas plānojuma” 2016.-2026.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 
apstiprināšanu” (prot. Nr. 8, 3.p.), ar kuru uzsākti Cēsu novada Teritorijas plānojuma 2016.-
2026.gadam grozījumu (turpmāk – grozījumu) izstrāde, kuras gaitā precizēta teritorijas plānojuma 
grafiskā daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, lai nodrošinātu novada teritorijas 
līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. Ņemot vērā 11.02.2021. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 19 “Par 
Cēsu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu 2.redakcijas nodošanu  
publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, grozījumu 2. redakcija tika nodota publiskai 
apspriešanai, kura norisinājās no 21.07.2021. līdz 11.08.2021., organizējot vienu publiskās 
apspriešanas klātienes sanāksmi 09.08.2021. 

Grozījumu 2.redakcijas publiskās apspriešanas laikā tika saņemti pieprasītie atzinumi no 15 
institūcijām, kā arī pieņemti iedzīvotāju ierosinājumi grozījumiem – kopā tika saņemti 16 fizisku un 
juridisku personu iesniegumi. Ņemot vērā apspriešanas laikā saņemtos ierosinājumus un institūciju 
atzinumus, kā arī ievērojot 16.09.2021. Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības 
komitejas atzinumu, sagatavota Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu 2.1. 
apakšredakcija, ar kuru veikta redakcionālu kļūdu labošana.  

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.,80. 
punktu, 88.1. apakšpunktu, 91. punktu, kā arī saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Attīstības un 
teritorijas plānošanas komisijas 07.12.2021. atzinumu un Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un 
attīstības komitejas 09.12.2021. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, ar 14 balsīm - par (Ainārs 
Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends 
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, 
Jānis Kārkliņš, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam grozījumu 
2.1. redakciju (turpmāk – Teritorijas plānojuma grozījumi); 

2. Apstiprināt Cēsu novada domes 10.02.2022. saistošos noteikumus 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).  



3. Lēmumu par Teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu piecu darba dienu laikā pēc 
tā stāšanās spēkā ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un 
pašvaldības oficiālajā mājaslapā www.cesis.lv; 

4. 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; 

5. Saistošo noteikumu Nr.21 grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma 
publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, bet īstenojami 
saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. pantā noteikto.  

6. Atcelt 2022.gada 27.janvāra Cēsu novada domes lēmumu Nr.19 ”Par Cēsu novada 
pašvaldības teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu 2.1.redakcijas 
apstiprināšanu”; 

7. Par lēmuma izpildi atbildīgs Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors.  

 

Pielikumā: 

1. 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”; 

2. Cēsu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu 2.1. 
redakcijas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 

2. Ziņojums   par   teritorijas   par   Cēsu   novada   pašvaldības   Teritorijas plānojuma 2016.-
2026.gadam grozījumu izstrādes 2.redakcijas publisko apspriešanu – apkopojums par 
institūciju sniegtajiem atzinumiem un saņemtajiem personu priekšlikumiem; 

3. Cēsu   novada   pašvaldības   Teritorijas   plānojuma   2016.-2026. gadam grozījumu 
paskaidrojuma raksts; 

4. Grafiskās daļas kartes: 

4.1. Funkcionālais zonējums. Cēsu pilsēta; 

4.2. Funkcionālais zonējums. Vaives pagasts; 

4.3. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem Cēsu pilsētā; 

4.4. Cēsu pilsētas aizsargjoslas; 

4.5. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Cēsu pilsētas centrālā 
daļa; 

4.6. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Cēsu pilsēta; 

4.7. Plānotās teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai Cēsu pilsētā; 

4.8. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem Vaives pagastā; 
           
 
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks    A.Šteins 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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