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Saīsinājumi 
 

DU – Darba uzdevums 

IAS 2030 jeb Stratēģija – Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 

CN TP – Cēsu novada teritorijas plānojums 2016.-2026.gadam 

TAPIS jeb Sistēma – Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma 

TIAN – teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

DP – detālplānojums  

MKN 628 – Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 

MKN 240 – Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 
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Kopsavilkums 
 

Pārskatā ietverti detālplānojuma izstrādi raksturojošā dokumentācija: Domes lēmumi, informācija 

par sabiedrības informēšanu un institūciju nosacījumiem un atzinumiem. Pārskata 1.pielikumā 

pievienoti īpašumtiesību apliecinošo dokumenti un zemes robežu plāni(kopijas), 2.pielikumā – 

institūciju nosacījumi (kopijas).  

 

Detālplānojuma kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata 

Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu novadā (turpmāk tekstā – Detālplānojums) kopējā platībā 6,1277 ha 

izstrāde ir uzsākta ar Cēsu novada domes 2017. gada 26. oktobra lēmumu Nr. 294 “Par 

detālplānojuma kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata 

Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov., izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (prot. 

Nr.15, §19). 

 

Sabiedrības līdzdalība tika nodrošināta, publicējot paziņojumus Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā – turpmāk – TAPIS),  Cēsu novada mājas lapā http://www.cesis.lv sadaļā 

„Aktualitātes” un laikrakstā “Cēsu Vēstis” (par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un tās 

mērķiem, par publisko apspriešanu un detālplānojuma apstiprināšanu). Detālplānojuma teritorijā 

esošo un blakus esošo 13 nekustamo īpašumu īpašniekiem uzsākot detālplānojuma izstrādi un 

uzsākot publisko apspriešanu tika nosūtītas vēstules (skat. 2.nodaļu). 

 

No visām darba uzdevumā iekļautajām institūcijām tika saņemti nosacījumi (2.pielikums) un 

pozitīvi atzinumi par izstrādāto detālplānojuma projektu (3.pielikums).  

 

Detālplānojuma projekts publiskajai apspriešanai tika nodots ar Cēsu novada domes 2018.gada 

29.marta lēmumu Nr. 112 “Par detālplānojuma kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma 

ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. 

Nr.5, §33). Publiskā apspriešana noritēja no 2018.gada 20.aprīļa līdz 11.maijam (21 diena), kuras 

laikā iedzīvotāji varēja iesniegt priekšlikumus un iepazīties ar materiāliem, kas bija pieejami 

izdrukas veidā Cēsu novada pašvaldības administrācijā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 212.kabinetā, 

pašvaldības mājas lapā (http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/detalplanojuma-

kvartala-dalai-starp-robezu--e, (skat arī precizēto apspriešanas termiņu 

http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/precizets-detalplanojuma-kvartala-dalai-

starp). Apspriešanas laikā saņemts viens priekšlikums. Detālplānojuma publiskās apspriešanas 

sanāksme tika organizēta 2018.gada 26.aprīlī plkst.17.00 Cēsu novada pašvaldības administrācijā 

Lielajā zālē Bērzaines ielā 5, Cēsīs. Interesentu nebija. 

 

Sanāksme, kurā tika izvērtēts iesniegtais priekšlikums un saņemtie institūciju atzinumi, notika 

2018.gada 18.maijā, kurā lēma par detālplānojuma virzīšanu apstiprināšanai. Detālplānojums ir 

apstiprināts ar Cēsu novada domes 2018.gada 31.maija lēmumu Nr. 165 (prot. Nr. 8, p.4). 

apstiprinātā detālplānojuma materiāli ir pieejami portālā “Ģeolatvija”, Cēsu novada mājas lapā un  

Cēsu novada pašvaldības administrācijā Bērzaines ielā 5, Cēsīs. 

 

Detālplānojuma dokumentācijas sagatavošanu un grafiskās daļas izstrādi nodrošināja SIA 

“Grupa93”, pamatojoties uz 2017. gada 30. novembrī ar Cēsu novada domi parakstīto līgumu. 

 

 

 

 
 

http://www.cesis.lv/
http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/detalplanojuma-kvartala-dalai-starp-robezu--e
http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/detalplanojuma-kvartala-dalai-starp-robezu--e
http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/precizets-detalplanojuma-kvartala-dalai-starp
http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/precizets-detalplanojuma-kvartala-dalai-starp
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1. Cēsu novada domes lēmumi  

Lēmums par uzsākšanu un darba uzdevuma un teritorijas apstiprināšanu 

 

 
IZRAKSTS 

Cēsu novada domes 
26.10.2017.sēde 

protokols Nr.15, 19.p. 
LĒMUMS 

Cēsīs  
26.10.2017.          Nr. 294 
 

Par detālplānojuma kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata 
Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov., izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 

_______________________________________________________________________ 
Ziņo: M.Ulāns, Būvvaldes galvenais teritorijas plānotājs 

 
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Sabiedrības vajadzībām 

nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8.pantu un 14.10.2014. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 38. punktu, 
39.2. apakšpunktu, 43., 44., 98., 101. un 102.punktu,  Cēsu novada domes lēmumu Nr.173  “Par 
sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta “Degradēto 
teritoriju revitalizācija Cēsu novadā  II kārta” īstenošanu, nekustamo īpašumu atsavināšanu un Atlīdzības 
noteikšanas komisijas izveidi” (protokols Nr.7, 19.p.), Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas 
plānošanas komisijas 27.06.2017. atzinumu (prot. Nr.26) un Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un 
attīstības komitejas 12.10.2017. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu novada dome ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, 
J.Goba, G.Grosbergs, P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, 
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

              
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata 

Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov., saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma 

ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Cēsu novada Būvvaldes galveno teritorijas plānotāju 

M.Ulānu. 

4. Detālplānojuma izstrādātāju izvēlēties publiskā iepirkuma procedūras rezultātā.  

 

Sēdes vadītājs 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs    /personiskais paraksts/   J.Rozenbergs    

 
IZRAKSTS PAREIZS 
 
Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās  
nodaļas sekretāre        A.Alksnīte 
Cēsīs, 26.10.2017. 
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1.pielikums 
 

Cēsu novada domes   
26.10.2017. lēmumam Nr.294 

 
 
 

  



Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 

 

7 

SIA “Grupa93”, 2018.gads 

2. pielikums 
 

Cēsu novada domes 
26.10.2017. lēmumam Nr.294 

 
 

DARBA UZDEVUMS 
 

detālplānojuma izstrādei kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda 
Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov.  

 
1. Detālplānojuma izstrādes pamatojums 

1.1.Detālplānojums izstrādājams pamatojoties uz: 
1.1.1. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 28. panta pirmo, trešo un 

ceturto daļu; 
1.1.2. Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 

8.pantu; 
1.1.3. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 38.punktu, 39.2. apakšpunktu, 98., 101. un 
102.punktu; 

1.1.4. Cēsu novada domes lēmumu Nr.173 “Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai 
nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu 
novadā  II kārta” īstenošanu, nekustamo īpašumu atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas 
komisijas izveidi” (protokols Nr.7, 19.p.). 

 
2. Detālplānojuma izstrādes mērķis 
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir Cēsu pilsētas rūpnieciskās zonas attīstībai paredzētā 
nekustamā īpašuma sadale, veidojot atsevišķus nekustamos īpašumus, kas paredzēti gan esošās 
apbūves uzturēšanai un apsaimniekošanai, gan jaunas apbūves veidošanai, kā arī teritorijas 
inženiertehnisko komunikāciju nodrošināšana,  transporta organizācijas noteikšana, veidojot 
iekškvartāla ielas un piekļuves nodrošināšana no Eduarda Veidenbauma, Robežu un Ata 
Kronvalda ielas. 

 
 

3. Detālplānojuma uzdevums 
3.1.       Detālplānojumā risināt: 
3.1.1. Nekustamā īpašuma parcelāciju un adresāciju. Parcelāciju risināt tā, lai gar 

jaunviedojamām iekškvartāla ielām veidotos viegli transformējamas zemes vienības 
(platība no 2000 m2 līdz 4000 m2), kuras būtu izmantojamas dažāda lieluma ražošanas 
apbūves veidošanai. Šī punkta prasības neattiecas uz esošajai apbūvei piesaistīto zemes 
gabalu; 

3.1.2. Mazāko jaunveidojamo zemes gabalu paredzēt inženiertīklu infrastruktūras izbūvei, 
uzturēšanai un apsaimniekošanai; 

3.1.3. Inženierkomunikāciju izvietojuma shēmu; 
3.1.4. Esošo inženierkomunikāciju pārkārtošanas un optimizēšanas risinājumu; 
3.1.5. Apbūves iespējamo izvietojumu; 
3.1.6. Nekustamā īpašuma iekšējo transporta un gājēju kustības organizāciju, veidojot 

iekškvartāla ielas; 
3.1.7. Nekustamā īpašuma piekļuves nodrošināšanu no Eduarda Veidenbauma, Robežu un Ata 

Kronvalda ielas; 
3.1.8. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus; 
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3.1.9. Esošās apbūves saglabāšanas nosacījumus, ja nepieciešams; 
3.1.10. Zemes vienību funkcionālo zonējumu un apbūves tehniskos rādītājus (intensitāte, 

blīvums, stāvu skaits, minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība), kuri nosakāmi 
atbilstoši spēkā esošajam Cēsu novada teritorijas plānojumam 2016.-2026.gadam; 

3.1.11. Vienlaikus ar detālplānojumu izstrādājams būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši Cēsu 
novada teritorijas plānojuma prasībām un detālplānojuma risinājumiem. Būvprojekts 
minimālā sastāvā izstrādājams iekškvartāla ielām un teritorijā nepieciešamajām 
inženierkomunikācijām – teritorijas elektroapgādei, ūdensapgādei un kanalizācijai, 
gāzes apgādei, kā arī lietus ūdens kanalizācijai. 

 
4. Detālplānojuma teritorija 
Detālplānojuma teritorijā ietilpst zemes vienības Robežu ielā 4 un 4A, Baltā ielā 4, 5 un 6 Cēsīs,  
Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 003 0104, 4201 003 0148, 4201 003 0150, 4201 003 
0151,  4201 003 0118) un tam pieguļošo ielu teritorijas. Detālplānojuma teritorijas platība ~ 
61277m2. 
 
5. Prasības detālplānojuma saturam un grafiskās daļas izstrādei 
5.1. Detālplānojuma saturam jāatbilst Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44.punkta 
prasībām.  

5.2. Detālplānojums izstrādājams uz augstas detalizācijas topogrāfiskā materiāla pamatnes 
(mērogs M 1:500). 

 
 

6. Institūcijas,  no  kurām  saņemami  nosacījumi  detālplānojuma  izstrādei  un atzinumi 
par izstrādāto detālplānojuma projektu vai no kurām saņemami saskaņojumi: 

6.1.  VAS „Latvijas valsts ceļi” (nosacījumi un atzinums); 
6.2. AS „Sadales tīkls” Ziemeļu reģions (nosacījumi un saskaņojums); 

6.3.  SIA „Vinda”,  Valmieras  ielā 10,  Cēsīs, Cēsu nov.,  LV-4101 (nosacījumi un 

saskaņojums);  

6.4.  AS „Latvijas Gāze”, Kr.Valdemāra ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101 (nosacījumi un 
saskaņojums); 

6.5.  SIA  „Lattelecom”,  Raunas ielā 13, Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101 (nosacījumi un 

saskaņojums). 

 
7. Plānotie publiskās apspriešanas pasākumi 
Detālplānojuma izstrādes laikā nepieciešamos sludinājumus publicēt laikrakstā “Druva”, 
pašvaldības mājas lapā, organizēt publiskās apspriešanas pasākumus, atbilstoši Ministru 
kabineta 14.10.2014. noteikumos Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” definētajām prasībām. 
 
8. Būvprojektēšana 

8.1. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta ceturtajā daļā noteikts, ka 
detālplānojuma izstrādi noteiktā apjomā var apvienot ar būvprojektēšanu, nodrošinot 
publisko apspriešanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.  
8.2. Atbilstoši Būvniecības likuma 15. panta pirmās daļas 3. punktam būvatļauju izsniedz, 
ja atbilstoši būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām ir izstrādāts būvprojekts 
minimālā sastāvā, izņemot gadījumus, kad attiecīga projekta izstrāde nav nepieciešama. 
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8.3. Būvprojektu minimālā sastāvā iesniegt kopā ar detālplānojuma projektu izskatīšanai 
un nodošanai publiskajai apspriešanai.  
8.4. Saskaņā ar Būvniecības likuma 15. panta pirmās daļas 1. punktu, būvatļauju izdod, ja 
būvniecības iecere atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, un 
detālplānojumam (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem), līdz ar to 
būvatļauju varēs izsniegt tikai pēc detālplānojuma spēkā stāšanās. 
 

 
 
Darba uzdevuma derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs    /personiskais paraksts/   J.Rozenbergs    

 
IZRAKSTS PAREIZS 
 
Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās  
nodaļas sekretāre        A.Alksnīte 
Cēsīs, 26.10.2017. 
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Lēmums par nodošanu publiskajai apspriešanai 

 



Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 

 

11 

SIA “Grupa93”, 2018.gads 

Lēmums par apstiprināšanu 

 



Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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2. Sabiedrības informēšana 

Publikācijas, paziņojumi 

http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/detalplanojums-rupnieciskas-zonas-attistibai  

 

 

http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/detalplanojums-rupnieciskas-zonas-attistibai


Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/detalplanojuma-kvartala-dalai-starp-robezu--e 

 

 

http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/detalplanojuma-kvartala-dalai-starp-robezu--e


Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/precizets-detalplanojuma-kvartala-dalai-starp 

 

 

 

 

 

http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/precizets-detalplanojuma-kvartala-dalai-starp


Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Paziņojums izdevumā “Cēsu Vēstis” ( 01.11.2017.) 

 

 



Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Paziņojums izdevumā “Cēsu Vēstis” ( 25.04.2018.) 

 

  



Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana saskaņā ar MKN 628 punktu 105.punktu 

 

Adresāts, adrese Vēstules izsūtīšanas datums, 

reģ.Nr. 

Ilgonis Baķis, Rasas iela 8, Cēsis, Cēsu nov. LV4101 21.11.2017., Nr. 4/5314 

Jānis Zārdiņš, “Silarāji”, Priekuļu pagasts, Priekuļu nov., LV4126 21.11.2017., Nr. 4/5313 

SIA “Valmet.A”, Gaides iela 10, Valmiera, LV 4201 14.11.2017., Nr. 4/5255 

SIA ‘BONUS 3”, Aplokciema iela 7-1, Rīga LV 1034 14.11.2017., Nr. 4/5254 

Jānis Rengs, “Priežkalni”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas nov., 

LV4146 

14.11.2017., Nr. 4/5253 

SIA “Rok un būvē”, Līgo iela 4, Priekuļi, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu nov., LV4126 

14.11.2017., Nr. 4/5251 

Kaspars Raudziņš, Mārtiņš Raudziņš, Cēsu prospekts 24/26, 

Priekuļu pagasts, Priekuļu nov., LV4126 

14.11.2017., Nr. 4/5250 

SIA “BŪVE WOOD LINE”, Robežu iela 6, Cēsis, Cēsu nov. 

LV4101 

14.11.2017., Nr. 4/5249 

Gints Bujāns, Atpūtas iela 1, Cēsis, Cēsu nov. LV4101 14.11.2017., Nr. 4/5248 

Andris Beķeris, Festivāla iela 44-54, Cēsis, Cēsu nov. LV4101 14.11.2017., Nr. 4/5247 

SIA “TIMBER LINE”, Dzirnavu iela 18-1, Rīga, LV 1010 14.11.2017., Nr. 4/5246 

SIA “Cēsu specceltnieks”, Robežu iela 2a, Cēsis, Cēsu nov. 

LV4101 

14.11.2017., Nr. 4/5245 

SIA “GRAY DEXTER”, Dzirnavu iela 18-1, Rīga, LV 1010 14.11.2017., Nr. 4/5244 

 

 



Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 

 

26 

SIA “Grupa93”, 2018.gads 

 



Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana saskaņā ar MKN 628 punktu 110.punktu 

110. Paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu nosūta detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo 

īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kas nav detālplānojuma ierosinātāji, un to nekustamo īpašumu 

īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumā (valdījumā) esošie nekustamie īpašumi robežojas ar 

detālplānojuma teritoriju. 

 

Adresāts, adrese Vēstules izsūtīšanas datums, 

reģ.Nr. 

Ilgonis Baķis, Rasas iela 8, Cēsis, Cēsu nov. LV4101 19.04.2018., Nr. 3/1919 

Jānis Zārdiņš, “Silarāji”, Priekuļu pagasts, Priekuļu nov., LV4126 19.04.2018., Nr. 3/1917 

SIA “Valmet.A”, Gaides iela 10, Valmiera, LV 4201 19.04.2018., Nr. 3/1913 

SIA ‘BONUS 3”, Aplokciema iela 7-1, Rīga LV 1034 19.04.2018., Nr. 3/1924 

Jānis Rengs, “Priežkalni”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas nov., 

LV4146 

19.04.2018., Nr. 3/1918 

SIA “Rok un būvē”, Līgo iela 4, Priekuļi, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu nov., LV4126 

19.04.2018., Nr. 3/1914 

Kaspars Raudziņš, Mārtiņš Raudziņš, Cēsu prospekts 24/26, 

Priekuļu pagasts, Priekuļu nov., LV4126 

19.04.2018., Nr. 3/1915 

SIA “BŪVE WOOD LINE”, Robežu iela 6, Cēsis, Cēsu nov. 

LV4101 

19.04.2018., Nr. 3/1923 

Gints Bujāns, Atpūtas iela 1, Cēsis, Cēsu nov. LV4101 19.04.2018., Nr. 3/1921 

Andris Beķeris, Festivāla iela 44-54, Cēsis, Cēsu nov. LV4101 19.04.2018., Nr. 3/1926 

SIA “TIMBER LINE”, Zemaišu iela 3, Rīga, LV 1002 19.04.2018., Nr. 3/1916 

SIA “Cēsu specceltnieks”, Robežu iela 2a, Cēsis, Cēsu nov. 

LV4101 

19.04.2018., Nr. 3/1925 

SIA “GRAY DEXTER”, Zemaišu iela 3, Rīga, LV 1002 19.04.2018., Nr. 3/1920 

 



Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. 
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 

 

3. Ziņojums par institūciju nosacījumiem 
 

 

N.p.k. Institūcija 

/nosacījumu 

datums/nr 

Nosacījumi Atbildes komentārs 

1.  AS “Latvijas 

Valsts ceļi”; 

30.11.2017. Nr. 

4.5.5/ 13418 

 

Ņemts vērā 

2.  AS “Sadales tīkls” 

24.04.2017. Nr. 

30 KI50-

02.05./1072 

1. Objekts: kvartāla daļa starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu 

novadā. 

2. Plānojumā jāattēlo esošie ((6-20)/0,4 kV apakšstacijas, 0,23kV līdz 20kV elektropārvades līnijas u.c. objekti), 

inženierkomunikāciju koridori, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā ar 

esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem; 

3. Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales 

būvju būvnoteikumi”. 

4. Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 "Inženiertīklu 

izvietojums". Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina ērta piekļūšana AS “Sadales 

tīkls” personālam, autotransportam u.c. tehnikai. 

5. Plānojumā norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka Aizsargjoslu likuma 16.pants. 

6. Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (īpaši 

35. un 45.panta prasībām); 

7. Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai, 

ko nosaka Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumi Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu 

aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasības attiecībā uz elektrolīniju atbrīvošanu no kokiem un krūmiem (3.p.) un 

8.-11.punkts. 

Ņemts vērā 



Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. Detālplānojuma izstrādes dokumentācija 
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N.p.k. Institūcija 

/nosacījumu 

datums/nr 

Nosacījumi Atbildes komentārs 

8. Ja nepieciešama esošo elektroietaišu pārvietošana, tad paredzēt to pārnešanu atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, 

noteikumiem u.c. normatīvajiem aktiem. Esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas 

nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem saskaņā ar Enerģētikas likuma 23.pantu. 

9. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas sistēmas 

operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā nosaka MK 2014.gada 

21.janvāra noteikumi Nr. 50 “Ministru kabineta noteikumi Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas 

noteikumi”; 

10. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS “Sadales tīkls” notiek saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu  regulēšanas komisijas padomes lēmumu “Sistēmas pieslēguma noteikumi 

elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”. 

11. Plānojuma paskaidrojošā daļā lūdzam iekļayt informāciju, ko nosaka Enerģētikas likuma 19., 19.1, 23. un 

24.pants. 

12. Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc 

saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. 

 

3.  AS “Latvijas 

gāze” 

24.04.2017. Nr. 

27.4.-2/987 

Izstrādājot detālplānojumu nepieciešams: 

1) paredzēt perspektīvā skapjveida gāzes spiediena regulēšanas punkta (SGRP) novietni Edurada Veidenbauma 

ielā; 

2) paredzēts perspektīvā gāzesvada ar spiedienu līdz 0.4 MPa novietni projektējamo ielu sarkanajās līnijās vai 

inženierkomunikāciju koridoros atbilstoši Latvijas standartu (LVS), Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīva 

LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums" un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām. Eduarda 

Veidenbauma ielā līdz plānotajam SGRP paredzēt sadales gāzesvada ar spiedienu līdz 0,6 MPa noevietni; 

3) paredzēt iespējas gāzes pievadu ar spiedienu izbūvei katram patērētājam atsevišķi; 

4) izstrādāto detālplānojumu saskaņot ar Latvijas Gāzes Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības 

daļu; 

5) detālplānojuma grafisko daļu (zemesgabala sadalījums, inženiertehnisko komunikāciju izvietojuma shēma, ielu 

šķērsprofili) digitālā veidā (*.dwg formātā) iesniegt Latvijas Gāzes Gāzapgādes attīstības departamenta 

Perspektīvās attīstības daļā atzinuma saņemšanai; 

5) tehniskos noteikumus konkrētu objektu gāzes apgādei patērētājam pieprasīt Latvijas Gāzes Gāzapgādes 

attīstības departamenta Klientu piesaistes daļā, pēc detālplānojuma saskaņošanas pašvaldībā. 

 

Ņemts vērā  
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N.p.k. Institūcija 

/nosacījumu 

datums/nr 

Nosacījumi Atbildes komentārs 

4.  SIA “Lattelecom” 

31.10.2017. Nr. 

37.8-10/41/2183 

 

 

Ņemts vērā  
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N.p.k. Institūcija 

/nosacījumu 

datums/nr 

Nosacījumi Atbildes komentārs 

 
5.  SIA „Vinda”, 

23.11.2017., 1-

9/147 

Kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu novadā 

ūdensapgādei, sadzīves kanalizācijai un novadīšanai un lietus ūdeņu novadīšanai ir sekojošo nosacījumi: 

 

1. Ūdensapgāde. 

Centralizētās ūdensapgādes sistēmas esošs ūdensvads ir Ata Kronvalda ielā līdz Ata Kronvalda un Baltās ielas 

krustojumam un Rūpniecības ielā līdz Rūpniecības un Austrumu ielas krustojumam. Lai nodrošinātu ārējās 

ugunsdzšības vajadzības un ūdensapgādi detālplānojuma kvartālam, tad šie divi ūdensvadi ir jāsacilpo, izbūvējot 

jaunus ūdensvadus no abiem esošajiem ūdensvadiem līdz detālplānojuma kvartālam un tālāk pa kvartāla plānotajām 

ielām, tā lai varētu nodrošināt ūdensapgādi apbūvei uz visiem kvartāla zemes gabaliem. Ja plānoto ielu segums 

paredzēts asfalta vai bruģakmeņa segums, tad būtu jāizbūvē arī ūdensvada atzari no ielas vada līdz katra 

zemesgabala robežai. 

2016.gada 29.janvārī Cēsu pilsētas “SIA “Vinda” jau ir izsniegusi tehniskos noteikumus Nr. U-3/2016 – objektam 

“Robežu ielas un Rūpniecības ielas (posmā no Robežu līdz Palmu ielai) rekonstrukcijai, Cēsīs, Cēsu novadā”. Šī 

projekta ietvaros ir paredzēta ūdensvada pārbūve Rūpniecības ielā posmā no Palmu ileas līdz Robežu ielai un 

Robežu ielā no Rūpniecības ielas līdz Robežu ielas nr.4 zemes gabalam. Šajos noteikumos noteiktie nosaxcījumi 

daļēji pārklājas ar izvirzītajiem nosacījumiem detāllplānojumam.  

 

 

Detālplānojuma izstrāde 

notiek paralēli būvprojekta 

izstrādei. 

Detālplānojumā ir izstrādāts 

principiālais ūdensapgādes 

risinājums atbilstoši SIA 

„Vinda” nosacījumiem. Gan 

detālplānojumā, gan 

minimālā būvprojekta 

sastāvā ir iekļauts 

jaunbūvējamās ielas profils, 

kurā paredzēts ūdensvads un 

atzari uz zemesgabaliem. 

2. Sadzīves kanalizācija. 

Centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmas esošs kolektors ir Ata Kronvalda ielā līdz Baltās un Ata Kronvalda 

ielas krustojumam. No detālplānojuma kvartāla sadzīves notekūdeņus var novadīt šajā kolektorā izbūvējot jaunu 

sadzīves kanalizācijas kolektoru līdz detālplānojuma kvartālam un tālāk pa plānotajām kvartāla ielām, tā lai varētu 

nodrošināt sadzīnes notekūdeņus novadīšanu no apbūves katrā kvartāla zemes gabalā. Ja plānoto ielu segums 

Detālplānojuma izstrāde 

notiek paralēli būvprojekta 

izstrādei. 

Detālplānojumā ir izstrādāts 

principiālais sadzīves 
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N.p.k. Institūcija 

/nosacījumu 

datums/nr 

Nosacījumi Atbildes komentārs 

paredzēts asfalta vai bruģakmeņa segums, tad būtu jāizbūvē arī sadzīves kanalizācijas atzari no ielas vada līdz katra 

zemesgabala robežai. 

Ja detālplānojuma kvartālā esošajos zemes gabalos tiks izbūvēti ražošanas uzņēmumi, kuri novadīs ražošanas 

notekūdeņus, tad pirms to novadīšanas sadzīves kanalizācijas kolektorā ir jāveic to priekšattīrīšana, lai notekūdeņu 

piesārņojums atbilstu Cēsu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 13 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Cēsu novadā“ 1. pielikumā noteiktajam. 

 

 

kanalizācijas risinājums 

atbilstoši SIA „Vinda” 

nosacījumiem. Gan 

detālplānojumā, gan 

minimālā būvprojekta 

sastāvā ir iekļauts 

jaunbūvējamās ielas profils, 

kurā paredzēts sadzīves 

kanalizācijas vads un atzari 

uz zemesgabaliem. 

3. Lietusūdeņu kanalizācija 

Pilsētas lietusūdeņu kanalizācijas kolektors ir Ata Kronvalda ielā līdz Baltās un Ata Kronvalda ielas 

krustojumam. No detālplānojuma kvartāla lietusūdeņus var novadīt šajā kolektorā izbūvējot jaunu lietusūdeņu 

kolektoru līdz detālplānojuma kvartālam un tālāk pa plānotajām kvartāla ielām,  tā lai varētu nodrošināt 

lietusūdeņu novadīšanu no plānotajām ielām un no katra kvartāla zemes gabala. Ja jaunizbūvētu ielu segums 

paredzēts asfalta vai bruģakmeņa segums, tad būtu jāizbūvē arī lietusūdeņu kanalizācijas atzari no ielas vada līdz 

katra zemesgabala robežai. Kvartāla ielu izbūvē un kvartāla zemesgabalu apbūvē būtu jāparedz lietusūdeņu 

pieteces regulēšanas pasākumi, lai samazinātu lietusūdeņu daudzumu un vienmērīgu pieteci kolektoram. 

 

Detālplānojuma izstrāde 

notiek paralēli būvprojekta 

izstrādei. 

Detālplānojumā ir izstrādāts 

principiālais lietuūdeņu 

kanalizācijas risinājums 

atbilstoši SIA „Vinda” 

nosacījumiem. Gan 

detālplānojumā, gan 

minimālā būvprojekta 

sastāvā ir iekļauts 

jaunbūvējamās ielas profils, 

kurā paredzēts lietuūdeņu 

kanalizācijas vads un atzari 

uz zemesgabaliem. 
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4. Iedzīvotāju sanāksme 
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5. Ziņojums par iedzīvotāju priekšlikumiem 
 

 

Apspriešanas laikā, apmeklētāju pieņemšanas laikā ir saņemts mutisks priekšlikums no īpašnieka pārskatīt piekļūšanu 

zemes vienībām Valmieras ielai 24 un Baltajai ielai 5. Izstrādāts jauns risinājums piekļuves pārcelšanai no abu zemes 

vienību kopējā stūra Valmieras ielas virzienā. 

 

Detālplānojuma teritorijā atrodas zemes vienība Baltā ielā 5, kurai detālplānojumā ir paredzēta piekļūšana no jaunās 

iekškvartāla ielas, un detālplānojumā izmaiņas nav nepieciešamas. 

 

 

 

6. Ziņojums par institūciju atzinumiem 
 

Institūcija Atzinuma datums un Nr. Atzinums Piezīmes 
AS “Latvijas Valsts ceļi” 08.05.2018. Nr. 4.5.5 / 5192 Pozitīvs atzinums - 

AS “Sadales tīkls” 15.05.2018. Nr. 30AT40-05/192 Pozitīvs atzinums - 

AS “Latvijas Gāze” 25.04.2018. Nr.15.1-2/1278 Pozitīvs atzinums - 

SIA “Lattelecom” 17.04.2018, Nr.  37.8-10/41/3095 Pozitīvs atzinums - 

SIA “Vinda” 21.04.2018. Nr. 1-7/29 Pozitīvs atzinums - 
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7. Apspriešanas rezultātu sanāksme 
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 finansējams no projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”), jāmēģina meklēt 

risinājumu ar AS “Sadales tīkls” vadību par īpašo degradētās teritorijas revitalizācijas projekta situāciju, kas 

atšķiras no parastiem nekustamā īpašuma attīstības projektiem. Nepieciešams uzsākt pirmo kārtu – izbūvēt 

elektrolīniju jaunajā ielā un vismaz vienu apakšstaciju teritorijas un potenciālo slodžu centrā, no kuras 

nākamajās kārtās iespējams izbūvēt atzarus uz jauno nomnieku zemes vienībām. 

 Robežu ielas būvprojektā nav iekļauta  Priekuļu novadā esošā klienta ūdensvada un sadzīves kanalizācijas 

pieslēguma saglabāšana. Cēsu novada pašvaldība nedrīkst izmantot līdzekļus,  SIA “Vinda” nepietiek 

ekonomiskā pamatojuma pievada atjaunošanas izmaksām. Jāuzrunā Priekuļu novada pašvaldība. 

 Uzsākot detālplānojumu, kā viena no teritorijas attīstības priekšrocībām tika uzsvērta dzelzceļa pievads. 

Skatoties tikai detālplānojuma teritorijas kontekstā, dzelzceļa pievadam nav turpmākās izmantošanas 

potenciāla. Saglabājies ir tikai uzbērums, atlikusī dzelzceļa infrastruktūra ir demontējama, VAS “Latvijas 

Dzelzceļš” ir demontējis pārmiju un citu dzelzceļa infrastruktūru, kas nodrošināja pievada funkcionēšanu. 

Skatoties visa rūpnieciskā kvartāla kontekstā, dzelzceļa pievads var saglabāt savu potenciālu (tas atrodas 

pašvaldības īpašumā). Vienīgi jāņem vērā ekonomiskās darbības un apjoms, pie kura pārvadājumi sāks 

atmaksāties, lai uzņēmums sāktu izskatīt dzelzceļa alternatīvu autoceļu pārvadājumu vietā.  

 

Noslēgums 

 

Apspriedi slēdz plkst.13:00. 

 

Galvenā teritorijas plānotāja Evija Taurene 
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Pielikumi 
 

 

 

1.pielikums. Īpašumpiederība 

 

 

 

Detālplānojuma teritorijā esošie fiziskām personām piederošie īpašumi Robežu ielā 4, Cēsīs, Cēsu 

novadā, kadastra numurs 42010030104, 45960 m2 platībā un Robežu ielā 4A, Cēsīs, Cēsu novadā, 

kadastra numurs 42010030148, 8121 m2 platībā tiks atsavināti. Atsavināšanas process ir uzsākts 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8.panta kārtībā. 

Cēsu novada dome 2016.gada 2.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 173 “Par sabiedrības vajadzību 

nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta “degradēto teritoriju revitalizācija 

Cēsu novadā II kārta” īstenošanu, nekustamo īpašumu atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas 

komisijas izveidi (prot. Nr. 7, 19.p.) (skatīt nākamajās lappusēs). 

 

Īpašums ir reģistrēts Cēsu Zemesgrāmatu nodaļā nodalījumā Nr. 1393, žurnāls Nr. 300000655880, 

un nodalījumā Nr. 100000030752, žurnālā Nr. 300000655872 uz īpašnieka vārda. 
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2.pielikums. Institūciju nosacījumu kopijas 
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3.pielikums. Institūciju atzinumu kopijas 
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