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Par Cēsu novada simboliku 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 
21.panta pirmās daļas 7.punktu

un 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka Cēsu novada simbolikas lietošanas, izgatavošanas un izmantošanas
kārtību un kontroli.

II. Cēsu novada simbolika

2. Cēsu novada simbolika saskaņā ar vizuālo materiālu un aprakstu (Pielikums Nr.1) ir šādas zīmes un
to melnbaltās vai pilnkrāsu versijas:

2.1. Cēsu novada ģerbonis
2.2. Cēsu novada karogs
2.3. Cēsu pilsētas grafiskā zīme
2.4. Cēsu pilsētas ģerbonis
2.5. Cēsu pilsētas karogs
2.6. Dzērbenes pagasta ģerbonis
2.7. Dzērbenes pagasta karogs
2.8. Inešu pagasta ģerbonis
2.9. Inešu pagasta karogs
2.10. Jaunpiebalgas pagasta ģerbonis
2.11. Jaunpiebalgas pagasta karogs
2.12. “Izvēlies Piebalgu” preču zīme
2.13. Kaives pagasta ģerbonis
2.14. Kaives pagasta karogs
2.15. Līgatnes pilsētas ģerbonis
2.16. Pārgaujas logotips
2.17. Priekuļu pagasta karogs
2.18. Raiskuma pagasta ģerbonis
2.19. Raiskuma pagasta karogs
2.20. Skujenes pagasta ģerbonis
2.21. Stalbes pagasta ģerbonis
2.22. Stalbes pagasta karogs
2.23. Straupes pagasta ģerbonis
2.24. Straupes pagasta karogs
2.25. Taurenes pagasta ģerbonis

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p21
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam


2.26. Taurenes pagasta karogs
2.27. Vaives pagasta ģerbonis
2.28. Vaives pagasta karogs
2.29. Vecpiebalgas logotips
2.30. Vecpiebalgas pagasta ģerbonis
2.31. Vecpiebalgas pagasta karogs
2.32. Veselavas pagasta ģerbonis
2.33. Zosēnu pagasta ģerbonis
2.34. Zosēnu pagasta karogs

III. Cēsu novada simbolikas lietošana

3. Cēsu  novada  simboliku lieto,  lai  veicinātu  novada,  tā  pilsētu,  pagastu  un  iestāžu  pozitīvu
atpazīstamību:  pasākumos,  izdevumos,  publikācijās,  virtuālos  un  fiziskos  objektos  ar  augstu
saturisko, māksliniecisko un estētisko līmeni.  Atpazīstamības zīmes attēlam jābūt kvalitatīvam un
neizmainītam.

4. Aizliegts lietot vai izgatavot Cēsu novada simboliku bez iepriekšējas saskaņošanas ar Cēsu novada
Centrālās administrācijas Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītāju.

5. Cēsu  novada  simboliku  drīkst  izmantot  komercsabiedrības,  biedrības,  nodibinājumi  un
privātpersonas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves u.tml. priekšmetu noformēšanā
un  ražošanā,  preču  zīmēs,  nosaukumos  vai  noformējumos  tikai  ar  Cēsu  novada  Centrālās
administrācijas Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītāja atļauju, izņemot gadījumus, kad
simboliku  atveido  ierobežotā  apjomā  bezpeļņas  nolūkos,  t.i.  personiskām  vajadzībām,  mācību
nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot tādu
aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota simbolika. 

6. Cēsu novada simboliku bez saskaņošanas lieto Cēsu novada pašvaldība un tās iestādes, aģentūras un
kapitālsabiedrības.

7. Cēsu novada ģerboni attēlo zīmogos un uz veidlapām, domes deputātu un Cēsu novada Centrālās
administrācijas  un  apvienību  pārvalžu  darbinieku  apliecībām  un  vizītkartēm,  novada  domes
informatīvā  izdevuma  “Cēsu  Novada  Vēstis”  titullapas,  Cēsu  novada  Pašvaldības  policijas
automašīnām, formastērpiem, Cēsu novada domes apbalvojumiem u.c. Cēsu novada reprezentācijas
materiāliem.  Citas  fiziskas  vai  juridiskas  personas  Cēsu  novada  ģerboni  var  lietot,  ja  pirms  tam
saņemts Cēsu novada pašvaldības saskaņojums.

8. Cēsu novada, Cēsu pilsētas vai novada pagasta karogu var pacelt:
8.1. Cēsu  novada  pašvaldība  un  tās  iestādes  pie  Cēsu  novada  administratīvajām  ēkām  un

pieminekļiem;
8.2. Cēsu novada juridiskās un fiziskās personas pēc brīvas gribas valsts vai citos svētkos, garantējot

pienācīgu cieņu pret karogu;
8.3. kopā  ar  Latvijas  Republikas  valsts  karogu,  novietojot  to  valsts  karoga  labajā  pusē  LR  spēkā

esošajos normatīvajos aktos noteiktajās svētku un atceres dienās.
9. Cēsu novada, Cēsu pilsētas vai novada pagasta karogu aizliegts pacelt virs un pie ēkām, kurās tiek

veikts  kapitālais  remonts,  kuras  ir  avārijas  stāvoklī  vai  kurām  tiek  remontēta  fasāde,  citās
nepiemērotās vietās un apstākļos (kokos, virs un pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās, vietās,
kur tas var tikt bojāts, u.tml.). Aizliegts lietot bojātu vai izbalējušu karogu.

10. Izgatavojot  Cēsu  novada,  Cēsu  pilsētas  vai  novada  pagasta  galda  karodziņus  vai  vimpeļus,  tiek
nodrošināta  karoga  apraksta  un  proporciju  ievērošana  (vimpeļa  gadījumā pieļaujama atkāpe  no
karoga formas –  piemēram, trīsstūra).  Galda karodziņus vai  vimpeļus lieto,  garantējot  pienācīgu
cieņu pret to.

11. Cēsu novada pašvaldība Cēsu novada, Cēsu pilsētas vai novada pagasta karogu un galda karodziņu
var izmantot kā goda apbalvojumu.

IV. Cēsu novada simbolikas lietošanas atļauja



12. Cēsu novada simbolikas lietošanas vai izgatavošanas atļaujas saņemšanai fiziskām un juridiskām
personām jāiesniedz:

12.1. iesniegums (Pielikums Nr.2), norādot izmantošanas mērķi un formas aprakstu, komercprodukta
gadījumā – plānoto mazumtirdzniecības cenu un tirdzniecības vietas;

12.2. izstrādājuma skices vai etalona paraugu.
16. Cēsu  novada  Centrālās  administrācijas  Komunikācijas  un  klientu  servisa  pārvaldes  vadītājs  var

nedot  saskaņojumu Cēsu novada simbolikas  lietošanai,  ja  ir  pamatotas šaubas par  to,  ka Cēsu
novada simbolikai netiks garantēta pienācīga cieņa vai ka tās izmantošana neveicinās pozitīvu Cēsu
novada, pilsētu, pagastu vai iestāžu atpazīstamību.

17. Atļauja netiek izsniegta, ja:
17.1. Simboliku paredzēts lietot veidā, kas neatbilst Noteikumiem;
17.2. Izgatavojamais izstrādājums ir nekvalitatīvs vai nepiemērots Simbolikas izvietošanai.

18. Izsniegtā Atļauja ir derīga divus gadus no tās izsniegšanas dienas. 
19. Cēsu novada Centrālās administrācijas Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs ir tiesīgs

ar  motivētu  lēmumu  atcelt  izsniegto  Atļauju,  ja  ir  iestājušies  Noteikumu  17.punktā  noteiktie
apstākļi. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu pieņem rakstveidā, par to paziņojot Atļaujas saņēmējam

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

20. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi nodrošina: 
20.1. Cēsu novada Pašvaldības policija;
20.2. Cēsu novada Būvvalde;
20.3. Cēsu novada Centrālās administrācijas Komunikācijas un klientu servisa pārvalde.
21. Pēc  Cēsu  novada  pašvaldības  amatpersonu  pieprasījuma  ražotājam  vai  tirgotājam  jāuzrāda

pašvaldības  saskaņojums  par  simbolikas  lietošanu  (vai  tās  kopija)  un  ražojamā vai  pārdodamā
produkcija.

22. Par  novada  simbolikas  izmantošanu  neatbilstoši  saistošo  noteikumu  prasībām  var  piemērot
administratīvo sodu – brīdinājumu vai naudas sodu no 20 līdz 100 naudas soda vienībām.

23. Administratīvo pārkāpumu lietas  par  šo saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata Cēsu novada
pašvaldības Administratīvā komisija. 

24. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.

VI. Noslēguma jautājumi
25. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku:
25.1. Cēsu novada domes 16.09.2010. saistošie noteikumi Nr. 37 "Par Cēsu novada simboliku”;
25.2. Jaunpiebalgas  novada  domes  12.09.2011.  saistošie  noteikumi.Nr.9  “Par  Jaunpiebalgas  novada

pašvaldības simboliku”;
25.3. Pārgaujas novada domes 21.06.2016. saistošie noteikumi Nr. 6 “Par Pārgaujas novada simboliku”;
25.4. Priekuļu  novada  pašvaldības  26.07.2018  saistošie  noteikumi  Nr.9/2018  "Par  Priekuļu  novada

simbolikas lietošanu"

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



1.pielikums 
Cēsu novada domes 2022. gada 11.augusta 

saistošajiem noteikumiem Nr_
“Par Cēsu novada simboliku"

Cēsu novada simbolikas nosaukums, vizuālais materiāls un apraksts

Nosaukums Vizuālā skice Apraksts
Cēsu novada 
ģerbonis

Šķelts ar labo un kreiso slīpstūri: zelts un zils. Zilā 
laukā sudraba senlatviešu kareivis tādā pašā lecošā 
zirgā ar paceltu kaujas cirvi labajā rokā un apaļu 
sarkananbaltsarkanu vairogu valsts karoga krāsu 
samēros kreisajā rokā.

Krāsas:
Sarkans: E13A3E
Zils: 0060A9
Dzeltens: E8AE10
Pelēks: C2C4C6

Cēsu novada 
karogs

Cēsu novada karogs ar malu attiecību 2:1; karogs ir 
divpusējs; uz fona Valsts karoga krāsā taisns krusts 
baltā krāsā ar nobīdītu vertikālās līnijas asi karoga 
stiprinājuma virzienā; krusta vertikālā un horizontālā 
līnija karoga kreisajā malā veido kvadrātu; krusta 
vertikālās un horizontālās līniju krāsu platums pret 
karoga augstumu ir 1:5; krusta centrā attēlots Cēsu 
novada ģerbonis; ģerboņa augstums ir 6:10 no karoga 
augstuma.

Cēsu pilsētas 
grafiskā zīme

Zīmi veido uzraksts “cēsis” Metric Bold burtveidolā. 
Zīme izmantojama dažādās krāsās.

Cēsu pilsētas 
ģerbonis

Zilā laukā sarkans robots ķieģeļu mūris ar pieciem 
tornīšiem un atvērtiem vārtiem ar paceltu režģi, virs 
tā stāvošs karavīrs dabiskā krāsā, baltā tērpā ar 
paceltu zobenu un vairogu.

Krāsas:
Sarkans: E31937
Zils: 065EAB
Pelēks: A7A9AC
Bēšs: EFBF97

Cēsu pilsētas 
karogs

Cēsu pilsētas karogs ar malu attiecību 2:1; karogs ir 
divpusējs; uz fona Valsts karoga krāsā taisns krusts 
baltā krāsā ar nobīdītu vertikālās līnijas asi karoga 
stiprinājuma virzienā; krusta vertikālā un horizontālā 
līnija karoga kreisajā malā veido kvadrātu; krusta 
vertikālās un horizontālās līniju krāsu platums pret 
karoga augstumu ir 1:5; krusta centrā attēlots Cēsu 
pilsētas ģerbonis; ģerboņa augstums ir 6:10 no karoga



augstuma.
Dzērbenes 
pagasta 
ģerbonis

Piecreiz dalīts ar zilu un zeltu, uz zilā liktas trīs baltas 
ūdensrozes ar zelta kauslapām.

Krāsas:
Dzeltens: F0B511
Zils: 006CB7

Dzērbenes 
pagasta 
karogs

Balts karoga laukums ar 2:1 malu attiecību, centrā 
pagasta ģerbonis.

Krāsas:
Dzeltens: F0B511
Zils: 006CB7

Inešu pagasta
ģerbonis

Zilā laukā sudraba tornis ar trīs dzeguļiem un vārtu 
ailu.

Krāsas:
Zils: 006CB7
Pelēks: E6E7E8

Inešu pagasta
karogs

Balts karoga laukums ar 2:1 malu attiecību, centrā 
pagasta ģerbonis.

Krāsas:
Zils: 006CB7
Pelēks: E6E7E8

Jaunpiebalga
s pagasta 
ģerbonis

Melnā laukā trīs trinīša pāļi: malējie - zelts, sarkans, 
zelts; vidējie - zelts, zils, zelts.

Krāsas:
Oranžs: CD9933
Zils: 0031CB
Sarkans: FF3334

Jaunpiebalga
s pagasta 
karogs

Balts karoga laukums ar 2:1 malu attiecību, centrā 
pagasta ģerbonis.

Krāsas:
Oranžs: CD9933
Zils: 0031CB
Sarkans: FF3334

“Izvēlies 
Piebalgu” 
preču zīme

Zīmi veido stilizēta Ķenča ("Mērnieku laiki", brāļi 
Kaudzītes) cepure, ko papildina uzraksts "izvēlies 
Piebalgu". Zīme izmantojama dažādās krāsās.

Kaives 
pagasta 
ģerbonis

Zaļā laukā zelta aka ar koka grodiem un ratu.

Krāsas:
Zaļš: 009B7B 
Brūns: A99A6F



Kaives 
pagasta 
karogs

Balts karoga laukums ar 2:1 malu attiecību, centrā 
pagasta ģerbonis.

Krāsas:
Zaļš: 009B7B
Brūns: A99A6F

Līgatnes 
pilsētas 
ģerbonis

Dalīts galvā ar egļu griezumu: zelts un zaļš. Apakšējā 
laukā sudraba viļņota pazemināta sija.

Krāsas:
Zaļš: 006F51
Dzeltens: E9B33A
Pelēks: C2C0C4

Pārgaujas 
logotips

Logo emblēmu veido stilizēti Pārgaujas apvienības 
pagastu ģerboņos attēloti elementi – sešlapu zieds, 
dzērveņu zars ar sarkanu ogu, ozola lapa, kas visi kopā
savijas apļveida laukumā. 

Krāsas:
Zaļš: #016836
Sarkans: #B82631

Priekuļu 
pagasta 
karogs

Taisnstūra divpusējs audums ar platuma un augstuma 
attiecību 2:1; karogs ir vienā tonī – zaļā krāsā, tā vidū 
ir attēlota vēsturiskā Priekuļu novada ģerboņa saule. 
Saules augstums 3/5 no karoga augstuma, bet 
platums 1/4 no karoga platuma. Saules vertikālās un 
horizontālās asis sakrīt ar karoga vertikālajām un 
horizontālajām asīm;

Krāsas:
Zaļš: 008349
Dzeltens: E9AF0D

Raiskuma 
pagasta 
ģerbonis

Sudraba laukā sešas zaļas ar zeltu ozola lapas 
spirālrozetes veidā.

Krāsas:
Zaļš: 029456
Dzeltens: FFC70B
Pelēks: DCD2CE

Raiskuma 
pagasta 
karogss

Karoga krāsas: PAN 340 CPAN 877 C100% black.

Skujenes 
pagasta 
ģerbonis

Sarkanā laukā zelta egles skuja.

Krāsas:
Sarkans: D7182A
Dzeltens: F2B610



Stalbes 
pagasta 
ģerbonis

Sudraba lauks dalīts ar melnu siju; augšā melns labais 
šaurpālis un zaļš dzērveņu zars ar sarkanu ogu; lejā 
melns šaurpālis pa labi.

Krāsas:
Pelēks: C9CACC
Zaļš: 007956
Sarkans: DF2C2F

Stalbes 
pagasta 
karogs

Balts un zaļš karoga laukums ar 2:1 malu attiecību, 
centrā Stalbes pagasta ģerbonis.

Krāsas:
Pelēks: C9CACC
Zaļš: 007956
Sarkans: DF2C2F 

Straupes 
pagasta 
ģerbonis

Zelta laukā divas sarkanas rozes ar zaļām kauslapām 
un zelta auglenīcu, zem tām zils sešlapu zieds ar zelta 
auglenīcu.

Krāsas:
Zaļš: 00905B
Sarkans: D7182A
Dzeltens: EFB310
Zils: 006CB7

Straupes 
pagasta 
karogs

Balts un zaļš karoga laukums ar 2:1 malu attiecību, 
centrā Straupes pagasta ģerbonis.

Krāsas:
Zaļš: 00905B
Sarkans: D7182A
Dzeltens: EFB310
Zils: 006CB7

Taurenes 
pagasta 
ģerbonis

Zils lauks dalīts ar trīsstūra pēdu, augšējā laukā zelta 
taura piere ar ragiem.

Krāsas:
Zils: 006CB8
Dzeltens: F0B510
Pelēks: DCD2CE

Taurenes 
pagasta 
karogs

Balts karoga laukums ar 2:1 malu attiecību, centrā 
Taurenes pagasta ģerbonis.

Krāsas:
Zils: 006CB8
Dzeltens: F0B510
Pelēks: DCD2CE

Vaives 
pagasta 
ģerbonis

Zilā laukā 15 (piecpadsmit) sudraba ūdens piles (5, 4, 
3, 2, 1).

Krāsas:
Zils: 225690
Pelēks: ADACB0



Vaives 
pagasta 
karogs

Pelēks karoga laukums ar baltu strīpu pa vidu, ar malu
attiecību 2:1. 

Karoga pelēkā krāsa: BDBEC0
Ģerboņa krāsas:
Zils: 225690
Pelēks: ADACB0

Vecpiebalgas 
logotips

Zila ūdensroze ar pāreju.

Vecpiebalgas 
pagasta 
ģerbonis

Zilā laukā zelta vērpjamā ratiņa rats ar melnu klaniņa 
turētāju.

Krāsas:
Zils: 006CB7
Dzeltens: FFBF0F

Vecpiebalgas 
pagasta 
karogs

Balts karoga laukums ar 2:1 malu attiecību, centrā 
pagasta ģerbonis.

Krāsas:
Zils: 006CB7
Dzeltens: FFBF0F

Veselavas 
pagasta 
ģerbonis

Zaļā laukā sudraba sašaurināts krusts, augšējā labajā 
stūrī zelta pakavs ar galiem uz augšu.

Krāsas:
Zaļš: 029456
Dzeltens: F7BA10
Pelēks: DCD2CE

Zosēnu 
pagasta 
ģerbonis

Zilā laukā sudraba zirga galva ar zelta iemauktiem.

Krāsas:
Zils: 006CB7
Dzeltens: FFC00C
Pelēks: E6E7E8

Zosēnu 
pagasta 
karogs

Balts karoga laukums ar 2:1 malu attiecību, centrā 
pagasta ģerbonis.

Krāsas:
Zils: 006CB7
Dzeltens: FFC00C
Pelēks: E6E7E8



2.pielikums 
Cēsu novada domes 2022. gada 11.augusta 

saistošajiem noteikumiem Nr. _
“Par Cēsu novada simboliku"

__________________________
(pieprasītāja nosaukums/vārds, uzvārds)

__________________________
(reģistrācijas numurs/personas kods)

__________________________
(telefona nr.)

__________________________
(e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu saskaņot  Cēsu novada simbolikas  __________________________________ (norāda simbolikas
nosaukumu, piemēram: Cēsu novada ģerboņa) lietošanu uz

Priekšmets uz kā tiks
lietota simbolika

Priekšmeta, uz kā tiks lietota
simbolika, īss apraksts (materiāls,

forma, krāsa, izmērs u.tml.)

Priekšmetu, uz kā tiks lietota
simbolika, izgatavošanas

daudzums/tirāža

Simbolikas lietošanas pamatojums/mērķis: 
□ suvenīru apdruka, kas paredzēta komerciāliem mērķiem;
□ institūcijas reprezentatīvie materiāli;
□ cits ______________________________________________________________________.

Pēc saskaņojuma saņemšanas 

Priekšmeta paredzētā mazumtirdzniecības cena: __________________________________.

Priekšmeta paredzētās mazumtirdzniecības vietas: __________________________________.

Ar Cēsu novada domes Saistošajiem noteikumiem “Par Cēsu novada simboliku’’ esmu iepazinies (-usies)
un  ar  savu  parakstu  apliecinu,  ka  apņemos  ievērot  šajos  saistošajos  noteikumos  izvirzītās  prasības
simbolikas lietošanai.

________________________________________________________________________
(Ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Pielikumā: izstrādājuma skices vai etalona paraugs.
Iesnieguma iesniegšanas datums un vieta: __________________________________



Pielikums
Cēsu novada domes

11.08.2022.lēmumam Nr._

Cēsu novada domes 2022. gada 11. augusta saistošo noteikumu Nr. _"Par Cēsu novada simboliku" 
paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 7. punkts, noteic, 
ka dome var noteikt pašvaldības un tās teritoriālā iedalījuma vienību 
simboliku, saskaņojot to ar Latvijas valsts heraldikas komisiju. 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
6. punkts noteic, ka Cēsu novada pašvaldība ir  attiecīgajā novadā 
iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību 
pārņēmēja.  Ņemot vērā notikušās izmaiņas  nepieciešamas pieņemt 
jaunus novada saistošos noteikumus. Saistošie noteikumi izstrādāti ar
mērķi nostiprināt novada identitāti, un, lai novads būtu atpazīstams 
pēc simbolikas. 
 

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi nepieciešami, lai noteiktu Cēsu novada simbolikas 
lietošanas kārtību atbilstoši mūsdienu prasībām un pašvaldības 
mērķiem. Lai nodrošinātu novada simbolikas pareizu un kvalitatīvu 
lietošanu, ir nepieciešams ieviest un uzturēt atbildīgu, skaidri 
saprotamu un viegli administrējamu simbolikas lietošanas kārtību. 
Noteikumi veicina novada simbolikas izmantošanu, tādējādi veicinot 
novada atpazīstamību un novadnieku patriotismu. 
Atbilstoši  Administratīvās atbildības likumam noteiktas saistošajos 
noteikumos paredzētās administratīvās atbildības normas un naudas 
sodu apmēri. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Plānotais projekts neietekmē pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
sabiedrību un 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Lai veicinātu novada simbolikas izmantošanu suvenīru u.c. 
izstrādājumu izgatavošanā, novada popularizēšanā, simbolikas 
lietošanai netiek noteikta nodeva, tādējādi sekmējot uzņēmēju 
interesi par kvalitatīvu un daudzveidīgu izstrādājumu ražošanu. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti 
oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā 
www.cesis.lv  

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 


