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1. Lokālplānojuma izstrādes un publiskās apspriešanas 

pasākumu apraksts 
 

Lokālplānojuma “Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, 

Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kad.Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 

16/1;16/2;16/3” izstrāde uzsākta saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 

29.01.2015. lēmumu Nr.40 ”Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Madonas pilsētas 

teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar 

kad.Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1;16/2;16/3) Madonas novadā” un apstiprināto 

darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei. 

Uzsākot lokālplānojuma  izstrādi paziņojums par lokālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu tika ievietots Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv, 

Madonas novada pašvaldības laikrakstā “Madonas novada vēstnesis” un laikrakstā 

“Stars”.  

Lokālplānojuma izstrādei tika saņemti nosacījumi un informācija no darba 

uzdevumā norādītajām institūcijām: Valsts  vides dienesta Madonas reģionālā vides 

pārvaldes,  Dabas aizsardzības pārvaldes;  Veselības inspekcijas, Valsts akciju 

sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”,  Valsts meža dienesta, Latvijas Ģeotelpiskās 

informācijas aģentūras,  AS Latvenergo;  AS Latvijas Gāze, AS “Madonas ūdens”, SIA 

“Madonas siltums, Vidzemes plānošanas reģions.  

Vides pārraudzības valsts birojs  2016. gada 29. jūnijā ir pieņēmis lēmumu Nr.37 

par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu 

lokālplānojumam, tas ir izstrādāts saskaņā ar 23.03.2004. MK noteikumiem Nr.157 

“Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. Vides pārskatu 

lokālplānojumam izstrādāja IK “55 mārītes”. 

28.07.2016. pieņemts Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr. ______ 

“Par lokālplānojuma “Madonas pilsētas daļai teritorijas daļai starp esošo kapsētu, 

Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kad.Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 

16/1;16/2;16/3” Madonas novadā” un Vides pārskata redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madona.lv/


 

 

2. Pieņemtie lēmumi 
 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

 

Reģ. Nr.  90000054572  

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801 

 t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv  
___________________________________________________________________________ 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 

LĒMUMS 

Madonā 

 

2015.gada 29.janvārī        Nr.40 

(protokols Nr.2, 7.p.) 

 

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo 

kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kad.nr.7001-001-0135 (Lazdu iela 

16/1;16/2;16/3) Madonas novadā 

 

Madonas novada pašvaldībai autonomo funkciju veikšanai nepieciešams paplašināt 

Madonas pilsētas kapu teritoriju. Zemes vienības ar kadastra numuriem 7001-001-0163, 7001-001-

1635 un 7066-001-0043 ir pieguļošā teritorija esošai kapsētas zemei.  

Saskaņā ar Madonas novada Teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadiem, nekustamajam īpašumam 

„Lejas Zīkas”, kadastra Nr. 7001-001-0163, noteikta plānotā atļautā izmantošana - Dabas un 

apstādījumu teritorija (DA), Tehniskās apbūves teritorija (TA) un Savrupmāju dzīvojamās apbūves 

teritorija (DzS1).  

Nekustamajam īpašumam Lazdu iela  17, kadastra Nr. 7001-001-1635, noteikta plānotā 

atļautā izmantošana - Dabas un apstādījumu teritorija (DA) un Tehniskās apbūves teritorija (TA). 

Nekustamajam īpašumam „Priedēni”, kadastra Nr. 7066-001-0043, noteikta plānotā atļautā 

izmantošana - Dabas un apstādījumu teritorija (DA). Līdz ar to iecere par kapsētas paplašināšanu 

minētajos nekustamajos īpašumos šajā situācijā nav iespējama.  

Saskaņā ar Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2038. gadam ir noteikts 

stratēģiskais mērķis - SM2 – „Madonas novads – Latvijas Jaunība, Latvijas Virsotnes”, ITP2 – 

„Moderna, radoša dzīves, kultūras un darba vide”.  



Saskaņā ar Madonas novada Attīstības programmu 2013.-2020. gadiem detalizējot šo 

minēto stratēģisko mērķi un ilgtermiņa prioritāti ir noteikts vidēja termiņa prioritāte septiņiem 

gadiem: VTP6 „Tehniskās infrastruktūras attīstīšana”, kam noteikts Rīcības virziens RV.6.4. 

„Pašvaldības īpašumu un novada teritorijas sakārtošana”, un uzdevums U.6.4.3.: „Sakārtot un/vai 

paplašināt pašvaldības kapsētu infrastruktūru”. 

Ņemot vērā augstāk minēto, Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, 

Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr.7001-001-0135 (Lazdu iela 

16/1;16/2;16/3) nepieciešams izstrādāt lokālplānojumu ar mērķi grozīt vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumu – funkcionālos zonējumus un teritorijas izmantošanas un apbūves 

nosacījumus, ciktāl lokālplānojums nebūs pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju. 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta 9.punktu, 20.pantu, 

24.pantu, Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 2.4.daļu un 4.2. daļu, ņemot vērā 22.01.2015. Finanšu un attīstības 

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14  (Andrejs Ceļapīters, Raimonds Aizstrauts, 

Artūrs Čačka, Andris Dombrovskis, Antra Gotlaufa, Valda Kļaviņa, Bruno Kokars,  Agris 

Lungevičs, Daiga Maderniece, Vanda Maderniece, Rihards Saulītis, Andris Trečaks, Kaspars 

Udrass, Modris Zomerovskis), PRET – NAV,  ATTURAS 2 (Jeuženija Adamoviča, Andris Sakne), 

Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ: 

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, 

Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr.7001-001-0135 (Lazdu iela 

16/1;16/2;16/3). 

2.  Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu saskaņā ar 1.pielikumu. 

3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas 

Teritorijas plānotāju Ilonu Gleizdi. 

4. Paziņojumus par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā 

www.madona.lv, pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Madonas Novada Vēstnesis” un 

laikrakstā „Stars”. 

6. Lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam, LR Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai, kā arī darba uzdevumā minētajām institūcijām. 

 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs     A.Ceļapīters 

 

 

 



 

 

Pielikums. Nr.1 

APSTIPRINĀTS 

ar Madonas novada pašvaldības domes 

29.01.2015. lēmumu Nr. 40 (protokols Nr.2, 7.p.) 

 

DARBA UZDEVUMS 

LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 

Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, 

Lazdu ielu un zemes vienību ar kad.nr.7001-001-0135 (Lazdu iela 

16/1;16/2;16/3) Madonas novadā 

 

1. 1. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums: 

1.1. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta 2.daļa; 

1.2. Ministru Kabineta 16.10.2012. noteikumi Nr.711 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 

 

2.  Lokālplānojuma izstrādes mērķis:  
mainīt teritorijas plānojumā noteikto atļauto teritorijas izmantošanu, pašreiz 

zemes gabalā atļauto teritorijas izmantošanu Dabas un apstādījumu teritorija 

(DA), Tehniskās apbūves teritorija (TA) un Savrupmāju dzīvojamās apbūves 

teritorija (DzS1) vietā nosakot funkcionālo zonu Dabas un apstādījumu 

teritorija (DA1) - kapsētu teritorijas, Tehniskās apbūves teritorija (TA) un 

dzīvojamās apbūves teritorija (DzS1), kā arī pamatojot teritorijas plānojuma 

grozījumu nepieciešamību. 

 

3. Lokālplānojuma teritorija:  
Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu 

ielu un zemes vienību ar kad.nr.7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1;16/2;16/3) 

Madonas novadā un pieguļošā teritorija 100m attālumā. 

 

4. Lokālplānojums izstrādājams saskaņā ar šādiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem un plānošanas dokumentiem: 

4.1. Teritorijas attīstības plānošanas likums; 

4.2. Aizsargjoslu likums; 

4.3. Ministru Kabineta 16.10.2012. noteikumi Nr.711 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 

4.4. Ministru Kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

4.5. citi ar teritorijas attīstības plānošanu saistīti LR normatīvie akti; 

4.6. Madonas novada pašvaldības domes 2013.gada 16.jūlija saistošie 

noteikumi Nr.15 „Madonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, Madonas 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.- 2038.gadam, Madonas novada 

Attīstības programma 2013.-2020.gadiem. 

 

5. Lokālplānojuma izstrādes uzdevumi: 



5.1. Pamatot izmaiņas teritorijas plānojumā, esošo atļauto teritorijas izmantošanu 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA), Tehniskās apbūves teritorija (TA) un 

Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS1) vietā nosakot funkcionālo zonu 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA1) - kapsētu teritorijas, Tehniskās apbūves 

teritorija (TA) un dzīvojamās apbūves teritorija (DzS1); 

3. 5.2. Izvērtēt lokālplānojuma teritorijā plānotās funkcionālās zonas ietekmi uz 

kaimiņu zemesgabalu pašreizējo un atļauto izmantošanu un attīstības iespējām; 

4. 5.3. Izstrādāt perspektīvās transporta infrastruktūras risinājumus, ņemot vērā 

plānojamās darbības raksturu un apjomu. Plānojot transporta plūsmu 

organizāciju, jānovērš negatīva ietekme uz blakus esošajām dzīvojamām 

apbūves teritorijām. Jāparedz perspektīvo lokālplānojumā paredzēto ielu un 

ceļu saslēgums ar esošo Madonas pilsētas ielu tīklu; 

5. 5.4. Izvērtēt esošās inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājuma atbilstību 

teritorijas perspektīvajai attīstībai. Noteikt lokālplānojuma teritorijai 

ūdensapgādes, notekūdeņu un lietusūdeņu savākšanas vai novadīšanas 

nosacījumus, norādīt inženierkomunikāciju galveno pievadu vietas, izstrādāt 

inženierkomunikāciju pievadu shēmu ārpus lokālplānojuma teritorijas (jaunām 

vai būtiski mainītām trasēm); 

6. 5.5. Atbilstoši mēroga noteiktībai precizēt apgrūtinātās teritorijas un objektus, 

kuriem noteiktas aizsargjoslas, precizēt ielu sarkanās līnijas; 

7. 5.6. Noteikt pasākumus blakus esošās dzīvojamās apbūves aizsardzībai pret 

troksni, smakām, putekļiem un cita veida piesārņojumu; 

8. 5.7. Projekta sastāvā izstrādāt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus 

lokālplānojumā ietvertajai teritorijai, noteikt teritorijas izmantošanas 

nosacījumus, apbūves parametrus, precizēt funkcionālās zonas galvenos 

izmantošanas veidus un atļautās papildizmantošanas. 

 

6. Lokālplānojuma saturs:  
saskaņā ar Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 2.4.nodaļas 

prasībām: 

6.1. Paskaidrojuma raksts; 

6.2. Grafiskā daļa; 

6.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 

6.4. Kopsavilkums par lokālplānojuma izstrādes procesu un publisko 

apspriešanu; 

6.5. Lokālplānojuma izstrādē izmantotās ekspertīzes, izpētes un cita tamlīdzīga 

informācija pievienojama lokālplānojumam kā pielikumi. 

 

7. Lokālplānojuma izstrādes nosacījumi: 

7.1. Lokālplānojuma robežas ir zemes gabalu ar kadastra numuriem: 7001-001-

0613, 7001-001-1635, 7001-001-0057, 7001-001-0135, 7001-001-1313, 7066-

001-0043 robežas. 

7.2. Lokālplānojumu izstrādāt uz aktualizēta digitāla inženiertopogrāfiskā 

plāna ar mēroga noteiktību M 1:5000. 

7.3. Institūcijas, no kurām pieprasāma informācija un/vai nosacījumi 

lokālplānojuma izstrādei un, ja nepieciešams, atzinumi par lokālplānojumu: 

7.3.1. Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde; 

7.3.2. Dabas aizsardzības pārvalde; 

7.3.3. Veselības inspekcija  

7.3.4. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”; 



7.3.5. Valsts meža dienests; 

7.3.6. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra; 

7.3.7. AS Latvenergo; 

7.3.8. AS Latvijas Gāze; 

7.3.9. SIA „Citrus Solutions”; 

7.3.10. Vidzemes plānošanas reģions. 

7.4. Lokālplānojuma projektu iesniegt Madonas novada pašvaldības domē, 

pievienojot projekta grafiskos materiālus digitālā formā shp vai dwg datņu 

formātā vai DGN datņu formātā un PDF vai JPG formātā, teksta daļu DOC 

formātā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus PDF formātā. 

7.5. Lokālplānojuma gala redakciju sagatavot trīs eksemplāros. 

 

8. Prasības sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai lokālplānojuma 

izstrādes procesā: 

8.1. Paziņojumus par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības 

mājas lapā www.madona.lv, pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā 

„Madonas novada vēstnesis” un laikrakstā „Stars”, nosūtīt to nekustamo 

īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumā (valdījumā) 

esošie nekustamie īpašumi robežojas ar lokālplānojuma teritoriju, kā arī izziņot 

citos sabiedrībai pieejamos veidos; 

8.2. Pēc atbilstoša domes lēmuma paziņojumu par lokālplānojuma redakcijas 

publisko apspriešanu, kas ilgst ne mazāk par četrām nedēļām, ievietot 

pašvaldības mājas lapā www.madona.lv, pašvaldības bezmaksas informatīvajā 

izdevumā „Madonas novada vēstnesis” un laikrakstā „Stars” tuvākajā numurā, 

nosūtīt to nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru 

īpašumā (valdījumā) esošie nekustamie īpašumi robežojas ar lokālplānojuma 

teritoriju, kā arī izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos. Paziņojumā norādīt: 

8.2.1. Madonas novada pašvaldības domes lēmumu par lokālplānojuma 

nodošanu publiskajai apspriešanai; 

8.2.2. lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas termiņu; 

8.2.3. vietu, kur noteiktā laikā var iepazīties ar lokālplānojuma redakciju; 

8.2.4. paredzētos sabiedrības līdzdalības pasākumus un to norises vietu un 

laiku; 

8.2.5. apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu 

un laiku. 

8.3. Paziņojumu par lokālplānojuma apstiprināšanu ievietot pašvaldības mājas 

lapā www.madona.lv, pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā 

„Madonas novada vēstnesis” un laikrakstā „Stars”, kā arī izziņot citos 

sabiedrībai pieejamos veidos. 

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja I.Gleizde 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Publikācijas par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu : 
 

Madonas novada laikrakstā “Madonas novada vēstnesis” 2015. gada , 

februāris 



 
 

 

 

Madonas reģionālajā laikrakstā “Stars”- 2015. gada 4. februāris 



 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

Madonas novada pašvaldības mājas lapā- www.madona.lv 

 

 

 

 

 

 

http://www.madona.lv/


4. Pašvaldības pieprasījuma informācijai un/vai nosacījumiem no darba uzdevumā minētajām 

institūcijām pārskats 
 

Nr.p.k. Institūcijas 

nosaukums 

Izsūtītās vēstules Saņemtie nosacījumi Reģistrācija Nr. 

pašvaldībā datums Numurs datums Numurs 

1. Veselības ministrijas 

Veselības inspekcija 

Vidzemes kontroles 

nodaļa 

12.02.2015. MNP/2.1.3.1/15/330 24.02.2015. 12-13/3812/87 MNP/2.1.3.1/15/608 

2. Akciju sabiedrība” 

Madonas ūdens” 

12.02.2015. MNP/2.1.3.1/15/330 26.01.2016. 1.9/19 MNP/2.1.3.2/16/282 

3. Valsts vides dienests 

Madonas reģionālā 

vides pārvalde 

12.02.2015. MNP/2.1.3.1/15/330 09.03.2015. 6.5-7/265 MNP/2.1.3.1/15/738 

4. Dabas aizsardzības 

pārvalde, Latgales 

reģionālā 

administrācija  

12.02.2015 MNP/2.1.3.1/15/330 12.03.2015. 4.8/28/2015-N MNP/2.1.3.1/15/831 

5. Akciju sabiedrība 

“Latvijas gāze” 

12.02.2015. MNP/2.1.3.1/15/330 17.02.2015. 33-1-11/444 MNP/2.1.3.1/15/822 

6. Latvijas ģeotelpiskās 

informācijas aģentūra 

12.02.2015. MNP/2.1.3.1/15/330 25.02.2015. 144/1.1-

14.2/146 

MNP/2.1.3.1/15/641 

7. Valsts kultūras 

pieminekļu 

aizsardzības inspekcija 

12.02.2015. MNP/2.1.3.1/15/330 26.02.2015. 06-05/417 MNP/2.1.3.1./15/642 

8. Valsts meža dienests, 

Centrālvidzemes 

virsmežniecība 

12.02.2015. MNP/2.1.3.1/15/330 02.03.2015. VM2.7-7/141 MNP/2.1.3.1./15/647 

9. Vides pārraudzības 

valsts birojs 

08.06.2016. MNP/2.1.3.1./16/1436 29.06.2016. 7-02/809 MNP/2.1.3.1./16/1858 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 





 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

5. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu 
 

Datums/reģ.nr. Institūcijas 

nosaukums 

Nosacījumi Atzīme par iekļaušanu 

24.02.2015. 

Nr.12-

13/3812/87 

Veselības 

ministrijas 

Veselības 

inspekcija 

Vidzemes kontroles 

nodaļa 

1. Jaunas kapsētas ierīkošanai jāizvēlas viegli pieejams, 

paaugstināts zemesgabals ar slīpumu, kas vērsts uz pretējo pusi 

no apdzīvotas vietas un atklātām ūdenstilpēm. Minētajam 

zemesgabalam jābūt pilnīgi pasargātam no pārplūšanas, un to 

nedrīkst šķērsot upītes vai strautiņi. 

2. Zemesgabalā, kur ierīko kapsētu, jābūt sausai, porainai augsnei 

(smilts, mālsmilts vai smilšmāls), kas nodrošina gaisa 

caurlaidību un ātru izžūšanu. Zemesgabalus, kuros ir 

melnzemes, kūdras vai smagas māla augsnes, kapsētas 

ierīkošanai neizmanto. 

3. Kapsētu ierīko teritorijā, kur gruntsūdens līmenis nav augstāks 

par diviem metriem. 

Plānojumā nepieciešams atzīmēt aizsargjoslu robežas, paredzot 

Aizsargjoslu platumu 300 metru no kapsētas teritorijas robežas 

ārējās malas. Lai nodrošinātu vides un cilvēka sanitāro 

aizsardzību, aizsargjoslas teritorijā izliegts ierīkot jaunas dzeramā 

ūdens ņemšanas vietas, izņemot gadījumus, ja ir veikti iespējamās 

dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas 

aprēķini un konstatēts, ka iespējams nodrošināt kvalitatīvu 

dzeramo ūdeni., ievērojot Ministru kabineta 2004. gada 20. 

janvāra noteikumu Nr. 43”Aizsargjolsu ap ūdens ņemšanas vietām 

noteikšanas metodika”7.2. apakšpunktā noteiktās prasības. 

Atspoguļot un novērtēt teritorijas labiekārtošanu, funkcionālo 

izmantošanu: piebrauktuves, autostāvvietas, ietves, veloceliņus, 

Iekļauts 



apgaismošanu, apzaļumoto teritoriju, teritoriju saimnieciskiem 

mērķiem, sadzīves atkritumu savākšanu un utilizāciju. 

Ievērot Madonas novada teritorijas plānojuma prasības.  

26.01.2016. 

Nr.1.9/19   

Akciju sabiedrība” 

Madonas ūdens” 

1. Lokālplānojumā uzrādīt esošo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu 

izvietojumu; 

2. Ievērot “Aizsargjoslu likumu”; 

3. Ja lokālplānojumā paredzēta jaunu ūdenssaimniecības tīklu 

izbūve, izņemot tehniskos noteikumus AS “Madonas ūdens”. 

Iekļauts 

09.03.2015. 

Nr.6.5-7/265   

Valsts vides 

dienests Madonas 

reģionālā vides 

pārvalde 

1. Lokālplānojumu izstrādāt atbilstoši darba uzdevumā 

norādītājam lokālplānojuma izstrādes mērķim. 

2. Lokālplānojumu izstrādi veikt atbilstoši 16.10.2012. MK 

noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”(turpmāk- 16.10.2012. MK noteikumi 

Nr.711) 2.4., 3. un 4.2. nodaļas prasībām, ievērojot 30.04.2013. 

MK noteikumu Nr.240 “Vispārīgie eritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi”prasības. 

3. Lokālplānojuma projektā atbilstoši 16.10.2012. MK noteikumu 

Nr.711 53.2 apakšpunktam: 

- uzrādīt vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, nosakot 

aprobežojumus tajās atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām; 

- veikt lokālplānojuma teritorijas hidroģeoloģisko izpēti, nosakot 

teritorijas gruntsūdens plūsmas virzienu, nepieciešamības 

gadījumā paredzēt attiecīgus aizsardzības pasākumus blakus esošo 

īpašumu gruntsūdens kvalitātes saglabāšanai; 

- saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 23.6 un 26.3. 

punktu noteikt virszemes ūdensobjektu ( Lievērīte) applūstošās 

teritorijas, kurās atbilstoši Aizsargjoslu likuma 37. pantam ir 

aizliegts veikt teritorijas uzbēršanu, celt ēkas, būves un arī 

aizsargdambjus. Nosakot applūstošas, vadīties pēc 03.06.2008. 

Ministru kabineta noteikumos Nr.406 “Virszemes ūdensobjektu 

aizsargjoslu noteikšanas metodika” izstrādātās metodikas; 

Iekļauts daļēji, daudzu  

nosacījumu risinājums tiks 

iekļauts tehniskā projekta 

izstrādes procesā. 

 



- izstrādāt teritorijas vertikālo plānojumu (nepieciešamības 

gadījumā teritorijas augstuma līmeņa atzīmju izmaiņas saskaņot ar 

pieguļošo teritoriju īpašniekiem); 

- uzrādīt iespējamo jaunās apbūves izvietojumu lokālplānojuma 

teritorijā; 

- uzrādīt krematorijas darbības nodrošināšanai nepieciešamā 

sadedzināšanas iekārtas, kurināmā veidu, tā uzglabāšanas veidu, 

pasākumus piesārņojošo vielu un smaku emisijai gaisā 

samazināšanas un novēršanas pasākumus; 

- Plānojot jaunās apbūves izvietojumu, maksimāli saglabāt 

teritorijā augošos vērtīgos kokus; 

- izstrādāt transporta kustības shēmu, uzrādīt ielas/ceļus/ gājēju 

celiņus, autostāvvietas/laukumus lokālplānojuma teritorijā; 

-izstrādāt inženierkomunikāciju shēmu. Lokālplānojuma teritorijā 

ūdensapgādi un kanalizāciju paredzēt no pieslēgumiem pie 

pašvaldības centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīkliem, risināt jautājumu par lietus un sniega kušanas ūdeņu 

savākšanu un novadīšanu; 

- mazo arhitektūras formu, apgaismes iekārtu, vizuālās 

informācijas un labiekārtošanas elementu izvietojumu; 

- paredzēt atkritumu savākšanas elementus, kas iekļaujas Madonas 

novada un Vidusdaugavas reģiona atkritumu savākšanas sistēmā. 

4. Atbilstoši 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 80. 

apakšpunktam pieprasīt atzinumu VVD Madonas RVP par šo 

nosacījumu ievērošanu. 

12.03.2015.Nr

.4.8/28/2015-

N 

Dabas aizsardzības 

pārvalde, Latgales 

reģionālā 

administrācija  

Pārvalde neiebilst teritorijas plānojumā noteiktās (plānotās ) 

teritorijas izmantošanas mērķu maiņai. 

 

17.02.2015. 

Nr.33-1-

11/444    

Akciju sabiedrība 

“Latvijas gāze” 

Nosacījumus minētā lokāplānojuma izstrādei nesniedzam, jo tas 

neietilpst mūsu kompetences ietvaros. 

 



25.02.2015. 

Nr.144/1.1-

14.2/146 

Latvijas 

ģeotelpiskās 

informācijas 

aģentūra 

1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz 

ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama lokālplānojuma 

grafiskās daļas izstrādei. 

1.1. atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumu 

Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem”31. punktam pašvaldības lokālplānojuma izstrādei 

jāizmanto Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 TM  

izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem gadiem) ar 

mēroga noteiktību no 1:2000 līdz 1: 10000. 

1.2. atbilstoši Noteikumu 61.2. punktam teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādē jāizmanto Ģeotelpisko pamatdatu 

informācijas sistēmas datus un, atbilstoši Noteikumu 55. punktam 

un 57.1. punktam, jānodrošina institūcijas izsniegto datu 

nemainību. 

2. LOkālplānojuma grafisko daļu izstrādā kādā no Noteikumu 4. 

punktā minētajiem vektordatu formātiem. 

3. Atbilstoši Noteikumu 25. punktam grafisko daļu noformē, 

ievērojot normatīvos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās 

prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes 

nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga 

noteiktību, lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās 

daļas izstrādātāju. 

4. Lokālplānojuma grafiskajā daļā attēlot un teksta daļā uzskaitīt 

visus lokālplānojuma teritorijā esošos valsts ģeodēziskā tīkla un 

vietējā ģeodēziskā tīkla ģeodēzisko punktus un, atbilstoši 

Aizsargjoslu likuma 20. pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem. Ja 

aizsargjoslas nevar attēlot lokālplānojuma grafiskajā daļā 

(aizsargoslas 50 un 5 m), tad tās neattēlo. Teksta daļā jāpievieno 

ģeodēzisko punktu saraksti – “Valsts ģeodēziskā tīkla punktu 

saraksts”un “Vietēja ģeodēziskā tīkla punktu saraksts. Vēlams 

pievienot arī ģeodēzisko punktu izvietojuma shēmas. 

 



5. Lokālplānojuma teksta daļā par aizsargjoslām (Ekspluatācijas 

aizsargjoslas), to uzskaitījumā minēt ģeodēziskos punktus. Tas 

nepieciešams , lai pievērstu uzmanību tam, ka arī ģeodēziskajiem 

punktiem ir jāievēro aizsargjoslas. 

6. Saskaņā  ar Aizsargjoslu likuma 35. un 49. pantu, 

lokālplānojuma teksta daļā jānorāda, ka, veicot plānojuma 

teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju 

un rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, 

teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar 

ģeodēziskā punktu aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic 

saskaņojums: Aģentūrā – par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla 

punktu aizsargjoslā, pašvaldībā- par darbiem vietējā ģeodēziskā 

tīkla punktu aizsargjoslā. 

Renovācijas projektus nepieciešams saskaņot ar ģeodēzisko 

punktu turētājiem, lai renovējot būvi, ģeodēziskie punkti, kas 

atrodas ēkās un būvēs netiktu aizsegti, bojāti, iznīcināti vai padarīti 

nepieejami. 

7. Lokālplānojumā norādīt, ka detālplānojumos obligāti ir jāattēlo 

arī ģeodēziskie punkti. 

26.02.2015. 

Nr.06-05/417 

Valsts kultūras 

pieminekļu 

aizsardzības 

inspekcija 

Inspekcija informē, ka lokālplānojuma teritorijā neatrodas 

aizsargājamie nekustamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas 

(aizsardzības zonas). Līdz ar to inspekcijai nav pamata izvirzīt 

nosacījumus lokālplānojuma izstrādei.  

Pieņemts informācijai 

02.03.2015. 

Nr.VM2.7-

7/141 

Valsts meža 

dienests, 

Centrālvidzemes 

virsmežniecība 

Pārbaudot informāciju Meža valsts reģistrā par lokālplānojuma 

teritoriju, konstatēts, ka tā neietilpst meža zemē. Līdz ar to Valsts 

meža dienests lokālplānojumam nosacījumus neizsniedz. 

Pieņemts informācijai 

29.06.2016. 

Nr.7-02/809 

Vides pārraudzības 

valsts birojs 

Pamatojoties uz izvērtēto dokumentāciju un faktiem, kā arī šajā 

Biroja lēmumā ietverto faktisko un tiesisko apstākļu izvērtējumu, 

argumentiem un apsvērumiem, Birojs ir konstatējis, ka 

Lokālplānojums Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo 

kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra 

Izstrādāts Vides pārskats 



Nr. 7001-001-0135 Madonas novadā atbilst Likuma 4.panta(3)daļas 

1)punktā noteiktajam plānošanas dokumentam, kam Stratēģiskais 

novērtējums ir nepieciešams (Likuma 4. panta (3)daļas 1) punkts) 

citu starpā ņemot vērā Likuma 232 .pantā noteiktos 

kritērijus(232.pantā 1)punktā a) un d) apakšpunkts, 2) punkta a) un 

d) apakšpunkts un 3) punkta c) apakšpunkts un Likuma 3.panta 1) 

punktā noteikto ietekmes savlaicīgas novērtēšanas principu. 

Stratēģiskais novērtējums Lokālplānojumam Madonas pilsētas 

teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu , lazdu ielu un 

zemes vienību ar kadastra  Nr.7001-001-0135 (Lazdu iela 

16/1,16/2,16/3) Madonas novadā ir nepieciešams. 

 

6. Ziņojums par Fizisko personu saņemtajiem priekšlikumiem 
 

Datums/Reģ.nr. Priekšlikumu 
iesniedzējs 

Priekšlikumi Atzīme par priekšlikumu 
iekļaušanu 

05.03.2015. 
Nr.MNP/2.1.3.2./15/668 

Cālīte Rūta Ja ir nodoms attīstīt „Smeceres sila” kompleksu, 
labāk šo teritoriju izmantot sporta bāzes 
vajadzībām. Piemēram uzcelt viesnīcu vai viesu 
namu – vienkāršu, līdzīgu studentu hosteļiem, ko 
var izmantot arī ikdienā. 

Priekšlikumi tiks iekļauti 
projektēšanas uzdevumā 
sagatavojot tehniskā projekta 
izstrādi kapsētas teritorijai. 

Iesakām nojaukt garāžas, kurās gandrīz nekas 
nenotiek. Drīzāk tās varētu būt pārvērtušās 
krāmu noliktavās vai arī pavisam pamestas. 

 

Jaunus apbedījumus nevar veikt teritorijā, kur ir 
priežu jaunaudze, jo tas kalns sastāv tikai no 
māliem. Kādreiz no šī plāna pilsēta jau ir 
atteikusies pēc mēģinājuma kalnu nolīdzināt ar 
buldozeru. 

 



  Stāvlaukums kapsētai noderētu, jo tas 
neaizņemtu tik lielu platību un neizpostītu 
naktsvijoļu audzi un griežu ligzdošanas vietu. 

 

Līdzekļus, kas paredzēti jauni kapli\cai, varētu 
izmantot vecās kapličas sakārtošanai. Tas 
neprasītu daudz naudas, jo vecai kalpičai nav ne 
vainas. 
Neesam pret krematoriju, kas būtu noderīga ne 
tikai mūsu novadam, bet labāk to celt aiz karjera. 
Vajadzētu sakopt džungļus, kas ir pie Lazdu ielas 
un ceļa, kas nogriežas uz kapiem. 

2015.gada 10.marta Nr.l 
16.03.2015. Nr. 
MNP/2.1.3.6./15/211 

UNA ARAMA 
Egļu iela 12, 
Madona, LV-
4801, mob. 
26833770 

Egļu ielas 12 priekšlikumi: 
1. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 
502 no 29.12.1998. „Aizsargjoslu ap kapsētām 
noteikšanas metodika” 2.pantu, aizsargjoslas 
platums ir 300 metru no kapsētas teritorijas 
robežas ārējās malas. No mūsu mājas Egļu 12 
varētu būt tikai kādi 60 m, no citām mājām šis 
attālums ir vēl mazāks. 
 
Pašvaldībām ir tiesības noteikt apbūves un 
teritorijas plānošanas noteikumos papildu 
aprobežojumus aizsargjoslu apbūvei kā arī kapu 
uzturēšanas un labiekārtošanas noteikumi tajās 
iekļauj arī ārējās teritorijas norobežošanu, kas 
nav darīts nekad Madonas pilsētas kapos, vismaz 
no mūsu mājas puses Egļu ielā 12. Tāpēc 
OBLIGĀTI jānorobežo kapsētas ārējā mala vai nu 
ar žogu vai kādiem apstādījumiem. Kādreiz bija 
priekšā mežs, tad paplašinot kapu teritoriju, viss 
tika izcirsts, bet par teritorijas norobežošanu 
neviens nav domājis. Nekas patīkams nav, kad 

LOkālplānojuma teritorijā tiek 
noteiktas visas esošās 
aizsargjoslas atbilstoši MK 
noteikumu Nr. 502 prasībām. 
Ieteiktie ierosinājumi tiks iekļauti 
projektēšanas uzdevumā 
sagatavojot tehniskā projekta 
izstrādei kapsētas teritorijai. 



atverot istabā aizkarus, kapu krusti „rēgojas” pa 
logu iekšā... 
2. Piekļuve kapiem no Egļu ielas un Lazdu ielas;  
• Lazdu ielai nav ietves un nav asfaltēta visa ielas 
garumā. No Lazdu ielas nav piekļuves (celiņa) uz 
pilsētas kapiem. Ceļa daļai līdz Lazdu ielai 13 un 
stāvlaukumam ir tikai dubļains ceļš. 

 

• Egļu ielai kapu virzienā nav asfalts - ir tikai 
dubļu ceļš pavasarī un lietus laikā. Šo ielu jau no 
seniem laikiem ļoti daudz pilsētas iedzīvotāji 
izmanto, lai no pilsētas centra nokļūtu pilsētas 
kapos. 

 

3. Uzskatam, ka jauna kapliča nav nepieciešama, 
jo esošā atrodas kapu vidū. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 


