Satiksmes ierobežojumi nedēļas nogalē

Saistībā ar vairākiem pasākumiem, šajā nedēļas nogalē dažādos laika posmos būs
noteikti satiksmes ierobežojumi pilsētā. Saistībā ar vairākiem pasākumiem, šajā
nedēļas nogalē dažādos laika posmos būs noteikti satiksmes ierobežojumi pilsētā.
Piektdien, 4.augustā, ceļazīme “Apstāties aizliegts” Torņa ielā (no Torņa ielas 3 līdz
Rožu laukumam) - no 4.augusta plkst.8.00 līdz 5.augusta plkst.1.00 un Lielajā Katrīnas
ielā (no Rožu laukuma līdz Lielajai Līvu ielai no 4.augusta plkst.8.00 līdz 5.augusta
plkst.12.00.
Sestdien, 5.augustā, no plkst.10.20 līdz plkst.10.50 bērnu skrējiena laikā būs
ierobežota satiksme maršrutā Rožu laukums, Lielā Katrīnas iela, Lielā Līvu iela, Kalēju
iela, Lielā Katrīnas iela, Rožu laukums.

Sestdien, 5.augustā, saistībā ar XI Cēsu velomaratonu “Vivus.lv”, no plkst.16.00 būs
slēgta satiksme Valmieras ielā, posmā no Vienības laukuma līdz Uzvaras bulvārim,
Raunas ielā no Vienības laukuma līdz Izstādes ielai. No šī laika kustība Vienības
laukumā būs ierobežota - būs iespēja braukt no Vaļņu ielas uz Lenču ielu un no
Valmieras ielas (“Hotel Cēsis” pusē) uz Lenču ielu. No plkst.16.00 Lenču iela būs
vienvirziena iela, satiksmē no Vienības laukuma uz Festivāla ielas pusi.
No plkst.21.00 tiks slēgta iebraukšana Vienības laukumā, līdz ar to arī Vaļņu iela posmā
no Pļavas ielas līdz Vienības laukumam un Valmieras iela abos virzienos no Uzvaras
bulvāra līdz Vienības laukumam.
Svētdien, 6.augustā, no plkst.00.00 līdz plkst.18.00 būs slēgta satiksme Vienības
laukumā, tai skaitā Vaļņu ielas posmā no Pļavas ielas līdz Vienības laukumam un
Valmieras iela abos virzienos no Uzvaras bulvāra līdz Vienības laukumam, Uzvaras
bulvāris posmā no Valmieras ielas līdz Noliktavas ielai, līdz ar to arī Izstādes iela un
Raunas iela posmā no Vienības laukuma līdz Noliktavas ielai, Lenču iela posmā no
Vienības laukuma līdz Festivāla ielai.
Bērnu sacensību norises laikā Laika posmā no plkst.12.00 līdz plkst.13.30 tiks slēgta
satiksme Valmieras ielā, abos virzienos posmā no Niniera ielas līdz Vienības laukumam.
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