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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 11 

     Pielikums Nr.5 pie Madonas novada pašvaldības domes 

     2012.gada 29.marta sēdes prot. Nr.6 , 73 p. 

 

Izdoti saskaņā ar 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3. un 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 1. un 13. punktu, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 1.punktu un 25.panta 1.punktu, 

06.10.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 

47.punktu   
    

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. saistošajos noteikumos 

Nr.22 „Par Madonas novada teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu” 

Izdarīt Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.22 „Par Madonas 

novada teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu” šādus grozījumus: 

1. Izteikt jaunā redakcijā 5.punktu: 

„Madonas novada Kalsnavas pagasta teritorijas atļauto izmantošanu nosaka šie 

noteikumi un to pielikumi – Saistošie noteikumi Nr. 7 „Kalsnavas  pagasta  teritorijas  

plānojuma  2006. – 2018.gadam 2012.gada grozījumi Nr.1”, kas apstiprināti ar 

Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2012. lēmumu „Par Kalsnavas pagasta 

teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam 2012.gada grozījumu Nr.1 apstiprināšanu” 

(prot. Nr.6, 69p.). 

2. Izteikt jaunā redakcijā 7.punktu: 

„Madonas novada Liezēres pagasta teritorijas atļauto izmantošanu nosaka šie noteikumi 

un to pielikumi - Saistošie noteikumi Nr. 8 „Liezēres  pagasta  teritorijas  plānojuma  

2008. –2020.gadam, 2012.gada grozījumi Nr.1”, kas apstiprināti ar Madonas novada 

pašvaldības domes 29.03.2012. lēmumu „Par Liezēres pagasta teritorijas plānojuma 

2008.-2020.gadam 2012.gada grozījumu Nr.1 apstiprināšanu” (prot. Nr.6, 70 p.). 

3. Izteikt jaunā redakcijā 9.punktu: 

„Madonas novada Mārcienas pagasta teritorijas atļauto izmantošanu nosaka šie 

noteikumi un to pielikumi - Saistošie noteikumi Nr. 9 „Mārcienas pagasta  teritorijas  

plānojuma  2008. –2020.gadam 2012.gada grozījumi Nr.1”, kas apstiprināti ar Madonas 

novada pašvaldības domes 29.03.2012. lēmumu „Par Mārcienas pagasta teritorijas 
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plānojuma 2008.-2020.gadam 2012.gada grozījumu Nr.1 apstiprināšanu” (prot. Nr.6, 71 

p.). 

4. Izteikt jaunā redakcijā 15.punktu: 

„Madonas novada Madonas pilsētas teritorijas atļauto izmantošanu nosaka šie 

noteikumi un to pielikumi - Saistošie noteikumi Nr.10 „Madonas  pilsētas  teritorijas 

plānojuma  1999. – 2012.gadam  2012.gada grozījumi  Nr.3”, kas apstiprināti ar 

Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2012. lēmumu „Par Madonas pilsētas 

teritorijas plānojuma 1999.-2012.gadam 2012.gada grozījumu Nr.3 apstiprināšanu” 

(prot. Nr.6, 72 p.) . 

5. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 

“Latvijas Vēstnesis”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs      A.Ceļapīters 


