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I IEVADS 

 Madonas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam tiek 

izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Madonas novada 
pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros 

(Darbības programma 2007. – 2013.gadam: Cilvēkresursi un 
nodarbinātība; Prioritāte: 1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana; 

Pasākums: 1.5.3. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās 
un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana. Aktivitāte: 1.5.3.2. 

Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšana). 

 Saskaľā ar Madonas novada pašvaldības noslēgto līgumu Madonas 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādātājs ir SIA „Zemes 

dati” Reģ. Nr. 40103314942 un SIA „B&Lprojekti” Reģ. Nr. 45403026924 .  

Izstrādes darba grupa:  
1. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs – Ilona Gleizde; 

2. Projekta vadītājs Kristaps Vucāns;  
3. Arch. Jānis Liepiľš; 

4. Kartogrāfijas inţenieris – Nora Vucāne;  
5. ĢIS un IT speciālists – Andra Valaine; 

6. Paskaidrojuma raksta izstrādātājs – Inese Solozemniece. 
 Teritorijas plānojums sastāv no paskaidrojuma raksta, grafiskās daļas, 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, pārskata par vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi. 

 Šis dokuments ir Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi. To izstrāde uzsākta 

atbilstoši 06.10.2009.gada LR MK noteikumiem Nr.1148 “Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, bet tiks apstiprināti saskaľā 

ar 16.10.2012.gada LR MK noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kā arī augstākstāvošajiem 
plānošanas dokumentiem: Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas 

plānojumu, Madonas novada attīstības programmu u.c. normatīvajiem 
aktiem. 

 Pārskatā iekļauta informācija par teritorijas plānojuma izstrādes laikā 
pieľemtajiem Madonas novada pašvaldības domes lēmumiem, publikācijas 

par izstrādes gaitu, sabiedriskās apspriešanas materiāli, institūciju sniegtā 
informācija, nosacījumi un atzinumi, kā arī ziľojumi par institūciju 

nosacījumu ievērošanu un teritorijas plānojuma atbilstību augstāka līmeľa 
teritorijas plānojumam. 

 Teritorijas plānojums izstrādāts laikā no 2010. gada 28. decembra līdz 
2013. gada 16. Jūlijam, kad ar Madonas novada pašvaldības domes 

lēmumu Nr.425 tika apstiprināts teritorijas plānojums un izdoti saistošie 
noteikumi. Nr.15 „Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-

2025.gadiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā 

daļa”  
 Teritorijas plānojuma grafiskā daļa sagatavota uz Valsts zemes dienesta 

kadastra informācijas un VA „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras” 
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sagatavotā topogrāfiskā plāna LKS-92 koordinātu sistēmā ar mēroga 
noteiktību 1: 5000 Madonas pilsētai un M 1:10 000 visai Madonas novada 

teritorijai, kas sagatavoti 2011.gadā. 
 

 

 

II MADONAS NOVADA DOMES LĒMUMI 

 
1. Madonas novada pašvaldības domes 2010.gada 28.decembra lēmums 

(prot.Nr.25, 5.p.) par Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, darba 
uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu. 

2. Madonas novada pašvaldības domes 2012.gada 31.oktobra lēmums 
(prot.Nr.23, 75.p.) par Teritorijas plānojuma 1.redakcijas nodošanu 

sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saľemšanai. 

3. Madonas novada pašvaldības domes 2013.gada 28.marta lēmums 
Nr.185 (prot.Nr.6, 10.p.) par Teritorijas plānojuma 1.redakcijas 

pilnveidošanu. 
4. Madonas novada pašvaldības domes 2013.gada 16.aprīļa lēmums 

Nr.199 (prot.Nr.7, 4.p.) par Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas 
nodošanu publiskai apspriešanai. 

5. Madonas novada pašvaldības domes 2013.gada 30.maija lēmums 
Nr.331 (prot.Nr.10, 61.p.)  par Teritorijas plānojuma pilnveidotas 

redakcijas apstiprināšanu kā galīgo redakciju. 
6. Madonas novada pašvaldības domes 2013.gada 16.jūlija lēmums Nr.425 

(prot.Nr.15, 11.p.)par teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu izdošanu, ar kuriem apstiprina Madonas novada teritorijas 

plānojumu 2013.-2025.gadiem, izdod tā grafisko daļu un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus. 
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III SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI  

 

 

3.1. PUBLIKĀCIJAS 

 

1. Par izstrādes uzsākšanu tika publicēti paziľojumi vietējā laikrakstā 

„Stars” (2011.gada 11.janvāris), oficiālajā laikrakstā „Lavijas 

Vēstnesis” (2011.gada 11.janvāris, laidiens Nr.5), pašvaldības 
mājaslapā www.madona.lv  

2. Par teritorijas plānojuma 1.redakcijas publisko apspriešanu 
tika publicēti paziľojumi vietējā laikrakstā „Stars” (2012.gada 

28.novembris), oficiālajā laikrakstā „Lavijas Vēstnesis” (2012.gada 
29.novembris, laidiens Nr.188), pašvaldības informatīvajā laikrakstā 

„Madonas novada vēstnesis” 2012.gada decembra izdevumā, 
pašvaldības mājaslapā www.madona.lv  

3. Par teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publisko 
apspriešanu tika publicēti paziľojumi vietējā laikrakstā „Stars” 

(2013.gada 19.aprīlis), oficiālajā laikrakstā „Lavijas Vēstnesis” 
(2013.gada 19.aprīlis, laidiens Nr.76), pašvaldības informatīvajā 

laikrakstā „Madonas novada vēstnesis” 2013.gada aprīļa izdevumā, 
pašvaldības mājaslapā www.madona.lv  

4. Par teritorijas plānojuma pilnveidotās kā gala redakcijas 

noteikšanu un tās publiskošanu tika publicēti paziľojumi vietējā 
laikrakstā „Stars” (2013.gada 31.maijs), pašvaldības informatīvajā 

laikrakstā „Madonas novada vēstnesis” 2013.gada jūnija izdevumā, 
pašvaldības mājaslapā www.madona.lv  

5. Par teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu izdošanu tika publicēti paziľojumi vietējā laikrakstā 

„Stars” (2013.gada 30.jūlijs), oficiālajā laikrakstā „Lavijas Vēstnesis” 
(2013.gada 30.jūlijā, laidiens Nr.146), pašvaldības mājaslapā 

www.madona.lv  
 

http://www.madona.lv/
http://www.madona.lv/
http://www.madona.lv/
http://www.madona.lv/
http://www.madona.lv/
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Latvijas Vēstnesis 2013.gada 19.aprīlis, laidiens Nr.76 
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3.2. Pārskats par Madonas novada teritorijas plānojuma sabiedrisko 
apspriešanu 

 

Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 2010. gada 28.decembra 

lēmumu „Par Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadiem izstrādes 

uzsākšanu” (prot.Nr.25, p.5) tika uzsākta Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-

2025.gadiem izstrāde. Madonas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam tiek 

izstrādāti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta 

Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/038 „Madonas novada pašvaldības attīstības 

plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros. 

Laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, „Stars” un „Madonas novada Vēstnesis”, kā 

arī pašvaldības mājaslapā www.madona.lv tika publicēti paziņojumi par minēto 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu, kā arī iedzīvotāji informēti par 

sabiedrības līdzdalības iespējām: 

„Sabiedrības iespējas līdzdarboties ir iesniedzot savus priekšlikumus un ieteikumus Madonas 

novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madonā, LV-4801, e-pasts: dome@madona.lv un 

Madonas novada pagastu pārvaldēs. 

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 2011.gada 1.aprīlim, norādot 

kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu). 

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Madonas novada 

mājas lapā www.madona.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība, laikrakstā "Madonas novada 

vēstis", Madonas reģiona laikrakstā „Stars” un nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja noteikto e-

pastu.” 

Sākotnējais iesniegumu un priekšlikumu iesnieguma termiņš ir pagarināts līdz 

2012.gada 01.augustam. Iesnieguma veidlapa teritorijas plānojuma priekšlikumu 

izteikšanai tika izplatīta sabiedrībai pieejamās vietās – Madonas novada pašvaldības 

ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, pagastu pārvaldēs, kā arī pašvaldības mājaslapā. 

Lai iedzīvotājus informētu par Madonas novada teritorijas plānojuma izstrādi, 

kā arī saņemtu iedzīvotāju priekšlikumus dokumentu izstrādei un izprastu 

sabiedrības redzējumu Madonas novada tālākai attīstībai, tika organizētas sabiedrības 

informēšanas sanāksmes katrā Madonas novada pagastā un Madonas pilsētā laika 

posmā no 2011.gada 18.jūlijam līdz 10.augustam.  

Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadiem 1.redakcijas izstrādes 

laikā tika saņemti 194 fizisko un juridisko personu iesniegumi par 269 zemes 

vienībām, kas apkopoti pārskata tabulā, kurā iekļauti visā teritorijas plānojuma 

izstrādes laikā saņemtie iesniegumi/priekšlikumi laika posmā no 2010.gada 

28.decembra. Tika saņemti 21 institūciju un kaimiņu novadu pašvaldību nosacījumi 

izstrādei. Pārskata tabulas bija pieejamas pašvaldības mājaslapā www.madona.lv 

sadaļā Teritorijas plānojums / Aktualitātes / Madonas novada teritorijas plānojuma 

1.redkacija. 

Ar 2012.gada 31.oktobra lēmumu „Par Madonas novada teritorijas plānojuma 

2013.-2025.gadiem 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai” (prot.Nr.23, p.75) publiskai apspriešanai tika nodota izstrādātā Madonas 

http://www.madona.lv/
http://www.madona.lv/
http://www.madona.lv/
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novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadiem 1.redakcija. Publiskā apspriešana tika 

uzsākta 2012.gada 29.novembrī un ilga līdz 2013.gada 20.janvārim. Tā izsludināšana 

notika laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” (2012.gada 29.novembris, laidiens Nr.188) un 

Madonas rajona laikrakstā „Stars” (2012.gada 28.novembris). Informācija par 

teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu tika ievietota arī Madonas 

novada informatīvajā laikrakstā „Madonas novada vēstnesis”, kā arī publicēts 

pašvaldības mājaslapā. 

Ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem varēja iepazīties Madonas pilsētas 

Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, tās darba laikā no 

plkst.8.oo līdz 17.oo. klientu apkalpošanas centrā, novada visu pagastu pārvaldēs un 

pašvaldības mājas lapā www.madona.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība. Apmeklētāju 

pieņemšana Madona novada pašvaldībā 204.kabinetā, Saieta laukumā 1, Madonā: 

trešdienās no plkst.08.00 līdz 12.00 un trešdienās no plkst.13.00 līdz 17.00. 

 Sabiedriskās apspriešanas laikā tika izstādīti sekojoši materiāli: 

 Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam 1.redakcija. 

 Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam 

1.redakcija.  

 Madonas novada spēkā esošais teritorijas plānojumi. 

 Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcija. 

Atsauksmes par Madonas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju līdz 

2013.gada 20.janvārim varēja iesniegt Madonas novada pašvaldībai (Saieta laukums 1, 

Madona, LV-4801), pagastu pārvaldēs vai sūtot uz e-pastu dome@madona.lv, 

iesniegumā norādot: fiziskām personām - vārds, uzvārds, personas kods un 

pastāvīgās dzīvesvietas adrese, kontakttelefons, juridiskām personām - nosaukums, 

reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontakttelefons. 

Tikšanās ar iedzīvotājiem (sabiedriskās apspriešanas sanāksmes) tika 

organizētas katrā novada pagastā un Madonas pilsētā laika posmā no šī gada 

07.janvāra līdz 11.janvārim. Uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm bija kopumā 

ieradušies 120 cilvēki (ieskaitot sanāksmes organizētājus). Lielākais sabiedriskās 

apspriešanas sanāksmju apmeklējums bija Aronas pagastā un Madonas pilsētā. 

Publiskās apspriešanas sanāksmes tika organizētas: 

Dzelzavas pagastā, Ošupes pagastā un Barkavas pagastā 07.01.2013., 

Liezēres pagastā, Aronas pagastā un Sarkaņu pagastā 08.01.2013., 

Mētrienas pagastā, Ļaudonas pagastā un Mārcienas pagastā 09.01.2013., 

Vestienas pagastā, Kalsnavas pagastā un Bērzaunes pagastā 10.01.2013., 

Lazdonas pagastā, Praulienas pagastā un Madonas pilsetā 11.01.2013.. 

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs piedalījās kopumā 120 iedzīvotāji. Tika 

izteikta neapmierinātība par mazdārziņu teritoriju apbūvi un tās pievienošanu 

Madonas pilsētai. Pēc saņemtajiem iedzīvotāju priekšlikumiem, kuros galvenokārt 

uzsvērta vēlme saglabāt šobrīd spēkā esošo teritoriālo sadalījumu, t.i. nepievienot tos 

Madonas pilsētas teritorijai, un saglabāt to kā lauksaimniecībā izmantojamo zemi, 

teritorijas plānojuma izstrādātāji iesniedza pašvaldībā priekšlikumu - saglabāt pagastu 

http://www.madona.lv/
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(Aronas pagasta un Praulienas pagasta) teritorijas plānojumos noteikto plānoto 

(atļauto) izmantošanu – savrupmāju apbūves teritoriju un saglabāt esošās 

administratīvās robežas pie mazdārziņu teritorijām. Pēc saņemtā priekšlikuma 

izskatīšanas un akceptēšanas Vadības grupas sanāksmē, 19.03.2013. Madonas pilsētā 

tika organizēta sanāksme ar mērķi informēt iedzīvotājus par pašvaldībā saņemtajiem 

grozījumiem teritorijas plānojuma 1.redakcijai un savlaicīgi noskaidrotu iedzīvotāju 

viedokli par izstrādātāju izteikto priekšlikumu. Sapulcē piedalījās 138 iedzīvotāji, kuri 

atkārtoti izteica viedokli, ka nevēlas mainīt uz to brīdi esošo situāciju. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā un pēc tās tika saņemti vairāk kā 500 

iedzīvotāju iesniegumi par teritorijas plānojuma 1.redakciju.  

Ņemot vērā sabiedrības viedokli Madonas novada pašvaldības dome 2013.gada 

28.martā pieņēma lēmumu Nr.185 (prot.Nr.6, 10.p.) par Teritorijas plānojuma 

1.redakcijas pilnveidošanu un pēc pilnveidotās redakcijas izstrādes un saņemšanas 

pašvaldībā 2013.gada 16.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.199 (prot.Nr.7, 4.p.) par Teritorijas 

plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai. 

Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadiem pilnveidotā redakcija 

publiskai apspriešanai tika nodota laika posmā no 2013.gada 14.aprīļa līdz 20.maijam. 

sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti 24 iesniegumi, kuros lielākā daļa izteica 

viedokli, kas jau bija iestrādāts teritorijas plānojuma pilnveidotajā redakcijā.  

 

Kopumā iedzīvotāju ieinteresētība teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas 

sabiedriskās apspriešanas laikā vērtējama kā vidēja, ņemot vērā atsevišķu 

problēmjautājumu akcentēšanu (lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošana, 

garāžu teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un Madonas piepilsētas mazdārziņu 

teritoriju plānotā (atļautā) izmantošana un to administratīvās robežas), kas sastāda 

lielāko daļu no saņemto iesniegumu kopskaita.  
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3.2.1. Juridisko un fizisko personu iesniegtie priekšlikumi līdz Madonas novada Teritoijas 
plānojuma 2013.-2025.gadiem 1.redakcijas nodošanai sabiedriskai apspriešanai 

 

Nr datums Iesniedzejs Nosaukums 
Kad. 

Nr. 
Pagasts Iesniegums Zonējums 

Apbūves 

noteikumu 

p. 

1 02.11.2011 Irēna 

Vasiļjeva 

Grantiľi 70900070002 Sarkaľu esošo ēku remonts, kapitāls, 

renovācija, attīrīš izbūve ēku 

pārbūve, golfa laukuma izbūve, 

kokapstrādes ceha izbūve, 

infrastruktūras izbūve, ceļu izbūve, 

jaunbūve (dzīv. ēka un p.) 

L1 3.12. 

2 02.11.2011 Irēna 

Vasiļjeva 

Grantiľi 70900070003 Sarkaľu esošo ēku remonts, kapitāls, 

renovācija, attīrīš izbūve ēku 

pārbūve, golfa laukuma izbūve, 

kokapstrādes ceha izbūve, 

infrastruktūras izbūve, ceļu izbūve, 

jaunbūve (dzīv. ēka un p.) 

L1 3.12. 

3 02.11.2011 Ainārs 

Cimers 

Avotiľi 70420070059 Aronas dīķa izrakšana zivju audzēšanai un 

atpūtas vietas ierīošanai apmēram 

0,7ha platībā 

L1, NATURA 

2000 

3.12. un 

4.3.2. un 

XII 

4 02.11.2011 Anatolijs 

Galibeckis 

Ezeri 70420100373 Aronas piebraucamā ceļa izveidošanu, lai 

piekļūtu manam īpašumam, kurā 

plānoju celt trīs dzīvojamās mājas 

saviem ģimenes locekļiem (bērniem) 

un pēc tam to sadalīt, ja būs 

nepieciešams. Paredzēt minimālo 

platību manam īpašumam 1ha 

lielumā. Paredzēt dīķa un atpūtas 

vietas - hosteļa, kempinga, viesu 

mājas būvniecību. 

L1 3.12. un 

4.3. 

5 01.11.2011 Līga Broka Elksnīši 70900080006 Sarkaľu dīķa ierīkošana, grants karjera 

izveidi, pirtiľas celtniecība 

L1 3.12. un 

4.3. 
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6 01.11.2011 Astrīda 

Plotka 

Kurcumi 70500070109 Dzelzava apmeţošana 1,2ha L1 4.3.3. 

7 01.11.2011 Astrīda 

Plotka 

Kurcumi 70500070159 Dzelzava apmeţošana 0,8ha L1 4.3.3. 

8 01.11.2011 SIA 

"Dolomit" 

Alkesandrs 

Sahovs 

Kaspari 70420100225 Aronas karjera ierīkošanu smilts, grants 

karjera ierīkošana. Smilts grants 

ieguve 2023ha(2223ha) platībā 

R, L1 3.7; 3.12; 

4.3.4. 

9 28.09.2011 Gunārs 

Cīrulis 

Ţīvenes 70860130010 Praulienas Lauksaimniecībā neizmantojamās 

zemes pirmreizējo apmeţošanu 

kopā 4.7 ha platībā (robeţu plāna 

eksemplārā atsevišķi lauki 0,8 ha + 

0,9 ha + 1,1 ha + 0,4 ha + 1,5 ha) 

apvilkti ar sarkanu kontūru 

L1 4.3.4. 

10 28.09.2011 Gunārs 

Cīrulis 

Ţīvenes 70860140028 Praulienas Lauksaimniecībā neizmantojamās 

zemes pirmreizējo apmeţošanu 

kopā 2,07 ha platībā (robeţu plāna 

eksemplārā atsevišķi lauki apvilkti ar 

sarkanu kontūru. 

L1 4.3.3. 

11 28.09.2011 Gunārs 

Cīrulis 

Ţīvenes 70860140029 Praulienas Lauksaimniecībā neizmantojamās 

zemes pirmreizējo apmeţošanu 

kopā 2,07 ha platībā (robeţu plāna 

eksemplārā atsevišķi lauki apvilkti ar 

sarkanu kontūru. 

L1 4.3.3. 

12 28.09.2011 Ľina Erele Kalna Kaļpi 70860140090 Praulienas 4,8ha lauksaimniecības zemes 

apmeţošana 

L1 4.3.3. 
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13 28.09.2011 Uldis Bērziľš Vecbekseri 70960010117 Vestiena Priekšlikumi - vēstule 1.Teritoriju, 

kurā atrodas nek.īp. "Vecbekseri", 

noteikt kā Lauku apbūves teritorija; 

2.Noteikt Lauku apbūves teritoriju 

atļauto izmantošanu primāri - 

savrupmāju, viensētu un 

lauksaimnieciskās raţošanas 

apbūve; 3.Virszemes ūdens 

aizsargjoslās noteikt aizliegumu 50 

metrus platā joslā kailcirtes, izľemot 

koku ciršanu ārkārtas situāciju seku 

likvidēšanai un vējgāţu, vējlauţu un 

snieglauţu seku likvidēšanai, kā arī 

palieľu pļavu atjaunošanai un 

apsaimniekošanai; 4. Virszemes 

ūdens aizsargjoslās noteikt 

aizliegumu 10 metrus platā joslā 

veikt meţa zemju transformāciju, 

izľemot, ja tā nav saistīta ar 

Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās 

daļas 5.punkta b)apakšpunktā 

minētajiem gadījumiem. 

L1, NATURA 

2000 

4.3.3.8) un 

XIII nodaļa 

14 28.09.2011 Nauris 

Dzenis 

Dīķīši 70420060625 Aronas Lūdzu izmainīt plānoto atļauto 

izmantošanu no tehnisko objektu 

apbūves teritorijas uz savrupmāju 

apbūves teritoriju man piederošajā 

zemes gabalā 

DzS2 3.2. 

15 28.09.2011 Nauris 

Dzenis 

Siveri 2 70420060626 Aronas Lūdzu izmainīt plānoto atļauto 

izmantošanu no tehnisko objektu 

apbūves teritorijas uz savrupmāju 

apbūves teritoriju man piederošajā 

zemes gabalā 

DzS2 3.2. 

16 28.09.2011 Jānis Mednis Kučuru 

dzirnavas 

70420050045 Aronas 1) topošos celtniecības objektus - 

pirtiľu un brīvdienu namiľu 

izmantot tūrisma vajadzībām; 

2)atjaunot dzirnavu dīķi un izmantot 

to zivju audzēšanai 

L1, NATURA 

2000 

3.12. un 

XIII nodaļa 
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17 28.09.2011 Māris 

Avotiľš 

Gaišumi 1 70860130071 Praulienas paredzu apmeţot 4,13ha L1 4.3.3. 

18 28.09.2011 Andris 

Avotiľš 

Jaunandrāni 70420090003 Aronas 1) lauksaimniecība izmantojamās 

zemes (9,3ha) transformāciju par 

meţa zemi (t.sk. meliorētā zeme 

4,3ha), 2)ūdens ľemšanas vietas 

ierīkošana (0,04ha)- dīķis pie mājas, 

3) tehnikas noveitnes izbūve, 4) 

piena mājas izbūve 

L1 3.12. un 

4.3.3. 

19 28.09.2011 Einārs 

Eiduks 

Kozārieši 70440030008 Barkavas 1.Aiviekstes krasta malā 1,1 km 

garumā izveidot dabas taku ar laivu 

piestātnēm, zvejas vietām un 

atpūtas vietu; 2.pirts būvniecība 

6x7m2 

L1 3.12, ja ir 

Aiviekstes 

palienes 

teritorijā arī 

XIII nodaļa 

20 28.09.2011 Anda Kanča, 

Zane Kanča 

Viduči 70420100039 Aronas Bijušās pļavas ir pārpurvojušās un 

apaugušas ar krūmiem, platībām 

cauri tek vairāksaimniecību strauts, 

kurš bebru darbības rezultātā 

nosusināšanas funkcijas veic daļēji. 

Tāpēc platības jāapmeţo ar mitrumu 

izturīgām audzēm (skicē ar brūnu 

svītrots) un 0,7ha platībā jāierīko 

ūdens tilpnes (iekrāsots ar zilu) 

L1 3.12. un 

4.3.2. 

21 28.09.2011 Ruta 

Reinika, 

Skaidrīte 

Stepanova, 

Valda 

Grigore 

Ezergaiļi 70420050099 Aronas Lauksaimniecības zemi 

apmeţošanai, jo ir daļēji 

pārpurvojusies un otrā vietā ļoti 

akmeľaina - 4,0ha, izrakt dīķi zivju 

audzēšanai 0,2ha 

L2 3.12. 21) 

un 4.3.2. 
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22 28.09.2011 Andrejs 

Piekalns 

Skolas iela 3 70420060311 Aronas atļautās izmantošanas un robeţu 

pārkārtošanu īpašumam Skolas iela 

3 un Skolas ielā 1 (pamats - 

Madonas novada pašvaldības 

2011.g.28.aprīļa sēdes protokols 

Nr.9, lēmums nr.39 "Par zemes 

robeţu pārkārtošanu īpašumie 

Aronas pag., Kusa, Skolas iela 1 un 

Skolas iela 3") 

P 3.6. 

23 28.09.2011 Ieva 

Erceniece 

Lejas 

Indriķēni 

70420010090 Aronas 1) dīķa ierīkošana, 2) saimniecības 

ēkas celtniecība 

natura 2000, 

L1 

3.12; 

4.3.2. un 

XIII nodaļa 

24 28.09.2011 Ēvalds kančs Āriľi-Saulrieti 70740060004 Mārcienas visas lauksaimniecības zemes 

apmeţot, zemes kad.nr.7074-006-

0004 4,3ha; 70740060005 10,0ha. 

Minētās platības lielā reljefa slīpuma 

dēļ ir daļēji apaugušas un tālu no 

dzīvesvietas (Aronas pag. Viduči) 

L1 4.3.3. 

25 28.09.2011 Ēvalds kančs Āriľi-Saulrieti 70740060005 Mārcienas visas lauksaimniecības zemes 

apmeţot, zemes kad.nr.7074-006-

0004 4,3ha; 70740060005 10,0ha. 

Minētās platības lielā reljefa slīpuma 

dēļ ir daļēji apaugušas un tālu no 

dzīvesvietas (Aronas pag. Viduči) 

L1 4.3.3. 

26 28.09.2011 Ēvalds kančs Āriľi-Saulrieti 70660030003 Lazdonas visas lauksaimniecības zemes 

apmeţot, zemes kad.nr.7074-006-

0004 4,3ha; 70740060005 10,0ha. 

Minētās platības lielā reljefa slīpuma 

dēļ ir daļēji apaugušas un tālu no 

dzīvesvietas (Aronas pag. Viduči) 

L1 4.3.3. 

27 28.09.2011 Ēvalds kančs Āriľi-Saulrieti 70660030004 Lazdonas visas lauksaimniecības zemes 

apmeţot, zemes kad.nr.7074-006-

0004 4,3ha; 70740060005 10,0ha. 

Minētās platības lielā reljefa slīpuma 

dēļ ir daļēji apaugušas un tālu no 

dzīvesvietas (Aronas pag. Viduči) 

L1 4.3.3. 
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28 28.09.2011 Andris 

Bērziľš 

Odaţas 70760010026 Mētrienas esošās lauksaimniecības zemes 

apmeţot 

L1 4.3.3. 

29 28.09.2011 Arnis Auzāns Kujasmūrnieki 70860180055 Praulienas dīķa rakšana (0,8ha) un 0,9ha kā 

lauksaimneicībā izmantojamo zemi 

(Pārējās zemes).7086-018-0055 

4,6+1,7=6,3 ha    apmeţot 

L1 4.3.2. un 

4.3.3. 

30 28.09.2011 Arnis Auzāns Kujasmūrnieki 70860180054 Praulienas 7086-018-0054 0,9 ha, 7086-018-

0055 4,6+1,7=6,3 ha    apmeţot 

kopējo platību 7,2 ha 

L1 4.3.3. 

31 28.09.2011 Ļubova 

Miteniece 

Naktsvijoles 70860100191 Praulienas atdalīt 1ha zemes (pašreiz 

apstrādāta lauksaimniecības zeme, 

ābeļdārzs) celtniecībai: māja, pirts, 

saimniecības ēka 

L2, TA 3.12; 3.9. 

32 28.09.2011 Vilis Malta Auziľas 70860110006 Praulienas Pamatgabalā 7086 011 0006 

rekonstruēt kūts ēku, uzcelt angāru 

- tehnikas novietnei. Uz Kujas upes 

uzcelt caurplūdes 

hidroelektrostaciju. Zemesgabalā ar 

kad.nr.7086-011-0024 atjaunot 

dzirnavu dambi, zemesgabalā 7086-

014-0162 uzstādīt vēja ģeneratoru 

L1 3.12.3.10) 

33 28.09.2011 Vilis Malta Auziľas 70860110024 Praulienas Pamatgabalā 7086 011 0006 

rekonstruēt kūts ēku, uzcelt angāru 

- tehnikas novietnei. Uz Kujas upes 

uzcelt caurplūdes 

hidroelektrostaciju. Zemesgabalā ar 

kad.nr.7086-011-0024 atjaunot 

dzirnavu dambi, zemesgabalā 7086-

014-0162 uzstādīt vēja ģeneratoru 

L1 3.12.3.10) 
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34 28.09.2011 Vilis Malta Auziľas 70860140162 Praulienas Pamatgabalā 7086 011 0006 

rekonstruēt kūts ēku, uzcelt angāru 

- tehnikas novietnei. Uz Kujas upes 

uzcelt caurplūdes 

hidroelektrostaciju. Zemesgabalā ar 

kad.nr.7086-011-0024 atjaunot 

dzirnavu dambi, zemesgabalā 7086-

014-0162 uzstādīt vēja ģeneratoru 

L1 3.12.3.10) 

35 28.09.2011 Daiga Pūce Jaunpumpji 70420020087 Aronas ēku būvniecību, fermas 

paplašināšanu apmēram 1hektāra 

platībā 

L1 3.12.6. 

36 28.09.2011 SIA SIAIRA Vaivas 70420020060 Aronas komercdarbību L1 3.12.4. 

37 28.09.2011 Varis Dzenis Pupuriľi 70420020220 Aronas zivju dīķa rakšanu un ēkas 

būvniecību 

L1 3.12.; 

4.3.2. 

38 26.09.2011 Dainis 

Ārents 

Beitāni 70420010010 Aronas Lauksaimnieciska rakstura 

būvniecību, kā piemēram, kūtsmēslu 

glabātuvi, ēku mājlopu izmitināšanai 

L1 3.12. 

39 26.09.2011 Vilnis Ārents Krūmiľi 70420010031 Aronas Saimniecības ēkas būvniecību uz 

zemes vienības ar numuru 

70420010031 un dīķa rakšanu uz 

zemes vienības 70420010032 

L1 3.12.; 

4.3.2. 

40 26.09.2011 Vilnis Ārents Krūmiľi 70420010032 Aronas Saimniecības ēkas būvniecību uz 

zemes vienības ar numuru 

70420010031 un dīķa rakšanu uz 

zemes vienības 70420010032 

L1 3.12.; 

4.3.2. 

41 26.09.2011 Gunārs 

Čurkste 

Lielie Kupri 70420020131 Aronas Dīķa izveidi 1ha platībā, kūts mūru 

renovācija, pārveidojot par viesu 

namu 

L1 3.12; 

4.3.2. 

42 26.09.2011 Andrejs 

Vasiļjevs 

Griezītes 70900060039 Sarkaľu privātmāju ciema būvniecību, ceļu 

būvniecību (apm.1km garumā), dīķu 

rakšana 

L1 3.12.; 4.1. 

43 26.09.2011 Andrejs 

Vasiļjevs 

Vecmuiţa 70900060054 Sarkaľu ceļa izbūvi apmēram 1km garumā L1 2.1. 

44 26.09.2011 

un 

24.01.2012 

Andrejs 

Vasiļjevs 

Klaucmaľi 70900030057 Sarkaľu gāzģenerācijas elektrostacijas 

būvniecību no atjaunojamajiem 

energoresursiem 

L1 3.12. 
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45 26.09.2011 

un 

24.01.2012 

Andrejs 

Vasiļjevs 

Meţkungi 70900060042 Sarkaľu dīķu kaskādes izveidi ar zivju 

audzētavu 

L1 3.12.; 

4.3.2. 

46 26.09.2011 Andrejs 

Vasiļjevs 

Jaunmuiţnieki 70900060029 Sarkaľu privātmājas viensētas būvniecību L1 3.12. 

47 26.09.2011 

un 

24.01.2012 

Andrejs 

Vasiļjevs 

Muiţkungi 70900060098 Sarkaľu viesu mājas būvniecību, vēja 

ģeneratoru uzstādīšana 

L1 3.12. 

48 26.09.2011 Andrejs 

Vasiļjevs 

Apogi 70900030043 Sarkaľu viensētas būvniecību, dīķu rakšanu L1 3.12; 

4.3.2. 

49 26.09.2011 Pēteris Začs Kapitēni 70420080006 Aronas lauksaimniecības zemju 

apmeţošanu, jo ir daļēji aizaugusi ar 

krūmājiem - 2,7ha , dīķis - 06 ha. 

L1, NATURA 

2000 

3.12.; 

4.3.2.; 

4.3.3. un 

XIII nodaļa 

50 26.09.2011 Pēteris Začs Kapitēni 70420080172 Aronas lauksaimniecības zemju 

apmeţošanu, jo ir daļēji aizaugusi ar 

krūmājiem - 2,7ha , dīķis - 06 ha. 

L1, NATURA 

2000 

3.12.; 

4.3.2.; 

4.3.3. un 

XIII nodaļa 

51 26.09.2011 Juris Saliľš Lazdukalns 70420060036 Aronas uzrakt dīķi zivju audzēšanai L1 3.12.; 

4.3.2. 

52 26.09.2011 Andris 

Smudzis 

Kalna 

Krievlejas 

70420010086 Aronas apmeţošanu 8,0ha platībā un dīķu 

ierīkošanu 13 ha platībā 

L1 3.12.; 

4.3.2.; 

4.3.3. 

53 26.09.2011 Iveta Dobule Mētriľas 70420080152 Aronas apmeţot 1,8 ha ganību L1, NATURA 

2000 

3.12.; 

4.3.3. un 

XIII nodaļa 

54 26.09.2011 Ruta Verbiča Strautiľi 70420050097 Aronas izrakt dīķi zivju audzēšanai 0,5 ha, 

lauksaimniecības zemes 

apmeţošana 2,0ha , jo ir daļēji 

aizauguši, neaizbūvētas tranšejas 

L1, NATURA 

2000 

3.12.; 

4.3.2.; 

4.3.3. un 

XIII nodaļa 
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55 26.09.2011 Aira Pūce-

Freija 

Apogi 70420030005 Aronas lauksaimniecības zemes 

apmeţošanu stāvās nogāzēs, izrakt 

dīķi zivju audzēšanai, aitkopības 

paplašināšanai nepieciešams ēku, tai 

skaitā fermas un nojumes 

celtniecība, stacionārās kaltes 

novietne 

L1 3.12.; 

4.3.2.; 

4.3.3. 

56 26.09.2011 Elva Meiere Silenieki 70420080076 Aronas celt saimniecības ēku 80m2 un pirti 

50m2 

L1, NATURA 

2000 

3.12. un 

XIII nodaļa 

57 26.09.2011 Aivars 

Baravika 

Ģērķi 70420060112 Aronas apmeţošana 0,2ha platībā, dīķi 0,1 

ha platībā un 0,2ha applūdināt 

pļavu, fermas un saimniecības ēkas 

L1 3.12.; 

4.3.2.; 

4.3.3. 

58 26.09.2011 Aivars 

Baravika 

Ģērķi 70420060113 Aronas ? L1   

59 26.09.2011 Aivars 

Baravika 

Ģērķi 70900060021 Aronas dīķa ierīkošanu2,0 ha platībā L1 4.3.2. 

60 26.09.2011 Aivars 

Baravika 

Meţa kraujas 70420060008 Aronas apmeţošana 0,4ha platībā L1 4.3.2. 

61 26.09.2011 Aivars 

Baravika 

Meţa kraujas 70900060001 Aronas gar robeţu ezera malu 0,1 ha platībā 

iztīrīt meţa vidū ir vecu māju 

pamati, gribu atjaunot vasaras 

māju, ir arī pagrabs, kuru gribu 

atjaunot 

L1 3.12.; 

4.3.3.8) 

62 26.09.2011 Mirdza 

Martinova 

Austriľi 70420020145 Aronas lauksaimniecības zemes 

apmeţošanu, jo ir daļēji aizaugusi, 

grantaina, neauglīga 3,0 ha. 

L1 4.3.3. 

63 26.09.2011 Juris Miezājs Rapši 70420070012 Aronas zivju dīķu ierīkošana 0,8ha, 

apmeţošana, jo ir daļēji aizaudzēta, 

lopkopība 

L1, NATURA 

2000 

3.12.; 

4.3.2.; 

4.3.3. un 

XIII nodaļa 

64 26.09.2011 Aija Mauzure Bērziľmājas 70420060275 Aronas lauksaimniecības zemes 

apmeţošana grūti apstrādājama 

akmeľaina 4,57 ha 

L1 4.3.3. 

65 26.09.2011 Emīlija Nagle Masuļkalns 70420060178 Aronas apmeţot lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 2,1 ha 

L1 4.3.3. 
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66 26.09.2011 Emīlija Nagle Masuļkalns 70420060179 Aronas apmeţot lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 0,2 ha 

L1 4.3.3. 

67 26.09.2011 Dainis Cīrulis Salas-1 70860020016 Praulienas Lauksaimniecības zemes 

apmeţošana 3,20 ha platībā (robeţu 

plāna eksemplārā apvilkts ar 

sarkanu krāsu) 

L1, NATURA 

2000 

4.3.3. un 

XIII nodaļa 

68 26.09.2011 Dainis Cīrulis Salas 70010010286 Madonas 

pilsēta 

lauksaimniecības zemes 

apmeţošana pavisam 4,380 ha 

platībā (robeţu plāna eksemplārā 

atseviškie lauki 

3,13+0,15+0,1+0,4+0,6 apvilkti ar 

sarkanu krāsu) 

DA, M, L1, P, 

DzS1 

3.2.; 3.6.; 

3.10.; 

3.11.; 

3.12.; 

4.3.3. 

69 26.09.2011 Dainis Cīrulis Salas 70860050076 Praulienas aizaugušos lauksaimniecības zemes 

apmeţošana 0,225 ha platībā 

(robeţu plāna eksemplārā apvilkts 

ar sarkanu krāsu) 

L1 4.3.3. 

70   Sangvids 

Šķerbergs 

Pļavsīļi 70860140113 Praulienas 

pagasts 

Plānoto atļauto izmantošanu deerīgo 

izrakteľu iegūšanai(karjera 

izveidošanai) 

L1 4.3.4. 

71 25.09.2011 Maija 

Grāvīte 

Grodeskalni 70420010001 Aronas lauksaimniecības zemes 

apmeţošanu, jo ir daļēji aizaugusi 6 

ha 

L1 4.3.3. 

72 25.09.2011 Vita 

Stērniniece 

Caunītes 70420060163 Aronas apmeţot lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 4,1 ha platībā 

(1.zemes gabals) 

L1 4.3.3. 

73 25.09.2011 Inita 

Ceimere, 

Raimonds 

Tiltiľš, Olita 

Stērnieniece, 

Alfrēds 

Tiltiľš 

Kalvītes 70420050271 Aronas atjaunot robeţgrāvi 630m garumā 

ar s-bu"Nīgastes", atjaunot 

susinātājgrāvjus 520m garumā 

L1, NATURA 

2000 

2.1. un XIII 

nodaļa 

74 25.09.2011 Jānis Leitis Bukuri 70420080084 Aronas apmeţot lauksaimniecības zemi 2,7 

ha platībā 

L1, NATURA 

2000 

4.3.3. un 

XIII nodaļa 
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75 25.09.2011 Jānis Leitis Bukuri 70420080085 Aronas apmeţot lauksaimniecības zemi 6,1 

ha platībā 

L1, NATURA 

2000 

4.3.3. un 

XIII nodaļa 

76 25.09.2011 Dzidra 

Helēna Ķeire 

Audēji 70420060429 Aronas apmeţot lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 

kad.nr.70420060429 3,5 ha platībā 

L1 4.3.3. 

77 25.09.2011 Vilis Liepiľš Zemgaļi 70420050254 Aronas saskaľā ar robeţplānu 1. karjers 

0,5ha; 2.aizaugusi smilšaina 0,9 ha; 

3.aizaudzis apmeţojams 0,3 ha. 

L1, NATURA 

2000 

4.3.3.; 

4.3.4. un 

XIII nodaļa 

78 25.09.2011 Vilis Liepiľš Zemgaļi 70420050253 Aronas saskaľā ar robeţplānu 1.Dīķis, 

grava, kur nav iespējams apstrādāt 

apmēram 0,4 ha platībā; 

2.perspektīvā ceļama saimniecības 

ēka 0,5 ha 

L1, NATURA 

2000 

3.12.; 

4.3.2.; 

4.3.3. un 

XIII nodaļa 

79 25.09.2011 Vilis Liepiľš Zemgaļi 70420050252 Aronas saskaľā ar robeţplānu 1.esošā 

saimniecības ēka 

L1, NATURA 

2000 

3.12. un 

XIII nodaļa 

80 25.09.2011 Skaidrīte 

Kalniľa 

Lejas 

Kaľepēni 

70420060242 Aronas apmeţot lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi  1,6 ha platībā; 

0,2 ha platībā - dīķis 

L1 4.3.2.; 

4.3.3. 

81 25.09.2011 Skaidrīte 

Kalniľa 

Lejas 

Kaľepēni 

70420060243 Aronas apmeţot lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi  1,8 ha platībā 

L1 4.3.3. 

82 25.09.2011 Armands 

Igaunis 

Talejas 70620030002 Kalsnavas pirts celtniecība netālu no Talejas 

upes 

L1 3.12. 

83 25.09.2011 Inese 

Vilcāne 

Lejzemnieki 70420080075 Aronas Lauksaimniecības zemes 

apmeţošana, jo ir daļēji aizaugusi 

un akmeľaina 2,7ha 

L1, NATURA 

2000 

4.3.3. un 

XIII nodaļa 

84 25.09.2011 Inese 

Vilcāne 

Lejzemnieki 70420080074 Aronas jaunas dzīvojamās mājas un 

saimniecības ēku celtniecība 

L1, NATURA 

2000 

3.12. un 

XIII nodaļa 

85 25.09.2011 Anita Līga 

Beķere 

Daugavieši 70420060165 Aronas lauksaimniecība izmantojamo zemi 

pārvēst par zāģmateriālu 

uzglabāšanas laukumu 0,6ha platībā 

L1 3.12. 

86 25.09.2011 Inga 

Kļaviľa, 

Gravas 70420060123 Aronas transformēt lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi uz meţa zemi 

L1 4.3.3. 
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Ilona 

Raudupe 

87 25.09.2011 Inga 

Kļaviľa, 

Ilona 

Raudupe 

Gravas 70420060535 Aronas transformēt lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi uz meţa zemi 

L1 4.3.3. 

88 25.09.2011 Inese 

Vilcāne 

Lejzemnieki 70420080075 Aronas Lauksaimniecības zemes 

apmeţošana, jo ir daļēji aizaugusi 

un akmeľaina 2,7ha 

L1, NATURA 

2000 

4.3.3. un 

XIII nodaļa 

89 25.09.2011 Alfrēds 

Tiltiľš 

Bruľinieki 70420060005 Aronas apmeţot (dabiski aizaugušās) 

lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes 6,4 ha platībā 

L1 4.3.3. 

90 25.09.2011 Alfrēds 

Tiltiľš 

Bruľinieki 70420060194 Aronas apmeţot (dabiski aizaugušās) 

lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes 2,3 ha platībā 

L1 4.3.3. 

91 25.09.2011 Vilnis 

Korlašs 

Upes iela 70700070488 Ļaudona Lūdzu izskatīt iespēju noteikt Upes 

ielai Ļaudonas pagastā dzīvojamās 

zonas statusu. Iela ir ļoti šaura, blīvi 

apbūvēta. Šobrīd satiksme pa ielu ir 

bīstama iedzīvotājiem, īpaši maziem 

bērniem, jo pa ielu kursē lielgabarīta 

meţa mašīnas un vieglās 

automašīnas, kas pārsniedz atļauto 

ātrumu 

TR ??? 

92 25.09.2011 Uldis Popovs Ipuči 70420100716 Aronas dārzkopība, tai skaitā daudzgadīgie 

stādījumi, siltumnīcas (2), 25m2 ēka 

(nākotnē), terotrija ieţogota, 

privātīpašums 

DzS2 3.2.4. 

93 25.09.2011 Uldis Popovs ? 70420100863 Aronas daļa no zemes gabaliem (zem 

līnijām), kas piekļaujas īpašumam 

70420100716, no trīs pusēm sēti 

zālāji, sīpolpuķu stādījumi, bez 

celtniecības (nomas zeme) 

DzS2 3.2.4. 
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94 25.09.2011 Uldis Popovs ? 70420100865 Aronas daļa no zemes gabaliem (zem 

līnijām), kas piekļaujas īpašumam 

70420100716, no trīs pusēm sēti 

zālāji, sīpolpuķu stādījumi, bez 

celtniecības (nomas zeme) 

DzS2 3.2.4. 

95 25.09.2011 Uldis Popovs ? 70420100855 Aronas tikai sētā zāliena pļaušana - plānotā 

izmantošana 

DzS2 3.2.4. 

96 25.09.2011 Anita 

Baumane 

Grantiľi 70420060338 Aronas esmu iznomājusi zemi 0,4996 ha 

SIA "Bite Latvija" uz kuras ir uzcelts 

bāzes stacijas tornis, kurš nav 

iezīmēts esošajā terotorijas 

plānojumā. 

L1 2.1.; 3.12. 

97 25.09.2011 Marta Nagle Purviľi 70420060502 Aronas dzīvojamās ēkas, pirts, garāţa un 

ugunsdzēsības dīķa izveidošanu 0,5 

ha platībā. 

L1 3.12.; 

4.3.2. 

98 25.09.2011 Voldemārs 

Naglis 

Bikas 70420060031 Aronas ierīkot smilts - grants karjeru 2,3 

ha. 

R 3.7. 

99 25.09.2011 Jānis Rozītis Dambīši 70420080025 Aronas grunts, smilts karjera ierīkošana L1, NATURA 

2000 

3.12.; 

4.3.4. un 

XIII nodaļa 

100 25.09.2011 Jānis Rozītis Dambīši 70420080026 Aronas grunts, smilts karjera ierīkošana L1, NATURA 

2000 

3.12.; 

4.3.4. un 

XIII nodaļa 

101 25.09.2011 Didzis Polna, 

SIA "Vītols 

M"valdes 

loceklis 

Vīgantes 70420060071 Aronas Rūpnieciskās raţošanas apbūve L1 3.12. 

102 25.09.2011 Ilmārs 

Pavārs 

Kalna Bebri 70420090042 Aronas laiksaimniecības zemes 

apmeţošanu, jo ir daļēji aizaugusi 

un akmeľaina - 8,3ha; izrakt dīķi 

zivju audzēšanai 0,5 ha 

L1 4.3.2.; 

4.3.3. 
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103 25.09.2011 Evita 

Midega-

Verra 

  70010010368 Madonas 

pilsēta 

lūdzu paredzēt madonas pilsētas 

Teritorijas plānojumā Evitas Midegas 

Verras p.k. 110678-13609 

piederošajam īpašumam Meţa ielā 

21 ar kad.nr.7001-001-0368 iespēju 

perspektīvē iemērīt un iegādāties 

papildus zemes gabalu 400 m2, kas 

pagaidu lietošanā piešķirts ar 

Madonas pilsētas Domes lēmumu, 

otrās kārtas saimniecības ēkas 

projekta īstenošanai 

DzS1 3.2. 

104 25.09.2011 Pēteris 

Grava 

Dzelzavieši 70760030017 Mētrienas Lauksaimniecības zemi transformēt 

par meţa zemi, t.i., paredzēt 

meţsaimniecisku izmantošanu 

L1 4.3.3. 

105 25.09.2011 Pēteris 

Grava 

Dzelzavieši 70760030039 Mētrienas Lauksaimniecības zemi transformēt 

par meţa zemi, t.i., paredzēt 

meţsaimniecisku izmantošanu 

L1 4.3.3. 

106 25.09.2011 Pēteris 

Grava 

Dzelzavieši 70760030041 Mētrienas Lauksaimniecības zemi transformēt 

par meţa zemi, t.i., paredzēt 

meţsaimniecisku izmantošanu 

L1 4.3.3. 

107 25.09.2011 SIA 

Gemantus 

Jāľkalni 70680170103 Liezēres derīgo izrakteľu vieta L1 4.3.4. 

108 25.09.2011 SIA 

Gemantus 

Jāľkalni 70680170105 Liezēres derīgo izrakteľu vieta L1 4.3.4. 

109 25.09.2011 Ingrīda 

Zosāre; 

kont.pers. 

Vilnis Zosārs 

29196184 

Lejas Buģētāji 70460010022 Bērzaunes pie esošās dzīvojamās mājas - 

saimniecības ēku; dīķis; guļbūves 

pirts un saimniecības ēka ar 

piebraucamo ceļu; lauku zemes 

samazinājums - meţa zemes 

palielinājums 

L1 3.12.; 

4.3.3. 

110 25.09.2011 Valdis Broks Dāmireva 70760020043 Mētrienas derīgo izrakteľu ieguvi, 

apmeţojamās platības, savrupmāju 

dzīvojamās apbūves teritorija, 

raţošanas objektu un noliktavu 

apbūves teritorija 

R 3.7. 
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111 25.09.2011 Valdis Broks Līcīši 70760020005 Mētrienas apmeţojamās platības R 3.7. 

112 25.09.2011 SIA Siltuma 

loģistika 

Normunds 

Randars 

Ezeraļi 70620060022 Kalsnavas zemes lietošanas veida izmaiľas 

vēju ģeneratoru uzstādīšanai 

TA 3.9. 

113 25.09.2011 Mairita 

Bondare 

Lejasšķēļi 70860150087 Praulienas lauksaimniecības zemē rakt dīķi, 

atbilstoši klāt pievienotajai skicei; 

pārējā platībā LS zemēs paredzēt 

meţsaimniecisku izmantošanu un 

meţa zemēs paredzēt 

lauksaimniecisku izmantošanu  

L1 4.3.2.; 

4.3.3. 

114 25.09.2011 Jānis 

Macijevskis 

Jasmīni 70700040115 Ļaudona atpūtas vietas ierīkošana un ainavas 

veidošana ar sekojošām darbībām: 

volejbola laukuma izbūve (nopļaujot 

zāli un ierokot stabus), ugunskura 

vietas izveide, soliľu novietošanu 

pie ugunskura, atseviškās vietās 

atpūtas soliľu novietošanu gar upi, 

tualetes izbūvi, nojumes izbūvi, 

pārvietojamā treilera novietošanu, 

ceļa uzlabošanas iespēju, taciľu 

izveidi tās izpļaujot, koka laipas 

uzbūvi, laivu pieturvieta, peldvietas 

iekārtošanu, rotaļu laukuma izveidi. 

L1, NATURA 

2000 

3.12. un 

XIII nodaļa 

115   Sangvids 

Šķerbergs, 

Dainis 

Āboliľš 

Egļukalns 70460090253 Bērzaunes derīgo izrakteľu ieguves teritorija; 

karjera ierīkošana 

(23.10.2008.Bērzaunes pagasta 

padomes lēmums "Par karjera 

izveides "Egļukalnā" un "Ozolzaros" 

Bērzaunes pagastā, Madonas rajonā, 

publisko apspriešanu"(prot.Nr,11, 

2.2.p.)) 

L1 4.3.4. 
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116   Sangvids 

Šķerbergs, 

Dainis 

Āboliľš 

Ozolzari 70460090161 Bērzaunes derīgo izrakteľu ieguves teritorija; 

karjera ierīkošana 

(23.10.2008.Bērzaunes pagasta 

padomes lēmums "Par karjera 

izveides "Egļukalnā" un "Ozolzaros" 

Bērzaunes pagastā, Madonas rajonā, 

publisko apspriešanu"(prot.Nr,11, 

2.2.p.)) 

L1 4.3.4. 

117   Andris 

Ozoliľš 

Ceļmalas 70460010030 Bērzaunes Lauksaimniecības zemi uz meţa 

zemi, ~0,9ha atstāt aramzemi 

(saskaľā ar robeţplānu) 

L1, NATURA 

2000 

4.3.3. un 

XIII nodaļa 

118   Andris 

Ozoliľš 

Ceļmalas 70460010031 Bērzaunes Lauksaimniecības zemi uz meţa 

zemi, ~0,6ha atstāt 

lauksaimniecības zemi (saskaľā ar 

robeţplānu) 

L1, NATURA 

2000 

4.3.3. un 

XIII nodaļa 

119   Andris 

Ozoliľš 

Ceļmalas 70460010032 Bērzaunes Purva zemi uz meţa zemi, 1,2ha 

atstāt lauksaimniecības zemi 

(saskaľā ar robeţplānu) 

L1, NATURA 

2000 

4.3.3. un 

XIII nodaļa 

120   Andris 

Ozoliľš 

Ceļmalas 70460010033 Bērzaunes Krūmājus uz meţa zemi, 1,2ha 

atstāt lauksaimniecības zemi 

(saskaľā ar robeţplānu) 

L1, NATURA 

2000 

4.3.3. un 

XIII nodaļa 

121   Andris 

Ozoliľš 

Dibeni 70460080046 Bērzaunes Lauksaimniecības zemi uz meţa 

zemi 

L1, NATURA 

2000 

4.3.3. un 

XIII nodaļa 

122   Aina 

Karavaičuka 

Upmaļi 70460070016 Bērzaunes Lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes transformāciju par meţa zemi 

6 ha platībā. Lūdzu izsniegt izziľu, 

vai ir nepieciešamas speciālas 

atļaujas projekta "Lauksaimniecībā 

neizmantojamās zemes 

apmeţošana" īstenošanai. Izziľa 

paredzēta iesniegšanai Lauku 

atbalsta dienesta reģionālās 

lauksaimniecības pārvaldē. 

L1 4.3.3. 
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123   Aina 

Karavaičuka 

Upmaļi 70460070056 Bērzaunes Lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes transformāciju par meţa zemi 

2,4 ha platībā. Lūdzu izsniegt izziľu, 

vai ir nepieciešamas speciālas 

atļaujas projekta "Lauksaimniecībā 

neizmantojamās zemes 

apmeţošana" īstenošanai. Izziľa 

paredzēta iesniegšanai Lauku 

atbalsta dienesta reģionālās 

lauksaimniecības pārvaldē. 

L1 4.3.3. 

124   Jānis 

Karavaičuks 

Inces 70460070094 Bērzaunes Lūdzu apstiprināt, ka iecere apmeţot 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

ar kad.nr.70460070094, 7,4ha 

platībā "Incēs", Bērzaunes pagastā, 

Madonas novadā, atbilst noteiktajai 

atļautajai teritorijas izmantošanai. 

L1 4.3.3. 

125   Ginta 

Rundāne 

Āķīši 70680020042 Liezēres Lūdzu mainīt lietošanas mērķi no 

apbūves zemes uz piemājas 

saimniecības zemi 

L1 3.12. 

126   Raimonds 

Tiltiľš 

Ogrītes 70420020041 Aronas daļu platības 4,8 ha (robeţplānā 

atzīmēts) apmeţot, ieplānot atļauto 

izmantošanu - meţsaimniecība 

L1 4.3.3. 

127   Eduards 

Sīmanis 

Saliľas 70420050161 Aronas Esošais lietošanas mērķa kods - 

1001 - rūpnieciskās raţošanas 

apbūve. Zemes gabalu 0,95 ha 

platībā aizľem krūmāji un 0,26 ha 

ūdens. Nākotnē iecerējis paplašināt 

dīķi, ierīkot peldvietu, iekopt sakľu 

dārzu un iedēstīt augļu kokus, tāpēc 

lūdzu, veicot teritoriālā plānojuma 

grozījumus, manam īpašumam 

ieplānot atļauto izmantošanu - 

lauksaimniecība, kods 0101. 

L2 3.12. 

128   Eduards 

Sīmanis 

Celtnieki 70420050260 Aronas arī jāmaina uz 0601 (pievienots tikai 

robeţplāns) 

R 3.7. 
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129   Reicis Aldis Ceplis 70420050027 Aronas daļēji apmeţot lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 5 līdz 8 ha platībā 

no kopējās zemes platības, kas ir 17 

ha. Tāpat vēlos ierīkot dīķi, gan ar 

mērķi audzēt zivis, gan ūdeni 

izmantot aitām lauksaimniecības vai 

augļkopības vajadzībām 

L1 3.12.; 

4.3.2.; 

4.3.3. 

130   Līga Broka, 

Jānis 

Stafeckis 

Kalnazīles 1 70860050008 Praulienas Paredzēt minimālo atdalāmo platību 

1 ha 

L1 3.12.5. 

131   Līga Broka, 

Jānis 

Stafeckis 

Kalnazīles 1 70860050009 Praulienas Paredzēt minimālo atdalāmo platību 

1 ha 

L1 3.12.5. 

132 11.11.2011 Vija Kozlova Niedrītes 70700030092 Ļaudonas lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

izmantot meţa ieaudzēšanai. Šī 

platība netiek izmantota 

lauksaimnieciskajai darbībai 

L1 4.3.3. 

133 23.11.2011 SIA "R 

Saltus" 

Vilces 1 70700140001 Ļaudonas Paredz zemes izmantošanu 

meţsaimniecībai visā īpašuma 

platībā, t.i. 63.6ha. 

L1 4.3.3. 

134 07.12.2011 Velta Apsīte Kamatauskas 

2 

70860150038 Praulienas lauksaimniecisko izmantošanu 

mainīt uz meţsaimniecisko 

izmantošanu 2ha platībā un uz 

dolomīta karjera ierīkošanu 3ha. 

L1 4.3.3. 

135 29.11.2011 Kārlis 

Strēlnieks 

Alkšľi 70680090114 Liezēres Visu iespējamo L1 4.3.4. 

136 29.11.2011 Kārlis 

Strēlnieks 

Malas Kurmi 70680090073 Liezēres Visu iespējamo L1 3.12. 

137 29.11.2011 Jānis 

Strēlnieks 

Juriľkalns 70680090016 Liezēres Visu iespējamo L1 3.12. 

138     Juriľkalns 70680090017 Liezēres Visu iespējamo L1 3.12. 

139 29.11.2011 Andris 

Strēlnieks 

Kalna Dzeľi 70680090004 Liezēres Visu iespējamo L1 3.12. 

140 29.11.2011 Andris 

Strēlnieks 

Peľi 70680090037 Liezēres Visu iespējamo L1 3.12. 
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141 29.11.2011 Mārtiľš Ķure Stiepuči 70760020084 Mētrienas  Lauku sētas, viesu mājas (tūrisma 

obj.) apbūve 

L1 3.12. 

142 29.11.2011 Nora Irbe Straumēni 70760010031 Mētrienas  dzīvojamās ēkas un palīgēkas 

būvniecība, t.i., LS zemē vēlas būvēt 

vēl vienu dzīvojamo māju. 

L1 3.12. 

143 29.11.2011 Andris 

Garančs 

Ziedu iela 9 70010010306 Madona no ZD uz SDz DzS1 3.2. 

144 29.11.2011 Lauris 

Grudulis 

Lejasskola 70760080374 Mētrienas  Rekonstruējamā dzīvojamās māja 

un pirts jaunbūve būtu paredzēts 

komercdarbībai - viesu uzľemšanai 

un laivu piestātnes ierīkošanai.  

L1 3.12. 

145 08.12.2011 AS Moda 

Kapitāls 

Gaiziľi 70960070058   no Meţsaimniecība un 

Lauksaimniecība uz ieguves 

rūpniecība un karjeru izstrāde (kods 

0401) 

L1, NATURA 

2000 

4.3.3.; 

4.3.4. un 

XIII nodaļa 

146 22.12.2011 Gundars 

Vāveriľš 

Joksti 70700020083 Ļaudonas No lauksaimniecības zemes uz meţa 

zami (apmeţošanu) un dīķu 

ierīkošanu (pēc klāt pievienotās 

shēmas). 

L1 4.3.3.; 

4.3.4. 

147 27.12.2011 Gundars 

Vāveriľš 

Joksti 70700020084 Ļaudonas No lauksaimniecības zemes uz meţa 

zami (apmeţošanu) un dīķu 

ierīkošanu (pēc klāt pievienotās 

shēmas). 

L1 4.3.3. 

148 29.12.2011 Dace 

Kreicberga 

Lejas Rubeľi 70860050061 Praulienas ...kas paredz: Meţs - 1.3ha, dīķis - 

0.4ha, malkas šķūnis, garāţa, pirts 

(skatīt plānu) 

L1 3.12.; 

4.3.2.; 

4.3.3. 

149 05.01.2012 Sarmīte 

Buceniece 

Milasbrieţi 70700070178 Ļaudonas Lauksaimniecības zemi transformēt 

par meţa zemi 

L1 4.3.3. 

150 05.01.2012 Valdis 

Beļaunieks 

Piedriksnas 70700110094 Ļaudonas Lauksaimniecības zemi transformēt 

par meţa zemi 

L1 4.3.3. 

151 11.01.2012 Osvalds 

Ivāns 

Eglītes 70860160034 Praulienas pagraba celtniecībai, dīķa rakšanai,  L1 3.12.; 

4.3.2. 
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152     Eglītes 70860010055 Praulienas dīķu rakšanai L1, NATURA 

2000 

4.3.2. un 

XIII nodaļa 

153     Purvakalns 70420040024 Aronas dīķu rakšanai L1 4.3.2. 

154 11.01.2012 Sarmīte 

Ivāne 

Kalna Šķēļi 70860150084 Praulienas klēts atjaunošana L1 3.12. 

155     Kalna Šķēļi 70860150102 Praulienas Karjera izveide un dīķa izveide L1 4.3.2.; 

4.3.4. 

156 11.01.2012 Oskars Ivāns Eglaines 70860010014 Praulienas dīķu rakšanai L1, NATURA 

2000 

4.3.2. un 

XIII nodaļa 

157     Eglaines 70860090100 Praulienas Saimniecības ēku celtniecība L1 3.12. 

158 24.01.2012 

un 

26.09.2011 

Andrejs 

Vasiļjevs 

Klaucmaľi 70900030057 Sarkaľu no lauksaimniecības zemes uz 

apbūves zemi. Paredzēts būvēt 

kokapstrādes raţotni un 

koģenerācijas staciju 

L1 3.12.10) 

159 24.01.2012 Andrejs 

Vasiļjevs 

Meţkungi 70900060042 Sarkaľu no lauksaimniecības un meţa zemes 

uz lietošanas mērķi, lai izveidotu 

zivju audzētavu 

L1 3.12. un 

4.3. sadaļa 

160 24.01.2012 

un 

26.09.2011 

Andrejs 

Vasiļjevs 

Muiţkungi 70900060098 Sarkaľu veikt apbūvi īpašumā un izveidot 

viesu māju ar rekreācijas iespējām 

L1 3.12. 

161 14.02.2012 I. Miķelsons   70460080174 Bērzaunes 

pagasts 

 Paredzēt JPDz L2, L1   

162 14.02.2012 I. Miķelsons   70460080199 Bērzaunes 

pagasts 

 Paredzēt JPDz P   

163 14.02.2012 I. Miķelsons   70460080201 Bērzaunes 

pagasts 

 Paredzēt JPDz DzM   

164 14.02.2012 I. Miķelsons   70460080360 Bērzaunes 

pagasts 

 Paredzēt DzS DzM   

165 14.02.2012 I. Miķelsons   70460080168 Bērzaunes 

pagasts 

 Paredzēt DzS DA   
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166 14.02.2012 I. Miķelsons   70460080380 Bērzaunes 

pagasts 

 Paredzēt DzS DzS2   

167 14.02.2012 I. Miķelsons   70460090106 Bērzaunes 

pagasts 

 Paredzēt JPDz DzM   

168 14.02.2012 I. Miķelsons   70460090263 Bērzaunes 

pagasts 

 Paredzēt JPDz L2   

169 14.02.2012 I. Miķelsons   70460090110 Bērzaunes 

pagasts 

 Paredzēt JPDz DA   

170 14.02.2012 I. Miķelsons   70460090251 Bērzaunes 

pagasts 

 Paredzēt JPDz DA   

171 27.03.2012 Guna 

Serţāne 

Algani 70760010032 Mētrienas 

pagasts 

PLānoto (atļauto) izmantošanu, kas 

paredz galveno saimniecisko darbību 

meţsaimniecība. 

Lauksaimniec.izmantojamās zemes 

platība aizľem nelielu daļu terit., tās 

ir mitras, krūmainas pļavas, nav 

meliorētas, perspektīvē paredzētas 

apmeţošanai 

L1 4.3.3. 

172 27.03.2012 Guna 

Serţāne 

Bērzi 70760010036 Mētrienas 

pagasts 

kas paredz galveno saimniecisko 

darbību 

meţsaimniecība.Lauks.izmantojamās 

zemes platība aizľem nelielu daļu 

terit., tā nav meliorēta, 5 ha jau 

dabīgi apmeţojušies(pasūtīta jauna 

meţa taksācija).Atlikušās pļavas nav 

piemērotas lauksiamnieciskai 

izmantošanai un klasificējamas kā 

lauces,kas perspektīvē 

apmeţojamas. 

L1 4.3.3. 
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173 10.04.2012 Juris Rudens Sila pakuļi 1 70860140101 Praulienas 

pagasts 

lauksaimniecībā izmantojamo 2.2 ha 

2.zemes gabalā transformēt meţā, 

jo šajā platībā pēdējo 30 gadu laikā 

tā lauksaimniecībā nav izmantota un 

uz tās izveidojusies meţa 

jaunaudze. 

L1 4.3.3. 

174 10.04.2012 I. Miķelsons   70460080216 Bērzaunes 

pagasts 

 Lūdz teritorijas plānojumā iekļaut 

apbūvētas teritorijas 

  

  

  

DzS2   

175 10.04.2012 I. Miķelsons   70460080218 Bērzaunes 

pagasts 

DzS2   

176 10.04.2012 I. Miķelsons   70460080219 Bērzaunes 

pagasts 

DzS2   

177 10.04.2012 I. Miķelsons   70460080038 Bērzaunes 

pagasts 

DzS2   

178 28.04.2012 Zenta 

Stumpe 

Ievziedi 70700070356 Ļaudonas 

pagasts 

lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes transformāciju par meţa zemi 

L2 3.12.21) 

179 28.04.2012 Sandra 

Zavale 

Mauriľpūcītes 70700100063 Ļaudonas 

pagasts 

laiuksaimniecībā izmantojamās 

zemes transformāciju par: 1) meţa 

zemi-2.5 ha platībā 2)ūdens 

ľemšanas vieta (zeme zem 

ūdeľiem) - 0,8 ha platībā 

L1 4.3.2.; 

4.3.3. 

180 28.04.2012 Māris 

Rezgoriľš 

Saulrieti 70700020144 Ļaudonas 

pagasts 

transformēt skicē krāsoto 

lauksaimniecības zemi  un noteikt tai 

zemes lietošanas veidu "meţs" 

L1 4.3.3. 

181 28.04.2012 Jānis Urţa Madaras 70700080044 Ļaudonas 

pagasts 

lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes transformāciju par meţa zemi 

5,9 ha 

L1 4.3.3. 

182 28.04.2012 Jānis Urţa Madaras 70700140050 Ļaudonas 

pagasts 

lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes transformāciju par meţa zemi 

5,3 ha 

L1 4.3.3. 
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183 28.04.2012 Ļaudonas 

Romas 

katoļu 

draudze, 

Anita 

Dundure 

  70700070444 Ļaudonas 

pagasts 

transformēt kapsētu teritoriju; 

0907:kapsētu teritorijas un ar tā, 

saistīto cer.ēku un 

kremat.apbūve.Minētā zemes 

gabalā, ľemot vērā tā atrašanos 

blakus Pārupes vecajiem kapiem 

izveidot kapliču,kuras uzcelšana būs 

atkarīga no vairākiem apstākļiem 

(t.sk.naudas līdzekļiem) 

DA1 3.10. 

184 28.04.2012 Ilze 

Dreimane 

Rudmieses 70700070214 Ļaudonas 

pagasts 

zemes transformāciju uz 0503: 

sportam un atppūtai aprīkotas dabas 

teritorijas 

P 3.6. 

185 08.05.2012 Dainida 

Gruznova 

Āres 70860030050 Praulienas 

pagasts 

apmeţot 6,6 ha kopā L1, NATURA 

2000 

4.3.3. un 

XIII nodaļa 

186 08.05.2012 Dainida 

Gruznova 

Āres 70860060072 Praulienas 

pagasts 

apmeţot 6,6 ha kopā L1 4.3.3. 

187 14.05.2012 Inese Vīle - 

Bērziľa 

Vidiľi 70960010053 Vestienas 

pagasts 

vēja parka ierīkošanu, tas ir uzstādīt 

divus vēja ģeneratorus ar jaudu 

200-300 kW ar kopējo jaudu no 

400-600 kW. 

L1, NATURA 

2000 

3.12. un 

XIII nodaļa 

188 16.05.2012 Lana 

Grīnvalde 

Oši 70500040118 Dzelzavas 

pagasts 

lauksaimniecībā izmantojamo zemju 

apmeţošanu 0,1 ha platībā 

L1 4.3.3. 

189 16.05.2012 Aldis 

Grīnvalds 

Ieviľas 70500070069 Dzelzavas 

pagasts 

Lauksaimniecībā neizmantojamo 

zemju apmeţošanu 1.2 ha 

L1 4.3.3. 

190 16.05.2012 Aldis 

Grīnvalds 

Ieviľas 70500070070 Dzelzavas 

pagasts 

Lauksaimniecībā neizmantojamo 

zemju apmeţošanu 0.2 ha 

L1 4.3.3. 

191 22.05.2012 Ēriks Branka Kalna 

Dubultēni 

70740020026 Mārcienas 

pagasts 

meţsaimniecisko darbību atbilstoši 

pievienotajam plānam 

L1 4.3.3. 

192 22.05.2012 Ēriks Branka Kalna 

Dubultēni 

70740020027 Mārcienas 

pagasts 

meţsaimniecisko darbību atbilstoši 

pievienotajam plānam 

L1 4.3.3. 
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193 24.05.2012 Pēteris 

Šerenda 

Aizpurves 70860100072 Praulienas 

pagasts 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

nogabalā Nr.2 ar kopējo platību 

5.6ha apstādīt ar eglītēm 1,7 ha,jo 

tajā jau daļēji ir iesējušies bērzi, 

egles, priedes,alkšľi. Platība 0,1 ha 

un 0,8ha pēc meţa inventarizācijas 

atzinuma ir bērzu jaunaudzes-15 

gadus vecas.Nogabalā Nr.2 ar 

kopējo platību 5,6ha 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

bez kokiem, krūmiem ir 3 ha.  

L1 4.3.3. 

194 24.05.2012 Andrejs 

Benne 

Purnavieši 70700020073 Ļaudonas 

pagasts 

visas platības apmeţošana L1 4.3.3. 

195 21.06.2012 Vides 

pārraudzības 

valsts birojs 

  70680120122 Liezēres 

pagasts 

 Saglabāt valsts meţu teritoriju VALSTS 

MEZU 

KVARTALS 

  

196 25.06.2012 Valda 

Aroniete 

Kalnkalēji 70420080001 Aronas 

pagasts 

ceļa izbūvi no lielceļa Zalgauska-

Migļi līdz Utķurmājām. Ceļa trase iet 

cauri īpašumiem Kalnkalēji, Ţagari, 

Jaunţagari, Mētras, Utķuri.Minētā 

ceļa izbūvē ir ieinteresēti visi šo 

teritoriju īpašnieki.Pielikumā ir 

vienošanās. 

L1, NATURA 

2000 

  

197 25.06.2012 Valda 

Aroniete 

Ţagari 70420080171 Aronas 

pagasts 

ceļa izbūvi no lielceļa Zalgauska-

Migļi līdz Utķurmājām. Ceļa trase iet 

cauri īpašumiem Kalnkalēji, Ţagari, 

Jaunţagari, Mētras, Utķuri.Minētā 

ceļa izbūvē ir ieinteresēti visi šo 

teritoriju īpašnieki.Pielikumā ir 

vienošanās. 

L1, NATURA 

2000 

  

198 25.06.2012 Valda 

Aroniete 

Jaunţagari 70420080247 Aronas 

pagasts 

ceļa izbūvi no lielceļa Zalgauska-

Migļi līdz Utķurmājām. Ceļa trase iet 

cauri īpašumiem Kalnkalēji, Ţagari, 

Jaunţagari, Mētras, Utķuri.Minētā 

ceļa izbūvē ir ieinteresēti visi šo 

teritoriju īpašnieki.Pielikumā ir 

L1, NATURA 

2000 
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vienošanās. 

199 25.06.2012 Valda 

Aroniete 

Griezes 70420080124 Aronas 

pagasts 

ceļa izbūvi no lielceļa Zalgauska-

Migļi līdz Utķurmājām. Ceļa trase iet 

cauri īpašumiem Kalnkalēji, Ţagari, 

Jaunţagari, Mētras, Utķuri.Minētā 

ceļa izbūvē ir ieinteresēti visi šo 

teritoriju īpašnieki.Pielikumā ir 

vienošanās. 

L1, NATURA 

2000 

  

200 25.06.2012 Valda 

Aroniete 

Utķuri 70420080045 Aronas 

pagasts 

ceļa izbūvi no lielceļa Zalgauska-

Migļi līdz Utķurmājām. Ceļa trase iet 

cauri īpašumiem Kalnkalēji, Ţagari, 

Jaunţagari, Mētras, Utķuri.Minētā 

ceļa izbūvē ir ieinteresēti visi šo 

teritoriju īpašnieki.Pielikumā ir 

vienošanās. 

L1, NATURA 

2000 

  

201 25.06.2012 Valda 

Aroniete 

Mētras 70420080213 Aronas 

pagasts 

ceļa izbūvi no lielceļa Zalgauska-

Migļi līdz Utķurmājām. Ceļa trase iet 

cauri īpašumiem Kalnkalēji, Ţagari, 

Jaunţagari, Mētras, Utķuri.Minētā 

ceļa izbūvē ir ieinteresēti visi šo 

teritoriju īpašnieki.Pielikumā ir 

vienošanās. 

L1, NATURA 

2000 

  

202 26.06.2012 Jānis 

Jankavs 

Kuilīši 70960090013 Vestienas plānoto (atļauto) izmantošanu, kas 

paredz ēku restaurāciju, dīķa 

rakšanu, dzīvojamās ēkas 

būvniecību. 

L1, NATURA 

2000 

3.12. un 

XIII nodaļa 

203 17.07.2012 Juris 

Prusakevičs 

Vecdieviľi 70700070041 Ļaudonas 

pagasts 

transformēt meţa zemi 1,1ha platībā 

par zemi zem ūdeľiem.Pielikumā 

transformējamās meţa zemes 

robeţu nospraušanas 

akts.transformācijai paredzamo 

zemju aprēķini. 

L1 4.3.2. 



 

70 

204 25.07.2012 Zoja 

Jegorova 

Silkalni 70860060052 Praulienas 

pagasts 

4,8 ha lauksaimniecības zemes 

apmeţošanu 

L1 4.3.3. 

205 02.08.2012 SIA "MS 

BIZNESS" 

Dumpu iela 

21 

70010011742 Madona Lūdzam atsaukt 2012.gada 27.jūlija 

iesniegumu.plānoto ielu projektēt pa 

esošo ceļu(skici skatīt 

4.pielikumā)un daļu no šobrīd 

plānotās dabas teritorijas (ZD) 

notiekt kā savrupmāju (ģimenes 

māju) apbūves teritoriju (SDz). Skici 

skatīt 5.pielikumā). 

DzS1, DA 3.2.; 3.10. 

206 01.08.2012 Rūta 

Raginska-

Repše 

Punēni 70680110065 Liezēres 

pagasts 

SIA "Prunus Silva" pievienojas AS 

"Hercogiste" Madonas pašvaldībā 

iensiegtajam 2012.gada 31.jūlija 

priekšlikumiem par "Hercogiste Eko-

Projekta" ievērtēšanu jauno 

pašvaldības attīstības plānošanas 

dokumentu kontekstā.SIA "Prunus 

Silva" neiebilst "Hercogiste Eko-

Projekta" izstrādei un uzskata, ka tā 

realizēšana veicinās Madonas 

novada ilgtspējīgu attīstību. 

L1 3.12.; 

4.1.1. 

207 21.08.2012 Kārlis Blūms Vilces-1 70700140001 Ļaudonas 

pagasts 

plānoto (atļauto) izmantošanu - 

meţsaimniecību.Vēlās veikt apzinātu 

kvalitatīva meţa ieaudzēšanu. 

L1 4.3.3. 

208   Juris 

Jātnieks 

Jātnieki 70420010100 Aronas 

pagasts 

Lūdzu paredzēt apmeţot 

lauksaimniecības zemes, kas atrodās 

ārpus LAD notiektajiem lauku 

blokiem 

L1 4.3.3. 

209   Inta Vītoliľa Liepārītes 70420030086 Aronas lūdzu atļauju transformēt 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

2,2 ha platībā par zemi ar lietošanas 

mērķi - 0401 - derīgo izrakteľu 

ieguves teritorijas pēc pievienotās 

shēmas 

L1 4.3.3.; 

4.3.4. 

210   AS 

Hercogiste 

Knibas 70680100005 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 
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211   AS 

Hercogiste 

Purmaļi 70680100014 Liezēres 

pagasts 

jāskatās orģinālā L1 3.12. 

212   AS 

Hercogiste 

Purmaļi 70680100015 Liezēres 

pagasts 

jāskatās orģinālā L1 3.12. 

213   AS 

Hercogiste 

Liepziedi 70680100017 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

214   AS 

Hercogiste 

Bārbeles 70680100021 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

215   AS 

Hercogiste 

Gravas muiţa 70680100023 Liezēres 

pagasts 

jāskatās orģinālā L1, DzM, P 3.3.; 3.6.; 

3.12. 

216   AS 

Hercogiste 

Gravas muiţa 70680100023 Liezēres 

pagasts 

jāskatās orģinālā L1, P 3.6.; 3.12. 

217   AS 

Hercogiste 

Mazpriedīte 70680100029 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

218   AS 

Hercogiste 

Zeltiľi 70680100032 Liezēres 

pagasts 

jāskatās orģinālā L1 3.12. 

219   AS 

Hercogiste 

Rudzupuķes 70680100043 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

220   AS 

Hercogiste 

Ceimeres 70680100053 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

221   AS 

Hercogiste 

Kraujas 70680100055 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

222   AS 

Hercogiste 

Aptekas 70680100060 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

223   AS 

Hercogiste 

Aptekas 1 70680100061 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

224   AS 

Hercogiste 

Lazdiľi 70680100063 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

225   AS 

Hercogiste 

Lejas-Zapa 70680100064 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 
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226   AS 

Hercogiste 

Lazdiľi 70680100065 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

227   AS 

Hercogiste 

Pūpēţi 70680100067 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

228   AS 

Hercogiste 

Ķērpji 70680100072 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

229   AS 

Hercogiste 

Rozītes 70680100083 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

230   AS 

Hercogiste 

Āboliľi 70680100103 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

231   AS 

Hercogiste 

Brūklenes 70680100104 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

232   AS 

Hercogiste 

Šķerbergi 70680100106 Liezēres 

pagasts 

jāskatās orģinālā P 3.6. 

233   AS 

Hercogiste 

Dunduriľi 70680100107 Liezēres 

pagasts 

Mainīt teritorijas plānoto 

(atļauto)izmantošanu no DzS uz P, 

pamatojoties uz šīs teritorijas 

stratēģisko novietojumu attīstības 

ieceres kontekstā. Saglabāt 

nosacījumus par maks.apbūves 

blīvumu atkarībā no apbūves tipa, 

maks.stāvu skaitu - 3 un 

maks.apbūves augstumu - 12 m, un 

nepalielinot min.jaunizveidojamā 

zemesgabala platību - 1200m2 

P 3.6. 

234   AS 

Hercogiste 

Mārsili 70680100113 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

235   AS 

Hercogiste 

Aptekas 1 70680100116 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

236   AS 

Hercogiste 

Upenes 70680110017 Liezēres 

pagasts 

jāskatās orģinālā P, L1 3.6.; 3.12. 
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237   AS 

Hercogiste 

Upenes 70680110020 Liezēres 

pagasts 

jāskatās orģinālā P, L1 3.6.; 3.12. 

238   AS 

Hercogiste 

Kalna Makaiľi 70680110023 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

239   AS 

Hercogiste 

Ābeles 70680110025 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

240   AS 

Hercogiste 

Rozītes 70680110029 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

241   AS 

Hercogiste 

Ozollapas 70680110038 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

242   AS 

Hercogiste 

Makaiľi 70680110040 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

243   AS 

Hercogiste 

Vilciľkalns 70680110043 Liezēres 

pagasts 

jāskatās orģinālā L1 3.12. 

244   AS 

Hercogiste 

Vilciľkalns 70680110044 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

245   AS 

Hercogiste 

Saulgriezes 70680110050 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

246   AS 

Hercogiste 

Biedres 70680110068 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

247   AS 

Hercogiste 

Robeţmala 70680110096 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

248   AS 

Hercogiste 

Vinngri 70680110101 Liezēres 

pagasts 

Saglabāt spēkā esošā ter.plānojuma 

risinājumus 

L1 3.12. 

249   Juris 

Jātnieks 

Trieķēļi 70700030031 Ļaudonas 

pagasts 

Lūdzu paredzēt ieskaitīt meţa zemēs 

14 g.v. Un vecākas jaunaudzes 

lauksaimniecības zemēs, kā arī 

apmeţot lauksaimniecības zemes, 

kas atrodas ārpus LAD noteiktajiem 

lauku blokiem. 

  4.3.3. 



 

74 

250   Juris 

Jātnieks 

Vīgriezes 70700040145 Ļaudonas 

pagasts 

Lūdzu noteikt teritorijas plānojumā 

tādu izmantošanas veidu, kas 

pieļauj tūrisma un rekreācijas 

infrastruktūras izveidošanu 

L1, NATURA 

2000 

3.12. un 

XIII nodaļa 

251   Juris 

Jātnieks 

Saulesdruvas3 70700070555 Ļaudonas 

pagasts 

Lūdzu notiekt ceļa servitūtu, lai 

nodrošinātu legālu pieeju īpašumam 

L1, NATURA 

2000 

TP 

nenosaka 

252   Juris 

Jātnieks 

Saulesdruvas1 70700110101 Ļaudonas 

pagasts 

Lūdzu notiekt ceļa servitūtu, lai 

nodrošinātu legālu pieeju īpašumam 

L1 TP 

nenosaka 

253 28.09.2011 Līga Broka Kalnazīles 70860050088 Praulienas Dzīvojamo māju būvniecību, tūrisma 

objektu izvietošana tajā skaitā viesu 

mājas izveidošana , 

lauksaimniecības un 

meţsaimniecības objektu izvietošana 

  3.12. 

254   Līga Broka, 

Jānis 

Stafeckis 

Kalnazīles 1 70860050088 Praulienas Paredzēt minimālo atdalāmo platību 

1 ha 

  3.12.5. 

255 28.09.2011 Līga Broka Kalnazīles 70860050094 Praulienas Dzīvojamo māju būvniecību, tūrisma 

objektu izvietošana tajā skaitā viesu 

mājas izveidošana , 

lauksaimniecības un 

meţsaimniecības objektu izvietošana 

  3.12. 

256   Līga Broka, 

Jānis 

Stafeckis 

Kalnazīles 1 70860050094 Praulienas Paredzēt minimālo atdalāmo platību 

1 ha 

  3.12.5. 

257 28.09.2011 Līga Broka Kalnazīles 70860050114 Praulienas Dzīvojamo māju būvniecību, tūrisma 

objektu izvietošana tajā skaitā viesu 

mājas izveidošana , 

lauksaimniecības un 

meţsaimniecības objektu izvietošana 

  3.12. 

258   Līga Broka, 

Jānis 

Stafeckis 

Kalnazīles 1 70860050114 Praulienas Paredzēt minimālo atdalāmo platību 

1 ha 

  3.12.5. 
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259   Jānis 

Rudzītis, Z/S 

"Stiebriľi" 

  70860150123 Praulienas 

pagasts 

Lūdzu iekļaut Madonas novada, 

Praulienas pagastā esošu īpašumu 

Sauleskalns 1, kad.reģ.nr. 

70860150123 teritorijas atīstības 

plānojumā kā zivju audzētavu un 

videi draudzīgu mazo HES. 

Hidroelektrostacija elektroenerģijas 

raţošanā izmantotu ūdens brīvās 

plūsmas spēku, neaizsprostojot upi 

un neappludinot upei pieguļošās 

teritorijas 

  3.12.; 

4.3.2. 

260 01.11.2011 Irēna 

Vasiļjeva 

Grantiľi 70900070002 Sarkaľu auto servisu, zemnieku tirgu, vēja 

ģeneratoru, akmens drupināšanas 

cehu, lidlaiku, augļu, dārzeľu cehu, 

zivju dīķus, dzīvojamās mājas 

renovācija, attīrīšanas ierīces, HES 

izbūve upītē, viesnīcu, atpūtas bāzi, 

veiaklu, gateri, ēku pārbūve, 

remonts un renovācija, artēziskās 

akas ierīkošana, jaunbūve (dzīv.ēka 

un pārējās saimn.ēkas) akas 

ierīkošana. 

L1 3.12.; HES 

izbūvei 

3.12.10) 

261 28.09.2011 Andrejs 

Piekalns 

 ---  --- Aronas Pie Madonas veikt SA paredzētās 

teritorijas robeţas izmaiľas, 2. 

esošā ter. Plāna kartē Lauterē 

jādzēš uzraksti "Viesiena"un 

"Rāvlejas"; 3.esošā ter.plāna kartē 

Kusā jāmaina liet.mērķis no MDz uz 

R (kūtiľas); 4. pie Madonas 

viensētām minētas adreses 

(skat.skici 7042 010 0346=Kaļpi; -

010-0369 = Kaļpu māja; -010-

0341=Prucumi; -010-0342=Lejas 

prucumi; 5.Kusas centrā vairs nav 

Aronas meţniecības; 6.Likvidēts 

pagasta ceļš Nr.93, tagad ir Torľa 

iela, 7. Pašreizējā ter plānā nav 

  skat. 

grafisko 

daļu 
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meţu, meliorācijas, ūdeľu un adrešu 

kartes 

262 25.09.2011 Uldis Popovs Rosme ? Aronas Lūdzu koriģēt jaunajā teritorijas 

plānojumā elektro pārvades līnijas 

teritorijā 5-141 "Rosme", esošajā 

Madonas novada Aronas pagasta 

teritoriālajā plānojumā elektrolīnijas 

pārvades līnijas ir neprecīzi 

iezīmētas. 

  skat. 

grafisko 

daļu 

263   Andris 

Ozoliľš 

Ceļmalas ? Bērzaunes Lūdzu veikt izmaiľas 

detālplānojumā: "Ceļmalas" veikt 

lauksaimniecības zemes 

transformāciju meţa zemē 6 mazos 

(platība līdz 1ha katrā atsevišķi) 

nogabalos, kas netiek izmantota un 

ir apmeţojies. 

  4.3.3. 

264   Andris 

Ozoliľš 

Dibeni ? Bērzaunes Lūdzu veikt izmaiľas 

detālplānojumā: "Dibeni"2,7ha 

platībā no lauksaimniecības zemes 

uz meţa zemi, jo šis nogabals jau ir 

apmeţojies un perspektīvā 

lauksaimniecībā netiks izmantots 

  4.3.3. 

265   Jevdokija 

Auziľa 

? ? Madonas 

pilsēta 

Veicot Madonas pilsētas teritorijas 

plānojuma izmaiľas, izvērtēt zemes 

gabala Skolas ielā 61, kuru es 

Jevdokija Auziľa iznomāju zemes 

lietošanas mērķa maiľas pamatotību 

no dabas teritorijām uz individuālās 

apbūves teritorijām. Lūdzu atļaut 

man ģimenes mājas būvniecību 

  3.2. 
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266 13.12.2011 Andris 

Ozoliľš 

    Madonas 

pilsēta 

1)Tāda ar teritorijas plānojumu 

"jaukta" (jaukta dzīvojamo un 

darījumu iestāţu, jaukta raţošanas 

un sabiedrisko objektu) nevar būt, 

jo citās kaimiľpilsētās un pagastos 

tādu nav. Tas rada pilsētas 

perspektīvā attīstībā haosu.   2) 

Izskatīt par teritorijas starp Smilšu 

ielu - Pilsētas upīte - Bērzu ielu - 

Dārzu ielu ierīkot zaļo zonu ar 

perspektīvu parka ierīkošanai. (ko 

solīja, kad mēģināja likvidēt Uzvaras 

parku).   3) Teritorija no Dārza ielas 

starp Smilšu ielu un dzelzceļu veidot 

kā raţošanas teritoriju.   4) Pilsētas 

plānojumā teritorijas, kas apzīmētas 

ar gaiši violetu krāsu un apzīmētas 

ar "J" (jaukta) dzēst no plānojuma 

un steidzīgi izlemt kādā veidā tiks 

izmantotas šīs teritorijas un 

nemulsināt iedzīvotājus ar nepareizu 

informāciju. 

  skat. 

grafisko 

daļu 

267 Pēc 

pievienotā 

saraksta 

Pēc 

pievienotā 

saraksta 

(skatīt 

zemāk) 

Lejas 

Pieterēni - 

Vimberi 

Nr.28, 

Madonā 

70010010424 Madonas 

pilsēta 

Paredzēt garāţu apbūves teritoriju. P 3.6. 

268 01.08.2012 AS 

Hercogiste 

       Paredzēt atļauto īzmantošanu ar 

ekotūrisma, rekreācijas, izglītības 

iestāţu saistītu objektu būvniecību 

AS Hercogiste īpašumos 

 Skat.grafisko 

daļu 

 Ľemts 

vērā 

269 17.04.2012 Jānis 
Koscinkevičs 

 Kooperatīvs 

draudzība 

   Madonas 

pilsēta 

 Lūgums mazdārziľu teritorijā 

sakārtot īpašumtiesības 

 Nav TP uzdevums 

  

Paulis 
Mironovs 

Susra Tekla 
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Veronika 
Deksne 

Valentīna 
Vasiljeva 

Jasinska Daina 
Emīlija 

Zeps Alberts 

Liepiņa Vija 

Oksana Puzule 

Gailuma Anita 

Jekaterina 
Kuzika 

Juris Kolks 

Auziņa Dzintra 

Auziņš 
Raimonds 

Krastiņš 
Modris 

Maksimova 
Svetlana 

Adamoviča 
Ženija 

Aivars Logins 

Artūrs Plāte 

Jānis 
Koscinkevičs 

270 27.07.2012 Lūcija 

Deinate 

Dumpu iela 

20 

  Madona plānoto ielu projektēt pa esošo pa 

esošo ceļu (skici skatīt 4.pielikumā) 

un daļu no šobrīd plānotās dabas 

teritorijas (ZD) notiekt kā 

savrupmāju(ģimenes māju) apbūves 

teritorju(SDz)(skici skatīt 

5.pielikumā) 
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Iesniegumi par nekustamo īpašumu Lejas Pieterēni - Vimberi Nr.28, Madonā  

Iesniegumos tiek izteikts priekšlikums nekustamam īpašumam Lejas Pieterēni - Vimberi Nr.28, Madonā paredzēt 
plānoto (atļauto) izmantošanu – garāţu apbūve. Iesniegumi ľemti vērā daļēji - nekustamam īpašumam Lejas 

Pieterēni - Vimberi Nr.28, Madonā paredzēta plānotā (atļautā) izmantošana publiskās apbūves teritorija, kurā 
noteikta atļauā izmantošana – garāţu apbūve. 

MNP/2.1.3.6./12/207 10.02.2012 Aija Piņķe 

MNP/2.1.3.6./12/181 06.02.2012 Jūlija Daliba 

MNP/2.1.3.6./12/18 06.01.2012 Ivars Timofejevs 

MNP/2.1.3.6./11/822 23.11.2011 Vladimirs pozņiševs 

MNP/2.1.3.6./11/827 24.11.2011 Jānis Broks 

MNP/2.1.3.6./11/828 24.11.2011 Arnolds Zeps 

MNP/2.1.3.6./11/830 24.11.2011 Andrejs Romanovs 

MNP/2.1.3.6./11/839 28.11.2011 Mihails Grigorjevs 

MNP/2.1.3.6./11/832 30.11.2011 Tālivaldis Breidaks 

MNP/2.1.3.6./11/833 28.11.2011 Sava Cvetkovs 

MNP/2.1.3.6./11/835 28.11.2011 Pauls Mironovs 

MNP/2.1.3.6./11/844 29.11.2011 Inguss Gurtiņš 

MNP/2.1.3.6./11/891 07.12.2011 Vladimirs Djomins 

MNP/2.1.3.6./11/882 06.12.2011 Līga Filipacis 

MNP/2.1.3.6./11/884 06.12.2011 Andrejs Amoliņš 

MNP/2.1.3.6./11/886 06.12.2011 Juris Blauvs 

MNP/2.1.3.6./11/933 12.12.2011 Valentīna Blauva 

MNP/2.1.3.6./11/929 12.12.2011 Maris Baua 

MNP/2.1.3.6./11/925 09.12.2011 Maija Ančupāne 

MNP/2.1.3.6./11/922 09.12.2011 Vl. Pašarins 

MNP/2.1.3.6./11/926 09.12.2011 Juris Kārkliņš 

MNP/2.1.3.6./11/909 09.12.2011 
Aleksandrs 
Poznakovs 

MNP/2.1.3.6./11/906 09.12.2011 Modris Miezītis 

MNP/2.1.3.6./11/905 09.12.2011 Egīls Ņikitima 
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MNP/2.1.3.6./11/901 08.12.2011 Juta Stradiņa 

MNP/2.1.3.6./11/815 23.11.2011 Guntis Smilga 

MNP/2.1.3.6./11/809 22.11.2011 Ilma Silasproģe 

MNP/2.1.3.6./11/807 22.11.2011 Lilija Mozga 

MNP/2.1.3.6./11/945 16.12.2011 Viktors Ivanovs 

MNP/2.1.3.6./11/811 22.11.2011 Ludmila Tolstova 

MNP/2.1.3.6./11/801 21.11.2011 Velta Lapiņa 

MNP/2.1.3.6./11/895 07.12.2011 Jānis Šteimanis 

MNP/2.1.3.6./11/889 07.12.2011 Aloiza Daukste 

MNP/2.1.3.6./11/890 07.12.2011 Kārlis Naglis 

MNP/2.1.3.6./11/816 23.11.2011 Māris Kukārs 

MNP/2.1.3.6./11/814 22.11.2011 Laimnesis Kuziņš 

MNP/2.1.3.6./11/817 
 

Valentīna Parņuka 

MNP/2.1.3.6./11/818 23.11.2011 
Skaidrīte Vija 
Bajāre 

MNP/2.1.3.6./11/819 23.11.2011 Roberts Reiniks 

MNP/2.1.3.6./11/853 29.11.2011 Fedots Markelovs 

MNP/2.1.3.6./11/854 29.11.2011 Normuns Rubenis 

MNP/2.1.3.6./11/855 29.11.2011 Ādolfs Rubenis 

MNP/2.1.3.6./11/861 30.11.2011 Nikolajs Foloņenko 

MNP/2.1.3.6./11/860 30.11.2011 Arvīds Slics 

MNP/2.1.3.6./11/859 30.11.2011 Zigurds Rudzons 

MNP/2.1.3.6./11/858 30.11.2011 Nadežda Rudzone 

MNP/2.1.3.6./11/880 05.12.2011 Anna Kažemaka 

MNP/2.1.3.6./11/869 30.11.2011 Ēvalds Skerulis 

MNP/2.1.3.6./11/870 30.11.2011 Aivars Rozītis 

MNP/2.1.3.6./11/873 30.11.2011 Jeļena Srikstule 

MNP/2.1.3.6./11/871 30.11.2011 Mihails Grigorjevs 

MNP/2.1.3.6./11/866 30.11.2011 Ainārs Graudiņš 
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MNP/2.1.3.6./11/865 30.11.2011 Roberts Rutks 

MNP/2.1.3.6./11/862 30.11.2011 Sergejs kovtuns 

MNP/2.1.3.6./11/863 30.11.2011 Zoja Kovtune 

MNP/2.1.3.6./11/874 30.11.2011 Jānis Koscinkevičs 

MNP/2.1.3.6./11/868 30.11.2011 Oļegs Dankevičs 

 

 



 

82 

3.2.2. Sabiedrības  iebildumi un priekšlikumi par Madonas novada Teritoijas plānojuma 
2013.-2025.gadiem 1.redakciju 

 
N.

P.

K 

Iebilduma / 

priekšlikuma 

iesniedzējs 

Iesniegtā  iebilduma /priekšlikuma 

būtība 

Kad. nr Ņemts 

vērā , 

nav 

ņemts 

vērā  

Pamatojums, iebildums 

/priekšlikums nav ņemts vērā  

Piezīmes 

( iesn. dat.) 

       

1 Akmans Sandris Mainīt no darījumu objektu apbūves 

teritorijas uz Lauksaimniecības teritoriju 

70680160067 Ľemts 

vērā 

Paredzēta L1  teritorija  

2 SIA „Turbo AK” Mainīt no lauksaimniecības zemes uz 

rūpniecības zemi 

70460080041 

(70460080109) 

70460080035 

(70460080388) 

70460080390 

(70460080386) 

Ľemts 

vērā 

Paredzēta R  teritorija,  Īpašumam ar 

kad.nr. 70460080388 Bērzaunes pusē 

(upītes labajā pusē) paredzēta DA  

teritorija, kā ciemata zaļā buferzona. 

06.03.2013. 

 

3 SIA „Latvāľi” Mainīt no lauksaimniecības zemes uz 

rūpniecības zemi 

70460080384 Ľemts 

vērā 

Paredzēta R teritorija 05.03.2013. 

MNP/2.1.3.2.

/13/693 

4 SIA „Īpašumi AK” Mainīt no lauksaimniecības zemes uz 

rūpniecības zemi 

70460080105 Ľemts 

vērā 

Paredzēta R  teritorija. 05.03.2013. 

MNP/2.1.3.2.

/13/694 

5 Dainis Cīrulis Zemes gabalu pievieno Praulienas 

pagastam 

70010010286 Ľemts 

vērā 

Pievienot Praulienas pagastam 05.03.2013. 

MNP/2.1.3.6.

/13/277 

6 Juris Jefimovs Paredzēt rūpnieciskās apbūves teritoriju 

zemes gabala daļā, kas nav meţs 

70760080261 Ľemts 

vērā 

Paredzēta R  teritorija zemes vienības 

daļā, kas nav meţs 

25.02.2013. 

MNP/2.1.3.6.

/13/322 
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7 Matisāne Anita  Zemes vienības iekļaut Aronas pagasta 

Kusas ciema teritorijā 

70420060127 

70420060128 

Ľemts 

vērā 

Iekļauts Kusas ciema teritorijā 25.01.2013. 

MNP/2.1.3.2.

/13/235 

Saľemts no 

Aronas 

pag.pārv. 

8 Ābola Gunta Zemes vienības iekļaut Aronas pagasta 

Kusas ciema teritorijā 

70420060525 

70420060526 

Ľemts 

vērā 

Iekļauts Kusas ciema teritorijā 
 

9 Bērzaunes pagasta 

pārvalde 

No TP grafiskās daļas izľemt pagasta 

nozīmes dabas pieminekļus – 

„aizsargājamā aleja”gar autoceļu V-896 

(alejas apzīmējums B07), jo dabā tās nav. 

Kā arī gar autoceļiem V-876 un V-881 

alejas B08 un B06, kuras atrodas autoceļu 

aizsargjoslā. 

 Nemts 

vērā 

daļēji 

Izľemts B07 (ceļš uz Zalgausku), 

dabā vairs neeksistē.  Alejas gar 

autoceļiem V-876 un V-881 alejas 

B08 un B06 saglabātas. 

23.01.2013. 

MNP/2.1.3.2.

/13/204 

Minētās 

alejas 

iezīmētas 

spēkā esošajā 

Bērzaunes 

pagasta TP 

10 Bērzaunes pagasta 

pārvalde 

Paredzēt ciema teritorijā L2 70460080199 Ľemts 

vērā 

Paredzēta L2  teritorija. 23.01.2013. 

MNP/2.1.3.2.

/13/203 

11 Aronas pagasta 

pārvalde 

Lūdz saglabāt TP esošo autļauto 

izmantošanu: 

Veloceliľa izbūve gar autoceļu P30; 

 

 Netiek 

ľemt vērā 

TP grafiskajā daļā perspektīvās 

veloceliľu vietas netiek atspoguļotas. 

To izbūve ir atļauta izmantošana 

visās teritorijās. 

25.01.2013. 

MNP/2.1.3.2.

/13/231 

Esošās piekļuves zonas pie Lielā Līdēres 

ezera; 

 

Netiek 

ľemt vērā 

TP grafiskajā daļā piekļuves zonas 

pie ūdenstilpnēm vai ūdenstecēm 

netiek atspoguļotas 

Apbūvei 70 m attālumā no Lielā Līdēra 

ezera krasta 

Netiek 

ľemt vērā 

Apbūve  pie visām novada 

ūdenstilpnēm vai ūdenstecēm novada 

teritorijā tiek paredzēta atbilstoši 

Aizsargjoslu likumam un 
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Zvejniecības likumam, kā arī citiem 

normatīviem aktiem.  

12 Beļaunieks Valdis 

pēc pilnvaras 

(īpašnieki Jānis 

Upīte un Ansis 

Upīte) 

Lūdz izľemt no ciema teritorijas 70700070121 Ľemts 

vērā 

Paredzēts ārpus Ļaudonas ciema 

teritorijas.  Paredzēta L1 teritorija. 

28.01.2013. 

MNP/2.1.3.6.

/13/96 

13 Veisenkopfa 

Arvīds 

Zemes gabalu pievienot Lazdonas 

pagastam (no Praulienas pagasta) 

70860090037 Ľemts 

vērā 

Pievienots Lazdonas pagastam 07.02.2013. 

MNP/2.1.3.6.

/13/162 

14 SIA „RIA RR” Paredzēt rūpniecības apbūves teritoriju (R) 70010011728 Ľemts 

vērā 

Paredzēta R  teritorija 04.02.2013. 

MNP/2.1.3.1.

/13/346 

Ir saľemts 

PAU 

15 SIA „RIA RR” Paredzēt rūpniecības apbūves teritoriju (R) 70010011702 Ľemts 

vērā 

Paredzēta R  teritorija 07.02.2013. 

MNP/2.1.3.1.

/13/393 

16 Jātnieks Juris Lūdzu paredzēt ieskaitīt meţa zemēs 14 

g.v. un vecākas jaunaudzes 

lauksaimniecības zemēs, kā arī apmeţot 

lauksaimniecības zemes, kas atrodas ārpus 

LAD noteiktajiem lauku blokiem. 

70700030031 Ľemts 

vērā 

daļēji 

TAIN paredzēti nosacījumi 

lauksaimniecības zemju apmeţošanai 

4.3.3. punktā. Grafiskajā daļā 

apmeţojamās platības neattēlo. 

19.09.2012. 

MNP/2.1.3.6.

/12/920 

Lūdzu paredzēt apmeţot lauksaimniecības 

zemes, kas atrodas ārpus LAD 

noteiktajiem lauku blokiem 

70420010100  

 

Lūdzu noteikt ceļa servitūtu, lai 

nodrošinātu legālu pieeju īpašumam 

70700110101 Netiek 

ľemt vērā 

Grafiskajā daļā plānotos servitūtu 

ceļus neattēlo. Ceļa servitūtu izveide 

notiek saskaľā ar Civillikuma 

prasībām. 

Lūdzu noteikt ceļa servitūtu, lai 70700070555 Netiek  
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nodrošinātu legālu pieeju īpašumam ľemt vērā 

Lūdzu noteikt TP tādu izmantošanas 

veidu, kas pieļauj tūrisma un rekreācijas 

infrastruktūras izveidošanu 

70700040145 Ľemts 

vērā 

TIAN paredz  tūrisma un rekreācijas 

infrastruktūras izveidošanu L un M 

teritorijās. Blīvākas apbūves izveidei 

nepieciešams izstrādāt 

lokālplānojumu. 

17 Lapiľa Velta Iekļaut grupā „Satikmes infrastruktūras 

objektu apbūves zeme”. Piedāvāju 

kompromisa variantu: kā zemes papildu 

izmantošanas mērķi noteikt „Atļauto 

komercdarbības objektu apbūvi” 

Ar garāţam 

apbūvēto zemi 

Rūpniecības ielā 

28 

Netiek 

ľemt vērā 

Sagalabāta plānotā (atļautā) 

izmantošana P. Nav bijis zemes 

īpašnieka priekšlikums mainīt zemes 

vienības  plānoto (atļauto) 

izmantošanu. 

01.11.2012. 

MNP/2.1.3.6.

/12/1098 

18 Krīgalis Guntis Paredzēt zemes apmeţošanu 10,5 ha 

platībā, lai veiktu plantāciju meţa 

stādījumus  

70440010110 

70440010094 

 TAIN paredzēti nosacījumi 

lauksaimniecības zemju apmeţošanai 

4.3.3. punktā. Grafiskajā daļā 

apmeţojamās platības neattēlo. 

30.11.2012. 

MNP/2.1.3.6.

/12/1184 

19 Ūbelis Normunds Paredzēts izmantot rūpnieciskām 

vajadzībām 

70010011601 Ľemts 

vērā 

Paredzēta R teritorija. 03.12.2012. 

MNP/2.1.3.6.

/12/1189 

20 Tiltiľš Alfrēds Iekļaut Kusas ciema teritorijā zemes 

vienības daļu uz kura atrodas mājīpašums 

(pievienota skice) 

70420060004 Ľemts 

vērā 

Iekļauts Kusas ciema teritorijā 10.01.2013. 

MNP/2.1.3.2.

/13/86 

Saľemts no 

Aronas 

pag.pārvalde

s 

21 Ezis Guntis Iekļaut Kusas ciema teritorijā. Zemes 

gabalam ar kad.nr.70420060150 paredzēt 

atļauto izmantošanu, kas pieļauj 

dzīvojamās ēkas, atpūtas kompleksa vai 

cita veida draudzīgai apbūvei 

70420060001 

70420060150 

Ľemts 

vērā 

Iekļauts Kusas ciema teritorijā 

 

22 Dzene Rita, Lūdz neiekļaut īpašumā esošos zemes Teritorija aiz Ľemts Zemes īpašumi netiek iekļauti 11.01.2013. 
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Āboliľš Zigurds, 

Dzērve Marija 

gabalus Madonas pilsētas teritorijā 

nodokļu palielināšanās dēļ, 

dokumentācijas kārtošanas dēļ. 

Madonas 

apvedceļa (esošā 

Jaunlazdonas 

teritorijas daļa) 

vērā Madonas pilsētas teritorijā. MNP/2.1.3.6.

/13/33 

 

23 Bērziľš Uldis Izteikti vairāki priekšlikumi Apbūves 

noteikumu redakcijai 

 Ľemts 

vērā 

Priekšlikumi iestrādāti TIAN. 14.01.2013. 

MNP/2.1.3.6.

/13/43 

24 Aizstrauts 

Raimonds 

Paredzēt L2 ciema teritorijā 70460080392 Ľemts 

vērā 

Paredzēta L2 teritorija. 17.01.2013. 

MNP/2.1.3.6.

/13/61 

25 Kančs Ēvalds  Pievienot zemes gabalus Lazdonas 

pagastam (no Mārcienas pagasta) 

70740060004 

70740060005 

Ľemts 

vērā 

Zemes vienības pievienotas 

Lazdonas pagastam. 

18.01.2013. 

MNP/2.1.3.6.

/13/65 

26 Galiľš Mārtiľš Noteikt perspektīvo izmantošanu, lai būtu 

iespējama pirts, kempinga un cita rakstura 

tūrisma infrastruktūras attīstībai piemērotu 

objektu izvietošana 

70460090157 Ľemts 

vērā 

Paredzēta P teritorija 22.01.2013. 

MNP/2.1.3.6.

/13/71 

Noteikt perspektīvo izmantošanu, lai tā 

atbilstu savrupmāju apbūves teritorijai 

70460090154 

70460090155 

70460090156 

Netiek 

ľemts 

vērā 

Jaunas dzīvojamās apbūves izveidei 

nepieciešams izstrādāt 

lokālplānojumu, kā arī paredzēt 

izmaiľas novada attīstības 

programma. 

27 Galiľa Ieva Noteikt perspektīvo izmantošanu, lai tajā 

būtu iespējama veikala, viesnīcas, bāra, 

pirts, kempinga un  cita rakstura tūrisma 

infrastruktūras attīstībai piemērotu objektu 

izvietošana 

70460090046 

70460090048 

Ľemts 

vērā 

Paredzēta P teritorija. 22.01.2013. 

MNP/2.1.3.6.

/13/70 

Noteikt perspektīvo izmantošanu, lai tā 

atbilstu savrupmāju apbūves teritorijai 

70460090047 Netiek 

ľemts 

vērā 

Jaunas dzīvojamās apbūves izveidei 

nepieciešams izstrādāt 

lokālplānojumu, kā arī paredzēt 

izmaiľas novada attīstības 
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programma. 

28 Mednis Jānis Paredzēt plānoto (atļauto) izmantošanu, 

kas paredz ceļa būvniecību, lai savienotu 

pašvaldības ceļus ar Nr.64 un Nr.100 

70420050045 

70420010076 

Ľemts 

vērā 

Tiek attēlots. 17.01.2013. 

MNP/2.1.3.6.

/13/60 

29 Akmentiľš 

Dzintars 

Izdarīt izmaiľas atbilstoši reālajam 

stāvoklim dabā. (pievienots zemes robeţu 

plāns) 

70900040098 Ľemts 

vērā 

daļēji 

TP grafiskās daļas pamatnei tiek 

izmantota LĢIA sagatavotā 

topogrāfiskā pamatne ar mēroga 

noteiktību M 1: 10 000. Izmaiľas 

topogrāfiskajā pamatnē var veikt 

tikai ar LĢIA saskaľojumu.  

25.01.2013. 

MNP/2.1.3.6.

/13/94 

TP grafiskajā daļā Simtiem hektāru meţa 

zemju apzīmētas kā lauksaimniecības 

teritorijas 

 Ľemts 

vērā 

Novērstas grafiskā daļā tehniskās 

kļūdas un neprecizitātes. 

TP grafiskajā daļā nav atbilstoši leģendai 

iekrāsoti reāli strādājoši raţošanas objekti 

 Ľemts 

vērā 

Pārskatītas esošās raţošanas objektu 

teritorijas. 

TP grafiskajā daļā upēm pazūd atsevišķi 

posmi vai arī neparādās aizsargjosla ap 

tām 

 Ľemts 

vērā 

Novērstas grafiskā daļā tehniskās 

kļūdas un neprecizitātes. 

Kartē apzīmētas kā dabiskas 

ūdenskrātuves lielās peļķes, kuras radušās 

bojātu meliorācijas sistēmu rezultātā 

  TP grafiskās daļas pamatnei tiek 

izmantota LĢIA sagatavotā 

topogrāfiskā pamatne ar mēroga 

noteiktību M 1: 10 000. Izmaiľas 

topogrāfiskajā pamatnē var veikt 

tikai ar LĢIA saskaľojumu. 

Nav atzīmēti koplietošanas ceļi  Ľemts 

vērā 

Novērstas grafiskā daļā tehniskās 

kļūdas un neprecizitātes. 

30 AS „Hercogiste” Paskaidrojuma raksta daļas  jāpārstrukturē 

un tekstuāli jānoformē. 

 Ľemts 

vērā 

Paskaidrojuma raksts pārstrukturēts 

un tekstuāli noformēts. 

22.01.2013. 

MNP/2.1.3.1.

/13/192 Paskaidrojuma rakstā būtu vēlams iekļaut 

tiešu atsauci uz novada Telpiskās attīstības 

perspektīvas karti 

 Ľemts 

vērā 

Papildinātas atsauces uz Madonas 

novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju un Attīstības programmu 
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TP Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos  ievērtēt precizējumus, kuri 

iekļauti jaunākajā publiski pieejamajā 

(14.12.2012.) „Vispārīgo apbūves 

noteikumu” (turpmāk tekstā – VAN) 

projekta redakcijā 

 Ľemts 

vērā 

Precizējumi ievērtēti TIAN 

Jākoriģē TP TIAN III nodaļas 6.punkta 

uzstādījums sekojošā redakcijā: „Tikai 

urbānajās teritorijās noteiktas šādas 

funkcionālās zonas (šī norma neattiecas uz 

esošo situāciju):” 

 Ľemts 

vērā 

Precizējumi ievērtēti TIAN 

Lūdzam precizēt „Dabas un apstādījumu 

teritorijas” funkcionālās zonas 

skaidrojumu, pārveidojot to tā, lai nerodas 

iespaids, ka tām visām obligāti ir jābūt 

sabiedrībai brīvi pieejamām. 

 Ľemts 

vērā 

Precizējumi ievērtēti TIAN 

TP Grafiskajā daļā ( Atbilstoši šim 

iesniegumam pievienotajam grafiskajam 

materiālam): 

   

Piekrītam redzējumam, ka AS 

„HERCOGISTE” piederošajiem 

īpašumiem TP grafiskajā daļā tiek noteikta 

nepieciešamība izstrādāt lokālplānojumu 

vai detālplānojumu kompleksa un 

integrēta skatījuma nodrošināšanai par 

iecerētā „Hercogistes Eko-projekta” 

attīstību. 

 Pieľemts 

zināšanai 

 

3 vietās mainīt Zeltiľu  zemesgabala D 

daļas teritorijas plānoto (atļauto) 

izmantošanu no Lauku zeme (L) uz Ūdeľu 

teritoriju (Ū), pamatojoties uz teritorijas 

70680100032 Netiek 

ľemts 

vērā 

TP grafiskās daļas pamatnei tiek 

izmantota LĢIA sagatavotā 

topogrāfiskā pamatne ar mēroga 

noteiktību M 1: 10 000. Izmaiľas 
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esošo faktisko  izmantošanu. topogrāfiskajā pamatnē var veikt 

tikai ar LĢIA saskaľojumu. 

Gravas Muiţas zemesgabala ZA daļas 

teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu 

no Mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorijas (DzM) uz Publiskās apbūves 

teritoriju (P) 

70680100023 Ľemts 

vērā 

Paredzēta P teritorija. 

lūdzam paredzēt L2 (Lauku zemes 

urbanizētajās teritorijās) statusa 

noteikšanu, pamatojoties uz  un teritorijas 

stratēģisko novietojumu mājokļu attīstībai. 

70680100024 ZR 

daļā 

Ľemts 

vērā 

Paredzēta L2 teritorija, kas ir saskaľā 

ar Madonas novada Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju. 70680100015 

izľemot tā 

meţaino daļu 

Ľemts 

vērā 

70680100014 ZR 

daļā 

Ľemts 

vērā 

70680110043 DA 

daļā 

Ľemts 

vērā 

70680100032 

 A daļā 

Ľemts 

vērā 

31 Sekste Ā. Atbalsta Aronas pagastā esošo mazdārziľu 

teritoriju pievienošanu Madonas pilsētai 

tādējādi panākot sakārtotu vidi. 

 Ľemts 

vērā 

daļēji 

Aronas pagasta mazdārziľu teritorija 

netiek pievienota Madonas pilsētai. 

Tiek saglabāta atļautā izmantošana, 

kas paredz savrupmāju apbūves 

teritoriju. 

08.02.2013. 

MNP/2.1.3.6.

/13/177 

33 Stangainis Erlands Lūdzu nepievienot Madonas pilsētas 

teritorijai 

70420100370 

70420100970 

Ľemts 

vērā 

Paredzēta L1  teritorija 13.02.2013. 

MNP/2.1.3.6.

/13/220 

Par mazdārziņu teritoriju Praulienas pagastā pie Salu ezera 

1 Dumberba Vēsma Saglabāt Praulienas pagasta teritorijā 70860050125 Daļēji 

ľemts 

vērā 

Paredzēta DzS3 teritorija 27.02.2013. 

MNP/2.1.3.2.

/13/619 

Saľemts no 
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Parulienas 

pag.pārvalde

s 

2 Brizga Marta Saglabāt Praulienas pagasta teritorijā 70860050135 Daļēji 

ľemts 

vērā 

Paredzēta DzS3 teritorija  

3 Aina Medne (???) Mazdārziľu teritoriju Praulienas pagastā 70860050148  

4 Aina Medne (???) Mazdārziľu teritoriju Praulienas pagastā 70860050151  

5 Ligita Dārzniece Lauksaimniecības teritoriju Praulienas 

pagastā 

70860050153 19.02.2013. 

MNP/2.1.3.6.

/13/283 

6 Baruša Brigita Atstāt kā lauku teritoriju Praulienas 

pagastā 

70860050132 22.02.2013. 

MNP/2.1.3.6.

/13/314 

Par mazdārziņu teritoriju Aronas pagastā pie Madonas pilsētas robežas 

1 Trode Linda  Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100072 Daļēji 

ľemts 

vērā 

Paredzēta DzS3 teritorija  

2 Jegorova Zoja Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100733  

3 Lazdāne Tekla Paredzēt mazdārziľus līdzšinējās 

administratīvajās robeţās, saglabājot 

līdzšinējo izmantošanas veidu – 

lauksaimniecības zemes, kas ietver arī 

individuālos augļu dārzus 

  

4 Treicis Pēteris Nepiekrītu, ka mani zemes gabali tiek 

pievienoti Madonas pilsētai 

70420100071 

70420100073 

 

5 Benita Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100478  

6 Višľevska Tatjana Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100637  

7 Višľevska Tatjana Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100636  

8 Kreicberga Ingūna Mazdārziľu teritoriju Madonas pilsēta 70420100264  

9 Kreicberga Ingūna Mazdārziľu teritoriju Madonas pilsēta 70420100063  

10 Ozoliľš Kārlis Mazdārziľu teritoriju Madonas pilsēta 70420100024  

11 Kaļinova Ilze Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100470 

70420100165 
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12 Ozoliľa Biruta Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100749 Daļēji 

ľemts 

vērā 

Paredzēta DzS3 teritorija  

13 Jāľekalns Imants Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100551 

70420100552 

 

14 Skubiľa Inga Saglabāt Aronas pagasta teritorijā 70420100678  

15 Vītoliľa Liāna Saglabāt Aronas pagasta teritorijā 70420100276  

16 Valentīns Vaskovs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100563  

17 Vizbulīte Zurkova 

Savrupmāju apbūves teritoriju 70420100142 Ľemts 

vērā 
 

18 Pēteris Zujevs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100590 Daļēji 

ľemts 

vērā 

 

19 

Aleksandrs 

Vasiļevskis 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100449  

20 Andris Upenieks Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100204  

21 Aivars Serţāns Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100138  

22 Dace Rozīte Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100334  

23 Pēteris Rancāns Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100556  

24 Jānis Nečājevs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100630  

25 Velta Lapiľa Savrupmāju apbūves teritoriju 70420100133 Ľemts 

vērā 

 

26 Velta Lapiľa Savrupmāju apbūves teritoriju 70420100108  

27 Velta Lapiľa Savrupmāju apbūves teritoriju 70420100430  

28 Silvija Kļaviľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100143 

 

 

29 Laima Krafte Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100197  

30 Engelena Krūmiľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100170  

31 Baiba Kampe Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100037  

32 

Mirdza Anna 

Kaicnere 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100626  

33 Vēsma Jaunţeikare Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100245  

34 Silvija Mališeva Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100817  

35 Regina Aľikina Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100439  

36 Leonīds Holmovs 

Mazdārziľu teritoriju Madonas pilsētā 70420100129 Nav 

ľemts 
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vērā 

37 Ruta Bikše Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100962 Daļēji 

ľemts 

vērā 

Paredzēta DzS3 teritorija  

38 Igors Babuls Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100023  

39 Brigita Zariľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100459  

40 Dzidra Švire Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100254  

41 Anna Gadzāne Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100863  

42 Vitolds Adijāns Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100256  

43 

Reinis Salmiľš 

(parakst. Anris 

Vabulis) 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100810  

44 Maruta Pozdľaka Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100598  

45 Maruta Pozdľaka Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100599  

46 Aija Lazdiľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100210  

47 Vita Frīdvalde Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100669  

48 Agris Sausiľš Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100304  

49 Anatolijs Jekimovs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100735  

50 Anatolijs Jekimovs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100734  

51 

Leontīne 

Jahimoviča 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100128  

52 

Edmunds 

Packēvičs 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100296  

53 Jānis Krēsliľš Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100262  

54 Jevgeľija Ivanova Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100499  

55 Aivars Grass Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100166  

56 Aija Piľķe Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100195  

57 Zigrīda Balode Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100462  

58 Alens Dzenis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100049  

59 Skaidrīte Daľilova Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100069  

60 Andrejs Gunārs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100041  
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Kalniľš 

61 Alens Dzenis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100418 Daļēji 

ľemts 

vērā 

Paredzēta DzS3 teritorija  

62 Valentīna Blauva Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100387  

63 Lauris Mednis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100315  

64 Solomeja Šmukste Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100622  

65 

Zinaida 

Kosolapova 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100504  

66 Dzintars Misiľš Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100738  

67 Dzintars Misiľš Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100737  

68 Margarita Iva….. Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420060571  

69 Anda Grībere Nav izprotams iesnieguma mērķis 70420100048  

70 Andris Sekste Savrupmāju apbūves teritoriju 70420100188  

71 Baiba Caune Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100812  

72 Sarmīte Strode Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100278  

73 Vitauts Balodis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100121  

74 Elga Sudāre Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100260  

75 Rinalda Liepiľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100123  

76 Guna Serţāne Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100333  

77 Zintis Bikše 

Savrupmāju apbūves teritoriju Madonas 

pilsētā 

70420100034  

78 Zintis Bikše 

Savrupmāju apbūves teritoriju Madonas 

pilsētā 

70420100035  

79 Juris Eliľš Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100564  

80 Gunta Liepa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100074  

81 Daiga Gailuma Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100497  

82 Zinaida Apsīte Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100429  

83 Maija Ančupāne Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100227  

84 Palmira Brice  Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100242  
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85 Anita Gailuma Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100627  

86 

Natalja 

Znaidjonova 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100413  

87 Antons Zaļonskis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100036 Daļēji 

ľemts 

vērā 

Paredzēta DzS3 teritorija  

88 

Aleksandrs 

Pozľakovs 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100575  

89 Aldona Smilktiľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100051  

90 Maija Vilde Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100156  

91 Sava Cvetkova Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100147  

92 Helmuts Fabians Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100042  

93 

Anţelika 

Hoteloviča 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100194  

94 Zoja Kovtune Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100483  

95 Gundars Krīgers Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100209  

96 Valda Briede Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100200  

97 Valda Briede Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100201  

98 Irēna Rieksta Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100056  

99 Sanita Kalna Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100086  

100 Ainārs Graudiľš Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100746  

101 Anda Dzenovska Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100684  

102 Kaspars Dumbergs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100602  

103 Kaspars Dumbergs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100603  

104 Marija Drunka Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100307  

105 Juris Drunka Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100266  

106 Vilnis Burka Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100704  

107 Vilnis Burka Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100172  

108 Iveta Zālīte Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100781  

109 Velta Sēbriľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100174  
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110 Marija Sergejeva Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100313  

111 Kārlis Saulītis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100250  

112 Ina Saulīte Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100679 Daļēji 

ľemts 

vērā 

Paredzēta DzS3 teritorija  

113 Natālija Saleniece Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100240  

114 Jānis Rukmanis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100579  

115 Jānis Rukmanis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100580  

116 Alfreds Porietis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100481  

117 Jautrīte Piľķe Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100752  

118 Edīte Lāce Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100301  

119 Līga Lāce Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100029  

120 Inese Kalniľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100701  

121 Antoľina Zlidne Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100806  

122 Ineta Volkova Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100797  

123 Daina Vilciľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100080  

124 Juris Strods Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100714  

125 Rita Spalviľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100409  

126 Daila Semberga Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100060  

127 Irisa Rajevska Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100076  

128 Evita Lija Padoma Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100120  

129 Vilnis Ozoliľš Mazdārziľu teritoriju Madonas pilsētā 70420100725  

130 

Fransiska 

Migliniece 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100113  

131 Miezīte Aija Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100574  

132 Ādolfs Liepiľš Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100103  

133 Aija Lejiľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100631  

134 Marita Jakoviča Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100002  

135 Jānis Jakovičs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100003  

136 Kazimirs Jurkevičs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100547  
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137 Valda Skurule Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100784  

138 Astrīda Krištopa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100391 Daļēji 

ľemts 

vērā 

Paredzēta DzS3 teritorija  

139 Raivo Lapsiľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100186  

140 Jefrosija Turaksa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100219  

141 Aldis Gruduls Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100173  

142 Vija Grudule Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100263  

143 Sarmīte Saulīte 

Savrupmāju apbūves teritoriju 70420100364 Ľemts 

vērā 
 

144 Ingrīda Bērziľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100756 Daļēji 

ľemts 

vērā 

 

145 Vaida Nagle Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100148  

146 Vladimirs Volčoks Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100648  

147 llze Kaţociľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100067  

148 Vita Bolunda Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100456  

149 Inta Daugule Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100520  

150 Emīlija Cibuļa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100013  

151 Valda Buiķe Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100667  

152 Vija Cēberga Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100038  

153 Valda Cakule Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100230  

154 Juris Borovikovs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100546  

155 Austra Auziľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100140  

156 Zigurds Akmentiľš Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100189  

157 Lolita Aizpuriete Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100082  

158 Svetlana Novikova Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100489  

159 Svetlana Novikova Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100300  

160 Juris Zass Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100104  

161 Mairita Zaļkalne Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100559  

162 Olga Vārsberga Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100587  

163 Olga Vārsberga Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100398  
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164 Olga Vārsberga Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100647 Daļēji 

ľemts 

vērā 

 

165 

Aleksandra 

Vasiļjeva 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100084 Paredzēta DzS3 teritorija  

166 Zoja Ušanova Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100740  

167 Erika Tropa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100642  

168 Kaspars Staudţs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100451  

169 Iveta Stasjule Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100309  

170 Māris Smilga Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100444  

171 Māris Smilga Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100274  

172 Jānis Smilga Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100139  

173 Guntis Smilga Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100109  

174 Guntis Smilga Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100445  

175 Diāna Vītoliľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100792  

176 Iveta Radionova Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100770  

177 Indulis Zvirgzdiľš Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100705  

178 Zoja Zubricka Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100491  

179 Līga Zvirgzdiľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100708  

180 Mudīte Zepa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100206  

181 Ilga Zepa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100320  

182 Rūta Sīpola Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100095  

183 Aigars Ratnieks Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100620  

184 Aigars Ratnieks Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100619  

185 Daina Prunte Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100236  

186 Maruta Pozdľaka Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100736  

187 Vera Paeglīte Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100464  

188 Marina Ozoliľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100406  

189 Vilnis Veselovs Nav izprotams iesnieguma mērķis 70420100098  
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190 Jūlija Vasiļjeva Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100684 Daļēji 

ľemts 

vērā 

Paredzēta DzS3 teritorija  

191 Kārlis Garančs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100331  

192 Svetlana Erdmane Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100498  

193 Marija Puķudārza Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100794  

194 Kārlis Dzenītis 

Savrupmāju apbūves teritoriju 70420100081 Ľemts 

vērā 
Paredzēta DzS3 teritorija  

195 Anita Verčenko Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100606 Daļēji 

ľemts 

vērā 

Paredzēta DzS3 teritorija  

196 Tatjana Smoļska Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420060719  

197 Gunita Savicka Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100208  

198 Ivars Pudāns Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100171  

199 

Valērijs 

Kastuševičs 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100403  

200 Marija Jankovska Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100009  

201 Anita Buţa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100010  

202 Inta Konstantinova Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100115  

203 Inta Keisele Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100720  

204 Dace Kaľepa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100741  

205 Dace Kaľepa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100742  

206 

Pēteris Juris 

Zeltkalns 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100592  

207 Vecišs Jānis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100190  

208 Sergejs Vaľko Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100090  

209 Igors Strogovs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100521  

210 Jānis Šmeiss Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100218  

211 Jānis Šmeiss Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100175  

212 Astrīda Smiltāne Mazdārziľu teritoriju Madonas pilsētā 70420100548  

213 Jānis Smudzis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100053  

214 Nadeţda Rudzone Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100593  
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215 Elvijs Renmanis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100317  

216 Anna Podiľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100600 Daļēji 

ľemts 

vērā 

Paredzēta DzS3 teritorija  

217 Arvīds Pērkons Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100772  

218 Biruta Petruškeviča Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100198  

219 Nikolajs Parľuks Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100155  

220 Mirdza Oļkovka Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100677  

221 

Veneranda 

Nolivaiko 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100205  

222 Inese Nagle Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100617  

223 Alda Mitrošenko Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100211  

224 Eduards Mihelsons Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100407  

225 Andis Meţaevs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100688  

226 Ina Mārka Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100774  

227 Ina Mārka Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100773  

228 Ina Mārka Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100176  

229 Mārtiľš Madţuls Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100582  

230 Mārtiľš Madţuls Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100532  

231 Mārtiľš Madţuls Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100581  

232 Pēteris Litkins Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100761  

233 Andris Liepa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100703  

234 Vija Ločmele Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100281  

235 Biruta Lāce Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100091  

236 

Amālija 

Kolomegina 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100539  

237 Vija Kārkliľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100159  

238 Alla Kalniľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100533  

239 

Valnetīna 

Januškina 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100213  
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240 Arnolds Jausiľš Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100503  

241 Valentīna Ignatjeva Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100759 Daļēji 

ľemts 

vērā 

Paredzēta DzS3 teritorija  

242 Brigita Heršberga Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100163  

243 Brigita Heršberga Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100045  

244 Maija Gusare Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100732  

245 Marina Goglidze Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100119  

246 Milda Garanča Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100151  

247 Jānis Finartijs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100117  

248 Jānis Pelše 

Mazdārziľu teritoriju Madonas pilsētā 70420100526 Nav 

ľemts 

vērā 

 

249 Jolanta Pūpola Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100384 Daļēji 

ľemts 

vērā 

 

250 Mihails Dorofejevs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100700  

251 Rita Leja Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100192  

252 Baba Stafecka  Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100783  

253 Pēteris Treicis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100073  

254 Pēteris Treicis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100071  

255 Raimonds Skuja Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100093  

256 Nijole Zupa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100747  

257 Jefronsija Turanska Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100289  

258 Ilma Silasproģe Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100184  

259 Aida Barinska Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100659  

260 Zanda Kaţociľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100061  

261 Inguna Kļaviľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100757  

262 Inguna Kļaviľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100819  

263 Maija Stalīdzāne Nav izprotams iesnieguma mērķis 70420100075 Nav 

ľemts 

vērā 

 

264 Jānis Stalīdzāns Nav izprotams iesnieguma mērķis 70420100078  

265 Jānis Stalīdzāns Nav izprotams iesnieguma mērķis 70420100668  
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266 Jānis Stalīdzāns Nav izprotams iesnieguma mērķis 70420100658  

267 Jānis Stalīdzāns 

Nav izprotams iesnieguma mērķis 70420100079 Nav 

ľemts 

vērā 

 

268 Ineta Ķirsone Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100094 Daļēji 

ľemts 

vērā 

Paredzēta DzS3 teritorija  

269 Aleksejs Solovjovs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100490  

270 Tija Vītoliľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100018  

271 Biruta Saliľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100203  

272 Egils Runcis Nav izprotams iesnieguma mērķis 70420100808  

273 Egils Runcis Nav izprotams iesnieguma mērķis 70420100014  

274 Anna Rutka Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100522  

275 Gvido Miķelsons Nav izprotams iesnieguma mērķis 70420100656  

276 Ruta Ļebedeva Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100040  

277 Ruta Kozlovska Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100269  

278 Antonija Ieviľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100255  

279 Ināra Brilovska Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100216  

280 Oļģerts Skuja Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100025  

281 Māra Pūrmane Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100686  

282 Jūlijs Caune Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100421  

283 Jūlija Caune Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100235  

284 Juris Augstums Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100493  

285 Mihails Grigorjevs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100771  

286 Līga Fiļipova Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100267  

287 Tatjana Proľeviča Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100486  

288 Guntis Jansons Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100509  

289 Lidija Līpure Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100565  

290 Anna Liepiľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100127  

291 Valdis Kaulačs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100751  
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292 Jeļena Iļjina Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100511  

293 Līvija Kivleniece Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100816 Daļēji 

ľemts 

vērā 

Paredzēta DzS3 teritorija  

294 Nikolajs Manakova Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100146  

295 Rita Eglīte Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100524  

296 Vineta Blumberga Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100251  

297 Skaidrīte Batjalo Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100228  

298 Skaidrīte Batjalo Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100229  

299 Anna Šackiha Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100031  

300 Zinaīda Mičule Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100485  

301 Aldis Lukašins Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100589  

302 Viktors Reiniks Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100158  

303 Viktors Reiniks Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100966  

304 Ingrīda Zosāre Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100339  

305 Velta Maiga Sirmā Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100153  

306 Anita Reinika Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100249  

307 Jānis Leitāns Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100028  

308 Valda Auzāne Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100135  

309 Igors Avreicevičs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100753  

310 Svetlana Baltiľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100414  

311 Nikolajs Brics Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100174  

312 Maruta Djomina Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100649  

313 Arnis Auzāns Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100134  

314 Dace Ezeriete Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100775  

315 Ilga Krūmiľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100268  

316 

Elizabete Meţa - 

Eriľa 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100528  

317 Normunds Ozoliľš Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100691  

318 Pēteris Auziľš Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100085  
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319 Indra Ramane Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100508 Daļēji 

ľemts 

vērā 

Paredzēta DzS3 teritorija  

320 Ivans Poplavskis  Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100693  

321 Andrejs Romanovs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100181  

322 Ilga Soboļeva Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100279  

323 Valdis Sīlis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100252  

324 Jolanta Zvaigzne Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100702  

325 Iveta Šmugā Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100768  

326 Sergejs Siľicins Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100416  

327 Tamāra Jeršova Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100665  

328 lze Riekstiľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100542  

329 Jānis Riekstiľš Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100102  

330 Andrejs Daľkevičs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100561  

331 Valentīna Riekstiľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100450  

332 Rita Dzene Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100506  

333 Rita Dzene Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100623  

334 Rita Dzene Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100613  

335 Velta Kļaviľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100105  

336 Ausma Kačanova Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100174  

337 Maija Āboliľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100282  

338 Rita Dzene Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100625  

339 Laima Ţīgure Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100680  

340 Agris Zariľš Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100231  

341 Aija Zariľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100764  

342 Aija Zariľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100763  

343 Jānis Platpīrs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100614  

344 Līvija Zepa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100635  

345 Millija Ūdre Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100022  
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346 Aldis Greidiľš Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100214 Daļēji 

ľemts 

vērā 

Paredzēta DzS3 teritorija  

347 

Valentīna 

Mihailova 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100615  

348 Inese Kumsāre Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100178  

349 Rita Rieba Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100015  

350 Roberts Griboniks Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100160  

351 Karīna Bērziľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100616  

352 Aivars Karlsons Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100724  

353 Dainis Zīlīte Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100758  

354 Dainis Zīlīte Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100743  

355 Dainis Zīlīte Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100744  

356 Aina Tolla Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100707  

357 Skaidrīte Zariľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100016  

358 Aira Sprukste Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100411  

359 Vera Poruka Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100100  

360 Gertrūde Pivare Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100130  

361 Vineta Sprugaine Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100800  

362 Dace Grieta Sproģe Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100442  

363 Ivars Vīnakmens Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100496  

364 Dace Grieta Sproģe Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100131  

365 Vineta Sprugaine Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100799  

366 Skaidrīte Zepa Lauksaimniecības zemi Aronas pagastā 70420100323  

367 Lidija Spilberga Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100643  

368 Skaidrīte Zepa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100141  

369 Ivans Skačkovs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100132  

370 Viola Kārkliľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100721  

371 Vilis Sekste Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100161  

372 Daina Savicka Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100650 Daļēji Paredzēta DzS3 teritorija  
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373 Tatjana Markelova Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100723 ľemts 

vērā 
 

374 Aivars Spilbergs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100312  

375 Taiga Pravarne Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100114  

376 Dace Novikova Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100646  

377 Andris Garančs Savrupmāju apbūves teritoriju Madonā 70420100788  

378 

Sendija Gerge-

Lubeja 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100226  

379 Jevdokija Auziľa Savrupmāju apbūves teritoriju Madonā 70420100917  

380 Iveta Rudzīte Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100549  

381 Emīlija Zučika Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100452  

382 Emīlija Zučika Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100964  

383 Laima Ruble Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100089  

384 

Skaidrīte 

Timofejeva 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100207  

385 Indra Roģe Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100670  

386 Anna Upeniece Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100653  

387 Valentīna Truhana Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100765  

388 Rita Tora Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100427  

389 Ingrīda Strode Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100698  

390 Anna Rubene Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100569  

391 Vaira Roziľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100280  

392 Marija Puiše Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100538  

393 Nansija Plaščinska Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100683  

394 Zinaīda Hanakova Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100066  

395 Ināra Lizbovska Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100457  

396 Andrejs Labutis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100425  

397 Astra Krūma Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100541  

398 Ināra Kušķe Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100567 Daļēji Paredzēta DzS3 teritorija  
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399 Gunta Koskeviča Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100697 ľemts 

vērā 
 

400 

Līga Gaida 

Kauţena 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100054  

401 Aina Ivanova Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100064  

402 Rudīte Dzene Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100417  

403 Česlavs Čerľavskis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100689  

404 Guna Bluķe Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100043  

405 Ruta Bikše Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100011  

406 Līvija Tomina Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100814  

407 Anita Teilāne Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100706  

408 Dainis Spalviľš Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100187  

409 Valentīna Lipska Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100099  

410 Astrīda Ladija Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100458  

411 Eleonora Kuzmina Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100633  

412 Marija Kucina Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100244  

413 Irita Kārkliľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100748  

414 

Anastasija 

Davidova 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100305  

415 Anita Ābola Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100316  

416 Dzidra Atvare Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100460  

417 Inese Elziľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100027  

418 

Aina Marija 

Dreimane 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100315  

419 Andrejs Bondars Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100544  

420 Zinaida Apsīte Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100394  

421 Ziedonis Apinis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100088  

422 Marijana Zepa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100507  

423 Marijana Zepa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100476  



 

107 

424 Dmitrijs Volkovs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100516 Daļēji 

ľemts 

vērā 

Paredzēta DzS3 teritorija  

425 Dmitrijs Volkovs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100550  

426 Anatolijs Titovičs Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100690  

427 Tatjana Saľko Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100510  

428 Ineta Rudzīte Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100475  

429 Eduards Krastiľš Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100410  

430 Elga Krastiľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100126  

431 Asja Kāpostiľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100515  

432 Aija Ārmane Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100675  

433 Lūcija Ločmele Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100241  

434 Māris Lazdups Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100167  

435 Oskars Ruľģis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100755  

436 Ilmārs Ruľģis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100217  

437 Līga Blūma Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100492  

438 Inna Leviľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100572  

439 Klementina Jokste Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100314  

440 Maruta Anzone Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100527  

441 Anastasija Kupča Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100238  

442 Andris Šaldenkins Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100468  

443 Jānis Broks Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100311  

444 Ruta Ziľģīte Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100807  

445 Andra Kokina Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100420  

446 Raimonds Rudzītis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100423  

447 Ilga Putniľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100687  

448 

Aleksandra 

Ozoliľa 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100026  

449 Taisa Medvedeva Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100422  

450 Velta Mirdza Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100480  
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Kapakle 

451 Skaidrīte Kalniľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100809 Daļēji 

ľemts 

vērā 

Paredzēta DzS3 teritorija  

452 Marija Filipenkova Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100283  

453 Monika Brieze Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100404  

454 Vineta Matisone Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100557  

455 Tamāra Oţegova Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100424  

456 Andrejs Lazdups Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100168  

457 

Anastasija 

Grigorjeva 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 

70420100144 

 

458 Aija Līce Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100494  

459 Aija Līce Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100555  

460 Arvīds Lazdups Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100164  

461 Dalija Lancmane Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100219  

462 Vera Grotkere Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100047  

463 Matiss Kalniľš Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100628  

464 Vija Trusova Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100191  

465 Andrejs Cepītis Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100193  

466 Maruta Zvirgzdiľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100319  

467 Jekaterina Boldina Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100672  

468 Natālija Barkāne Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100640  

469 Dzidra Baltiľa Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100125  

470 Ivars Auziľš Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100020  

471 Dzidra Ašaka Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100893  

472 

Vladislava 

Aleksejeva 

Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 

70420100308 

 

473 Andris Kārkliľš Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100008  

474 Jeļena Aizelksne Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100399  

475 Paula Grotkere Mazdārziľu teritoriju Aronas pagastā 70420100032  
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3.2.3. Sabiedrības  iebildumi un priekšlikumi par Madonas novada Teritoijas plānojuma 
2013.-2025.gadiem pilnveidoto redakciju 

 

 
N.

P.

K 

Iebilduma / 

priekšlikuma 

iesniedzējs 

Iesniegtā  iebilduma /priekšlikuma 

būtība 

Kad. nr Ņemts 

vērā , 

nav 

ņemts 

vērā  

Pamatojums, iebildums 

/priekšlikums nav ņemts vērā  

Piezīmes 

( iesn. dat.) 

       

1 AS „Hercogiste” Pārskatīt ietverto risinājumu attiecībā uz 

labiekārtotas publiskas ārtelpas 

definējumu un pielietojumu, kā atsevišķas 

teritorijas izmantošanas veidam. 

----- Ľemts 

vērā 

Veikti redakcionāli precizējumi 17.05.2013MNP/2.1.3.

1./13/1463 

2 Viesturs Šmeiss Īpašumam „Kalna Timmermaľi” noteikt 

teritorijas izmantošanas veidu – lauku 

zemes (laukos), tā galvenais izmantošanas 

veids: lauksaimniecība un derīgo izrakteľu 

ieguve 

70680030001 Netiek 

ľemts 

vērā 

Izmaiľas grafiskajā daļā nav 

nepieciešamas 
02.05.2013 

MNP/2.1.3.6./13/55

7 

3 Valsts nekustamie 

īpašumi 

Ierosinām zemes vienībai Raiľa ielā 34A, 

Madonā mainīt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi uz 0600 „Neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme” 

70010011389 Netiek 

ľemts 

vērā 

Nav TP uzdevums 19.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1235 

4 Aija Ārmane Vēlos sev piederošo īpašumu paturēt 

Aronas pagastā 

70420106675 Ľemts 

vērā 

Mazdārziľu teritorija (uzrādītie 

kadastra numuri) tiek saglabāta 

Aronas pagastā un tam noteikta 

plānotā (atļautā) izmantošana – 

14.05.2013 

MNP/2.1.3.6./13/611 

5 Jānis Riekstiľš Vēlos, lai man piederošais īpašums paliktu 

Aronas pagasta teritorijā, kuru izmantoju 

70420100102 Ľemts 

vērā 

14.05.2013 

MNP/2.1.3.6./13/606 
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kā mazdārziľu daļēji SDz3 – savrupāju apbūves 

teritorija 6 Valentīna Riekstiľa Vēlos, lai man piederošais īpašums paliktu 

Aronas pagasta teritorijā, kuru izmantoju 

kā mazdārziľu 

70420100102 Ľemts 

vērā 

daļēji 

14.05.2013 

MNP/2.1.3.6./13/605 

7 Biruta Lāce Vēlos vienmēr savā īpašumā piešķirto 

zemi Aronas pagastā izmantot kā 

mazdārziľu. 

70420100091 Ľemts 

vērā 

daļēji 

10.05.2013 

MNP/2.1.3.6./13/590 

8 Māris Lazdups Nevēlos pievienoties Madonas pilsētai, bet 

palikt Aronas pagastā. 

70420100167 Ľemts 

vērā 

09.05.2013 

MNP/2.1.3.6./13/581 

9 Arvīds Lazdups Nevēlos pievienoties Madonas pilsētai. 70420100164 Ľemts 

vērā 

08.05.2013 

MNP/2.1.3.6./13/576 

10 Andrejs Lazdups Nevēlos pievienoties Madonas pilsētai. 70420100168 Ľemts 

vērā 

08.05.2013 

MNP/2.1.3.6./13/571 

11 Anita Teilāne Vēlos savu privāto zemi Aronas pagastā 

izmantot kā mazdārziľu 

70420100706 Ľemts 

vērā 

daļēji 

09.05.2013 

MNP/2.1.3.6./13/583 

12 Daiga Gailuma Izmantošana - mazdārziľi 70420100497 Netiek 

ľemts 

vērā  

13.05.2013 

MNP/2.1.3.6./13/592 

13 Anita Gailuma Vēlos saglabāt savu īpašumu Aronas 

pagasta teritorijā ar zemes izlietošanas 

mērķi - mazdārziľš 

70420100627 Ľemts 

vērā 

daļēji 

13.05.2013 

MNP/2.1.3.6./13/593 

14 Maija Ančupāne Vēlos savu īpašumu saglabātAronas 

pagasta teritorijā, ar zemes izmantošanas 

mērķi: mazdārziľš 

70420100227 Ľemts 

vērā 

daļēji 

13.05.2013 

MNP/2.1.3.6./13/594 

15 Mirdza Oļhovka Lauksaimniecībā izmantojamā zeme lai 

paliek Aronas pagasta uzskaitē 

70420100677 Ľemts 

vērā 

daļēji 

10.05.2013 

MNP/2.1.3.6./13/587 

16 Andis Meţajevs Lauksaimniecībā izmantojamā zeme lai 

paliek Aronas pagasta uzskaitē 

70420100688 Ľemts 

vērā 

daļēji 

10.05.2013 

MNP/2.1.3.6./13/586 
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17 Maija Vilde Vēlos savu īpašumu saglabāt Aronas 

pagasta teritorijā ar izmantošanas mērķi: 

mazdārziľš 

70420100156 Ľemts 

vērā 

daļēji 

13.05.2013 

MNP/2.1.3.6./13/596 

18 Anna Šackih Vēlos savu īpašumu saglabāt Aronas 

pagasta teritorijā ar izmantošanas mērķi - 

mazdārziľš 

70420100031 Ľemts 

vērā 

daļēji 

13.05.2013 

MNP/2.1.3.6./13/595 

20 Jānis Zeltiľš Man piederošo īpašumu paredzēt 

Praulienas pagasta teritorijā un saglabāt 

savrupmāju apbūves teritoriju 

70860050084 Ľemts 

vērā 

Mazdārziľu teritorija (uzrādītie 

kadastra numuri) tiek saglabāta 

Praulienas pagastā un tam 

noteikta plānotā (atļautā) 

izmantošana – SDz3 – savrupāju 

apbūves teritorija 

12.04.2013 

MNP/2.1.3.6./13/481 
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IV    Institūciju sniegtā informācija un/vai nosacījumi un atzinumi 

 

Tabulā apkopota informācija par instutūciju un kaimiľu pašvaldību saľemtajiem nosacījumiem un sniegtajiem atzinumiem  

 

   Kopsavilkums par saņemtajiem institūciju nosacījumiem, informāciju un 

atzinumiem teritorijas plānojuma izstrādei 
  Saņemtie 

Nosacījumi 

Izsūtītā par 

1.redakciju 

Atzinumi par 

1.redakciju 

Izsūtītā par 

pilnveidoto  redakciju 

Atzinumi par 

pilnveidoto redakciju 

1 Valsts vides 

dienesta Madoans 

reģionālā vides 

pārvalde 

09.02.2011. 6.5.-

26/138 

05.12.2011. 

6.5.-27/1211 – par 

IVN 

12.02.2013. 

MNP/2.1.3.2./13/467 

Un vides parskatu 

20.03.2013. 

6.5.-27/228 

Un vides parskatu 

MNP/2.1.3.2./13/868 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.2./13/1260 
 

Nr.6.5-27/426 

29.05.2013. 

MNP/2.1.3.2./13/1619 

2 Valsts kultūras 

pieminekļu 

aizsardzības 

inspekcija 

03.02.2011. 

06-11/203 

12.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/461 

 

14.03.2013. 

06-06/556 

MNP/2.1.3.1./13/816 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 
 

Nr.06-06/1102 

21.05.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1505 

3 VAS „Latvijas 

Valsts ceļi” 

07.02.2011. 

4.5.7.-13 

12.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/462 

 

08.03.2013. 

4.5.7.-57 

MNP/2.1.3.2./13/898 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.2./13/1260 
 

Nr.4.5.7.-88  

10.05.2013. 

MNP/2.1.3.2./13/1438 

 

4 Veselības 

ministrija 

Veselības 

inspekcijas 

Vidzemes 

kontroles nodaļa 

09.02.2011 

5.8-34/1542 

19.01.2012. 

5.8.-34/676 – par 

IVN 

12.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/468 

- un par vides 

pārskatu 

08.03.2013. 

12-15/354 

MNP/2.1.3.1./13/757 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 

Nr. 12-15/1122 

28.05.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1620 

 

5 VZD Zemgales 26.01.2011 Pieprasījums nav 23.10.2012.  Atzinums nav 
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reģionālā nodaļa 10-07-Z/3 nepieciešams 2-04/4616 

MNP/2.1.3.1./12/2965 

nepieciešams 

 

6 VAS 

„Latvenergo” 

31.01.2011. 

502100-07-191 

(augstsprieguma 

tīkli) 

17.02.2011 

01VL00-13/1328  

 

12.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/463 

 

28.03.2013. 

01VD00-13/1765 

MNP/2.1.3.1./13/1028 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 

Nr. 01VD00-13/3042 

27.05.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1586 

7 A/S „Latvijas 

gāze” 

17.02.2011. 

27.4-1/432 

12.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/464 

 

26.02.2013. 

27.4-1/771 

MNP/2.1.3.1./13/651 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 
 

Nr.27.4-1/1770 

07.05.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1385 

8 Valsts 

ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests 

02.02.2011. 

22/10.6-6 

12.02.2013. 

MNP/2.1.3.2./13/465 

 

28.02.2013. 

22/10.6-1.11/12 

MNP/2.1.3.2./13/698 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.2./13/1260 
 

Nr.22/10.6-1.11/21  

22.05.2013. 

MNP/2.1.3.2./13/1538 

9 Valsts iestāde 

„Vidzemes 

plānošanas 

reģions” 

22.02.2011. 

1-15.1/93 

Nav nepieciešams --- 07.05.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1345 
 

Nr. 1-15.1/223 

14.05.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1429 

 

10 LAD Viduslatvijas 

reģionālā 

lauksaimniecības 

pārvalde 

20.01.2011. 

1.1-10/114 

14.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/502 

 

26.03.2013. 

L2-2-13/93 

MNP/2.1.3.1./13/1002 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 

 

--- 

11 Valsts meža 

dienesta Madonas 

virsmežniecība 

18.02.2011 

7-8/87 

12.02.2013. 

MNP/2.1.3.2./13/466 

 

26.03.2013. 

VM27-7/247 

MNP/2.1.3.1./13/942 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 
 

Nr.VM 2.7-7/498 

16.05.2013. 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1513 

12 VAS „Latvijas 

valsts meži” 

03.03.2011. 

4.1-

1.1/0064/150/11/8 

12.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/459 

 

15.03.2013. 

LVM4.1.-1.2-01ga-228-

13-46 

MNP/2.1.3.1./13/814 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 
 

Nr.4.1-

1.2_033r_228_13_75 

14.05.2013. 

MNP/2.1.3.2./13/1430 
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MNP/2.1.3.1./13/195  

13 VSIA „Latvijas 

Vides, ģeoloģijas 

un meteoroloģijas 

centrs” 

02.02.2011. 

4-3/149 

12.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/460 

 

20.02.2013. 

4-6/400 

MNP/2.1.3.1./13/533 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 
 

Nr.4-6/929 

03.05.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1354 

14 Dabas aizsardzības 

pārvalde 
04.02.2011. 

R4-7/37 

21.12.2011. 

D3.20/68 – par 

IVN 

08.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/387 

Un vides pārskatu 

 

05.03.2013. 

4.8/35/2013-N-E 

MNP/2.1.3.1./13/695 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 
 

Nr.4.8/70/2013-N-E 

20.05.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1494 

15 SIA „Lattelekom” 28.01.2011. 

1226-1 

23.03.2012. 

3214-1 

14.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/485 

 

09.04.2012. 

2687-1 

MNP/2.1.3.1./13/1146 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 
 

Nr.6548-1 

09.04.2013 

MNP/2.1.3.1./13/1411 

16 SIA „Latvijas 

mobilais telefons” 

14.01.2011.  

110/ZN 

14.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/486 

---- 24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 

 

---- 

17 SIA „BITE 

Latvija” 

--- 14.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/487 

---- 24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 

 

Nr.LV4000-19 

23.05.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1570 

18 SIA „Tele 2” --- 14.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/488 

---- 24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 

 

---- 

19 Latvijas 

Republikas 

Satiksmes 

ministrijas 

16.02.2011.  

15-01/772 

14.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/489 

14.03.2013. 

15-01/1149 

MNP/2.1.3.1./13/818 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 
 

15-01/2116 

27.05.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1589 

20 Valsts akciju 

sabiedrības 

„Latvijas 

01.02.2011.  

DNR-2/378-2011 

14.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/490 

19.03.2013. 

DN-7.3.2./199-2013 

MNP/2.1.3.1./13/875 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 
 

DN-7.3.2./334-2013 

10.05.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1433 
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dzelzceļš” 

       

1 Ērgļu novads 20.01.2011. 

64 

14.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/493 

20.02.2013. 

133/8-05 

MNP/2.1.3.1./13/577 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 
 

Nr.331/8-05 

30.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1368 

2 Pļaviņu novads  14.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/492 

15.03.2013. 

9-7/13/328 

MNP/2.1.3.1./13/1005 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 
 

Nr.9-7/13/560 

20.05.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1513 

3 Krustpils novads 07.03.2011. 

3-8/287 

14.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/491 

15.01.2013. 

12-4.1/13/60 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 
 

Nr.3-7/13/457 

14.05.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1483 

4 Varakļānu novads  14.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/498 

---- 24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 

 

 

5 Rēzeknes novads,  04.02.2011. 

4-17/221 

14.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/499 

27.02.2013. 

4-17/409 

MNP/2.1.3.1./13/668 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 
 

Nr.4-17/968 

14.05.2013 

MNP/2.1.3.1./13/1480 

6 Balvu novads 11.02.2011. 

4-1.1/220 

14.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/500 

21.02.2013. 

3.5.1/555 

MNP/2.1.3.1./13/578 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 

 

Nr.3.5.1/1378 

07.05.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1412 

7 Lubānas novads 31.01.2011. 

1-12/52 

14.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/497 

28.02.2013. 

1-12/62 

MNP/2.1.3.1./13/674 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 
 

----- 

8 Gulbenes 

novads 

31.01.2011. 

DGN/4-

16/11/217 

14.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/501 

05.03.2013. 

GND/4-5/13/598 

MNP/2.1.3.1./13/687 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 
 

GND/4-16/13/1299 

13.05.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1415 

9 Cesvaines, 

novads 

04.02.2011. 

1-19/145 

14.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/496 

---- 24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 
 

---- 



 

117 

10 Jaunpiebalgas 

novads  

22.02.2011. 

2-2/20 

14.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/495 

20.03.2013. 

2-1/186 

MNP/2.1.3.1./13/869 

24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 
 

----- 

11 Vecpiebalgas 

novads 

 14.02.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/494 

---- 24.04.2013. 

MNP/2.1.3.1./13/1261 
 

----- 

 

 

VI Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu 

Pārskata tabulā ir ievietota informācija par institūciju izvirzītajiem nosacījumiem 
 
N.pk. Institūcija Vēstules datums, 

numurs 

Nosacījumi Grafiskajā 

daļā vērā 

ľemtā 

informācija 

TIAN vērā 

ľemtā 

informācija 

      

1 Valsts vides 

dienesta Madoans 

reģionālā vides 

pārvalde 

09.02.2011. 6.5.-

26/138 

 

Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – 

VVD Madonas RVP) ir saľēmuši Madonas novada pašvaldības 

iesniegumu, ar lūgumu izsniegt nosacījumus Madonas novada teritorijas 

plānojuma izstrādei laika periodam no 2013.-2025. Gadam. Madonas 

novada teritorijas plānojumam jābūt izstrādātam saskaľā ar Madonas 

novada administratīvo teritoriju (kopskaitā 15 teritorijas) 

pārapstiprinātajiem teritorijas plānojumiem un: 

• 2002.gada 25.maijā likumu „Teritorijas plānošanas likums” 

• 2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”; 

• 1997.gada 5.februāra likumu „Aizsargjoslu likums” 

• 1993.gada 2.marta likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 

• 2010.gada 16.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.264 „Īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi” 

• 2001.gada 15.marta likumu „Par piesārľojumu” 

Visi 

nosacījumi 

ľemti vērā 

un izpildīti 

ľemot vērā 

pieejamo 

informāciju 

un mēroga 

noteiktību. 

Izpildīts 

atbilstoši 

nosacījumiem 

un iekļauts 

apbūves 

noteikumos 
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• 1998.gada 30. Oktobra likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 

Madonas novada teritorijas plānojumā: 

1.Novērtēt dabas resursu izmantošanu un piesārľojuma slodzes ietekmi 

uz vidi, tās prognozi nākotnē: 

1.1. Ūdeľu piesārľojums 

1.2. Gaisa piesārľojums 

1.3. Trokšľa, vibrācijas un smaku piesārľojums 

1.4. augsnes un grunts piesārľojums 

1.5. Dabas resursu izmantošana 

1.6. Atkritumu apsaimniekošana 

1.7. Piesārľotās un potenciāli piesārľotās vietas 

 

2. Attēlot un noteikt: 

  

 2.1. Virszemes ūdeľu sateces baseinu un ūdenstilpju izvietojumu. 

 2.2. Upju aizsargjoslas un tauvas joslu. 

 2.3. Aizsargjoslu likumā noteiktās visa veida aizsargjoslas (vides un 

dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās un 

drošības aizsargjoslas). 

 2.4. Rekreācijas un tūrisma infrastruktūras teritorijas, objektus un 

resursus. 

 2.5. Īpaši aizsargājamās teritorijas (arī NATURA 2000) un izveidotos 

mikroliegumus. 

 2.6. Vietējās nozīmes aizsargājamās teritorijas, kā arī parkus, diţkokus, 

ģeomorfoloģiskos objektus u.tml.. 

 2.7. Īpaši vērtīgas ainaviskās teritorijas. Paredzēs to detālplānojumu un 

apbūves noteikumu izstrādi. 

 2.8. Alternatīvās enerģijas ieguves objektus (piem. Vēja ģeneratorus, 

saules baterijas u.c.), izvērtējot to ietekmi un vidi un cilvēku veselību. 

 2.9. Hidrotehniskās būves (aizsprosti u.c. ūdensteču regulēšanas 

ietaises). 

 2.10. Rūpnieciskās raţošanas teritorijas (piem. Atkritumu apglabāšanas 

poligons, atkritumu kompostēšanas vietas, biogāzes raţotnes, 

koģenerācijas stacijas u.c.), kas rada paaugstinātu piesārľojumu vidē. 

 2.11. Lielākos lauksaimniecības produkcijas raţošanas un pārstrādes 

uzľēmumus (putnu, govju, cūku fermas, kautuves, piena pārstrādes 
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uzľēmumus u.c.), to ietekmi uz vidi. 

 2.12. Paaugstinātas bīstamības un riska teritorijas un objektus (bijušās 

un esošās degvielas uzpildes stacijas un noliktavas, naftas bāzes, 

minerālmēslu noliktavas utml.). 

 2.13. Perspektīvo degvielas uzpildes staciju izvietojumu pie valsts un 

rajona nozīmes ceļiem. 

 2.14. Piesārľotās un rekultivējamās teritorijas, paredzēt to sanāciju. 

 2.15. Trokšľa un cita veida videi kaitīgu traucējumu zonējumi. 

 2.16. Atkritumu apsaimniekošanas sistēma: savākšanas un noglabāšanas 

vietas, dalītās atkritumu savākšanas sistēmas ieviešana. Paredzēt 

rekultivāciju un degradēto vietu sanāciju. 

 2.17. ūdens ľemšanas (arī bezsaimnieka un pazemes ūdeľu kvalitāti 

apdraudošās, bojātās dziļurbuma akas) vietas. Ūdens attīrīšanas būves. 

 2.18. Notekūdeľu attīrīšanas iekārtas un novadīšanas vietas. 

 2.19. Zemes dzīļu nogabalu, derīgo izrakteľu atradľu un izstrādes 

karjeru teritorijas. Paredzēs izstrādāto karjeru un zemes dzīļu ieguves 

rezultātā degradēto teritoriju rekultivāciju. 

 2.20. Būvniecībai nelabvēlīgas un augsnes erozijai pakļautas teritorijas. 

 2.21. Teritorijas, kurās nav pieļaujama zemju transformācija. 

 2.22. Dabas pamatľu teritorijas. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uzvidi novērtējumu” 4.panta (3) 

daļu, nepieciešams informēs Vides pārraudzības valsts biroju (turpmāk – 

VPVB) par Madonas novada teritorijas plānojuma izstrādāšanas 

uzsākšanu laika periodam no 2012.-2-25. Gadam, lai VPVB varētu 

pieľemt lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūras piemērošanas nepieciešamību. 

2 Valsts kultūras 

pieminekļu 

aizsardzības 

inspekcija 

03.02.2011. 

06-11/203 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā ir izskatīts iesniegums 

un pievienotie dokumenti par nosacījumu sniegšanu Madonas novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādei. 

Saskaľā ar MK 06.10.2009. noteikumu Nr. 1148 Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi  12.2. punktu Inspekcija sniedz 

informāciju, nosacījumus un ieteikumus, kas ietverami teritorijas 

plānojumā. 

 

1.Informācija: 

Visi 

nosacījumi 

ľemti vērā 

un izpildīti 

ľemot vērā 

pieejamo 

informāciju 

un mēroga 

noteiktību. 

Izpildīts 

atbilstoši 

nosacījumiem 

un iekļauts 

apbūves 

noteikumos 
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1.1. Madonas novadā atrodas 157 nekustamie kultūras pieminekļi – 

objekti, kas iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi LR Kultūras 

ministrija ar rīkojumu Nr. 128 (izraksts pielikumā). 

1.2. Inspekcija šobrīd ir uzsākusi darbu kultūras pieminekļu teritoriju 

precizēšanā, ľemot vērā VZD datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv 

pieejamo informāciju. Plānojuma izstrādes gaitā, sadarbībā ar 

Inspekcijas struktūrdaļu speciālistiem, iespējama objektu un teritoriju 

precizēšana.  

1.3. Saskaľā ar likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 23.pantu un 

Aizsargjoslu likuma 8.pantu aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem 

kultūras pieminekļiem pilsētu teritorijā noteikta ne mazāk par 100m, 

lauku teritorijās noteikta ne mazāk par 500m, ja tā nav noteikta īpaši. 

Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu aizsardzības zonā drīkst veikt 

tikai ar Inspekcijas atļauju.  

2.Nosacījumi 

2.1. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida 

saimniecisko darbību kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonās, 

saistoši sekojoši normatīvie akti: 

-Likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību; 

-MK 26.09.2003. noteikumi Nr. 474 Noteikumi par kultūras pieminekļu 

aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībā un 

vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu; 

-citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības 

jautājumi.  

2.2. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās nav 

plānojama tāda saimnieciskā darbība, kas var iznīcināt kultūras 

pieminekli vai mazināt kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās ainavas 

vērtību. Tās būtu rūpnieciskas raţošanas vai jauktas darījumu apbūves 

teritorijas, kas saistās ar liela apjoma noliktavu tipa ēku būvniecību, 

jaunas dzīvojamo māju apbūves teritorijas, kā arī derīgo izrakteľu 

ieguves teritorijas. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu 

aizsardzības zonā plānojama saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo 

vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri. 

2.3. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānojama jaunu objektu 

būvniecība un citi ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi; 
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2.4. Teritorijas plānojuma teksta daļā (paskaidrojuma rakstā) ietverama 

informācija: 

2.4.1. par kultūras mantojumu Madonas novadā kopumā; 

2.4.2. par valsts aizsargājamajiem nekustamiem kultūras pieminekļiem: 

to uzskaitījums, raksturojums, informācija par pieminekļa pašreizējo 

stāvokli un saglabāšanas pasākumiem. Aprakstu vēlams papildināt ar 

aktuālu objektu raksturojošu foto attēlu.  

2.5. Grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi 

nekustamie kultūras pieminekļi un aizsardzības zonas ap tiem. 

Grafiskajam materiālam pievienojams skaidrojums (eksplikācijas) ar 

katra pieminekļa un nosaukumu un valsts aizsardzības numuru.  

2.6. Apbūves noteikumos: 

2.6.1. ietveramas prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai un 

izmantošanai.  

2.6.2.  norādāmi kādi aprobeţojumi ietverami kultūras pieminekļu 

aizsardzības zonās, tajā skaitā uz zemes gabalu dalīšanu – apvienošanu, 

būtisku kultūrvēsturiskās ainavas pārveidošanas pasākumu veikšanu.  

2.6.3. ietveramas prasības ēku, kuras vecākas par 50 gadiem 

nojaukšanai; 

2.6.4.ietveramas prasības stādījumu, kuri vecāki par 50 gadiem 

apsaimniekošanai, ja šādi stādījumi pašvaldībā ir noteikti; 

2.6.5.atsevišķā sadaļā ietverami vēsturisko ēku fasāţu apdares 

renovācijas, logu nomaiľas, fasāţu un jumta siltināšanas, kā arī jumtu 

iesegumu nomaiľas metodikas principi atbilstoši Ministru kabineta 

1997.gada 1. Aprīļa noteikumu Nr. 112 Vispārīgie būvnoteikumi 

40.27.punktam. 

2.6.6. atsevišķā nodaļa ietveramas prasības kultūrvēsturiski nozīmīgo 

objektu aizsardzībai un izmantošanai, ja šādi objekti pašvaldībā ir 

noteikti.  

 

3.Ieteikumi. 

3.1. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekļiem var 

izstrādāt individuālas aizsardzības zonas, vadoties no konkrētas 

pieminekļa atrašanās vietas un iespējamās ārējās vizuālās ietekmes un 

pieminekļa ainaviskās uztveres, atbilstoši MK 19.07.2003.noteikumiem 

Nr. 392 Kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) 
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noteikšanas metodika. Kultūras piemineklim individuāli noteikta 

aizsardzības zona – samazināta vai paplašināta, atbilstoši konkrētai 

situācijai dabā, ļautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un 

precizēt ar kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus.  

3.2. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt citus nozīmīgus 

objektus un teritorijas plānojumā uzrādīt citus nozīmīgus objektus un 

teritorijas, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība -  ēkas, kultūrvēsturisku 

norišu  vietas, ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas 

teorijas, kas nav iekļautas spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā. Tās būtu ievērojamu cilvēku dzīves vietas, atsevišķi 

arhitektūras objekti, muiţu apbūves, kultūrvēsturiski nozīmīgajiem 

objektiem precizēt kārtību, kādā veidā notiek to iekļaušana vai 

izslēgšana no pašvaldības saraksta, kā arī precizējami noteikumi 

attiecībā uz to turpmāku apsaimniekošanu. 

Plānojot objektiem piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt 

teritorijas kultūras potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu 

objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama pašvaldības 

līmenī. 

3.3. Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu plānojamā teritorijā 

konsultēties ar Vidzemes reģionālo nodaļu (tel.64123834). 

 

Pielikumā: nekustamie kultūras pieminekļi Madonas novadā, izraksts no 

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta -  7 lapas (13 lpp) 

3 VAS „Latvijas 

Valsts ceļi” 

07.02.2011. 

4.5.7.-13 

Izstrādājot pašvaldības teritorijas plānojumu jāievēro, ka pagasta 

teritoriju šķērso daudzi reģionālie un vietējie valsts autoceļi, kuru 

tehniskie parametri jau ir iestrādāti katra Madonas novada pagasta 

teritorijas plānojumam izsniegtajos noteikumos. Kopumā Madonas 

novada teritoriju šķērso 216,057 km reģionālo autoceļu un 504,651 km 

vietējo autoceļu. 

Visi 

nosacījumi 

ľemti vērā 

un izpildīti 

ľemot vērā 

pieejamo 

informāciju 

un mēroga 

noteiktību. 

Izpildīts 

atbilstoši 

nosacījumiem 

un iekļauts 

apbūves 

noteikumos 

4 Veselības 

ministrija 

Veselības 

09.02.2011 

5.8-34/1542 

19.01.2012. 

MN TP izstrādāt ar mērķi, kas nodrošinātu novada racionālu 

izmantošanu, veicinātu līdzsvarotu attīstību un saglabātu vidi (arī 

kultūrvidi), nodrošinātu kvalitatīvas dzīves vidi cilvēkiem un sabiedrībai 

kopumā, ievērojot perspektīvo izmaiľu prognozi. 

Visi 

nosacījumi 

ľemti vērā 

un izpildīti 

Izpildīts 

atbilstoši 

nosacījumiem 

un iekļauts 
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inspekcijas 

Vidzemes 

kontroles nodaļa 

5.8.-34/676 – par 

IVN 

TP veidojot, ievērot novada vietējās īpatnības un kultūrvēsturiskās 

vērtības, vides aizsardzības un sabiedrības veselības prasības, 

funkcionālo zonu savstarpējo saistību, transporta un inţenierapgādes 

infrastruktūras racionālu izmantošanu, izaugsmes un attīstības iespējas 

novadā. 

Svarīgi ir izvērtēt novada ģeoloģisko stāvokli, it sevišķi pazemes ūdeľu 

(gruntsūdeľu un artēzisko saldūdeľu) resursu klātbūtni. Plānot, kā 

iespējams tos saglabāt un izmantot iedzīvotāju apgādei ar dzeramo 

ūdeni, ieguves perspektīvas, neradīt progresējošu pazemes ūdeľu 

kvalitātes samazināšanos, kā arī ūdens kvalitātes negatīvas izmaiľas, 

novērtēt ūdeľu aizsardzību pret piesārľojumu: - aizsargjoslu 

odrošinājumu ap ūdens ľemšanas vietām; - pazemes ūdeľu ieguves 

daudzumu un regularitāti; - pazemes ūdeľu monitoringu. 

Pievērst uzmanību veciem, neapsaimniekotiem, tehniski novecojušiem  

urbumiem, kā arī grunts ūdeľu aizsardzībai no piesārľojuma (izgāztuves 

u..c.). nodrošināt bezsaimnieku un neizmantoto pazemes ūdens urbmu 

tamponēšanu, individuālo māju ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

uzturēšanu atbilstoši prasībām. Apbūves noteikumos paredzēt aku vietas 

izvēli un aizsargjoslu rādiusu saskaľošanu ar Veselības inspekciju. 

Lai nerastos pārpurvošanās, noslīdeľi un citi procesi, pārdomāti veikt 

celtniecības darbus un plānot ezeru un upju krastos: - ietvert melioratīvo 

sistēmu remontus un rekonstrukcijas; - risināt augšanas erozijas 

samazināšanas pasākumus. 

Uzmanību pievērst vides kvalitātei: - Atmosfēras, ūdens un augsnes 

piesārľojumam; - Kopējo izmešu daudzumam; - Izmešu avotu skaitam 

(katlu mājas, kokzāģētavas); - Nelabiekārtotām atkritumu izgāztuvēm; - 

Notekūdeľu savākšanai un attīrīšanai. 

Plānot biloģisko notekūdeľu attīrīšanas iekārtu celniecību. Nodrošināt 

sadzīves un raţošanas notekūdeľu bioloģisku attīrīšanu atbilstoši tiesību 

aktu prasībām. 

Dzeamā ūdens kvalitātes uzlabošanai centralizētās apgādes sistēmās 

paredz ūdens attīsrīšanas iekārtu būvniecību 

Jekuras dzīvojamās apbūveszonā paredzēt  teritorijas daţādai 

funkcionālai izmantošanai – bērnu rotaļām, pieaugušo atpūtai, 

saimnieciskajām un sabiedriskajām aktivitātēm saskaľā ar insolācijas, 

apgaismojuma un ugunsdrošības pasākumiem. 

ľemot vērā 

pieejamo 

informāciju 

un mēroga 

noteiktību. 

apbūves 

noteikumos 
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Projektējot ielas, auto ceļus, paredzēt pasākumus, kas novērš kaitīgo 

ietekmi uz apbūvi un iedzīvotājiem. Aizsardzībai pret troksni un 

vibrāciju izmantot celtniecībā efektīvus, slāpējošus materiālus un 

konstrukcijas, ievērot nepieciešamos attālumus starp dzīvojamām mājām 

un publiskām ēkām, vibrācijas un trokšľa avotiem. Raţošanas un 

dzīvojamās apbūves teritorijās saglabāt zaļo teritoriju īpatsvaru un 

esošos apzaļumošanas elementus. 

Analizēt novada paaugstināta riska objektus un teritorijas, kas varētu 

radīt apdraudējumu cilvēku veselībao vai dzīvībai apdraudējumu, 

materiālos zaudējumus, kaitējumu vai nevēlamas pārmaiľas videi.  
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5 VZD Zemgales 

reģionālā nodaļa 

26.01.2011 

10-07-Z/3 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 33.pantu , 

Ministru Kabineta 2009.gada 6.oktorbra noteikumu Nr.1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12., 

13.,16.,21.,27.,28.,31.punktu, 37.2. un 48.2. apakšpunktu un Ministru 

Kabineta  2011.gada 4.oktorbra noteikumiem Nr. 754 „Apgrūtināto 

teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas 

aprites kārtība” (turpmāk – ATIS noteikumi), Valsts zemes dienests 

(turpmāk – Dienests) nosaka šādus nosacījumus vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojuma vai tā grozījumu (turpmāk – teritorijas plānojums) 

izstrādei: 

1.Teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu 

formā Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 TM ar mēroga 

noteiktību M 1:10000. Apdzīvotas vietas teritorijas plānojuma grafisko 

daļu izstrādā ar mēroga M 1:2000 vai M 1:5000 noteiktību, ja ir 

pieejama atbilstoša mēroga kartogrāfiskā pamatne (kartogrāfiskais 

materiāls).  

2. Izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju atzinuma saľemšanai 

iesniedz elektroniskā formā (grafisko daļu – digitāli vektordatu formā 

(vēlams *.dgn (MicroStation)) Dienesta teritoriālajā struktūrvienībā. 

Teritorijas plānojuma grafiskai daļai pievieno aizsargjoslu sadaļā 

izmantotos apzīmējumus ar paskaidrojumiem.  

3. Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus Dienesta 

teritoriālās struktūrvienības izsniegtos Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus. 

4.Teritorijas plānojumā nosaka un grafiskajā daļā attēlo visas esošo 

objektu aizsargjoslas, tai skaitā objektu, kuri izvietoti ārpus plānojuma 

teritorijas, aizsargjoslas, kas atrodas plānojuma teritorijas robeţās.  

5. Apgrūtināto teritoriju (tai skaitā aizsargjoslu) robeţas grafiski attēlo 

kā daudzstūrus, kas saistīti ar ATIS noteikumu 2. Pielikumā noteikto 

klasifikācijas kodu. Apgrūtināto teritoriju robeţas daudzstūri 

identificējami ar objekta, kam noteikta aizsargjosla, pilnu nosaukumu un 

adresi, ja tāda ir.  

5.1.MicroStation vai AutoCad vidē  apgrūtinātās teritorijas nepieciešams 

attēlot tā, lai katra teritorijas plānojumā attēlotā apgrūtinātā teritorija 

būtu izvietota datu līmenī, kura nosaukumu veido atbilstoši ATIS 

noteikumu 2.pielikumam. 
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nosacījumi 

ľemti vērā 

un izpildīti 

ľemot vērā 

pieejamo 
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un mēroga 
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5.2.ArcMap vidē plānojumā apgrūtinātās teritorijas nepieciešams attēlot 

tā, lai katra plānojumā attēlotā apgrūtinātā teritorija būtu izvietota 

informācijas slānī, kura nosaukumu veido atbilstoši  ATIS noteikumu 

2.pielikumam, vai arī, lai katrai attēlotajai apgrūtinātajai teritorijai būtu 

piesaistīts klasifikācijas kods atbilstoši ATIS noteikumu 2.pielikumam.  

6. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlo ciemu robeţas. 

7. Pašvaldība divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojuma spēkā stāšanās 

Dienesta teritoriālajā struktūrvienībā  iesniedz apstiprinātā teritorijas 

plānojuma eksemplāru atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra 

noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 48.2.apakšpunkta prasībām uz elektroniskā datu nesēja un kā 

iesietu dokumentu, pievienojot: pašvaldības lēmuma par teritorijas 

plānojuma apstiprināšanu kopiju, informāciju par pašvaldības lēmuma 

publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, informāciju par teritorijas 

plānojuma grafiskās daļas izstrādātāju un apgrūtināto teritoriju grafisko 

datu sagatavošanas mēroga  noteiktību. 

6 VAS 

„Latvenergo” 

31.01.2011. 

502100-07-191 

(augstsprieguma 

tīkli) 

17.02.2011 

01VL00-13/1328  
 

Madonas novada teritorijā atrodas AS „Latvenergo” telekomunikāciju 

pazemes elektronisko sakaru tīkla līnijas ar attiecīgo aizsardzības joslu – 

zemes gabalu, ko norobeţo nosacītās vertikālās virsmas elektronisko 

sakaru tīkla līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no elektronisko sakaru 

tīkla līnijas ass, kas tika pieľemtas ekspluatācijā 1976.g. un 2002.g.: 

1. Kabeļu trase Madonas pilsētā Rūpniecības ielā no 110 kV apakšstacija 

„Madona” līdz AS „Sadales tīkls” Madonas ETR ēkai Rūpniecības ielā 

37. 

2. Kabeļu trase gar autoeļļa P37 (Pļaviľas-Madona) kreiso pusi no 

Aiviekstes līdz Madonas pilsētas rotācijas aplim Rūpniecības, Rīgas un 

J.Zābera ielā. 

3. Kabeļu trases Aiviekstes ciematā. 

4. Radiosakaru līniju torľi Rūpniecības ielā 37, Madonā (augstums 65m) 

un Aiviekstē (augstums 60m) ar attiecīgām aizsargjoslām – zemes 

gabalu un gaisa telpu torľa augstumā, ko norobeţo nosacītā vertikālā 

virsma 1 metra attālumā ārpusē no to noţogojuma. 

Izstrādājot Madonas novada teritorijas plānojumu, lūdzam ievērot LR 

„Aizsargjoslu līkums „ (1997.g) 14., 35. Un 43.pantu un LR MK 

noteikumu Nr.256 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības 

kārtība” prasības, t.sk. šādas: 
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un izpildīti 

ľemot vērā 

pieejamo 

informāciju 

un mēroga 

noteiktību. 

Izpildīts 

atbilstoši 

nosacījumiem 

un iekļauts 

apbūves 

noteikumos 



 

127 

• Ēku un būvju, kā arī automašīnu un mehānismu stāvvietu izvietošanu 

paredzēt ārpus elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslas. 

Bez izpildāmo darbu projekta, kas rakstveida saskaľots ar elektronisko 

sakaru tīkla valdītāju aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem 

aizliegts: 

• Veikt jebkādus celtniecības, montāţas un spridzināšanas darbus, grunts 

planēšanu ar tehniku, kā arī zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, 

aramzemēs – dziļāk par 0,45 metriem, autoceļu nodalījuma joslā – dziļāk 

par 0,5 metriem; 

• Izdarīt ģeoloģiskos un ģeodēziskos izpētes darbu, kas saistīti ar 

urbumiem, zemes paraugu ľemšanu un citiem līdzīgiem darbiem; 

• Stādīt kokus, izvietot lauka apmetnes, turēt lopus, nokraut materiālus, 

lopbarību un mēslojumu, kurt ugunskurus un ierīkot šautuves; 

• Apbērt vai salauzt mērstabiľus un brīdinājuma zīmēs, novietot uz 

pazemes kabeļu līniju trasēm smagus (vairāk par 5 tonnām) priekšmetus, 

ierīkot trasēs skābju, sāļu un sārmu notekas; 

• Rokot zemi, lietot lauţľus, kapļus ķīļus un pneimatiskos instrumentus; 

• Apbērt ar zemi vai būvmateriāliem kabeļu kanalizācijas kabeļaku lūku 

vākus, sadales skapjus, brīdinājuma zīmes un mērstabiľus pazemes 

kabeļu trases, kā arī pārvietot esošas sakaru tīklu līnijas un iekārtas bez 

iepriekšējas saskaľošanas ar to valdītāju. 

Projektu saskaľošana darbiem pazemes elektronisko sakaru tīklu 

aizsardzības zonā notiek AS „Latvenergo” ITT REF Vidzemes un 

Latgales reģionālās ekspluatācijas dienestā Kalsnavas pagastā, Aiviekste, 

mājā Nr.22, tālrunis 64810344. Avārijas gadījumos – IT un T 

Monitoringa dienesta diennakts deţurants, tālr. 67728333. 

Papildus informāciju par esošo pazemes sakaru kabeļu līniju dabā no AS 

„Latvenergo” puses sniegs Jūsu reģionā kontaktpersona – Vidzemes un 

Latgales reģionālās ekspluatācijas dienesta vecākais inţenieris Andris 

Bērziľš, Kalsnavas pagasts, Aiviekste, mob. 26518517. 

Veicot detālplānojumu Madonas novada teritorijā inţenierkomunikāciju 

izvietojumu teritorija plānot tādu, lai tas atbilstu LR Ministru kabineta 

2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo 

inţenierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. 

Plānojot jaunu objektu būvniecību paredzēt vietu inţenierkomunikāciju 

koridoriem ar pieslēgšanu pie esošajiem vai jaunizvedojamajiem 
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inţeniertīkliem. 

AS „Sadales tīkls” 

1. Esošie elektrotīkli (esošās 330/110/6-20 kV apakšstacijas, 20, 10, 6, 

0,4 kV (gaisvadu un kabeļu) EPL, 20/0,4 kV VAI 10/0,4 kV 

transformatora punkti, sadales punkti) un citi energoapgādes objekti 

precīzi jāatspoguļo teritorijas plānojumā. Teritorijas plānojumā jāattēlo 

esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai 

paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai 

izmantot attiecīgo kartes mērogu. 

2. Veicot Madonas novada teritorijas plānojuma izstrādi ievērto īpašuma 

lietošanas tiesību ierobeţojumus elektropārvaldes līniju (EPL) 

aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma ) pieľemts 1997.gada 

5.februārī) 35. Un 45. Pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo 

inţenierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. 

3. Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt esošo 330/110/6-20 

kV apakšstaciju, 20, 20, 6 kV un 0,4 kV EPL (gaisvadu un kabeļlīniju) 

un 20/0,4 kV vai 10/0,4 kV transformatora punktu, sadales punktu, 

sadalľu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, 

inţenierkomunikāciju koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām 

inţenierkomunikācijām. 

4. Inţenierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai tas atbilstu 

Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1069 

„Noteikumi par ārējo inţenierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos 

un lauku teritorijās”. Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu 

inţenierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem vai 

jaunizveidojamajiem inţeniertīkliem. Plānojot elektroapgādes objektu un 

elektroietaišu izvietojumu jāparedz to netraucēta apkalpošana ( ārpus 

ieţogotām teritorijām) un transporta piekļūšanas iespējas. Nav 

pieļaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās. Elektroietaišu 

projektēšana un būvniecība jāveic atbilstoši 01.11.2010. MK 

noteikumiem Nr. 1024 „Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju 

būvniecības kārtība”. 

Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daļā ierosinām ietvert informāciju 

par aprobeţojumiem, kas noteikti saskaľā ar pastāvošo likumdošanu un 

cilvēku drošību darbojoties elektroapgādes objektu tuvumā. Par 

vispārīgajiem aprobeţojumiem, kas noteikti Aizsargjoslu likuma 
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(pieľemts 1997.gada 5.februārī) 35. Pantā un aprobeţojumiem 

aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem, kas noteikti 45.pantā. 

 AS „Sadales tīkls” lūdz ietvert sekojošu informāciju par 

aprobeţojumiem ap sekojošiem sadales tīkla objektiem: 20 kV  

elektrolīnijas trase meţu zemēs ir noteikta 13 metru platā joslā, kas ir 

vienāda ar aizsargjoslas platumu ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu 

laiku teritorijās. 20 kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 

2,5 metru attālumā no līnijas ass. 

 0,4 kV elektrolīnijas trase meţu zemēs ir noteikta 5 metru platā joslā, 

bet 0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī 

pilsētu lauku teritorijās 6,5 metru attālumā no līnijas ass. 0,4 kV 

elektrolīnijas trase meţu zemēs ir noteikta 5 metru platā joslā, bet 0,4 kV 

elektrolīnijas aizsargjosla ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku 

teritorijās 6,5 metru attālumā no līnijas ass. 0,4 kV elektrolīnijas 

aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru attālumā no līnijas ass. 

 Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām noteikta 1 metra 

attālumā no kabeļu līnijas ass. Aizsargjosla gan elektrisko tīklu sadales 

iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru apakšstacijām ir noteikta 1 

metra attālumā ārpus šo iekārtu noţogojuma vai to vistālāk ārpusē 

izvirzīto daļu projekcija uz zemes vai grīdas virsmas. 

 Ietvert informāciju, ka elektrisko tīklu valdītājam, atbilstoši MK 

Noteikumiem Nr.415 izdotie 20.10.1998., elektrolīniju trases meţos 

jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un jāattīra minētās trases no krūmiem un 

kokiem, jāizcērt bīstamie koki, kuri aug ārpus elektrolīniju trasēm, bet 

var krist uz to vadiem vai balstiem. Tāpat jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un 

jāattīra no krūmiem un kokiem kabeļlīniju trases 4 metrus platā joslā.  

 Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS 

„Latvenergo” tīklam notiek saskaľā ar Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas padomes 2009.gada 01.aprīļa lēmumā Nr. 74 

apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas 

sistēmas dalībniekiem”. 

 Ietvert informāciju, ka, saskaľā ar Enerģētikas likuma 19. Panta (1) 

Jaunu energoapgādes komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes 

komersantam ir tiesības izmantot jebkuru zemi par vienreizēju samaksu 

tās īpašniekam saskaľā ar šā likuma 24. Pantu. 

(11) Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaľot ar zemes 
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īpašnieku jaunu energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī 

tiesības saskaľošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu 

gadījumos, ja zeme tiek izmantota jaunu energoapgādes komersantu 

objektu – iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu ierīkošanai, 

ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

1. Energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā; 

2. Energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas 

robeţās; 

3. Vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna 

energoapgādes komersanta objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā 

daļas izmantošana nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas; 

4. Citos likumos noteiktajos gadījumjos. 

 

(12) Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura sava objekta 

rekonstrukciju vai modernizāciju, savlaicīgi par to informējot zemes 

īpašnieku. Zemes īpašniekam pienākas vienreizēja samaksa saskaľā ar šā 

likuma 24.pantu, ja  rekonstrukcijas rezultātā palielinās energoapgādes 

komersanta objekta vai aizsargjoslas ap vai gan šo objektu aizľemtās 

zemes platība. 

(3) Energoapgādes komersants par jauna objekta ierīkošanu vai esošā 

objekta paplašināšanu brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 

dienas pirms darbu uzsākšanas. 

19.1 pants (1). Energoapgādes komersantam ir nekustamā īpašuma 

servitūta tiesības ierīkot, attīstīt un ekspluatēt energoapgādes uzľēmuma 

objektus. 

(2). Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā 

īpašuma īpašnieku. Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas 

spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Ietvert informāciju par nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām lūgt 

pārvietot esošo energoapgādes uzľēmumu objektu, kura pārvietošanas 

izmaksas atbilstoši Enerģētikas likuma 23.panta 2.daļai, „Esošo 

energoapgādes uzľēmumu objektu pārvietošanu pēc pamatotas 

nekustamā īpašnieka prasības veic par viľa līdzekļiem”, jāsedz 

pārvietošanas ierosinātājam. 

 Teritorijas plānojuma paskaidrojošajā daļā papildus norādīt, ka 
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neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas 

mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms 

darba sākšanas jāsaskaľo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 

1998.g. noteikumu Nr. 415. 10.punkts). Veicot darbus aizsargjoslās, 

kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaľošanas ar 

attiecīgā objekta īpašnieku, veicot darbus augstsprieguma (330, 110 kV) 

EPL aizsargjoslā, tie jāsaskaľo ar AS „Augstsprieguma tīkls” Rīgā, 

Dārzciema ielā 86, tālrunis 67725371, bet darbu veikšana vidsprieguma 

(20,10 kV) un zemsprieguma (0,4 kV) EPL aizsargjoslā jāsaskaľo ar AS 

„Sadales tīkls „ Ziemeļaustrumu reģiona Madonas nodaļas vadītāju, 

Rūpniecības iela 37, Madona, tālr. 64810630. 

 Sagatavoto teritorijas plānojuma projektu, pirms atzinuma 

pieprasīšanas, lūdzu saskaľot ar AS „Augstsprieguma tīkls” un AS 

„Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona Madonas nodaļas vadītāju, 

Rūpniecības iela 37, Madona, tālr. 64810630. 

AS „Augstsprieguma tīkls” 

Informējam, ka Madonas novada Aronas, Barkavas, Dzelzavas, 

Lazdonas, Ļaudonas, Mārcienas un Sarkaľu pagasta teritoriju šķērso 

pārvades tīkls 110 kV gaisvadu elektrolīnijas. Novadā atrodas divas 

transformatoru apakšstacijas: Barkavas pagastā – apakšstacija 

„Barkava”, zemes kadastra Nr. 70440080235; Madonā, Skolas ielā 59A 

– apakšstacija „Madona”. 

1. Ierosinām teritorijas plānojumā ietvert informāciju cilvēku drošībai un 

elektrolīniju aizsardzībai: 

• Par būvdarbiem, kuros paredzēt izmantot celšanas mehānismus, ja tie 

notiks tuvāk par 30 metriem no 110 kV elektrolīnijas malējiem vadiem, 

paredzēt darbu veikšanas projekta izstrādāšanu (MK 2006.g noteikumi 

Nr.982,  11.punkts). Apbūves , autoceļu, būvdarbu veikšanas un 

meţizstrādes projekti elektrolīnijas tuvumā jāsaskaľo ar AS 

„Augstsprieguma tīkls” Rīgā, Dārzciema ielā 86. Apbūves projektēšanai 

elektrolīniju tuvumā nepieciešami tehniskie noteikumi. 

• Par zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobeţojumiem elektrolīnijas 

aizsargjoslās saskaľā ar Aizsargjoslu likuma 35. Un 45.pantu. 

• Par minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem kokiem līdz 

elektrolīnijām, kā arī par attālumiem starp inţenierkomunikācijām 

saskaľā ar 2004.gada MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo 
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inţenierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, 

2006.gada MK noteikumiem Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu 

aizsargjoslu noteikšanas metodika”, 1997.gada Aizsargjoslu likumu un 

elektroiekārtu būvniecības noteikumu prasībām. 

2. Lūdzam ľemt vērā izmaiľas Aizsargjoslu likumā saskaľā ar 

2009.gada likuma grozījumiem attiecībā uz 110 kV elektrolīniju 

aizsargjoslas palielināšanu (izmaiľas likuma 16.panta tekstā). 

3. Pārvades tīkla 110 kV elektrolīniju novietojuma precizēšanai nosūtām 

Jums Aronas, Barkavas, Dzelzavas, Sarkaľu pagasta un Madonas 

pilsētas kartes ar elektrolīniju trasēm. 

4. 110 kV elektrolīniju novietojums Lazdonas, Ļaudonas un Mārcienas 

pagasta teritorijā attēlots šo pagastu esošo Teritoriju plānojumu 

grafiskajās daļās. 

5. Bērzaunes, Kalsnavas, Liezēres, Mētrienas, Ošupes, Praulienas un 

Vestienas pagastu teritorijā 110 kV un 330 kV elektrolīniju vai citu 

pārvades tīkla objektu nav un to ierīkošana nav plānota. 

7 A/S „Latvijas 

gāze” 

17.02.2011. 

27.4-1/432 

Atbildot uz Jūsu 17.01.2011. vēstuli Nr. MNP/2.1.3.1./11/142 par 

Madonas novada teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumiem, akciju 

sabiedrības „Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības departamenta 

Perspektīvās attīstības daļa informē, ka Madonas novada teritorijai gāzes 

apgāde teorētiski iespējama no visaugstākā spiediena gāzesvadiem ar 

spiedienu virs 1,6 MPa (maģistrālie gāzesvadi) Rīga – Pleskava DN 

700mm un Izborska – IPGK DN 700mm. 

 Izstrādājot Madonas novada teritorijas plānojumu, lūdzam: 

1. Izvērtēt nepieciešamību Madonas novada gāzes apgādes plānojuma 

izstrādei un perspektīvo gāzesvadu atspoguļošanu teritorijas plānojuma 

inţenierkomunikāciju sadaļā; 

2. Vai noteikt perspektīvās gāzes apgādes plānojuma izstrādi turpmākajā 

plānošanā. 

Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, 

komunālajiem un individuālajiem patērētājiem Madonas novadā, veicot 

autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, kā 

arī esošo valsts autoceļu un pašvaldību autoceļu nodalījumu joslās un 

esošo ielu sarkanajās līnijās, paredzēt iespējamā augstā vai vidējā 

spiediena sadales gāzesvadu novietni projektējamo un rekonstruējamo 

ceļu nodalījuma joslās, ielu sarkanajās līnijās, atbilstoši 2004.gada 
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28.decembra MK noteikumiem Nr.1069 un spēkā esošajam Aizsargjoslu 

likumam. 

Vienlaicīgi lūdzam sniegt Jums zināmo informāciju par perspektīvajiem 

patērētājiem Madonas novada teritorijā, lai plānotu perspektīvās gāzes 

apgādes risinājumus turpmākajā periodā. 

Izstrādāto Madonas novada teritorijas plānojumu iesniegt akciju 

sabiedrības „Latvijas Gāze” Perspektīvās attīstības daļā atzinuma 

saľemšanai. 

8 Valsts 

ugunsdzēsības 

un glābšanas 

dienests 

02.02.2011. 

22/10.6-6 

VUGD VRB Madonas daļas prasības ugunsdrošības nodrošināšanas 

jomā, kuras jāľem vērā Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-

2025. gadiem izstrādāšanai: 

zsargjoslu likumu, kā arī ekspluatācijas un drošības 

aizsargjoslu noteikšanas metodika; 

– 07 „Būvju ugunsdrošība”, kā arī citu spēkā 

esošo normatīvo aktu prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm 

ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu un 

pilsētas ielu shēmas; 

atstarpēm starp daţādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālās nozīmes 

ēkām un būvēm; 

nsapgādes 

nodrošinājums saskaľā ar LBN 222 – 99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un 

būves” prasībām; 

dzīvojošo cilvēku apziľošanas sistēmas izveidi avārijas un ārkārtēju 

situāciju gadījumā; 

āparedz rūpniecisko avārijas risku novērtējumu ar rūpniecisko avārijas 

novērtēšanas programmu paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī 

objektu avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu plānu 

izstrāde.  

ēdzienu skaidrojumam jāatbilst 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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9 Valsts iestāde 

„Vidzemes 

plānošanas 

22.02.2011. 

1-15.1/93 

Atbildot uz Jūsu 07.01.2011. vēstulē Nr. MNP/2.1.3.1.1./11/60 izteikto 

lūgumu sniegt nosacījumus Madonas novada teritorijas plānojuma 

izstrādei, informējam, ka Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas 

plānojums ir stājies spēkā 22.12.2007. un ar to iepazīties var Vidzemes 
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reģions” plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv 

 Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome 2009.gada 12.oktobra 

sēdē nolēma iekļaut bijušo rajonu teritorijas plānojumus plānošanas 

reģiona teritorijas plānojumā pielikumu veidā (protokols Nr. 7. 3. 2.p). 

Tādejādi arī bijušās Madonas rajona teritorijas plānojums ir iekļauts 

reģiona teritorijas plānojumā. 

 Izstrādājot Madonas novada teritorijas plānojumu, atbilstoši Teritorijas 

plānošanas likuma 6. Panta (4) daļas prasībām jāievēro Vidzemes 

plānošanas reģiona teritorijas plānojums. 

ľemot vērā 

pieejamo 

informāciju 

un mēroga 

noteiktību. 

apbūves 

noteikumos 

10 LAD 

Viduslatvijas 

reģionālā 

lauksaimniecības 

pārvalde 

20.01.2011. 

1.1-10/114 

Vēstule pārsūtīta VSIA “Zemkopības ministrija nekustamie īpašumi” 

Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Jēkabpils sektoram. 

Nosacījumi no augstākminētās iestādes nav saľemti. 

--- --- 

11 Valsts meža 

dienesta 

Madonas 

virsmežniecība 

18.02.2011 

7-8/87 

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem 

Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” 12.2. un 

13. Punktu, Madonas virsmeţniecība sniedz tās rīcībā esošu informāciju 

un nosacījumus Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. 

Gadiem izstrādei. 

 Izstrādājot teritorijas plānojumu, veikt teritorijas esošās situācijas izpēti 

un analīzi, ľemot vērā sekojošus nosacījumus: 

• Plānojuma tekstveida un kartogrāfiskajos materiālos atzīmēs virszemes 

ūdensobjektu aizsargjoslas atbilstoši „Aizsargjoslas likuma” no 

05.02.1997. 7.panta prasībām un MK noteikumiem nr.406 „Virszemes 

ūdensobjektu un aizsargjoslu noteikšanas metodika” no 03.06.2008. 

Meţsaimniecisko darbību aizsargjoslās un aizsargzonās regulē MK 

noteikumi Nr. 189 „Davas aizsardzības noteikumi meţa 

apsaimniekošanā” no 08.05.2001. 

• Teritorijas plānojumā atzīmēt aizsargjoslas ap purviem un mitrzemēm 

atbilstoši „Aizsargjoslu likuma” 7.pantam. Teritorijas izmantošanu 

aizsargjoslās plānot ľemot vērā prasības Ministru kabineta noteikumos 

Nr.189 „Dabas aizsardzības noteikumi meţa apsaimniekošanā no 

08.05.2001. 

• Lai samazinātu pilsētas negatīvo ietekmi uz vidi precizēt meţa 
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aizsargjoslu ap Madonas pilsētu, atbilstoši MK noteikumiem nr.63 

„Meţa aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika” no 04.02.2003., 

kas paredz pilsētām ar iedzīvotāju skaitu līdz 10 tūkstoši noteikt 

aizsargjoslas platību ne vairāk kā 100 hektāru. Meţa valsts reģistrā 

iekļautā aizsargjosla ap Madonas pilsētu uz pašreizējo teritorijas 

plānojumu ir: 

• Iekļaut tekstu: Apbūves noteikumos neatspoguļotos īpašuma lietošanas 

tiesību aprobeţojumus aizsargjoslās atkarībā no aizsargjoslas konkrētā 

veida skatīt „Aizsargjoslu likumā” no 37. Panta līdz 58.pantam, kā arī 

attiecīgajās Ministru kabineta aizsargjoslu noteikšanas metodikās. 

• Meţa valsts reģistrā iekļautas ģenētisko resursu meţaudzes, kas ir 

augstvērtības dabiskas izcelsmes meţaudzes okku sugu ģenētiskās 

daudzveidības un genofonda saglabāšanai, ko regulē MK noteikumi 

nr.189 „Dabas aizsardzības noteikumi meţa apsaimniekošanā” no 

08.05.2001. Iesakām ģenētisko resursu meţaudzes atzīmēt 

kartogrāfiskajos materiālos un tajos noteikt meţa zemes transformācijas 

aizliegumu vai, šajās vietās pie nosacījuma būvēt infrastruktūras 

objektus, izstrādāt detālplānojumu. Ģenētisko resursu meţaudzes atrodas 

sekojošās vietās:  

• Saimniecisko darbību kultūras pieminekļu teritorijā un to aizsargjoslā 

regulēt likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” no 11.03.1992. un 

„Aizsargjoslu likums” (8. Un 38.punkts), no kuriem izriet Valsts kultūras 

pieminekļu inspekcijas norādījumi par saimniecisko darbību kultūras 

pieminekļa un tā aizsargjoslas teritorijā. Kultūras pieminekļiem saskaľā 

ar Aizsargjoslu likuma 8.pantu ir 500 m aizsargjosla (aizsardzības zona) 

lauku teritorijā un 100 m aizsargjosla pilsētā. Valsts aizsargājamo 

kultūras pieminekļu saraksts ir publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

Ar valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu var iepazīties Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā Rīgā, Mazā Pils ielā 19, kur 

pieejama arī elektroniskā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu datu 

bāze. 

• Ieslēgt prasību: meţa zemes transformējos uz derīgo izrakteľu 

teritorijām atļauts tikai tas, ja veikt derīgo izrakteľu izpēte un saľemt 

Derīgo izrakteľu pase. Paskaidrojam, ka Latvijā ir bijuši atsevišķi 

gadījumi, kad meţa zemē nav atrasti derīgie izrakteľi un ir nelietderīgi 

veikta tās transformācija. 
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• Iesakām noteikt aizlieguma pilsētu un ciemu teritorijās veikt meţa 

zemes transformāciju par derīgo izrakteľu teritorijām. Jebkāda 

projektēšana un būvniecība teritorijās, zem kurām ir derīgie izrakteľi, 

saskaľojama ar Valsts uzraudzības iestādēm LR tiesību aktos noteiktā 

kārtībā. 

• Nodefinēt un parādīt estētiski un kultūrvēsturiski vērtīgās ainavas, 

iestrādāt rīcības to saglabāšanai vai arī to vērtības paaugstināšanai. 

Teritorijas plānojumā noteikt, ka nav pieļaujama ainaviski vērtīgo 

teritoriju transformācija un tās parādīt grafiskajā daļā (( perspektīvās un 

plānotās izmantošanas vai dabas objektu, u.c. kartēs). 

• Madonas novada teritorijā atrodas šādas Eiropas un valsts nozīmes 

aizsargājamās dabas (Natura 2000) teritorijas: Aizsargājamo ainavu 

apvidus „Vestiena”, dabas parki: „Aiviekstes paliene” , „Driksnas sils”, 

„Gaiziľkalns”, „Kuja”, dabas liegumi: „Eiduku purvs”, „Vesetas 

palienes purvs”,”Nesaules kalns”,”Barkavas ozolu audze”, „Ilziľa 

ezers”, „Kāla ezera salas”, „Lielsalas purvs”, „Lubāna mitrājs”, dabas 

rezervāti: „Krustkalnu dabas rezervāts”, „Teiču dabas rezervāts”. Īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) aizsardzības un izmantošanas 

kārtību reglamentē individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, 

ja tādi ir izstrādāti teritorijai un Ministru kabineta 2010.gada 16.marta 

noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Atsevišķām ĪADT ir izstrādāti 

un apstiprināti dabas aizsardzības plāni. 

• Meţa valsts reģistrā un atsevišķos pagastu plānojumos, pašlaik ir 

atzīmētas vietējas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas 

parki, uz kuriem attiecas MK noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”: 

Izstrādājot novada teritorijas plānojumu lūdzam vienoties par dabas 

pārku saglabāšanu vai to likvidēšanu to attiecīgi iekļaujot/neiekļaujot 

neritorijas plānojumā, kā arī apsvērt iespēju izveidot jaunu ĪADT. 

Gadījumā, ka plānojumā dabas parki tiks iekļauti no jauna vai atstāti 

iepriekšējie kā vietējas nozīmes ĪADT, teritorijas apsaimniekošanu 

regulēt MK noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kas attiecas uz 

dabas parkiem. 

 Saskaľā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13.panta 



 

137 

3.daļu dabas liegumus, dabas parkus un dabas pieminekļus, kuri ir 

nozīmīgi dabas vai kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai attiecīgajā 

teritorijā, var izveidot arī pašvaldības. 

 Saskaľā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 40.panta 

3.daļu lēmumu par aizsargājamās teritorijas statusa likvidēšanu, 

pamatojoties uz šo atzinumu, pieľem valsts institūcija, kura pieľēmusi 

lēmumu par attiecīgās aizsargājamās teritorijas izveidošanu. 

• Dabas pieminekļu ir savrupi dabas veidojumi un tie ir: aizsargājamie 

koki; dendroloģiskie stādījumi; alejas; ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie 

veidojumi. 

Aizsargājamie koki – diţkoki – lieli un veci koki, kam ir kultūrvēstures, 

izglītojoša vai zinātniska funkcija. Tiem ir liela nozīme vispārējās 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Svarīgākais normatīvs, kas 

nosaka diţkoka statusu un apsaimniekošanu ir MK noteikumi nr.264 

„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi”. Dati par tiem atrodami Dabas aizsardzības 

pārvaldē. 

Dendroloģiskie stādījumi – mākslīgi veidotas teritorijas, kas pārstāv 

dendroloģiskās un kultūrvēsturiskās vērtības un ir piemērotas sabiedrības 

izglītošanai, atpūtai un audzināšanai. Dendroloģisko stādījumus nosaka 

MK noteikumi nr.131 „Noteikumi par aizsargājamiem 

dendroloģiskajiem stādījumiem” no 20.03.2001. Madonas novadā 

atrodas sekojoši valsts nozīmes aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi: 

Sāvienas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi un Kalsnavas dendrārijs. 

Alejas  - MK noteikumi nr.888 „Noteikumi par aizsargājamām alejām” 

no09.12.2005. nosaka šādas aizsargājamas alejas Madonas novadā: 

Dzelzavas muiţas alejas, Vestienas muiţas aleja. 

Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie veidojumus nosaka MK noteikumi 

nr.175 „Latvijas aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko 

pieminekļu saraksts” no 17.04.2001. Madonas novadā atrodas sekojoši 

ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie veidojumi: Bolēnu Acu avots, Krākas ( 

Svētes Dreimaľu) avoti, Velna Skroderis. 

• Madonas novada Ļaudonas, Sarkaľu, Vestienas, Dzelzavas, Praulienas, 

Ošupes, Mētrienas, Liezēres, Bērzaunes, Barkavas pagastos meţa zemēs 

izveidoti vairāki mikroliegumi īpaši aizsargājamo putnu un sūnu sugu, 

kā arī meţa biotopu aizsardzībai. Lēmumi par mikrolieguma izveidošanu 
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un mikroliegumu shēmas katrai pagasta padomei tika nosūtītas pēc 

lēmumu pieľemšanas. Informāciju par mikroliegumā esošo īpaši 

aizsargājamo sugu un biotopu atradnēm drīkst izplatīt tikai ar Dabas 

aizsardzības pārvaldes atļauju! Teritorijas izmantošana jāplāno ľemot 

vērā prasības Ministru kabineta noteikumos Nr.45 „Mikroliegumu 

izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” no 

30.01.2001. 

Vēlams plānojumā atzīmēt, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir 

ierobeţota meţsaimnieciskā darbība un par to var saľemt kompensāciju. 

Atbildīgā institūcija, ja tiesības uz kompensāciju piešķir valsts, ir dabas 

aizsardzības paŗvalde. 

• Iesakām paredzēs vēja ģeneratoru parka vai vēja ģeneratoru izbūvi kā 

darbības veida plānošanu kā atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanu. 

• Plānotā (atļautā) izmantošana apmeţojamām teritorijām kartē 

atzīmējama tajās teritorijās, kur šī darbība ir aizliegta. Visās pārējās 

teritorijās darbībā būtu atļauta. 

• Paredzēt, ka meţsaimnieciskajās teritorijās ietilpst arī apmeţojamās 

teritorijas pēc neperspektīvo lauksaimniecības zemju transformācijas uz 

meţa zīmēm. 

• Teritorijas plānojuma kartēs parādītas un apbūves noteikumos definēt 

prasības bioloģiski vērtīgo pļavu saglabāšanai. 

• Iestrādāt plānoto infrastruktūras un inţenierkomunikāciju 

nodrošinājumu/risinājumu teritorijās, kurās nav esošas apbūves, bet tāda 

tiek plānota. 

• Teritorijas plānojumā analizēt koksnes biomasas plantāciju ierīkošanu/ 

• Paredzēt regulētu ainavu vertikālo dominanču izbūvēšanu (piemēram; 

telekomunikāciju mastu u.c.). 

• Parādīt kartogrāfiskajā materiālā plānotos izbūvējamos meţu ceļus. 

• Teritorijas plānojuma izstrādē veicama ainavu telpu un to struktūras 

elementu robeţu precizēšana atbilstoši teritorijas plānošanas mēroga 

noteiktībai 1 : 10 000. Ainavu telpu robeţas precizējamas gan pēc zemes 

lietojuma veidiem, gan meţaudţu nogabaliem. 

• Starptautiskās nozīmes meţu un mitrāju kodolzonām teritorijas 

plānojumā jāparedz nepieciešamību izstrādāt Ainavu ekoloģisko plānu ar 

mēroga noteiktību 1 : 10 000. 

• Plānojot atļauto izmantošanu un paredzot aizsargjoslu maiľu teritorijas 
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plānojumā, nepieciešams ľemt vērā ainavu ekoloģiskos un estētiskos 

aspektus – attiecīgi ārpus apdzīvotām vietām (pilsētām, ciemiem) 

ainavās ar speciālām vides prasībām, augstvērtīgajās kultūrvēsturiskajās 

un estētiski augstvērtīgajās ainavās vēlams noteikt lielākas minimālās 

zemes gabalu platības un mazākus apbūvējamo platību blīvumus. 

12 VAS „Latvijas 

valsts meži” 

03.03.2011. 

4.1-

1.1/0064/150/11/8 

Lūdz pašvaldības teritorijas plānojuma grafiskajā daļā iestrādāt un ľemt 

vērā LVM kartogrāfiskajā materiālā iezīmētās LVM valdījumā esošās 

meţsaimniecībā izmatojamās teritorijas, perspektīvos infrastruktūras 

objektus, daţādu kategoriju īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, nemeţa 

zemju teritorijas, kurās perspektīvā plānota meţa ieaudzēšana, un zemes 

dzīļu/derīgo izrakteľu teritorijas. 

Teritorijas esošā izmantošana: 

Esošās derīgo izrakteľu ieguves teritorijas, kur jau notiek ieguve: 

1. Sarkaľu pagastā – smilts-grants atradne „Biksēre-2”, 

kad.nr.7090 004 0370 robeţās. 

2. Zosu purva kūdras atradnē – kad.nr. 7090 001 0030, 7090 010 

0014 – Sarkaľu pagasts, 7050 009 0009 – Dzelzavas pagasts 

Teritorijas plānotā izmantošana: 

Kā plānotās derīgo izrakteľu ieguves teritorijas noteikt: 

1. Sarkaľu pagastā  - smilts-grants un smilts atradnes „Biksēre-

1”robeţās ar iespēju atradni paplašināt uz rietumiem visa 

kadastra Nr. 7090 004 0262 robeţās. 

2. Dzelzavas pagastā: Becas – Skuķu purvu kūdras atradnes 

robeţās pēc LVĢMC datiem (kūdras finda Nr.3302, 3304), 

zemes kad.nr. 7050 007 0115 robeţās. 

3. AS „Latvijas valsts meţi” apsaimniekojamās plātībās ir atļauta 

derīgo izrakteľu ieguve gadījumā, ja karjeri nav uzrādīti 

teritorijas plānojuma grafiskajā sadaļā, ievērojot normatīvajos 

aktos paredzēto kārtību un veicot normatīvajos aktos noteiktās 

darbības, taja skaitā zemes transformāciju. 

Papildus: 

TIAN iekļaut: 

Atļautie izmatošanas veidi: 

1. LVM valdījumā/īpašumā esošajās meţa zemēs – 

meţsaimnieciskā izmantošana, … lauksaimnieciskā izmantošana 

(tai skaitā kultivēto ogu audzēšana), derīgo izrakteľu ieguve. 
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2. LVM valdījumā/īpašumā esošajās lauksaimniecības zemēs – 

lauksaimnieciska izmantošana, … derīgo izrakteľu ieguve. 

3. LVM valdījumā/īpašumā esošajās ūdeľu teritorijās - … arī 

derīgo izrakteľu (sapropeļa, saldūdens kaļķieţu) ieguve. 

Kā derīgo izrakteľu ieguves teritorijas LVM valdījumā/īpašumā esošajās 

zemēs noteikt: 

1. Visas LVĢMC datu bāzē reģistrētās būvmateriālu izejvielu, 

kūdras, sapropeļa, saldūdens kaļķieţu atradnes 

2. Visas būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnes, kur 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek akceptēti A un/vai N 

kategorijas krājumi un kas nav pretrunā ar citiem teritorijas 

izmantošanas nosacījumiem. 

Vides aizsardzības parības: 

Izstrādājot Liezēres pagasta teritorijas plānojumu un plānojot zemes 

lietošanas mērķi, lūdzam ievērot normatīvajos aktos noteiktās un Valsst 

meţaa dienesta Meţa valsts reģistrā ietvertās vides aizsardzības prasības 

Rietumvidzemes meţsaimniecības valdījumā esošajās zemēs: 

1) Aizliegta meţsaimnieciskā darbība dabiskajos meţa biotopos; 

2) Aizliegta kailcirte aizsargzonās gar ūdenstecēm; 

3) Aizliegta meţsaimnieciskā darbība bez saskaľošanas ar Valsts 

kultūras pieminekļu inspekciju Avotiľa pilskalna un Avotiľu 

senkapu aizsardzības zonā. 

Lūdzam visus teritorijā esošos dabas aizsardzības objektus un to robeţas 

precizēt Valsst meţa dienesta Madonas virsmeţniecībā, kura uztur un 

kārto Meţa valsts reģistru. 

Teritorijas plānojumā lūdzam precīzi norādīt nozīmīgu dabas 

(diţakmeľi, diţkoki u.c.) ai kultūrvēsturisku objektu atrašanās vietu 

valsts meţu teritorijā un pēc plānojuma izstrādāšanas nodrošināt 

informāciju par objektiem vektoru datu formātā. 
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13 VSIA „Latvijas 

Vides, ģeoloģijas 

un 

meteoroloģijas 

centrs” 

02.02.2011. 

4-3/149 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (turpmāk LVĢMC) 

ir saľēmis Jūsu 17.01.2011. vēstuli Nr. MNP/2.1.3.1./11/155, kurā lūgts 

sniegt informāciju  un/vai nosacījumus Madonas novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādei. 

Madonas novada pašvaldības teritorijā nav valsts novērojumu staciju, uz 

kurām, attiecināms Aizsargjoslu likums.  

LVĢMC informē, ka Madonas novadā atrodas: 

1. Madonas Domei piederoša meteoroloģiskā stacija, kurai LVĢMC uz 

līguma pamata nodrošina tehnisko ekspluatāciju un datu kvalitātes 

kontroli; 

2. Pamatojoties uz 31.05.2010. MK rīkojuma Nr. 297 „Par zemes 

vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā 

uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības 

„Privatizācijas aģentūra”personā”- novērojumu stacija Aizkūja, kurā 

šobrīd netiek veikts monitorings.  

Pielikumā:  

1)Novērojumu staciju izvietojums Madonas novada administratīvajā 

teritorijā; 

2)Madonas novada hidroloģiskās novērojumu stacijas ģeogrāfiskās 

koordinātas; 

    Madonas novada meteoroloģiskās novērojumu stacijas ģeogrāfiskās 

koordinātas. 

Visi 

nosacījumi 

ľemti vērā 

un izpildīti 

ľemot vērā 

pieejamo 

informāciju 

un mēroga 

noteiktību. 

Izpildīts 

atbilstoši 

nosacījumiem 

un iekļauts 

apbūves 

noteikumos 

14 Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

04.02.2011. 

R4-7/37 

21.12.2011. 

D3.20/68 – par 

IVN 

Dabas aizsardzības pārvaldes Teiču dabas rezervāta administrācija 

2011.gada 24.janvārī saľēma iesniegumu, kurā Madonas novada 

pašvaldība lūdz sniegt informāciju un/vai nosacījumus Madonas novada 

teritorijas plānojuma izstrādei periodam no 2013. Līdz 2025. gadam. 

 Informējam, ka Madonas novadā atrodas 14 īpaši aizsargājamas dabas 

teritorijas vai to daļas, to skaitā viens aizsargājamo ainavu apvidus, divi 

dabas rezervāti, četri dabas parki, septiľi dabas liegumi un trīs dabas 

pieminekļi. 

 Izstrādājot Madonas novada teritorijas plānojumu, ir jāľem vērā 

2010.gada 16.marta Ministru Kabineta noteikumi Nr.264 „Īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi”, kā arī jau apstiprinātie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas 

aizsardzības plāni. 

Visi 

nosacījumi 

ľemti vērā 

un izpildīti 

ľemot vērā 

pieejamo 

informāciju 

un mēroga 

noteiktību. 

Izpildīts 

atbilstoši 

nosacījumiem 

un iekļauts 

apbūves 

noteikumos 
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 Lai uzlabotu hidroekoloģisko situāciju Lubāna ezerā un Lubāna mitrājā 

kopumā, ierosinām konceptuāli paredzēt Aiviekstes iztekas atjaunošanu, 

pārgāznes un zivju ceļa izveidošanu iztekā optimālā ūdens līmeľa 

uzturēšanai Lubāna ezerā un Aiviekstes upē un zivju dabiskās migrācijas 

nodrošināšanai. 

 Par Madonas novada teritorijā esošajām īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām sniedzam sekojošu informāciju: 

Aizsargājamo ainavu apvidi: 

Aizsargājamo ainavu apvidus Vestiena (Aronas, Bērzaunes, Vestienas 

pagasts: Ērgļu novada Jumurdas, Ērgļu pagasts). 

Natura 2000 teritorija kopš 2004.gada. 

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nav izstrādāti. 

Dabas aizsardzības plāns – izstrādes procesā. 

Dabas rezervāti: 

Krustkalnu dabas rezervāts (Ļaudonas, Mārcienas pagasts); 

Natura 2000 teritorija kopš 2004.gada. 

Krustkalnu dabas rezervāta likums spēkā kopš 30.04.2009. 

Dabas aizsardzības plāns (2006.-2010.gadam). 

Teiču dabas rezervāts (Barkavas, Mētrienas pagasts; Varakļānu novada 

Murmastienes, Varakļānu pagasts, Krustpils novada Atašienes pagasts). 

Natura 2000 teritorija kopš 2004.gada. 

Teiču dabas rezervāta likums spēkā kopš 15.05.2008. 

Dabas aizsardzības plāns (2006.-2010.gadam). 

Dabas parki: 

DP Driksnas sils (Ļaudonas pagasts) 

Natura 2000 teritorija kopš 2004.gada. 

Teritorijai ir izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi (Ministru Kabineta noteikumi Nr.687, 09.10.2007.). 

Dabas aizsardzības plāns (2005.-2014. Gadam). 

DP Aiviekstes paliene (Ļaudonas, Praulienas, Mētrienas pagasts) 

Natura 2000 teritorija kopš 2004.gada. 

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nav izstrādāti. 

Dabas aizsardzības plāns nav izstrādāts. 

DP Kuja (Praulienas, Sarkaľu pagasts) 

Natura 2000 teritorija kopš 2004.gada. 

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nav izstrādāti. 
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Dabas aizsardzības plāns (2008.-2020.gadam.) 

DP Gaiziľkalns (Aronas, Bērzaunes, Vestienas pagasts) 

Ietilpst Aizsargājamo ainavu apvidū „Vestiena”. 

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nav izstrādāti. 

Dabas aizsardzības plāns (2004.-2009.gadam.). 

Dabas liegumi: 

DL Lielsalas purvs (Barkavas pagasts) 

Natura 2000 teritorija kopš 2004.gada. 

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nav izstrādāti. 

Dabas aizsardzības plāns nav izstrādāts. 

DL Barkavas ozolu audze (Barkavas pagasts, Varakļānu novada 

Murmastienes pagasts) 

Natura 2000 teritorija kopš 2004.gada. 

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nav izstrādāti. 

Dabas aizsardzības plāns (2007.-2017.gadam). 

DL Lubānas mitrājs (Barkavas, Ošupes pagasts; Gulbenes novada 

Stradu, Daukstu pagasts, Rugāju novada Lazdukalna, Rugāju pagasts, 

Balvu novada Bērzpils, Krišjāľu pagasts, Lubāna novada Indrānu 

pagasts, Varakļānu novada Varakļānu pagasts, Viļānu novada Dekšāres 

pagasts, Rēzeknes novada Nagļu, Gaigalavas pagasts). 

Natura 2000 teritorija kopš 2009.gada. 

Teritorijai ir izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi (MK Noteikumi Nr.135. 10.02.2009.). Dabas aizsardzības 

plāns nav izstrādāts. 

DL Nesaules kalns (Aronas pagasts) 

Natura 2000 teritorija kopš 2004.gada. 

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nav izstrādāti. 

Dabas aizsardzības plāns nav izstrādāts. 

DL Vesetas palienes purvs (Kalsnavas pagasts; Pļaviľu novada 

Vietalvas, Aiviekstes pagasts) 

Natura 2000 teritorija kopš 2004.gada. 

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nav izstrādāti. 

Dabas aizsardzības plāns (2005.-2015.gadam). 

DL Kāla ezera salas (Vestienas pagasts) 

Ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Vestiena. 

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nav izstrādāti. 
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Dabas aizsardzības plāns (2007.-2017.gadam). 

DL Ilziľa ezers (Vestienas pagasts) 

Ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Vestiena. 

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nav izstrādāti. 

Dabas aizsardzības plāns (2008.-2020.gadam). 

Dabas pieminekļi 

-alejas 

Vestienas muiţas aleja (Vestienas pagasts). 

Dzelzavas muiţas aleja (Dzelzavas pagasts). 

-dendroloģiskie stādījumi 

Kalsnavas dendrārijs (Kalsnavas pagasts; Pļaviľu novada Aiviekstes 

pagasts) 

Dabas aizsardzības plāns izstrādāts 2006.-2016.gadam. 

15 SIA 

„Lattelekom” 

28.01.2011. 

1226-1 

23.03.2012. 

3214-1 

Atbildot uz Jūsu 17.01.2011. vēstuli Nr. MNP/2.1.3.1./11/151 

informējam, ka izstrādājot novada teritorijas plānojumu un veicot 

būvniecības darbus, jāievēro šādi vispārīgi nosacījumi: 

- Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem 

būvnormatīviem, kā arī ievērojot LR „Aizsargjoslu likuma” 14.panta 

(Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 35.panta (Vispārīgie 

aprobeţojumi aizsargjoslās) un 43. panta (Aprobeţojumi aizsargjoslās 

gar elektronisko sakaru tīkliem) noteiktās prasības; 

- Teritoriju aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu 

un objektu aizsargjoslām; 

- Privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA 

Lattelecom  vai jebkuram citam publiskajam elektronisko sakaru tīklam, 

jāatbilst Sabiedrisko  pakalpojumu regulēšana komisijas apstiprinātajiem 

„Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu 

publiskajam elektronisko sakaru tīklam” (SPRK 18.05.2005. Padomes 

sēdes lēmums Nr. 111, protokols Nr. 24(233) p.9), kuros norādīta privātā 

elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība; 

- Ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru 

tīkla robeţu”, tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic 

ēkas vai teritorijas saimniekam saskaľā ar šo noslēgto robeţlīgumu; 

- Lielos uzľēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju 

iekārtām, atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem; 

- Privātie un  publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē 
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atbilstoši Ministru Kabineta apstiprinātajiem „Elektronisko sakaru tīklu 

ierīkošanas un būvniecības kārtība” (MK  noteikumi Nr. 256) un 

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 Elektronisko sakaru 

tīkli” (MK noteikumi Nr. 257) 

- Lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu 

un pakalpojumu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA 

Lattelecom par novada attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un 

uzľēmējdarbības objektu celtniecību; 

- Katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA Lattelecom par 

nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju. 

16 SIA „Latvijas 

mobilais 

telefons” 

14.01.2011.  

110/ZN 

Sakarā ar Jūsu 17.01.2011. vēstuli Nr. P.NP.2.1.3.1./11/152 par Madonas 

novada teriotrijas plānojuma 2013.-2015. gadiem 2013.-2015 izstrādes 

uzsākšanu, informējam, ka Madonas novada teritorijā atrodas „Latvijas 

Mobilais Telefons” SIA piederoši nekustamie īpašumi: 

-          Zemes gabals ”LMT Tornis”, kadastra Nr.7044 008 0300, adrese 

– „LMT Tornis”, Barkavas pagasts , Madonas novads, un uz tā esošas 

būves – radiotornis un konteiners; 

-          Zemes gabals ”LMT Tornis”, kadastra Nr.7046 001 0130, adrese 

„LMT Tornis”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, un uz tā esošas 

būves – radiotornis un konteiners; 

-          Zemes gabals ”LMT Sakari”, kadastra Nr. 7050 005 0212, adrese 

„LMT Sakari”, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, un uz tā esošas 

būves – radiotornis un konteiners; 

-          Zemes gabals ”Sakarnieki”, kadastra Nr. 7062 009 0136, adrese 

„Sakarnieki”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, un uz tā esošas būves 

– radiotornis un konteiners; 

-          Zemes gabals ”LMT Tornis”, kadastra Nr. 7068 012 0142, adrese 

„LMT Tornis”, Liezēres pagasts, Madonas novads, un uz tā esošas būves 

– radiotornis un konteiners; 

-          Zemes gabals ”LMT Tornis”, kadastra Nr. 707 007 0481, adrese 

„LMT Tornis”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, un uz tā esošā LMT 

bāzes stacija, kura sastāv no būvēm – radiomasta H = 100m un 

aparatūras konteinera; 

-          Zemes gabals ”LMT Tornis”, kadastra Nr. 7076 008 0435, adrese 

„LMT Tornis”, Mētrienas pagasts, Madonas novads, un uz tā esošā LMT 

bāzes stacija, kura sastāv no būvēm – radiotorľa H= 72m un aparatūras 
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konteinera; 

-          Zemes gabals ”LMT Tornis”, kadastra Nr. 7086 010 0252, adrese 

„LMT Tornis”, Praulienas pagasts, Madonas novads, un uz tā esošas 

būves – radiotornis un konteiners; 

-          Zemes gabals ”LMT Sakari”, kadastra Nr. 7086 016 0175, adrese 

„LMT Sakari ”, Praulienas pagasts, Madonas novads, un uz tā esošas 

būves – radiotornis un konteiners; 

-          Zemes gabals  ”LMT Sakari”, kadastra Nr. 7090 004 0082, adrese 

„LMT Sakari”, Sarkaľu pagasts, Madonas novads, un uz tā esošas būves 

– radiotornis un konteiners. 

Zemes gabalos izvietotajām būvēm , saskaľā ar LR esošajiem 

normatīvajiem aktiem, ir nosakāmas ekspluatācijas aizsargjoslas gar 

telekomunikāciju tīklu līnijām. 

Izstrādājot Madonas novada teritorijas plānojumu, lūdzam paredzēt 

iespēju Madonas novada teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publiskā mobilo 

elektronisko sakaru iekārtas un ar to saistītās inţenierkomunikācijas, 

iespēju robeţās paredzot esošu komunikāciju – elektroapgādes tīklu, un 

piebraucamo autoceļu tuvumā. 

Ľemot vērā inţeniertehnisko apgādes tīklu un to objektu, t.sk. 

telekomunikāciju līniju, torľu un antenu mastu, tehniskos rādītājus, 

ierosinām Madonas novada teritorijas plānojumā noteikt, ka apbūves 

teritorijās, kur atļautā izmantošana ir inţeniertehniskās apgādes tīkli un 

to objekti, kuros ietilpst arī telekomunikāciju līnijas, torľi un antenu 

masti, jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība ir līdz 600 m2 vai, 

ka ierobeţojumi – jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība un 

apbūves raksturīgais rādītājs (būvju maksimālais augstums m), nav 

attiecināmi uz inţeniertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem. 

17 SIA „BITE 

Latvija” 

--- ---   

18 SIA „Tele 2” --- ---   

19 Latvijas 

Republikas 

Satiksmes 

ministrijas 

16.02.2011.  

15-01/772 

Satiksmes ministrija sniedz šādu informāciju un nosacījumus Madonas 

novada teritorijas plānojuma (turpmāk – plānojums) izstrādei. 

 Izstrādājot plānojumu, lūdzam neplānot jaunas apdzīvotas vietas tiešā 

valsts autoceļu tuvumā, kas varētu veicināt satiksmes organizācijas 

pasliktināšanos uz valsts autoceļiem. 
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 Plānojumā jāparedz, ka, ja tiek izstrādāt detālplānojums, tam jāaptver 

teritorija, kas nodrošina atsevišķu zemes vienību funkcionālu sasaisti 

funkcionālās telpas ietvaros, lai veidotu racionālu piekļūšanu un lai 

veidotos pamatota transporta shēma. Detālplānojuma teritorijas robeţās 

ir jāiekļauj visi nekustamie īpašumi, kurus tieši var skart detālplānojuma 

risinājums. 

 Vienlaikus vēršam jūsu uzmanību, ka 2010. Gada 10.jūnijā Saeima ir 

apstiprinājusi Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju „Latvija 2030”. 

Attīstības plānošanas sistēmas likuma 12.panta otrajā daļā noteikts, ka 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija ( turpmāk – LIAS) nosaka valsts 

ilgtermiľa attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. 

 Teritorijas plānošanas likuma 6.panta septītajā daļā noteikts, ka 

izstrādājot zemāka līmeľa teritorijas plānojumu, ievēro spēkā esošo 

augstāka līmeľa teritorijas plānojumu. Saskaľā ar šā paša likuma 5.pantā 

noteikto, teritorijas plānošanu nacionālajā līmenī īsteno ar LIAS. Līdz ar 

to, izstrādājot Madonas novada teritorijas plānojumu, ir jāľem vērā 

LIAS noteiktie telpiskās attīstības galvenie principi ilgtspējīgai un 

līdzsvarotai attīstībai. 

 Vēlamies jūs informēt, ka Satiksmes ministrija ir izstrādājusi nacionālas 

nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamo teritoriju 

informācijas sistēmu, kurā ir apkopoti arī pašvaldību teritoriju 

plānojumi, jo, plānojot transporta infrastruktūras attīstību, ir 

nepieciešams izvērtēt plānojumos paredzēto pašvaldības teritorijas 

attīstību. Tāpēc pēc plānojuma apstirināšanas lūdzam tā grafisko daļu 

iesniegt ministrijā elektroniskā formā (*.pdf un arī vektordatos *.dgn, 

*dxf vai *.dwg formātos). 

pieejamo 

informāciju 

un mēroga 

noteiktību. 

noteikumos 

20 Valsts akciju 

sabiedrības 

„Latvijas 

dzelzceļš” 

01.02.2011.  

DNR-2/378-2011 

Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas dzelzceļš” ir izskatīts Jūsu 2011.gada 

17.janvāra iesniegums Nr. MNP/2.1.3.1./11/157 par nosacījumu 

izsniegšanu Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 

izstrādei, kura ir uzsākta pamatojoties uz Madonas novada domes 

2010.gada 28.decembra lēmumu (domes sēdes protokols Nr.25,5.p.) un 

apstiprināto plānojuma izstrādes darba uzdevumu.  

 Madonas novada teritorijā ir izvietota reģionālās (valsts) nozīmes III. 

Kategorijas dzelzceļa slieţu iecirknis Pļaviľas –Gulbene. Līdz ar to 

teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē ir jāievēro normatīvo aktu 

prasības, kas nosaka dzelzceļa zemes nodalījuma joslas, dzelzceļa 
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ekspluatācijas aizsargjoslas un drošības aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa 

kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskas vielas un 

produktus, prasības.  

 Madonas novada teritorijas plānojuma izstrādei nosakām sekojošus 

nosacījumus: 

1. Izstrādāt aizsargjoslu plānu, norādot dzelzceļa ekspluatācijas un 

drošības aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām, 

apdzīvotās vietās ekspluatācijas aizsargjoslas platumu noteikt 50m no 

malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa zemes nodalījuma joslas 

platums attiecīgajā pusē, drošības aizsargjoslu -25m, bet ārpus 

apdzīvotām vietām ekspluatācijas aizsargjoslu noteikt 100m no galvenā 

ceļa malējās sliedes, drošības aizsargjoslu -50m.  

2. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 

neplānot jaunas būves, t.sk. ielas, inţenierkomunikācijas, ietves, 

veloceliľus. 

3. Ievērot Dzelzceļa likuma 15.,16.,17.,18.,19.,20.,21. un 22. panta 

prasības. 

4. Ievērot 1998.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.457 

„Dzelzceļa aizsargjoslas noteikšanas metodika” prasības. 

5. Ievērot 2006.gada 18.jūlija Ministru Kabineta noteikumu Nr. 599 

„Metodika drošības aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceļiem, pa kuriem  

pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamās ķīmiskās vielas un produktus ” 

prasības.  

6. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādē ľemt vērā 

2005.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumus Nr.79 „Dzelzceļa 

zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi” prasības. 

7. Teritorijas plānojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai valsts akciju 

sabiedrībā  „Latvijas dzelzceļš”, Nekustamā īpašuma direkcijā 

(kontaktpersona Nekustama īpašuma reģistrācijas daļas vadītāja 

vietniece E.Kalviľa, tālrunis 67234866).  

 

Vēršam uzmanību, ka izstrādājot  detālplānojumu teritorijām, kas skar 

vai robeţojas ar dzelzceļa nodalījuma joslu, vai ko skar dzelzceļa 

ekspluatācijas vai drošības aizsargjoslas, detālplānojums saskaľojams ar 

zemes īpašnieka – Satiksmes ministrijas pilnvaroto personu valsts akciju 

sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” Nekustamās īpašuma direkcijas 
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Nekustamā īpašuma reģistrācijas daļu. 

      

1 Ērgļu novads 20.01.2011. 

64 

1. Ieplānot ceļa Laptēni – Jumurda posmu, kas atrodas Vestienas pagastā 

un robeţas ar Ērgļu novadu, kā pašvaldības ceļu, arī ceļu, kas no 

Dadzīšiem (Vestienas pagastā) savieno valsts autoceļu P81 Bērzaune-

Vestiena-Ērgļi ar valsts autoceļu V839 Lautere-Jumurda pie Pūpoliem 

Jumurdas pagastā (posmu līdz Ērgļu novada robeţai) ieplānot kā 

pašvaldības ceļu.  

2. Plānot Ērgļu un Madonas novadu sadarbību kopīgu tūrisma un aktīvās 

atpūtas maršrutu izveidē (velomaršruti, pastaigu takas, slēpošanas trases, 

u.t.t.) 

3. Pievērst uzmanību ezeru (Stirnas ezera un Laišķena ezera; Vidusezera, 

Linezera un Dinišķu ezera) apkārtnes izmantošanas plānošanai, kas ir 

kopīgo interešu teritorija, jo šie ezeri atrodas Ērgļu novadā, bet pieguļošā 

teritorija ir gan Ērgļu, gan Madonas novadā (Vestienas pagastā), kā arī 

Sietnieku ezera, kas atrodas Madonas novadā (Vestienas pagasts), bet 

pieguļošā teritorija ir arī Ērgļu novadā. Plānošanas procesā uzklausīt un 

izvērtēt arī to zemes īpašnieku viedokli, kuru zems īpašumi atrodas 

Ērgļu novadā.  

4. Sakarā ar to, ka Bākūţkalns, kas atrodas Ērgļu novadā, tiek izmantots 

(pagaidām gan diezgan ekstensīvi) ziemas sportam un atpūtai, bet tam 

pieguļošā teritorija atrodas Madonas novadā (Vestienas pagastā), vēlams 

abiem novadiem izvērtēt iespēju kopīgi darboties teritorijas 

labiekārtošanā un infrastruktūras uzlabošanā, vienlaikus respektējot 

dabas aizsardzības prasības, padomājot arī par iespējām apmeklēt kalnu 

vasaras periodā. 

5. Veicot iedzīvotāju anketēšanu, iekļaujot aptaujājamo lokā arī 

Madonas novada robeţas tuvumā dzīvojošos Ērgļu novada iedzīvotājus 

un zemes īpašniekus. 
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2 Pļaviņu novads --- ---   

3 Krustpils novads 07.03.2011. 

3-8/287 

          Krustpils novada pašvaldība iepazinās ar Jūsu 17.01.2011. vēstuli 

un sniedz sekojošu informāciju par novada kopējām interesēm, kuras 

vajadzētu ľemt vērā, izstrādājot Madonas novada teritorijas plānojumu: 

1.Autoceļu infrastruktūras attīstība 

2. Aiviekstes upes ūdens kvalitātes saglabāšana 

Visi 

nosacījumi 

ľemti vērā 

un izpildīti 

ľemot vērā 

Izpildīts 

atbilstoši 

nosacījumiem 

un iekļauts 

apbūves 
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3. Natura 2000 teritoriju aizsardzība un attīstība 

4. Atkritumu apsaimniekošana 

5. Sabiedriskā transporta tīkla attīstība 

Lai veicinātu abu novadu nākotnes sadarbību, Krustpils novada 

pašvaldība labprāt piedalītos Madonas novada attīstības programmas 

izstrādes procesā, ľemot dalību darba grupās, kurās būtu plānots izskatīt 

kopējo interešu jautājumus. 

pieejamo 

informāciju 

un mēroga 

noteiktību. 

noteikumos 

4 Varakļānu 

novads 

--- ---   

5 Rēzeknes 

novads,  

04.02.2011. 

4-17/221 

Informējam, ka Rēzeknes novada pašvaldībā ir saľemta Jūsu 19.01.2011. 

vēstule (reģistrēta ar Nr.325), kur pamatojoties uz LR MK 2009.gada 

6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi” 18.punktu, tiek  lūgts izsniegt nosacījumus 

Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadiem izstrādei. 

 Izstrādājot Madonas novada teritorijas plānojumu, lūdzam ievērot spēkā 

esošo normatīvo aktu prasības, kā arī kopējās interešu teritorijas ar 

pagastiem, kas Rēzeknes novadā robeţojas ar Madonas novada 

pagastiem. 

Visi 

nosacījumi 

ľemti vērā 

un izpildīti 

ľemot vērā 

pieejamo 

informāciju 

un mēroga 

noteiktību. 

Izpildīts 

atbilstoši 

nosacījumiem 

un iekļauts 

apbūves 

noteikumos 

6 Balvu novads 11.02.2011. 

4-1.1/220 

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumu” p.13., Balvu novada dome informē, ka ir 

uzsākusi teritorijas plānojuma izstrādi (20.01.2011.g. domes sēdes 

protokola Nr. 1, 19.). 

Pieľemts 

informācijai 

Pieľemts 

informācijai 

7 Lubānas novads 31.01.2011. 

1-12/52 

Sakarā ar Jūsu 17.01.2011. vēstulēm „Par Madonas novada teritorijas 

plānojuma izstrādes uzsākšanu un informācijas un/vai nosacījumu 

izsniegšanu” un „Par Madonas novada attīstības programmas izstrādes 

uzsākšanu un informācijas sniegšanu” informējam sekojošo: 

Arī Lubānas novada doma 2010.gada 28.decembrī pieľēma lēmumu par 

teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādi. 

Mūsu skatījumā, Lubānas un Madonas novadi sadarbojas pašlaik un šī 

sadarbība varētu veiksmīgi attīstīties arī turpmāk – Kultūras jomā: 

1. Lubānas un Meirānu bibliotēku sadarbību ar Madonas novada 

bibliotēku  nosaka līgums, kas noslēgts starp Lubānas un Madonas 

novada pašvaldībām 2010.gada 19.aprīlī uz nenoteiktu laiku par reģiona 

galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu. 

2. Lubānas kultūras nama sadarbību ar Madonas kultūras namu, nosaka 

Visi 

nosacījumi 

ľemti vērā 

un izpildīti 

ľemot vērā 

pieejamo 

informāciju 

un mēroga 

noteiktību. 

Izpildīts 

atbilstoši 

nosacījumiem 

un iekļauts 

apbūves 

noteikumos 
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2006.gada 14.novembra līgums, noslēgts uz nenoteiktu laiku par 

kinofilmu izplatīšanu, kurā ir atrunāta kinofilmu nomas kārtība. 

3. Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs Dziesmu svētku 

nepārtrauktības procesa nodrošināšanai ir izveidojis Madonas deju 

apriľķi (virsvadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne) un Madonas koru apriľķi 

(virsvadītājs Ārijs Šķepasts), kuru ietvaros tiek koordinēta arī Lubānas  

novada tautas deju kolektīvu un kora gatavošanās Dziesmu un deju 

svētkiem. 

4. Lubānas kultūras nama un Meirānu tautas nama sadarbība ar Madonas 

novada kultūras namiem notiek individuāli uz atsevišķiem pasākumiem 

un projektiem, kā arī starp tautas mākslas kolektīviem.  

5. Madonas mūzikas skolā mācās Lubānas novada audzēkľi, kuriem 

mācības notiek Lubānas vidusskolas telpās, kas balstās uz vēsturiski 

izveidotu un gadu laikā uzturētu tradīciju. Sadarbības līgums starp 

novadu pašvaldībām ir izstrādes stadijā.  

6. Lubānas kultūrizglītības iestādēm ir laba sadarbība ar Madonas 

novadpētniecības un mākslas muzeju, gan atsevišķos pasākumos un 

projektos, gan arī speciālistu sadarbībā.  

7. Lubānas kultūrizglītības iestādēm ir laba sadarbība ar Madonas 

nevalstiskajām organizācijām: Madonas novada fondu, Jāľa Zābera 

fondu, Oskara Kalpaka fondu, Lubāna mitrāja kompleksa fondu.  

Izglītībā: 

1. Sadarbība starpnovadu pedagogu Metodisko apvienību ietvaros; 

2. Sadarbība starpnovadu skolēnu mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos, sporta sacensībās. 

3. Sadarbība skolēnu interešu izglītības jomā (tautas deju kolektīvi, kori, 

tehniskās modelēšanas pulciľi, sports u.c.). 

4. Madonas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas 

pakalpojumu izmantošana.  

Vides jomā: 

1. Lubānas un Madonas novados atrodas kopīga Natura 2000 teritorija – 

dabas liegums „Lubānas mitrājs”. 

2. Uz novadu robeţas ir dabas liegums „Kapu ezers”. 

 

Lubānas novada iedzīvotājiem ir svarīga autobusu satiksme ar Madonu. 

Vēsturiski ir izveidojies, ka Lubānas kapus apbedīšanai izmanto arī 
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zināms daudzums Madonas novada Ošupes un Dzelzavas pagastu 

iedzīvotāji. Tas rada papildus slodzi uz novada budţeta izdevumu daļu. 

Būtu gandarīti, ja Jūs šīs problēmas risinājumu rastu savos plānošanas 

dokumentos. 

8 Gulbenes 

novads 

31.01.2011. 

DGN/4-

16/11/217 

Gunlbenes novada dome informē, ka Gulbenes novadā ir spēkā novada 

teritorijas plānojums, kas apstirināts ar Gulbenes novada 2009.gada 

10.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Gulbenes novada 

teritorijas plānojumiem” (prot.Nr.9, p.19). Plānojums sasatāv no 13 

pagastu un Gulbenes pilsētas teritorijas plānojuma, kas publicēti novada 

mājas lapā. 

Informējam, kaGulbenes novadā nav objektu, kuru aizsargjoslas skar 

Madonas novadu, izľemot virszemes ūdeľu un līnijbūves 

Visi 

nosacījumi 

ľemti vērā 

un izpildīti 

ľemot vērā 

pieejamo 

informāciju 

un mēroga 

noteiktību. 

Izpildīts 

atbilstoši 

nosacījumiem 

un iekļauts 

apbūves 

noteikumos 

9 Cesvaines, 

novads 

04.02.2011. 

1-19/145 

Atbildot uz Jūsu 17.01.2011. vēstuli Nr.MNP/2.1.3.1./11/136, norādam, 

ka, izstrādājot Madonas novada teritorijas plānojumu, ľemt vērā 

Cesvaines novada domes 2010.gada 9.decembra saistošos noteikumus 

Nr.11 „Par grozījumiem Cesvaines novada 2009.gada 15.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.7 „Cesvaines novada teritorijas plānojuma 

2008.-2020.gadam grozījumu grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi” ”. 

 Teritorijas plānojuma izstrādē ľemt vērā novada pierobeţu teritorijā 

noteiktās autoceļu, virszemes ūdensobjektu un kultūras pieminekļu 

aizsargjoslu teritorijas, kas robeţojas vai pārklājas ar Madonas novada 

Sarkaľu, Aronas, Liezēres un Dzelzavas pagasta teritoriju. 

 Teritorijas plānojuma izstrādē ľemt vērā nozīmīgākās kopējo interešu 

teritorijas starp Cesvaines un Madonas novadiem: 

• Tūrisma infrastruktūras attīstība sasaistē ar kopīgu tūrisma maršrutu 

izstrādi; 

• Aiviekstes upes baseina apsaimniekošana un aizsardzība; 

• Transporta infrastruktūras uzturēšana (dzelzceļš, valsts reģionālie 

autoceļi); 

• Sabiedriskā transporta kustības koordinācija un attīstība, pasaţieru 

pārvadājumi posmā Cesvaine – Madona; 

• Izglītības, kultūras un sporta pasākumu kopīga rīkošana; 

• Sadarbība raţošanas teritoriju attīstībā; 

• Informācijas apmaiľa starp izglītības iestādēm; 

Visi 

nosacījumi 

ľemti vērā 

un izpildīti 

ľemot vērā 

pieejamo 

informāciju 

un mēroga 

noteiktību. 

Izpildīts 

atbilstoši 

nosacījumiem 

un iekļauts 

apbūves 

noteikumos 



 

153 

• Projektu saskaľošana robeţai pieguļošos īpašumos. 

10 Jaunpiebalgas 

novads  

22.02.2011. 

2-2/20 

Jaunpiebalgas novada dome ir izvērtējusi Madonas novada domes 

17.01.2011. vēstulē Nr. MNP/2.1.3.1./11/136 izteikto lūgumu sniegt 

nosacījumus Madonas novada teritorijas plānojuma izstrādei. 

 Jaunpiebalgas novads robeţojas ar Madonas novada Liezēres pagastu. 

Jaunpiebalgas novada pašvaldībai ir ieinteresēta izvērtēt jebkuru ar 

teritorijas izmantošanu saistītu jautājumu, kas skar novada 

robeţteritorijas. Tāpēc lūdzam sagatavotā Madonas novada teritorijas 

plānojuma 1. Redakciju iesniegt Jaunpiebalgas novada domē atzinuma 

sniegšanai. 

Pieľemts 

informācijai 

Pieľemts 

informācijai 

11 Vecpiebalgas 

novads 

--- ---   
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Pārskata tabulā ir ievietota informācija par institūciju atzinumiem par Madonas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju  un to 
ievērošanu. 
 

Iestāde Reģ.nr., datums Atzinums 

Ņemts 
vērā , nav 
ņemts 
vērā 

Atsauces, 
pamatojums, 
iebildums, ja 
priekšlikums 
nav ņemts vērā 

MADONAS 
REĢIONĀLĀ 
VIDES 
PĀRVALDE 

Nr.6.5-27/228 
20.03.2013. 
Reģistrēts Madonas 
novada pašavaldībā 
20.03.2013. 
Nr.MNP/2.1.3.2. 
/13/868 

Pārvaldei ir šādi priekšlikumi par izskatītajiem dokumentiem: 
Pieņemts 
zināšanai 

  
1. Madonas novada teritorijas plānojums (Paskaidrojuma raksts)- 
priekšlikumu un iebildumu nav; 

2. “Madonas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”: 
2.1 12.lpp punktā 40. ir uzskaitīti kritēriji, pēc kuriem tiek definēta 
ferma. Vajadzētu samazināt minimālo liellopu skaitu no 20 līdz 15, jo 
tas ir skaitlis, uz kuru pamatojoties saimniecībai ir jāsaņem C 
kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums. Ja ferma tiek 
klasificēta tikai no 20 liellopiem, tad var iznākt situācija, ka šī 
saimniecība netiek klasificēta kā ferma, bet tai ir izsniegta Valsts vides 
dienesta atļauja; 

Ņemts vērā 
Precizēts TIAN 
1.2-40.punkts 

2.2 14.lpp. punktā 64. ir definēta meliorācijas sistēma, kurai savukārt 
definēti trīs apakšpunkti. Šie apakšpunkti ir jāizdala atsevišķos 
punktos, jo, piem. hidrotehniska būve ir arī hidroelektrostacija, bet tā 
nekādā gadījumā nav meliorācijas sistēmas sastāvdaļa, tas pats attiecas 
arī uz dambjiem; 

Ņemts vērā 
Precizēta TIAN 
1.2nodaļa 

2.3 67.lpp. nodaļas 7.5. Alternatīvie elektroapgādes objekti 3. 
apakšpunktā nav pareizi definēts nosacījums, kad jāveic sākotnējā 
ietekmes uz vidi izvērtējuma procedūra vēja elektrostaciju būvniecībai. 
Kritērijs ir nevis jauda, bet gan būves augstums 20 m; 

Ņemts vērā 
Precizēta TIAN 
17.5nodaļa 
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2.4 68.lpp. nodaļas 7.5. Alternatīvie elektroapgādes objekti 7. 
apakšpunktā, izbūvējot vertikālo siltumsūkni, nav jāsaņem VVD 
Madonas reģionālās vides pārvaldes atļauja, bet gan Valsts vides 
dienesta izsniegta licence; 

Ņemts vērā 
Precizēts TIAN 
7.5-7.punkts 

2.5 69.lpp. nodaļā 7.7. Lietus ūdens novadīšanas sistēmas ir jāmaina 
teikuma redakcija- „Vietās, kur nav iespējams lietus ūdens kanalizācijas 
sistēmu pieslēgt pie esošajiem centralizētajiem tīkliem”, jo normatīvie 
akti nepieļauj lietus ūdeņus novadīt centralizētajā kanalizācijas tīklā; 

Ņemts vērā 
Precizēts TIAN 
7.7- 1.punkts 

2.6 75. lpp. nodaļas 8.8. Prasībās grāvjiem, ūdensnotekām un 
mākslīgām ūdenskrātuvēm 10. punktā jāpiezīmē, ka veidojot mākslīgi 
uzpludinātas ūdenskrātuves ir jāveic būvniecības procesam atbilstošas 
darbības, t.sk. jāsaņem arī VVD Madonas RVP tehniskie noteikumi, jo 
šādas būves tiek pieskaitītas pie hidrotehniskām būvēm; 

Ņemts vērā 
Papildināts 
TIAN 8.8- 
10.punkts 

2.7 77.lpp. nodaļā Potenciāli piesārņotās teritorijas nav saprotama tikai 
bijušās atkritumu izgāztuves „Siliņi” pieminēšana un, kā var saprast, arī 
attēlošana novada kartē. Ja šeit tiek pieminēta šī izgāztuve, tad ir 
jāuzskaita arī visas citas Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 
reģistrā atrodamās vietas un objekti; 

Ņemts vērā 
Precizēts TIAN 
10.2- 1.punkta 
redakcija 

2.8 97.lpp. nodaļas Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas 
4.tabulā „Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām” nav atrodamas 
aizsargjoslas metros, bet minētā aile tabulā ir neaizpildīta un līdz ar to 
tabulā nav tās informācijas, kas ir dota tabulas nosaukumā. Nodaļa 
jāpapildina ar informāciju par to, ka visām plānotajām darbībām, kas 
skar pazemes ūdens ņemšanas vietu bakterioloģiskās un ķīmiskās 
aizsargjoslās ir jāveic sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma procedūra 
kā to nosaka Aizsargjoslu likuma 39. pants. Tāpat būtu jāuzskaita tās 
darbības, kas nav atļautas aizsargjoslās; 

Ņemts vērā 

PrecizētS14.2.4. 
2)un 3) punkta 
redakcija 
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2.9 98.lpp. nodaļas Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas 
teikumam „ir pienākums iesniegt informāciju Madonas novada 
pašvaldības būvvaldē informāciju par urbumu un to aprēķinātām 
aizsargjoslām jeb esošiem ūdens ņemšanas vietas urbuma pasi” 
nepieciešama redakcijas precizēšana; 

Ņemts vērā 

Papildināts 
TIAN 14.2 -4.5) 
apakšpunkts 

 

2.10 104.lpp. nodaļā Sanitārās aizsargjoslas jārediģē termins „poligoni”, 
jo Madonas novadā nav rekultivētu atkritumu apglabāšanas poligonu, 
bet ir izgāztuves. 7. tabulā nav iekļautas Sarkaņu un Dzelzavas pagastu 
izgāztuves. 8. tabulā atspoguļotā informācija par 50% neatbilst 
patiesajai situācijai, tāpēc ir jāprecizē (neesošas NAI, neiekļautas NAI, 
neesoši uzņēmumi utt.). Piem. Lauteres ciemā ir uzstādītas bioloģiskās 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Sanitārās aizsargjoslas platums tiek 
noteikts atkarībā no iekārtas tipa, kā tas noteikts Aizsargjoslu likuma 
28. pantā; 

Ņemts vērā 
Precizēts TIAN 
14.4- 2. punkts 
un apakšpunkti 

2.11 129.lpp. nodaļā 17.11. – vai SIA „LIDO” 2007. gadā izstrādātie 
detālplānojumi īpašumiem „Kalna Dzīšļi”, Lejas Dzīšļi”, „Riekstu kalns” 
nav spēkā?  

Ņemts vērā 
Informācija 
pievienota TIAN 
17.11. nodaļā  

3. Grafiskā daļa:  
Ņemts vērā 
daļēji 

Grafiskās daļas 
plānotās 
(atļautās) 
izmantošanas 
kartēs ŪK tīkli 
nav attēloti 
nepietiekamas 
informācijas dēļ 
visā novada 
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3.1 Kartēs pilsētā un ciemos nav iezīmēti ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkli, kas ir publiskās infrastruktūras elementi un ir 
jāiekļauj grafiskajā daļā. 

teritoriā. 
Grafiskai daļai 
pievienotas ŪK 
shēmas ciemos 
un Madonas 
pilsētā, kur 
informācija ir 
pieejama. 

VALSTS 
KULTŪRAS 
PIEMINEKĻU 
AIZSARDZĪBAS 
INSPEKCIJA 

Nr.06-06/556 
14.03.2013. 
Reģistrēts Madonas 
novada pašavaldībā 
18.03.2013. 
Nr.MNP/2.1.3.1./13
/816 

Izvērtējot teritorijas plānojuma 1. redakcijas materiālu kultūras 
mantojuma aizsardzības aspektā secināts, ka Inspekcijas nosacījumi 
kopumā ievēroti, bet konstatētas vairākas neprecizitātes un nepilnības:  

    

Teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā: Nav iekļauts novada 
kultūrvēsturisko vērtību raksturojums, ir atsauce uz teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem;  

Netiek 
ņemts vērā 

Paskaidrojuma 
raksts 
strukturēts 
atbilstoši 
16.10.2012. MK 
noteikumu 
Nr.711 
prasībām.  

Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā –      

- Ir uzrādīti valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, ir norādītas 
arhitektūras pieminekļu atrašanās vietas un teritorijas; 

    

- Neprecīzi uzrādītas vairāk kā  40 arheoloģijas pieminekļu atrašanās 
vietas; 

Netiek 
ņemts vērā 

Precīza 
atrašanās vieta 
nav nosakāma 
nepietiekamas 
informācijas dēļ. 
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- novada plānotās izmantošanas kartē grūti salasāmi kultūras 
pieminekļu aizsardzības numuri, pieminekļa teritoriju un aizsargjoslu 
apzīmējumi.  

Ņemts vērā Veikti labojumi 

- Plānotās izmantošanas kartē uzrādīts nosacītais apzīmējums Madonas 
pilsētas pašvaldības nozīmes kultūras piemineklis, bet apbūves 
noteikumos ir minēti novada nozīmes kultūrvēsturiski objekti. Lai 
nodrošinātu precīzu terminu lietošanu, iesakām visās plānojuma 
sadaļas novada aizsargājamos kultūrvēsturiskos objektus apzīmēt 
vienādi, izvairoties lietot vārdu piemineklis, kas attiecināms tikai uz 
valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem.  

Ņemts vērā 

Saskaņota TIAN 
un grafiskajā 
daļā sniegtā 
informācija 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk- 
TIAN):  

    

- prasības valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzībai 
uzrādītas korekti, atsaucoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem; TIAN sastāvā izstrādātas vadlīnijas īpašas nozīmes ainavu telpu 
un ainavu saglabāšanai, aizsardzībai, attīstībai un plānošanai, kur 
iekļautas prasības arī kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai. Tāpat 
izstrādātas prasības pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko un dabas 
objektu saglabāšanai.  

Pieņemts 
zināšanai 

+ 

Atzinums - Inspekcija kopumā atbalsta Madonas novada teritorijas 
plānojuma 1. redakciju, bet lūdz plānojuma gala redakcijā novērst 
atzinumā minētās nepilnības un neprecizitātes.   

Pieņemts 
zināšanai 

VKPAI līdz 
15.04.2013. nav 
iesniedzis 
informāciju 
pašvaldībai par 
kartogrāfiskais 
materiāls ar 
precizētām 
arheoloģisko 
pieminekļu 
atrašanās 

Ņemot vērā lielo darba apjomu, kartogrāfiskais materiāls ar precizētām 
arheoloģisko pieminekļu atrašanās vietām tiks nosūtīts tuvākās nedēļas 
laikā.  

Pēc teritorijas plānojuma precizēšanas lūdzam Madonas novada 
teritorijas plānojuma gala redakciju iesniegt izskatīšanai Inspekcijā. 
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vietām 

AKCIJU 
SABIEDRĪBA ” 
LATVIJAS 
VALSTS MEŽI” 

Nr…………2013. 
Reģistrēts Madonas 
novada pašavaldībā 
22.01.2013. 
Nr.MNP/2.1.3.1./13
/195 

Ziemeļlatgales mežsaimniecība ir izskatījusi Madonas novada 
teritorijas plānojuma pirmo redakciju. Lūdzam teritorijas plānojumā 
veikt izmaiņas : 

    

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos :     

• 9.lpp. 18.punktā nav korekti uzrādīts autoceļu iedalījums. Latvijā bez 
valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem ir arī komersantu ceļi un māju 
ceļi. Skatīt LR likumu „Par autoceļiem”. 

Ņemts vērā 
Precizētas 
definīcijas TIAN 
1.2 nodaļā 

• 13.lpp. 55.punktu izteikt šādā redakcijā:” karjers- teritorija derīgo 
izrakteņu (kūdras, smilts, grants u.c.) ieguve ar atklāto paņēmienu” 

Ņemts vērā 
Precizēta 
definīcija TIAN 
1.2 nodaļā 

• 20.lpp. kā nepamatotu izslēgt punktā 2.2.2.3 minēto prasību visās 
teritorijās aizliegts -  „veidot karjerus būvmateriālu un melnzemes 
iegūšanai komercnolūkos, ja Apbūves noteikumos nav noteikt citādi”.,  

Ņemts vērā 
2.2.2.3apkšpunk
ts svītrots no 
TIAN 

• 22.lpp. 2.5. punkta 1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:” Nekustamā 
īpašuma (zemes vienības) sadalīšanu vai apvienošanu, vai robežu 
pārkārtošanu atļauts veikt tikai nekustamajiem īpašumiem, kas 
nostiprināti Zemesgrāmatā, izņemot A/S „Latvijas valsts meži” 
valdījumā esošajās teritorijās. 

Netiek 
ņemts vērā 

Prasība ir 
pretrunā ar 
valsts 
likumdošanu 

• 22.lpp. 2.5. punkta 4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:” Nav 
pieļaujama zemes vienības dalīšana, izņemot A/S „Latvijas valsts meži” 
valdījumā esošajās teritorijās”. 

Netiek 
ņemts vērā 

Prasība ir 
pretrunā ar 
valsts 
likumdošanu 
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• 24.lpp. mainīt mežu teritorijas funkcionālā zonējuma krāsu, jo 
pašreizējā redakcijā ar tumši zaļu krāsu atzīmētas tikai Valsts mežu 
teritorijas (M), bet nav atzīmētas pārējo īpašnieku mežu zemes, kas 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā  
mežs. Teritorijai M1 ir identisks krāsojums, kā teritorijai M. 

Ņemts vērā 

Grafiskajā daļā 
izlabots uz M1-
A/S "Latvijas 
valsts meži" 
valdījumā un 
īpašumā esošie 
meži, M2-
pārējās mežu 
teritorijas 

• 35.lpp. 3.7.2.punkta 18.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā :”derīgo 
izrakteņu ieguve.” 

Ņemts vērā 
Precizēts TIAN 
3.7.2 punkta 18. 
apakšpunkts 

• 36.lpp.3.7.11.punkta 7.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā :” Derīgo 
izrakteņu ieguvi drīkst veikt visos būvmateriālu izejvielu, kūdras, 
sapropeļa, pazemes ūdeņu atradnēs, kur normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā ir akceptēti A un/vai N kategorijas krājumi un nav pretrunā ar 
citiem teritorijas izmantošanas noteikumiem, ievērojot 4.3 
apakšnodaļas 4.3.4. prasības, arī gadījumā, ja derīgo izrakteņu atradnes 
nav uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, bet to pamato ar 
ģeoloģiskās izpētes datiem.” 

Ņemts vērā 
Precizēts TIAN 
3.7.11 punkta 7. 
apakšpunkts 

• 42.lpp.3.11.nodaļas 5.punkts un 44.lpp.3.12.nodaļas 5.punkts- 
jaunizveidojamās zemes vienības minimālā platība īpaši aizsargājamās 
teritorijās jānorāda visām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un 
korekti gan pie mežu teritorijām, gan pie lauku zemēm, kā noteikts 
aizsargājamo teritoriju individuālajos aizsardzības un izmantošanas 
noteikumos vai arī, ja teritorijai tādi nav, tad kā ir noteikts īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējos aizsardzības un izmantošanas 
noteikumos. 

Ņemts vērā 
Precizēti TIAN 
3.11 - 5. un 3.12 
– 5.punkti 
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• 42.lpp. 9.1.apakšpunktā minēts, ka M1 teritorijā nav atļauta koku 
ciršana galvenajā cirte, bet saskaņā ar 42.lpp.3.11.punkta 
2.apakšpunktu M1 ir meža aizsargjosla ap Madonas pilsētu un saskaņā 
ar „Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodiku” (04.02.20003. 
MK noteikumi Nr.63 ) aizsargjoslā ir aizliegta kailcirte, izņemot koku 
ciršanu galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma 
saņemšanas. Izslēgt prasību, ka M1 teritorijā nav atļauta koku ciršana 
galvenajā cirtē. 

Ņemts vērā 
Izslēgts TIAN 
3.11 – 9.1punkts 

• 44.lpp.3.12.punkta 3.21.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā 
:”mežsaimnieciskā izmantošana, izņemot L2 teritorijas.” 

Ņemts vērā 

Precizēti TIAN 
3.12 - 4. 
apakšnodaļas 3 
punkts 

• 45.lpp., 52.lpp.,103.lpp. pareizi uzrādīt iestādes nosaukumu – Valsts 
SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi. 

Ņemts vērā 
TIAN precizēts 
iestādes 
nosaukums 

• 49.lpp. 4.3.3.punkta 2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā 
:”lauksaimniecības zemju apmežošana ir aizliegta, ja zemes auglība ir 
virs 38 ballēm un vienlaidus platība pārsniedz 10 ha”, jo ņemt vērā 
Zemes politikas pamatnostādnes 2008.-2014.gadiem, kurās kā mērķi 
minēti -  apmežošanas veicināšana lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes, kurās netiek veikta saimnieciskā darbība. Latvijā vidējais 
svērtais zemes kvalitātes novērtējums ir 38 balles, kas ņemot vērā 
Latvijas klimatiskos apstākļus, tiek uzskatīts par minimālo auglības 
līmeni attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi, lai varētu 
nodrošināt komerciāli dzīvotspējīgu lauksaimniecību. Ja zeme netiek 
efektīvi izmantota lauksaimniecībā, tad nepieciešams to atbrīvot citām 
vajadzībām – mežsaimniecībai, apbūvei, enerģētisko augu audzēšanai 
u.c., kur iespējams iegūt augstāku ekonomisko labumu. 

Netiek 
ņemts vērā 

Novads noteicis 
savus kritērijus 
lauksaimniecībā 
izmantojamās 
zemes 
apmežošanai, 
kas ir saskaņā ar 
novada 
Attīstības 
programmu. 

• 49.lpp. izslēgt 4.3.3.punkta 3.apakšpunktu.   
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• 49.lpp. izslēgt 4.3.3.punkta 4.apakšpunktu, jo lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju apmežošana drīkst veikt saskaņā ar normatīvos 
aktos noteikto kārtību, kā tas minēts šo TIAN 4.3.3.punkta 
1.apakšpunktā. 

  

• 50.lpp. izslēgt 4.3.3.punkta 5.apakšpunktu.   

• 50.lpp. izslēgt 4.3.3.punkta 6.apakšpunktu.   

• 50.lpp. 4.3.3.punkta 9.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā :” Meža 
zemes atmežošana (transformācija) ir atļauta normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā. 

  

• 51.lpp. 4.3.5.punkta 1.apakšpunktā izslēgt prasību :”vismaz reizi 10 
gados jāparedz mākslīgo un dabīgo ūdensnoteku pārtīrīšana,” jo to 
neparedz pastāvošā likumdošana, t.sk. arī MK noteikumi Nr.714 
„Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi.” 

Ņemts vērā 
Izslēgts TIAN 
4.3.5 -1. 
apakšpunkts 

• 52.lpp. nav saprotams, kas domāts ar 4.3.5.punkta 4.apakšpunktu :” 
Būvprojekta izstrāde nav nepieciešama meliorācijas atklāto grāvju 
pieslēgšanai pie nekustamajiem zemes īpašumiem pievadītiem lietus 
kanalizācijas perspektīvo pieslēgumu atzariem, kā arī esošo grāvju 
tīrīšanai. Visos pārējos gadījumos ir jāizstrādā būvprojekts.” 

Ņemts vērā 
Precizēts TIAN 
4.3.5 -4. 
apakšpunkts 

• 52.lpp.4.3.6.punkta 3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 
”Apliecinājumu koku ciršanai meža zemēs izsniedz normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā. Koku ciršana ārpus meža zemes notiek saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem un Pašvaldības saistošajiem noteikumiem.” 

Ņemts vērā 
Precizēts TIAN 
4.3.6 -3. 
apakšpunkts 

• 57.lpp. izslēgt 5.12.punkta 2.apakšpunktu, jo mežā tiek izmantoti arī 
koka ceļi, vai atsevišķos gadījumos  ir nepieciešams betona vai asfalta 
segums, ko paredz normatīvie akti. 

Ņemts vērā 
Izslēgts 5.12 -2. 
apakšpunkts 
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• 57.lpp. 5.12.punkata 9.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā :” fiziskas 
un juridiskas personas uztur viņu īpašumā esošos ceļus un/vai ielas.” 

Ņemts vērā 
Precizēts TIAN 
5.12 -9. 
apakšpunkts 

• 70.lpp. 8.1.punkta 1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā :” Publiskos 
objektus, tai skaitā masu pasākumu vietas un atpūtas vietas dabā, 
izņemot mazās atpūtas vietas LVM valdījumā esošajos mežos,  
nodrošina ar publiski pieejamām tualetēm, kas iekārtotas ievērojot 
vides pieejamības prasības. 

Netiek 
ņemts vērā 

Pretrunā ar LBN 
„Publiskās ēkas 
un būves” 

• 70.lpp. 8.2.punkta 1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:” Atpūtas 
vietas iekārto atbilstoši higiēnas un vides aizsardzības prasībām, 
iespēju robežās paredzot tualetes un atkritumu savākšanas vietas.” 

Netiek 
ņemts vērā 

Pretrunā ar LBN 
„Publiskās ēkas 
un būves” 

• 70.lpp. 8.2.punkta 2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:” Masu 
pasākumu vietās jābūt tualetēm, kas pieejamas arī cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, vai jānodrošina speciāli aprīkotas, vides pieejamības 
prasībām atbilstošas tualetes.” 

Ņemts vērā 
Precizēts TIAN 
8.2. – 2. 
apakšpunkts 

• 71.lpp. 8.3.2.punkta 5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā :”pārējos 
gadījumos, t.sk. stādu audzētavas, zvēru dārzi, jaunaudžu pasargāšana 
no meža zvēru postījumiem.” 

Ņemts vērā 
Izveidots TIAN 
8.3.2 – 5. 
apakšpunkts 

• 88.lpp. 6.punktā minētie 30.01.2001. MK noteikumi Nr.45 
„Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas 
noteikumi" ir zaudējuši spēku. Uz šo brīdi aktuāli ir 18.12.2012. MK 
noteikumi Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un 
apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to 
buferzonu noteikšanu”.   

Ņemts vērā 
Novērsta 
normatīvo aktu 
nesakritība 
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• 98.lpp. 5.punktā rakstīts, ka Meža aizsargjosla ap Madonas pilsētu 
noteikta Madonas novada Lazdonas pagastā 192,96 ha platībā. 
Pamatojoties uz „Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodiku” 
(04.02.20003. MK noteikumi Nr.63 ), mežu aizsargjosla ap Madonas 
pilsētu drīkst aizņemt ne vairāk kā 100 hektāru un šajā platībā 
iekļaujas arī pilsētas administratīvajā teritorijā esošie meži. Latvijas 
valsts meži 2002.gadā Madonas novada pašvaldība jau nodeva 115.5 ha 
meža un nepiekrīt meža aizsargjoslas paplašināšanai ap Madonas 
pilsētu. 

Ņemts vērā 
daļēji 

Precizēti TIAN 
un grafiskā daļā. 

Grafiskajā daļā 
iezīmēta pilsētas 
mežu AJ no 
Valsts mežu 
dienesta 
centrālvidzemes 
virsmežniecības 
atsūtītās 
informācijas e-
pastā grafiski, 
~183ha.  

• A/S „Latvijas valsts meži” valdījumā un īpašumā esošos mežus izdalīt 
atsevišķi no pārējiem mežiem, kartēs atzīmēt zem mežu teritorijām M2 
. Teritorijās M2 paredzēt, ka resursu izmantošanā, infrastruktūras 
būvniecībā un citos ar mežsaimniecisko darbību saistītajos jautājumos, 
t.sk. arī l/s zemju apmežošanā, meliorācijas sistēmu uzturēšanā , 
atpūtas vietu ierīkošanā u.c. pašvaldība, nenosaka papildus 
ierobežojumus esošajiem likumdošanā ietvertajiem nosacījumiem. Šis 
nosacījums varētu attiekties arī uz platībām, kuras LVM nākotnē 
nopirks. 

Ņemts vērā 

Precizēti TIAN 
un grafiskā daļa. 

Grafiski atzīmēti 
kā M1. 

Paskaidrojuma raksts     
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• 15.lpp. 6.rindkopu izteikt šādā redakcijā :” Kalsnavas pagastā atrodas 
A/S „Latvijas valsts meži” Kalsnavas arborētums (Kalsnavas dendrārijs) 
- lielākā dekoratīvo koku un krūmu kolekcija Latvijas austrumdaļā. Tā 
kopējā platība ir 133,25 ha, pašlaik koku un krūmu stādījumu kolekcija 
ierīkota 94,1 ha lielā platībā. Latvijā lielākā egļu kolekcija un lielākā 
kokaugu kolekcija Austrumlatvijā. Kolekcija apskatāma no agra 
pavasara līdz vēlam rudenim. Kalsnavas arborētums ir īpaši 
aizsargājama dabas teritorija – dendroloģisko stādījumu kolekcija. 
Kalsnavas pagastā atrodas  arī Meža pētīšanas stacija, kas ir Valsts 
meža dienesta struktūrvienība īpašu uzdevumu veikšanai, kuras 
darbības mērķis ir pārvaldīt zinātniskās izpētes mežus un nodrošināt 
ilglaicīgo zinātnisko pētījumu nepārtrauktību.” 

Ņemts vērā 
Informācija 
precizēta 

Kartogrāfiskais materiāls :     

• Nav korekti atzīmētas mežu teritorijas. Valsts meži atzīmēti ar tumši 
zaļu krāsu, bet pārējo īpašnieku meži nav izdalīti. 

Ņemts vērā 

Grafiskajā daļā 
izlabots uz M1-
A/S "Latvijas 
valsts meži" 
valdījumā un 
īpašumā esošie 
meži, M2-
pārējās mežu 
teritorijas 

• Nav korekti atzīmēta M1 teritorija – meža aizsargjosla ap pilsētu. Ņemts vērā 

Meža 
aizsargjosla ap 
pilsētu izdalīta 
kā nekustamā 
īpašuma 
apgrūtinājums 
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• Kartēs nav uzrādīti ainaviskie ceļi un ainavu telpas, kas minētas 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (piemēram 45.lpp, 
49.lpp., 77.lpp., 78.lpp.) 

Ņemts vērā 

Veikti 
precizējumi 
/papildinājumi 
grafiskajā daļā 

• Pagastu kartēs nav atzīmētas apmežojamās teritorijas, kaut gan 
paskaidrojuma rakstā tādas ir minētas. (piemēram Ļaudonas pag., 
Sarkaņu pag.) 

Netiek 
ņemts vērā 

Grafiskajā daļā 
neattēlo 
apmežojamās 
platības. 
Apmežošanas 
nosacījumi 
noteikti TIAN 
4.3.3. nodaļā 

Paskaidrojuma 
raksts 
strukturēts 
atbilstoši 
16.10.2012. MK 
noteikumu 
Nr.711 
prasībām. 
Minētās 
apmežojamās 
platības 
aprakstītas uz 
šo brīdi spēkā 
esošo novada 
pagastu 
teritorijas 
plānojumu 
analīzē 
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• Nav atzīmētas kartogrāfiskajā materiālā  ekoloģiski nozīmīgas 
lauksaimniecības vai augstas dabas vērtības zemes, piemēram, palieņu 
pļavas vai lauksaimniecības zemes, kuras robežojas ar putnu 
mikroliegumiem teritorijās, kurās barojas putni), ko nosaka DAP vai 
VVD. 

Netiek 
ņemts vērā 

DAP un VVD 
šādus datus TP 
izstrādei netika 
snieguši . 

VAS Latvijas 
valsts ceļi 

Nr.4.5.7.-57  
08.03.2013.  
Reģistrēts Madonas 
novada pašavaldībā 
22.03.2013. 
Nr.MNP/2.1.3.2./13
/898 

Kopumā LVC Madonas nodaļas nosacījumos izvirzītās prasības 
transporta infrastruktūras plānošanai ir ievērtētas. 

    

Tikai atsevišķos gadījumos pie valsts autoceļiem apdzīvotās vietās ir 
ieplānoti papildus nobrauktuvju (nereģistrētu) pieslēgumi („Grafiskajā 
daļā”: Biksērē starp kad.nr.70900040378 un …383; 
kad.nr.70900040382 un …379 pie a/c P37; Mētrienā starp kad.nr. 
70760080178 un … 323; kad.nr.70760080329 un …330 un 
kad.nr.70760080366 pie a/c P62; Kusā starp kad.nr.70420060346 un 
…333 pie a/c P30), kas nav pieļaujams, jo apbūves teritoriju (jauno vai 
rekonstruējamo un paplašināmo esošo) saisti ar valsts autoceļu tīklu 
tika noteikts veikt, ievērojot „pakāpeniskuma” principu, tas ir, tos tiešos 
pieslēgumus paredzēt pie esošajiem pašvaldību vai citiem autoceļiem 
vai ielām, orientējoties uz pieslēgumu kopīgā skaita samazināšanu un 
savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu satiksmes drošības 
apstākļus. Jaunu pieslēgumu plānošana pie reģionālajiem ceļiem atļauta 
tikai izņēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar esošā transporta tīkla 
pārplānošanu plašākā apkārtnē, bet pieslēguma vieta, jebkurā 
gadījumā, nedrīkst tikt plānota satiksmei bīstamos posmos (līkumos, 
kāpumos, kritumos). 

Ņemts vērā 

Prasības 
nobrauktuvju 
pieslēgumiem 
ievērojot 
„pakāpeniskuma 
principu” 
neskaņo 
teritorijas 
plānojuma 
stadijā, bet 
turpmākās 
plānošanas 
stadijās, kas 
noteikti TIAN 
14.3.1 – 3)un 6); 
15.1.1; 15.2.5- 
2)apakšpunktos. 

Norādītas vietas 
grafiskajā daļā 
izlabotas. 
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Nosakot teritorijas, kam obligāti jāizstrādā detālie plānojumi, ir jāņem 
vērā princips, ka , ja nav nodrošināta piekļūšana kādam atsevišķam 
zemes īpašumam vai arī uzsākot, vai paplašinot uzņēmējdarbību, vai 
attīstot apdzīvojamo apbūvi uz esošajiem zemju īpašumiem, kā arī 
veicot to sadali vairākos, pašvaldībai saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem 2009.gada 06.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 6., 7., 8. un 9.punktu 
prasībām šiem īpašumiem ir jāierosina detālplānojumu izstrāde. Tajos 
pilnībā jāattīsta piekļūšana katrai zemes vienībai, ievērojot iepriekš 
minēto „pakāpeniskuma” principu teritoriju pieslēgšanai valsts 
autoceļu tīklam. Katrā konkrētā gadījumā jāizskata nepieciešamība 
vienlaicīgi izstrādāt detālplānojumus arī blakus īpašumiem kopēja 
iekšējo ceļu tīkla izveidošanai teritorijām pie valsts autoceļiem. 

Ņemts vērā 

Prasības 
turpmākās 
plānošanas 
stadijās 
noteiktas TIAN 
14.3.1 – 3)un 6); 
15.1.1; punktos 

Tādēļ, ņemot vērā, iepriekšminēto, lūdzu pārskatīt visus gadījumus, 
kuri ir ieplānoti jauni pieslēgumi pie valsts autoceļiem un šīs vietas 
saskaņot VAS „Latvijas valsts ceļi” Madonas nodaļā. 

Ņemts vērā 
Prasība noteikta 
TIAN 14.3.1 –  
6) apakšpunktā; 

Teritorijas plānojuma daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 8.7. sadaļas „Mazās arhitektūras formas un citi ārtelpas 
elementi” 8.punktā ir minēts, ka visiem zemes īpašniekiem jānodrošina, 
lai pie ceļa iebrauktuves būtu uzstādīta norādīta ar mājas nosaukumu, 
bet nav minēts, ka tas darām tikai saskaņā ar Latvijas valsts standartu 
„ceļa zīmes” un to uzstādīšana pie valsts autoceļiem ir jāsaskaņo VAS 
„Latvijas valsts ceļi” Madonas nodaļā. 

Ņemts vērā 
Papildināts 
TIAN 8.7.8 
punkts 

Veselības 
inspekcija 

Nr. 12-15/354 
08.03.2013. 
Reģistrēts Madonas 
novada pašavaldībā 
13.03.2013. 
Nr.MNP/2.1.3.1./13
/757 

Slēdziens: Izvērtējot higiēnas prasības, neiebilstam projektu 
risinājumiem 

Pieņemts 
zināšanai 
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Valsst zemes 
dienests 

Nr. 2-04/4616 
23.102012. 
Reģistrēts Madonas 
novada pašavaldībā 
24.10.2012. 
Nr.MNP/2.1.3.1./12
/2965 

Informējam, ka no 2012.gada 19.oktobra Dienests neizsniedz 
nosacījumus teritorijas plānojuma un to grozījumu izstrādei, kā arī 
nesniegs atzinumus par teritorijas plānojumu un to grozījumu 
redakcijām. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums izstrādājams 
atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam un saskaņā ar 
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem”. 

Pieņemts 
zināšanai 

  

Pašvaldībai saglabājas pienākums divu nedēļu laikā pēc teritorijas 
plānojuma, kā arī lokālplānojuma spēkā stāšanās Dienesta 
teritoriālajā struktūrvienībā iesniedzams apstiprinātā plānojuma 
eksemplārs atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra 
noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 65.2.1.apakšpunkta prasībām (grafiskās 
daļas karte vektordatu formā Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā 
koordinātu sistēmā LKS-92 TM un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi, kā arī pašvaldības lēmums par plānojuma 
apstiprināšanu) uz elektroniskā datu nesēja, pievienojot informāciju 
par pašvaldības lēmuma publicēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, 
informāciju par teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādātāju un 
apgrūtināto teritoriju grafisko datu sagatavošanas mēroga 
noteiktību. 

AS Latvenergo 

Nr. 01VD00-
13/1765 
28.03.2013. 
Reģistrēts Madonas 

AS „Latvenergo” 

Ņemts vērā  

Prasības 
ietvertas TIAN 
2.4 – 2 
apakšpunktā 

Konstatējams, ka izsniegtie nosacījumi daļēji nav ņemti vērā. Atkārtoti 
lūdzam iekļaut teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos šo nosacījumu: 
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novada pašavaldībā 
04.04.2013. 
Nr.MNP/2.1.3.1./12
/1028 

„Jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas tikai 
inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai, platība var būt 
mazāka par apbūves noteikumos noteikto minimālo platību. Šādā 
gadījumā zemes vienību veido atbilstoši konkrētā objekta izvietošanas 
un apsaimniekošanas nepieciešamībai”. 

AS „Sadales tīkls” 

    Madonas novada teritorijas plānojuma 1.redakcija atbilst izsniegtajiem 
nosacījumiem. 

AS „Latvijas elektriskie tīkli” 

    

Informējam Jūs, ka plānojuma projekts no pārvaldes tīkla viedokļa ir 
atzīstams par pieņemamu. Jaunu pārvaldes tīkla objektu ierīkošana 
novada teritorijā nav plānota. 

Sakarā ar to, ka novada teritoriju šķērso pārvaldes tīkla 110kV 
elektrolīnijas, informējam Jūs par nepieciešamajiem pasākumiem 
cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai:  

1. Pašvaldības nosacījumos detālplānojumu un būvprojektu 
izstrādāšanai, kuru teritorija atrodas 110kV elektrolīniju aizsargjoslā, 
kā arī ielu / ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai 
elektrolīniju aizsargjoslās, vai arī plānojot tādu objektu būvniecību, kuri 
atrodas ārpus elektrolīniju aizsargjoslām, bet iespējama šo objektu 
aizsargjoslas pārklāšanās ar tām, iekļaut prasību par nosacījumu vai 
tehnisko noteikumu saņemšanu un projektu saskaņošanu ar AS 
„Latvijas elektriskie tīkli” Rīgā, Dārzciema ielā 86, LV-1073.  

Ņemts vērā 

Prasības 
ietvertas TIAN 
15.2.5 – 8 un 10 
apakšpunktā 
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2. Plānojot ielu / ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī 
inženierkomunikāciju novietojumu paralēli vai šķērsojumos ar 110kV 
gaisvadu elektrolīnijām un tuvošanos tām, novērtēt nepieciešamību 
veikt šo elektrolīniju rekonstrukciju ar mērķi ievērot nepieciešamos 
savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar Latvijas 
energostandarta „Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar spriegumu 
110-330kV” (LEK 135, 2012.gads, 1.izdevums), MK noteikumu Nr.1069 
„Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, 
ciemos un lauku teritorijās”, aizsargjoslu likuma 45.panta, MK 
noteikumu Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu 
noteikšanas metodika” un citu inženierkomunikāciju būvnormatīvu 
prasībām. 

Ņemts vērā 
Izveidots 7.4 - 6. 
Un 7. 
apakšpunkts 

3. plānojot būvniecību 110kV gaisvadu elektrolīniju tuvumā, ēkas, 
būves un paralēli novietotus ielas / ceļus paredzēt ārpus elektrolīniju 
aizsargjoslām. 

Ņemts vērā 
Izveidots 7.4 - 7. 
apakšpunkts 

4. plānojot sporta, atpūtas, cilvēku pulcēšanās objektu un bērnu iestāžu 
būvniecību vai ierīkošanu, to novietojumu paredzēt tālāk par 30 
metriem no 110kV elektrolīniju malējo vadu projekcijas. 

Ņemts vērā 
Izveidots 7.4 - 6. 
apakšpunkts 

5. 110kV elektrolīniju balstu novietojumu neiekļaut ielu sarkano līniju 
teritorijās. 

Ņemts vērā 
Izveidots 7.4 - 7. 
apakšpunkts 

AS Latvijas Gāze 

Nr.27.4-1/771 
26.02.2013. 
Reģistrēts Madonas 
novada pašavaldībā 

Teritorijas plānojumā sniegts objektīvs informatīvais materiāls par 
Madonas novada teritorijas pašreizējo un plānoto izmantošanu, 
noteikti teritorijas attīstības mērķi, uzdevumi un to izpildes secība. 

Ņemts vērā 
Ietverta prasība 
TIAN 7.6. – 5 
apakšpunktā 
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01.03.2013. 
Nr.MNP/2.1.3.1./12
/651 

Izstrādāto Madonas novada teritorijas plānojuma 1,redakciju var 
izmantot par pamatu Madonas novada teritorijas perspektīvās gāzes 
apgādes plānojuma (gazifikācijas shēmas) izstrādei, ko noteikt 
turpmākajā teritorijas detalizētā plānošanā. 

Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto pārvades 
gāzesvadu, sadales gāzesvadu un to iekārtu novietnes, kā arī to 
ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas uzrādīt detālplānojumos, kā arī 
izstrādājot topogrāfiskos plānus, ielu, ceļu, jaunbūvju, rekonstrukciju un 
inženierkomunikāciju tehniskos projektus. 

Nav iebildumu Madonas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
tālākai apstiprināšanai. 

VALSTS 
UGUNSDZĒSĪBAS 
UN GLĀBŠANAS 
DIENESTS 

Nr.22/10.6-1.11/12  
28.02.2013. 
Reģistrēts Madonas 
novada pašavaldībā 
06.03.2013. 
Nr.MNP/2.1.3.2./13
/698 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes 
(turpmāk tekstā VUGD VRB) Madonas daļa ir izskatījusi Madonas 
novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam 1. redakciju. 
Prasības ugunsdrošības nodrošināšanas jomā, kas tika piestādītas no 
VUGD VRB Madonas daļas puses, šajā teritorijas plānojumā nav 
izpildītas. 

    

      VIDZEMES 
REĢIONA 
BRIGĀDE 

Prasības, ko nepieciešams ietvert teritorijas plānojuma izstrādē : 

MADONAS DAĻA 
• Teritorijas plānojumā nav iekļauta informācija par visām 
ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām, to esošo stāvokli un 
priekšlikumi uzlabojumiem; 

Ņemts vērā 

Prasības 
ietvertas TIAN 
15.2. 5– 11 
apakšpunktā 

  

• Nepieciešams paredzēt ugunsdzēsībai lietojamos servitūtus un 
apgrūtinājumus uzturēt lietošanas kārtībā. 

Ņemts vērā 

Prasības 
ietvertas TIAN 
15.2.5 – 11 
apakšpunktā 
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• Teritorijas plānojumā nav norādītas prasības ārējai ugunsdzēsības 
ūdensapgādei saskaņā ar LBN 222-99 (Ūdensapgādes ārējie tīkli un 
būves); 

Ņemts vērā 

Prasības 
ietvertas TIAN 
15.2. 5– 11 
apakšpunktā 

  

• Nav norādīts objektu saraksts, kam nepieciešams izstrādāt riska 
novērtēšanas programmu; 

Ņemts vērā 

Prasības 
ietvertas TIAN 
14.5 nodaļā un 
15.2 nodaļas 11 
apakšpunktā 

  
• Grafiskajā daļā nav paredzētas ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas 
pie atklātām ūdenstilpnēm, piebraucamie ceļi un apgriešanās laukumi 
saskaņā ar LBN 201 – 10 (būvju ugunsdrošība)  3.2.nodaļas prasībām; 

Ņemts vērā 
daļēji 

Prasības 
ietvertas TIAN 
15.2.5 – 11 
apakšpunktā 

  

• Sadaļā pielietotie termini nav skaidrojumi „Ugunsdrošība”, 
„Ugunsbīstamība” un citi ar ugunsdrošību saistītie termini, definīcijas 
un skaidrojumi. 

Ņemts vērā 

TIAN 1.2 nodaļa 
papildināta ar 
terminu 
skaidrojumiem 

  

• Teritorijas plānojumā nav ņemts vērā „Civilās aizsardzības likums” , 
kā arī CA komisijas izveidošanas nosacījumi. 

Ņemts vērā 

Prasības 
ietvertas TIAN 
15.2. – 11 
apakšpunktā 
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LR Satiksmes 
ministrija 

Nr.15-01/1149  
14.03.2013. 
Reģistrēts Madonas 
novada pašavaldībā 
18.03.2013. 
Nr.MNP/2.1.3.1./13
/818 

Satiksmes ministrija ir izvērtējusi Madonas novada teritorijas 
plānojuma 2013. – 2025. gadam 1. redakciju (turpmāk – teritorijas 
plānojums) un lūdz atbilstoši 2012. gada 19. jūnija Ministru kabineta 
noteikumos Nr. 415 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu 
noteikšanas metodiku ap civilās aviācijas drošībai paredzētajiem 
navigācijas tehniskajiem līdzekļiem” noteiktajam attēlot teritorijas 
plānojuma grafiskajā daļā aizsargjoslu (tuvās un tālās ietekmes zonas) 
aeronavigācijas tornim (radiobāka VOR), kas atrodas Praulienas 
pagasta „Trakšos”. Attiecīgi ir jāpapildina arī Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu XIV sadaļa „Aizsargjoslas un aprobežojumi 
tajās”. 

Ņemts vērā 

Prasības 
ietvertas TIAN 
14.3 nodaļas 2 
punktā ar 
apakšpunktiem. 

Iekļauts 
grafiskajā daļā. 

Aicinām ņemt vērā VAS „Latvijas Valsts ceļi” š.g. 8. martā sniegtajā 
atzinumā (vēstules Nr. 4.5.7.-  57) minēto. Tiešā autoceļu tuvumā 
nepieciešams saglabāt no apbūves brīvu joslu, lai nodrošinātu 
kvalitatīvu un labvēlīgu dzīves vidi un lai nelabvēlīgi neietekmētu 
satiksmes organizāciju.  

Ņemts vērā 

Prasību nosaka 
TIAN 14.3 
nodaļas 1 
punkts atbilstoši  
Aizsargjoslu 
likuma 
aprobežojumie
m 

Vienlaikus sniedzam informāciju par LVRTC plānotajiem elektronisko 
sakaru projektiem, kas skar Madonas novadu. Tiek plānota LVRTC 
elektronisko sakaru infrastruktūras izbūve Madonas novadā sekojošos 
maršrutos: 

Informatīva 
nozīme 

TP grafiskās 
daļai pievienota 
informatīva 
shēma par 
plānoto optisko 
kabeli 

o Madonā – Saules ielā no Raiņa ielas līdz Rūpniecības ielai, 
Rūpniecības ielā no Saules ielas līdz Oskara Kalpaka ielai un tālāk līdz 
autoceļam P84, Rūpniecības ielā no Saules ielas līdz Gaujas ielai, Raiņa 
ielai un tālāk līdz autoceļam P37 un Raiņa ielā no Rūpniecības ielas līdz 
autoceļam P30; 

o Madona - Kusa pa autoceļu P30 ar atzarojumu Kusā pa E.Graudiņa 
ielu un Melioratoru ielu uz Kusas bibliotēku un Kusas pamatskolu; 
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o Kusa - Lautere pa autoceļu P30 ar atzarojumu Lauterē pa Bērzu ielu 
un Viesienas ielu uz Viesienas bibliotēku; 

o Lautere - Ozoli pa autoceļu P30 un autoceļu uz Ozoliem un Liezeri ar 
atzarojumu Ozolos pa Pļavu ielu, Ozolu ielu un Dziļūkstes ielu; 

o Ozoli - Liezere pa autoceļu un Vidzemes ielu Liezerē; 

o Madona - Cesvaines novada robeža pa autoceļu P37; 

o Madona - Sauleskalns pa autoceļu P37; 

o Sauleskalns - Jaunkalsnava pa autoceļu P37, Jaunkalsnavā pa 
Draudzības ielu un Vestienas ielu līdz Jaunkalsnavas pasta nodaļai; 

o Sauleskalns - Bērzaune; 

o Sauleskalns - Vestiena pa autoceļu P81, Vestienā līdz Vestienas 
pamatskolai; 

o Vestiena - Ērgļi pa autoceļu P81; 

o Madona - Prauliena pa autoceļu P84, Praulienā pa ceļu līdz Kalna ielai 
un pa Kalna ielu līdz Praulienas pagasta pārvaldei;  

o Prauliena - Stalidzāni pa autoceļu P84, Stalidzānos atzarojums uz 
bibliotēku; 

o Stalidzāni - Barkava pa autoceļu P84, Barkavā pa Brīvības ielu un 
Skolas ielu; 

o Autoceļš P84 - Meirāni pa autoceļu P82; 

o Barkava - Degumnieki pa autoceļu starp šiem punktiem; 

o Degumnieki - "Āboliņi" (LVRTC tornis) Ošupes pagastā caur 
Cesvainiekiem; 

o "Āboliņi" - Bikava pa autoceļu gar Lubāna ezeru; 

o Degumnieki - Ošupe pa autoceļu starp šiem punktiem, Ošupes 
bibliotēka; 

o Degumnieki - Meirāni pa autoceļu starp šiem punktiem; 
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o Vecpiebalga - Cesvaine pa autoceļu P30 līdz krustojumam ar autoceļu 
uz Cesvaini caur Kalnakrogu un Liezeri un tālāk pa šo autoceļu uz 
Cesvaini; 

o Madona - Sarkaņi pa autoceļu P37; 

o Barkava - Murmastiene pa autoceļu P84; 

o Jaunkalsnava - Ļaudona pa autoceļu P82; 

o Ļaudona - Mētriena pa autoceļu starp šiem punktiem; 

o Dzelzava - Līgo pa autoceļu starp šiem punktiem. 

VALSTS MEŽA 
DIENESTS 
CENTRĀLVIDZE
MES 
VIRSMEŽNIECĪB
A 

Nr.VM2.7-7/247  
26.03.2013. 
Reģistrēts Madonas 
novada pašavaldībā 
26.03.2013. 
Nr.MNP/2.1.3.1./13
/942 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.oktobra 
noteikumu nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 51., 57.punktiem sniedzam atzinumu. VMD 
Centrālvidzemes virsmežniecība atzīst Madonas novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025.gadam 1. redakciju par pieņemamu ar 
nosacījumiem, ka:  

    

  Paskaidrojuma rakstā:     

  Visā tekstā precizē dabas lieguma „Lubāna mitrājs” nosaukumu; Ņemts vērā Veikti 
precizējumi 

  Kopsavilkumā labot tekstu „... tikai Bērzaunes pagasta teritorijas 
plānojumā ir sniegts redzējums dabas ainavu aizsardzībai, norādot 
skatu vietas un ainaviskos ceļus. Taču arī šajā plānojumā, informācija ir 
tikusi ņemta no AAA „Vestiena” dabas aizsardzības plāna...”.  
Paskaidrojam, ka informācija ir ņemta no dabas parka „Gaiziņkalns” 
nevis no AAA „Vestiena” dabas aizsardzības plāna. 

Ņemts vērā Veikti 
precizējumi 

  Teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumi:     

  1.2.nodaļā Apbūves noteikumos lietotie termini precizēt terminu 
50.punktā ĪADT, neminēt dabas aizsardzības pārvaldi (DAP), jo ĪADT 
uzrauga ne tikai DAP, bet arī VMD. 62.punktā minētā mežsaimnieciskā 
izmantošana termina skaidrojumā neskaidrs ir  termins –celulozes 
mežs. Mežsaimniecībā šādu terminu nelieto vai arī lieto terminu- 
plantāciju mežs; 

Ņemts vērā Precizēta TIAN 
1.2 nodaļa 
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  Saskaņā ar Meža likuma 1.pantu visā tekstā aizstāt vārdus - „meža 
zemes transformāciju” lietojot jēdzienu - „atmežošana”; 

Ņemts vērā Precizēti TIAN 

  3.11.nodaļā Mežu teritorijas (M) 9.punktā:     

       izslēgt vārdus „neparedzot mežistrādi, izņemot kopšanas cirtes”. 
Paskaidrojam, ka mežu ciemu teritorijās plānojums nevar aizliegt 
mežizstrādi. Tas ir pretrunā ar MK noteikumiem nr.935 „Noteikumi par 
koku ciršanu mežā”. Iesakām neminēt ciršu veidus, jo likumdošanas 
bāze mainās;

Ņemts vērā Izslēgta TIAN 
3.11 nodaļas 9 
punkta daļa 

       izslēgt vārdus „M1 teritorijā nav atļauta koku ciršana galvenajā 
cirtē”. Paskaidrojam, ka M1 (meža aizsargjosla ap Madonas pilsētu) 
saskaņā ar MK noteikumiem nr.63 „Meža aizsargjoslu ap pilsētām 
noteikšanas metodika“ aizliegta tikai kailcirte, izņemot koku ciršanu 
galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas. 
Teritorijas plānojums nevar noteikt stingrākus ciršu aizliegumus, jo tas 
ir pretrunā ar MK noteikumiem nr.63.;

Ņemts vērā Izslēgta TIAN 
3.11 nodaļas 9 
punkta daļa 

    3.12.nodaļā Lauku zemes (L) 5.punktā Jaunveidojamās zemes vienības 
minimālā platība labot tekstu pie dabas liegumiem un dabas parkiem, 
nenosaucot konkrētās ĪADT. Vadīties pēc MK noteikumiem nr.264 
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi" 17., 26. punktiem; 

Ņemts vērā Precizētas TIAN 
3.12 nodaļas 5. 
Punkta prasības 

    4.3.nodaļas Prasības lauku teritorijām 4.3.3.apakšnodaļā noteikts, ka 
apmežošana aizliegta „...lauksaimniecības zemēs, kuras robežojas ar 
putnu mikroliegumiem (teritorijās, kurās barojas putni)...”. Jāprecizē 
vai precīzi jānorāda attālums līdz mikrolieguma robežai. Paskaidrojam, 
ka iekavās ietvertais teksts par mikroliegumu vēl nenozīmē, ka tās ir 
teritorijas, kurās barojas putni. Mikroliegums ir teritorija, ko nosaka, lai 
nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzību ārpus 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonām to nenodrošina. Lūdzam 
izdarīt papildinājumus, jo putnu mikroliegumi pārsvarā tiek veidoti 
meža zemēs, un tos veido VMD;

Ņemts vērā TIAN netiek 
norādīta 
institūcija, kur 
pieejama 
informācija. 

  Informācija 
pieejama Dabas 
Aizsardzības 
Pārvaldē 
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    Precizēt, kuros datos meklējami lauku bloki, kas lielāki par 2 ha un, 
kas uz 2003.gada 30.jūliju bija labā lauksaimnieciskā stāvoklī. 

Ņemts vērā TIAN netiek 
norādīta 
institūcija, kur 
pieejama 
informācija. 

  Informācija 
pieejama Lauku 
Atbalsta 
Dienestā  

    Lauksaimniecības zemju apmežošana atļauja gadījumos, ja „vismaz 
70% no zemes vienībai pieguļošajām teritorijām ir meža zemes un/vai 
autoceļš un ja izpildās kaut viens no 4.3.3. 2) punktā noteiktajiem 
kritērijiem”. Lūdzam precizēt redakcionālo tekstu. Nav skaidri 
saprotams vai tas attiecas uz zemes vienību, kurai apkārt ir meži un ceļi 
ar citām zemes vienībām (tad kādā attālumā uzskaitīsim 70%) vai tas 
paredzēts vienas zemes vienības robežās;

Ņemts vērā Nosacījumi 
pārskatīti. Nav 
nepieciešama 
redakcionāla 
korekcija 

    Precizēt tekstu „attiecīgās vides nozares sertificēts speciālists”. Vai 
šeit domāts attiecīgās nozares dabas eksperts, kurš saņēmis DAP 
atļauju vai pietiek ar attiecīgās nozares izglītības diplomu. 

Ņemts vērā Precizētas TIAN 
4.3 nodaļas 4) 
apakšpunkta 
prasības 

  4.3.6.apakšnodaļā Prasības dabas teritoriju izmantošanai un  
apstādījumu ierīkošanai: 

    

    aizstāt vārdus „savvaļas dzīvnieku dārzi” ar „savvaļas dzīvnieku 
turēšana iežogotās platībās”; tekstu „ārpus meža zemēm” aizstāt ar 
„ārpus meža”;

Ņemts vērā Precizēta TIAN 
4.3.6 nodaļa 

    14.03.2013. stājušies spēkā MK noteikumi nr.123 „Noteikumi par 
parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu”, kas 
paredz kārtību, kādā mežā  izveidojami parki un mežaparki, to 
apsaimniekošanas pamatprincipus un kārtību kādā piešķirama 
kompensācija. To ņemt vērā pārskatot šīs apakšnodaļas tekstu;

Ņemts vērā Precizēta TIAN 
4.3.6 nodaļa 
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XIII nodaļas Prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai 
65.punktā dzēst mikrolieguma kodus, kas ir iekšēja institūciju 
numerācija un nav saistoša ārējiem lietotājiem. Norādām, ka 
mikrolieguma apsaimniekošanu regulē jauni MK noteikumi  MK 
noteikumi Nr.940 "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un 
apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to 
buferzonu noteikšanu", kas stājās spēkā 01.01.2013.; 

Ņemts vērā 

Precizēta TIAN 
13.6 nodaļa, 
Kodi atstāti 
piešķirot tiem 
informatīvu 
statusu 

  14.2.nodaļā Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas upju 
uzskaitījums neatbilst Vides pārskatā norādītajām ūdenstecēm; 

Ņemts vērā Uzskaitījums 
TIAN atbilst 
VĢMC datiem 

  Sakarā ar atmežošanu precizējam aizsargjoslu ap Madonas pilsētu: Ņemts vērā Precizēta TIAN 
14.2.5. nodaļa 

  ……tabula, kas ir pārskata beigās……. 

  Grafiskā daļa   

  kartogrāfiski attēlot visu, pēc zemes lietošanas veida, meža zemi; Ņemts vērā Veikti atbilstoši 
precizējumi 

  pārbaudīt informāciju vai mainot Biksēres ciema robežas lietderīgi 
iekļaut tās teritorijā purvu- kadastra nr.70900040149; 

Ņemts vērā Robežas 
saskaņotas ar 
pagastu 
pārvaldi. 

  atsevišķi darbojošies derīgo izrakteņu ieguves vietas nav attēlotas kā 
rūpnieciskās apbūves teritorijas, piemēram, Sarkaņu pagastā: Biksēres 
karjers, Kalna Ruņģu īpašumā esošais karjers, Cīruļkalna karjers, 
Žausternieki, Dvīņi; 

Ņemts vērā Veikti atbilstoši 
precizējumi 
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  krāsu apzīmējums Meža teritorijas (M) ir iezīmēts vienā tonī (tumši 
zaļš), bet grafiski-  dažādos. Tumši zaļā krāsā atzīmēti AS „Latvijas 
valsts meži”, bet pārējie meži ir gaiši zaļā krāsā, kas nav atzīmēts ne ar 
vienu apzīmējumu. Lūdzu precizēt krāsu toņus. Atzīmējam, ka nav 
nepieciešams izcelt AS „LVM” teritorijas ar atsevišķu krāsu toni.  

Ņemts vērā Grafiskajā daļā 
izlabots uz M1-
A/S "Latvijas 
valsts meži" 
valdījumā un 
īpašumā esošie 
meži, M2-
pārējās mežu 
teritorijas 

  Ūdenstecēm ir pārrāvumi to tecēšanas garumā un līdz ar to nav 
atzīmētas to aizsargjoslas. 

Ņemts vērā 
Veikti atbilstoši 
precizējumi 

Dabas 
aizsardzības 
pārvalde 

Nr.4.8/35/2013-N-
E 05.03.2013. 
Reģistrēts Madonas 
novada pašavaldībā 
06.03.2013. Nr. 
MNP/2.1.3.1./13/6
95 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu 
Nr.711 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 56. un 
57.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 6.februāra noteikumu 
Nr.507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15.apakšpunktu, 
Pārvalde sniedz šādu atzinumu:  

    

Lūdzam precizēt teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta 
1.sējumu: 

    

Lūdzam norādīt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas atrodas 
Aronas, Dzelzavas, Kalsnavas, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas un 
Praulienas pagastos atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes Teiču 
dabas rezervāta administrācijas 2011.gada 4.februārī izsniegtajiem 
nosacījumiem. 

Ņemts vērā Veikti atbilstoši 
precizējumi 

Sadaļā Barkavas pagasts 8.lpp. trešās rindkopas tekstu Pagasta 
teritorijā esošās dabas aizsargājamās teritorijas aizstāt ar šādu tekstu: 
Pagasta teritorijā esošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Tālāk 
teikuma tekstu Lubānas ieplakas liegums aizstāt ar šādu tekstu: dabas 
liegums „Lubāna mitrājs”. Arī pārējām šajā teikumā minētajām 
teritorijām norādīt aizsargājamās teritorijas statusu dabas liegums, tas 
pats attiecas arī uz 8.lpp. priekšpēdējās rindkopas tekstu. 

Ņemts vērā Veikti atbilstoši 
precizējumi 
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Sadaļā Ošupes pagasts 27.lpp. trešās rindkopas pirmā teikuma tekstu 
ezers Lubāns, dabas aizsargājamā teritorija Natura 2000 ap to – 
Lubānas mitrājs aizstāt ar šādu tekstu: ezers Lubāns un Latvijas lielākā 
iekšzemes mitrāju kompleksa vienotai aizsardzībai izveidotais dabas 
liegums „Lubāna mitrājs” (Natura 2000 teritorija). Otrā teikuma tekstu 
Lubānas mitrājs aizstāt ar šādu tekstu: Lubāna mitrājs. 

Ņemts vērā Veikti atbilstoši 
precizējumi 

Sadaļā Praulienas pagasts 29.lpp. pēdējās rindkopas trešo teikuma 
tekstu atrodas Kujas dabas parka teritorijā aizstāt ar šādu tekstu: 
atrodas dabas parka „Kuja” teritorijā, attiecas arī uz sadaļas Sarkaņu 
pagasts 31.lpp. trešās rindkopas otro teikumu. 

Ņemts vērā Veikti atbilstoši 
precizējumi 

Lūdzam precizēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus:     

1.2.apakšnodaļu Apbūves noteikumos lietotie termini 7.-19.lpp. 
papildināt ar šāda termina skaidrojumu: Natura 2000 teritorijas – 
Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 

Ņemts vērā Precizēta TIAN 
1.2 nodaļa 

1.2.apakšnodaļas 13.lpp. 50.apakšpunktā terminu īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas (ĪADT) lūdzu skaidrot šādi: ģeogrāfiski noteiktas 
platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā, lai aizsargātu un 
saglabātu dabas daudzveidību. 

Ņemts vērā Precizēta TIAN 
1.2 nodaļa 

2.1.apakšnodaļu Visās teritorijās atļautā izmantošana 20.lpp. 
1.5.apakšpunktu aiz teksta beigās papildināt ar šāda satura tekstu: vai 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu 
regulējošo normatīvo aktu prasībām. 

Ņemts vērā Precizēta TIAN 
2.1 nodaļas 
1.5apakšpunkts 

2.5.apakšnodaļu 22.-23.lpp. papildināt ar šāda satura punktu: 
Jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība dabas liegumā „Lubāna 
mitrājs” ir noteiktas Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra 
noteikumos Nr.135 „Dabas lieguma Lubāna mitrājs individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, dabas parkā „Driksnas sils” 
Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.687 „Dabas 
parka „Driksnas sils” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”, pārējās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Ministru 
kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.264 „Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

Ņemts vērā Prasības 
iekļautas TIAN 
2.4 – 4 punktā 
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3.11.apakšnodaļa Mežu teritorijas (M) 42.lpp. no 3.punkta Mežu 
teritoriju (M) atļautā galvenā izmantošana izslēgt 7. un 8.apakšpunktu, 
kas lauksaimniecisko izmantošanu un derīgo izrakteņu iegūšanu 
nosaka kā mežu teritoriju galvenos izmantošanas veidus. 7. un 
8.apakšpunktu saturu var iekļaut ceturtajā punktā Mežu teritoriju (M) 
atļautā palīgizmantošana. 

Netiek 
ņemts vērā 

Prasības 
nesaiste ar 
darba grupas 
uzstādījumu 

3.12.apakšnodaļa Lauku zemes (L) 43.-44.lpp. no 3.punkta Lauku 
zemes (L) atļautā galvenā izmantošana izslēgt 21.apakšpunktu, kas 
nosaka mežsaimniecisko izmantošanu, tai skaitā plantāciju mežu 
ierīkošanu kā vienu no Lauku zemju atļauto galvenās izmantošanas 
veidu. 21.apakšpunkta saturu var iekļaut ceturtajā punktā Lauku zemes 
(L) atļautā palīgizmantošana. 

Netiek 
ņemts vērā 

Prasības 
nesaiste ar 
darba grupas 
uzstādījumu 

3.12.apakšnodaļa Ūdeņu teritorija (Ū) 46.-47.lpp. 4.punktu 
papildināt ar šāda satura apakšpunktu: aizliegts pārvietoties ar 
mehāniskajiem transporta līdzekļiem, tai skaitā automašīnām, 
traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, pa 
aizsalušām ūdenstecēm un ūdenstilpēm. 

Ņemts vērā Precizēts TIAN 
3.12 – 4punkts 

4.3.3.apakšnodaļas 49.-50.lpp. 4.punktu papildināt ar šāda satura 
punktu: Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas mērķa maiņu 
un meža zemes atmežošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās var 
veikt ievērojot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un 
izmantošanu regulējošos normatīvos aktus. 

Ņemts vērā Šāda prasība jau 
definēta 13 
nodaļas 9. 
punktā 

6.5.apakšnodaļu 61.lpp. papildināt ar šāda satura punktu: ēkas un 
būves nedrīkst būvēt tuvāk kā vainaga attālumā no zemesgabalā vai 
tam blakus augošiem kokiem par standartu pieņemot tās pašas sugas 
pieauguša koka vainaga vidējos izmērus. Piezīme: katru gadījumu var 
izvērtēt individuāli, dažādās situācijās var būt atšķirīgi risinājumi! 

Ņemts vērā Prasība jau 
definēta TIAN 
11.2 nodaļas 5 
punktā 
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7.5.apakšnodaļas 67.lpp. 1.punkta pirmā teikuma tekstu Vēja un 
saules elektrostacijas (izņemot vēja enerģijas torņus) virs 20kW nav 
atļauts izvietot īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja to nosaka spēkā 
esošie normatīvie akti aizstāt ar šāda satura tekstu: Īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās aizliegts uzstādīt vēja elektrostacijas, kuru darba rata 
diametrs ir lielāks par pieciem metriem vai augstākais punkts 
pārsniedz 30 metru augstumu. Pamatojums Ministru kabineta 
2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 16.7; 
24.7; 32.5.3.apakšpunkts. Tā paša teikuma tekstu īpaši vērtīgajās ainavu 
telpās un pie ainaviskajiem ceļiem vai to posmiem, izņemot, ja ir 
saskaņots ar pašvaldību aizstāt ar šāda satura tekstu: Vēja un saules 
elektrostacijas nav atļauts izvietot īpaši vērtīgajās ainavu telpās un pie 
ainaviskajiem ceļiem vai to posmiem. 

Ņemts vērā Rediģēta s TIAN 
7.5.nodaļas 1.un 
2 punkta 
prasības 

7.5.apakšnodaļu 70.-71.lpp. papildināt ar šāda satura punktu: 
Tūrisma infrastruktūras, t.sk. dabas taku ierīkošana īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās ir atļauta ievērojot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
aizsardzību un izmantošanu regulējošos normatīvos aktos un dabas 
aizsardzības plānos noteikto. Ieteikums: pirms dabas taku izveidošanas 
vai atļaujas vai saskaņojuma izsniegšanas visā novada teritorijā (ja šādi 
dokumenti tiek paredzēti) jānosaka dabas takas apsaimniekotājs, 
apsaimniekošanas režīms atkarībā no sezonas, kā arī institūcija, kas 
kontrolēs minēto nosacījumu izpildi. 

Netiek 
ņemts vērā 

Nav saprotama 
prasība šāda 
satura 
regulējumam 
TIAN 7.5 nodaļā  

11.1.apakšnodaļa 78.lpp. dzēst šādu trešā punkta tekstu: vai meža 
ieaudzēšanas plānu lauksaimniecības zemju lietošanas mērķa maiņai 
meža zemēs. 

Ņemts vērā Precizēts TIAN 
11.1 -3. punkts 

11.2.apakšnodaļu 78.lpp. papildināt ar šāda satura apakšpunktu: 
Īpašas nozīmes ainavu telpās aizliegts ieaudzēt mežu. 

Ņemts vērā Izveidots TIAN 
11.2 -5. punkts 

11.2.apakšnodaļas 79.lpp. 5.2.apakšpunkta trešo teikumu papildināt 
ar šāda satura tekstu: kā arī vēsturiskie koku stādījumi ap viensētām. 

Ņemts vērā Papildināts 
TIAN 11.2 -6.2. 
punkts 
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11.2.apakšnodaļas 79.lpp. 5.11.apakšpunkta tekstu aizstāt ar šādu 
satura tekstu: īpašas nozīmes ainavu telpās ir aizliegta jaunu derīgo 
izrakteņu ieguves vietu izveide. 

Ņemts vērā Precizēts TIAN 
11.2 -6.11 
punkts 

11.2.apakšnodaļas 79.lpp. 6.4.apakšpunkta trešo teikumu papildināt 
ar šāda satura tekstu: kā arī vēsturiskie koku stādījumi ap viensētām. 

Ņemts vērā Papildināts 
TIAN 11.2 -7.4. 
punkts 

13.nodaļas 82.lpp. 2.2.apakšpunkta sadaļas Krustkalnu dabas 
rezervāts 2.apakšpunkts svītrot no teksta vārdu Praulienas (attiecas 
arī uz 85.lpp. pirmās kartoshēmas aprakstu). 

Ņemts vērā Precizēta TIAN 
13.nodaļa 

13.nodaļas 82.lpp. 2.3.apakšpunkta sadaļas DP Driksnas sils tekstu 
iekavās aizstāt ar šādu tekstu: Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra 
noteikumi Nr.687 „Dabas parka „Driksnas sils” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

Ņemts vērā Precizēta TIAN 
13.nodaļa 

13.nodaļas 83.lpp. 2.4.apakšpunktā sadaļas DL Lubānas mitrājs 
nosaukumu aizstāt ar nosaukumu DL Lubāna mitrājs (attiecas arī uz 
87.lpp. kartoshēmas aprakstu). Tālāk otrā teikuma tekstu iekavās 
aizstāt ar šādu tekstu: Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra 
noteikumi Nr.135 „Dabas lieguma „Lubāna mitrājs” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

Ņemts vērā Precizēta TIAN 
13.nodaļa 

1.       13.nodaļas 83.lpp. 2.5.apakšpunkta sadaļas ģeoloģiskie un 
ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi saturu izteikt šādā redakcijā: 

Ņemts vērā Precizēta TIAN 
13.nodaļa 

  dižakmens „Velna skroderis” (Praulienas pagasts);

  citi dižakmeņi (laukakmeņi ar virszemes tilpumu 10 m3 un vairāk);

  Bolēnu Acu avots (Bērzaunes pagasts) robežas noteiktas Ministru 
kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumu Nr.175 „Noteikumi par 
aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas 
pieminekļiem” 124.pielikumā (2,5ha);

  Krākas (Svētes Dreimaņu) avoti (iekļauti Krustkalnu dabas rezervāta 
teritorijā).
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13.nodaļas 84.lpp. 2.5.apakšpunkta sadaļas dižkoki teikuma tekstu 
papildināt ar šāda satura tekstu: par aizsargājamu uzskatāms jebkurš 
koks, kas sasniedzis Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu 
Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” 2.pielikumā noteiktos parametrus. 
Informācija par dižkokiem pastāvīgi tiek reģistrēta Pārvaldes Dabas 
datu pārvaldības sistēmā „Ozols”. Informāciju jebkurš interesents var 
aplūkot Pārvaldes interneta vietnē 
http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sist
ema_ozols/ → viesa statusā. Lūdzam ņemt vērā, ka Pārvaldes rīcībā nav 
pieejama informācija par visiem Latvijā esošajiem aizsargājamiem 
kokiem, tāpēc aicinām iesniegt jūsu rīcībā esošos datus Dabas datu 
pārvaldības sistēmas papildināšanai. 

Ņemts vērā Precizēta TIAN 
13.nodaļa 

13.nodaļas 84.lpp. 3.punkta tekstu MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārīgie noteikumi” aizstāt ar šādu 
tekstu: Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”, vai individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 
(ja tādi ir izstrādāti). 

Ņemts vērā Precizēta TIAN 
13.nodaļa 

13.nodaļas 84.lpp. 4.1.apakšpunkta sadaļas Aizsargājamais ainavu 
apvidus Vestiena nosaukumu aizstāt ar šādu nosaukumu: 
Aizsargājamo ainavu apvidus „Vestiena”. Trešajā teikumā teritorijas 
apzīmēšanai nelietot abreviatūru VAAA. Iesakām lietot abreviatūru AAA 
„Vestiena”, vai arī aizsargājamās teritorijas pilnu nosaukumu. Trešā 
teikuma tekstu nodibināta 1978. gadā aizstāt ar šādu tekstu: nodibināta 
1977. gadā. Ceturtā teikuma tekstu aizstāt ar šādu tekstu: Kopējā 
platība 27 117ha. 

Ņemts vērā Precizēta TIAN 
13.nodaļa 

13.nodaļas 84.lpp. 4.punkta tekstu saturu izteikt šādā redakcijā: Ņemts vērā Precizēta TIAN 
13.nodaļa 

  2) Krustkalnu dabas rezervāta (Mārcienas un Ļaudonas pagastu 
teritorijā) teritorijas izmantošana veicama saskaņā ar Krustkalnu dabas 
rezervāta likumu;

  3) Teiču dabas rezervāta (Mētrienas un Barkavas pagastu teritorijā) 
teritorijas izmantošana veicama saskaņā ar Teiču dabas rezervāta 
likumu;

http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/
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  4) Dabas parka „Driksnas sils” teritorija kopš 2004.gada ir arī Natura 
2000 teritorija. Teritorijas izmantošana veicama saskaņā ar Ministru 
kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.687 "Dabas parka 
"Driksnas sils" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 
un dabas aizsardzības plānu 2005.-2014.gadam.

86.lpp. kartoshēmas aprakstā tekstu dapas aizsardzības plānam aizstāt 
ar šādu tekstu: dabas aizsardzības plānam. 

Ņemts vērā Precizēta TIAN 
13.nodaļa 

13.nodaļa 88.lpp. 6.punktā minēto normatīvo aktu aizstāt ar šādu 
normatīvo aktu: Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi 
Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas kārtību, to 
aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”. 

Ņemts vērā TIAN labota 
atsauce uz MK 
noteikumiem 

13.nodaļas 88.lpp. 9.punkta saturu aizstāt ar šādu satura tekstu: 
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa vai 
meža zemju atmežošana var tikt veikta dabas aizsardzību regulējošos 
normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. 

Ņemts vērā Precizēta TIAN 
13.nodaļa 

13.nodaļas 88.lpp. 10.punkta tekstu aiz vārdiem kas atbilst aizstāt ar 
šādu satura tekstu: Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu 
Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” 8.nodaļā noteiktajiem parametriem. 

Ņemts vērā Precizēta TIAN 
13.nodaļa 

17.9. 125.lpp. Pielikums Dižkoki 31., 32. un 33.ailē lūdzam norādīt 
dižkoku sugas nosaukums. 

Ņemts vērā Precizēta TIAN 
13.nodaļa 

Lūdzam precizēt teritorijas plānojuma kartogrāfiskos materiālus:     

Vestienas pagasta plānotās (atļautās) izmantošanas kartē norādīt dabas 
lieguma „Ilziņa ezers” robežas un dabas lieguma „Kāla ezera salas 
robežas”. Šo informāciju atspoguļot arī kartogrāfiskā materiāla 
apzīmējumos. 

Ņemts vērā Veikti atbilstoši 
precizējumi 

Kartogrāfiskā materiāla apzīmējumos terminu regulējamā zona aizstāt 
ar šādu terminu regulējamā režīma zona. 

Ņemts vērā Veikti atbilstoši 
precizējumi 
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Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 1.redakcija 
ir izstrādāta atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un Dabas 
aizsardzības pārvaldes izsniegtajiem nosacījumiem, tomēr lūdzam 
pilnveidot teritorijas plānojuma 1.redakciju atbilstoši iepriekš 
minētajiem labojumiem un papildinājumiem. 

    

Latvijas vides, 
ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs 

Nr.4-6/400 
20.02.2013. 
Reģistrēts Madonas 
novada pašavaldībā 
21.02.2013. 
Nr.MNP/2.1.3.1./13
/533 

Centrs apstiprina, ka Centra nosūtītā informācija Madonas novada 
domei 2011.gada 02.februāra vēstulē Nr.4-3/149 par to, ka Madonas 
novada administratīvajā teritorijā atrodas Centra īpašumā vai 
apsaimniekošanā esošie objekti un to aizsargjoslas, pilnībā iestrādāta 
Madonas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijā. 

    

Tomēr no III daļas Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 13.3. 
ekspluatācijas aizsargjoslas 2.apakšpunkta „aizsargjoslas ap valsts 
meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem un 
ap citiem stacionārajiem valsts nozīmes monitoringa punktiem un 
posteņiem” nepieciešams izņemt pazemes ūdens staciju „Madonas 
ūdens”, jo tas neietilpst valsts monitoringa tīklā un centrs tam nav 
noteicis aizsargjoslu. 

Ņemts vērā Precizēta TIAN 
14.3 nodaļa 

VAS Latvijas 
dzelzceļš 

Nr.DN-7.3.2.  
18.03.2013. 
Reģistrēts Madonas 
novada pašavaldībā 
21.03.2013. 
Nr.MNP/2.1.3.1. 
/13/875 

Izskatot iesniegumam pievienotajā elektroniskajā datu nesējā CD 
pieejamos Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
1.redakcijas dokumentus secinām, ka: 
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Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos nav noteiktas drošības aizsargjoslas gar 
dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas 
ķīmiskas vielas un produktus,  

Ņemts vērā Precizēti TIAN 
prasības 
nosakot 14 
nodaļas 
4.punktā. 
Drošības 
aizsargjosla gar 
dzelzceļu 
grafiskajā daļā 
precizēta 
atbilstoši VAS 
"Latvijas 
dzelzceļš" 
norādījumiem. 

Nav ievēroti VAS Latvijas dzelzceļš 01.02.2011.izsniegtie nosacījumi 
Nr.DNR-2/378-2011 Madonas novada teritorijas plānojuma izstrādei  

Ņemts vērā Veikti atbilstoši 
precizējumi 

Publiskās lietošanas  dzelzceļa zemes nodalījuma joslā zemes vienībām 
noteikti dažādi teritorijas izmantošanas veidi, kas neatbilst dzelzceļa 
likumam 4.panta prasībām, lūdzam noteikt vienotu teritorijas 
izmantošanu – transporta infrastruktūras teritorijas (TR),  

Ņemts vērā Veikti atbilstoši 
precizējumi 

Madonas pilsētā Cesvaines ielā sarkanā līnija noteikta neievērojot 
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas 
robežas, lūdzam koriģēt Cesvaines ielas sarkano līniju. 

Ņemts vērā Veikti atbilstoši 
precizējumi 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Madonas novada teritorijas 
plānojuma  2013.-2025.gadiem 1.redakcijai sniedzam negatīvu 
atzinumu. 
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VSIA 
Zemkopības 
ministrijas 
nekustamie 
īpašumi 

Nr.L2-2-13/93.  
26.03.2013. 
Reģistrēts Madonas 
novada pašavaldībā 
02.04.2013. 
Nr.MNP/2.1.3.1./13
/1002 

VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” izskatīja Jūsu 
iesniegumu par Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadaiem pirmo redakciju un pieejamo informāciju par plānojumu 
un informē, ka iebildumu nav. 

Pieņemts 
zināšanai 

  

 
 

Meža aizsargjoslas ap Madonas pilsētu: 
Zemes vienības kadastra nr. kvartāls nogabals Platība, ha 

70010010079 1 1-2 4.5 
70010010123 1 1-12 4.9 
70010010286 1 1-23 13.28 
70010010628 2 1-5 3.1 
70010010995  1 1-6,  2.5  
70010011701 1 1-7 2.3 
70010010996 2 1-7 2.3 
70010011374 4 1-3 0.8 
70010011669 1 1-22 19.3 
70010011676 2 1-4 1.1 
70660010022 1 1-7 5.1 
70660010023 2 1-4 3.4 
70660010028 6 1-10 11.7 
70660010040 1 1-13 5.8 

70660010056 1 
1.-6.,7-10.,11.3.,18.-

38.,39.,41.,41.2.,41,3.,41.4.,42.-43. 
84.53 

70660020058 350 1-1.1 1.3 
70660020059 348 1-2 3.6 
70660020062 347 1 0.9 
kopā   170.41 
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Pārskata tabulā ir ievietota informācija par institūciju atzinumiem  par Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-.2025.gadiem 
pilnveidoto redakciju un to ievērošanu. 
 

Iestāde Reģ.nr., 

datums 

Atzinums Ņemts vērā / 

netiek ņemts vērā 

Piezīmes 

Madonas 

reģionālā vides 

pārvalde  

Nr.6.5-27/426 

29.05.2013. 

 

Reģistrēts MNP 

30.05.2013. 

Nr.MNP/2.1.3.2. 

/13/1619 

Pārvaldei vēl ir šādi priekšlikumi par izskatītajiem 

dokumentiem: 

  

“Madonas novada teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi”: 

  

Nodaļas Vides un dabas resursu aizsardzības 

aizsargjoslas 4.tabula „Aizsargjoslas ap ūdens ľemšanas 

vietām” jāpapildina ar aizsargjoslu platumiem; 

Ņemts vērā daļēji TIAN 14.4.nodaļa 1. un 2. 

Apakšpunkts informācija 

precizēta 

Nodaļā Sanitārās aizsargjoslas 8. tabulā atspoguļotā 

informācija vēl pilnībā neatbilst patiesajai situācijai, 

tāpēc atkārtoti ir jāprecizē- piem. Lazdonas pagastā 

notekūdeľu attīrīšanas iekārtas vairs netiek darbinātas, 

nav uzľēmuma ZAET. 

Ņemts vērā TIAN 14.4 nodaļā 

precizēta 8.tabulas 

informācija 

Valsts kultūras 

pieminekļu 

aizsardzības 

inspekcija  

Nr.06-06/1102 

21.05.2013. 

 

Reģistrēts MNP 

21.05.2013. 

Nr.MNP/2.1.3.1. 

/13/1505 

Inspekcijai kultūras mantojuma aizsardzības aspektā nav 

iebildumu pret Madonas novada teritorijas plānojuma 

2013.-2025.gadam pilnveidoto redakcijas materiālu 

izstrādātajā variantā. 

---- ---- 

Apstiprinātos Madonas novada teritorijas plānojuma 

2013.-2025.gadam materiālus lūdzam atsūtīt Inspekcijai 

digitālā formātā vai izdrukas veidā. 

---- ---- 

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde  

 

 

Nr.4.8/70/2013-

N-E 

20.05.2013. 

 

Reģistrēts MNP 

21.05.2013. 

Nr.MNP/2.1.3.1. 

Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.–

2025.gadam pilnveidotā redakcija ir izstrādāta atbilstoši 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Dabas 

aizsardzības pārvaldes izsniegtajiem nosacījumiem, kā 

arī daļēji ir ľemti vērā 2013.gada 5.marta 

Administrācijas atzinumā Nr.4.8/35/2013-N-E (turpmāk 

- Atzinums) noteiktie labojumi un papildinājumi. 

---- ---- 
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Iestāde Reģ.nr., 

datums 

Atzinums Ņemts vērā / 

netiek ņemts vērā 

Piezīmes 

/13/1505 1. Paskaidrojuma rakstā pilnībā ir ietverti Atzinumā 
sniegtie papildinājumi un labojumi; 

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir 
ietverti 26 no 29 Atzinumā sniegtajiem 
papildinājumiem un labojumiem; 

3. Kartogrāfiskajā materiālā pilnībā ir ietverti Atzinumā 
sniegtie papildinājumi un labojumi; 

4. Vides pārskatā pilnībā ir ietverti Atzinumā sniegtie 
papildinājumi un labojumi. 

---- ---- 

Valsts meža 

dienests  

Centrāl-

vidzemes 

virsmežniecība 

 

Nr.VM 2.7-

7/498 

16.05.2013. 

 

Reģistrēts MNP 

21.05.2013. 

Nr.MNP/2.1.3.1. 

/13/1501 

VMD Centrālvidzemes virsmeţniecība atzīst Madonas 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 

pilnveidoto redakciju par pieľemamu ar nosacījumiem, 

ka:  

---- ---- 

Teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumos labo 

sekojošo: 

---- ---- 

3.11.apakšnodaļā Mežu teritorijas (M) atļautā galvenā 

izmantošana aizstāt vārdus „savvaļas dzīvnieku dārzi” 

ar „savvaļas dzīvnieku turēšana ieţogotās platībās” 

Ľemts vērā Precizēts TIAN 3.11. 

3.4 appakšpunkts 

Saskaľā ar Meţa likuma 1.pantu visā tekstā aizstāt 

vārdus - „meţa zemes transformāciju” lietojot jēdzienu - 

„atmeţošana”; 

Ľemts vērā Redakcionāli precizēts, 

norādīts iekavās 

iepriekšējos 

normatīvajos aktos 

lietotais jēdziens. 

Izslēgt 7.punktu, jo to nenosaka normatīvie akti, līdz ar 

to nav pamata platības noteikšanai; 

Ľemts vērā daļēji TIAN punkts nav 

izslēgts, bet precizēts 

sekojošā redakcijā: 

Minimālā atmeţošanas 

platība - 600m², izľemot 

inţenierbūvju izbūvei.  
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Iestāde Reģ.nr., 

datums 

Atzinums Ņemts vērā / 

netiek ņemts vērā 

Piezīmes 

10.punktā noteikts, ka „Pašvaldības īpašumā esošās 

meţu teritorijas ciemos jāsaglabā kā meţaparku - 

iedzīvotāju atpūtas un rekreācijas teritoriju”. 

Paskaidrojam, ka meţu teritorijas par meţaparku 

teritorijām var izveidot (pārveidot) saskaľā ar MK 

noteikumiem nr.123 „Noteikumi par parku un 

Meţaparku izveidošanu meţā un to apsaimniekošanu” 

no 05.03.2013.     

Netiek ľemts vērā TIAN nodaļas 10.1. 

nosaka meţsaimniecības 

teritoriju plānoto 

(atļauto) izmantošanu, 

ko detalizē meţa 

ierīcības un 

apsaimniekošanas plāni, 

kas izstrādājami 

likumdošanā noteiktā 

kārtībā 

4.3.3.apakšnodaļā Prasības lauksaimniecībā 

izmantojamās zemēs un meža zemēs, kurām 

nepieciešama zemes lietošanas mērķa maiņa 6.punktā 

precizēt tekstu no „Lai izvairītos no lauksaimniecības 

zemju dabiskas aizaugšanas (aizaudzēšanas), pašvaldība 

vai tās pakļautībā esoša institūcija pirms katra meţa 

taksatora veiktā uzmērījuma apstiprināšanas, kas veikts 

jaunaudzei, pieľem lēmumu ....” uz „Lai izvairītos no 

lauksaimniecības zemju dabiskas aizaugšanas 

(aizaudzēšanas), pašvaldība vai tās pakļautībā esoša 

institūcija pirms katra meţa taksatora veiktā uzmērījuma 

apstiprināšanas, pieľem lēmumu par atbilstību 4.3.3. 3). 

un 4).punktā minētie kritērijiem.”; 

Ľemts vērā TIAN punktā svītrota 

teikuma daļa: „kas 

veikts jaunaudzei” 

XIII nodaļas Prasības īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju izmantošanai 65.punktā dzēst mikrolieguma 

kodus, kas ir iekšēja institūciju numerācija un nav 

saistoša ārējiem lietotājiem. Norādām, ka mikrolieguma 

apsaimniekošanu regulē jauni MK noteikumi  MK 

noteikumi Nr.940 "Noteikumi par mikroliegumu 

izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to 

aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu 

Netiek ľemts vērā Mikroliegumi tiek 

saglabāti, lai Pašvaldība 

varētu vieglāk 

orientēties savā 

informācijas sistēmā 
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Iestāde Reģ.nr., 

datums 

Atzinums Ņemts vērā / 

netiek ņemts vērā 

Piezīmes 

noteikšanu", kas stājās spēkā 01.01.2013.; 

14.2.apakšnodaļā Vides un dabas resursu aizsardzības 

aizsargjoslas precizēt Alūksnītes garumu. Teritorijas 

apbūves un izmantošanas noteikumos aizsargjosla 

noteikta 50m, bet Stratēģiskais ietekmes uz vidi 

novērtējums Madonas novada teritorijas plānojumam 

2013.-20250.gadam Vides pārskatā - 7 km, līdz ar to 

aizsargjoslas platumam būtu jābūt 10m. 

Netiek ľemts vērā Alūknītes upes 

kopgarums pārsniedz 

10km, līdz ar to 

aizsargjosla aizsargjosla 

noteikta 50m. 

Precizēta informācija 

citos attīstības 

plānošanas dokumentos. 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējuma Madonas 

novada teritorijas plānojumam 2013.-20250.gadam 

Vides pārskatā labo sekojošo: 

Netiek ľemts vērā Nav saistošs 

8.nodaļā Starptautiskie un nacionālie vides aizsardzības 

un ilgtspējīgas attīstības mērķi  pie Meţsaimniecības 

politikas mērķu uzskaitījuma minēts, ka jāpalielina 

oglekļa dioksīda piesaiste, atbalstot lauksaimnieciski 

neizmantoto zemju apmeţošanu, savukārt Teritorijas 

apbūves un izmantošanas noteikumi to ierobeţo vai pat 

aizliedz. Lūdzam precizēt šo punktu atbilstoši apbūves 

noteikumiem; 

Netiek ľemts vērā Nav saistošs, taču  

TAIN lauksaimniecībā 

neizmantojamas zemes, 

ir atļauts apmeţot, taču 

ierobeţojums 

apmeţošanai var tikt 

noteikts, izvērtējot 

teritorijas ainavu, dabas 

aizsardzības prasības 

vai meliorācijas 

sistēmas darbību. 

Saskaľā ar Meţa likuma 1.pantu visā tekstā aizstāt 

vārdus - „meţa zemes transformāciju” lietojot jēdzienu - 

„atmeţošana”. 

Netiek ľemts vērā Nav saistošs, taču 

Redakcionāli precizēts, 

norādīts iekavās 

iepriekšējos 

normatīvajos aktos 

lietotais jēdziens. 

AS ”Latvijas Nr.4.1- Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ----- ---- 
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Iestāde Reģ.nr., 

datums 

Atzinums Ņemts vērā / 

netiek ņemts vērā 

Piezīmes 

valsts meži” 

Ziemeļlatgales 

mežsaimniecība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2_033r_228_1

3_75 

14.05.2013. 

Reģistrēts MNP 

14.05.2013. 

Nr.MNP/2.1.3.1. 

/13/1430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.lpp.3.1.sadaļā Funkcionālais zonējums 10.1. MEŢU 

TERITORIJA (A/S "Latvijas valsts meţi" valdījumā un 

īpašumā esošie meţi) atzīmētās meţu teritorijas nav 

tikai A/S "Latvijas valsts meţi" valdījumā un īpašumā 

esošie meţi, bet arī Zinātniskās izpētes meţi, kurus 

pārvalda un apsaimnieko Valsts meţa dienests, Teiču un 

Krustkalnu dabas rezervāti, kurus pārvalda un 

apsaimnieko Dabas aizsardzības pārvalde, tāpēc 

kartogrāfiskajā materiālā un funkcionālā zonējuma 

sarakstā teritorijas M1 atzīmēt kā Valsts meţu teritorijas 

Ľemts vērā Gan TIAN gan 

grafiskajā daļā precizēts 

M-1 Valsts meţu 

teritorijas 

42.lpp. 3.11. punkta 2.1. apakšpunktā rediģēt M1 – 

Valsts meţu teritorijas. 

Ľemts vērā Gan TIAN gan 

grafiskajā daļā precizēts 

M-1 Valsts meţu 

teritorijas 

50.lpp. 4.3.3.punkta 2.apakšpunktu izteikt šādā 

redakcijā:”Lauksaimniecības zemju apmeţošana ir 

aizliegta, ja Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

auglība ir virs 38 ballēm un vienlaidus platība pārsniedz 

10 ha. 

Ľemts vērā  

50.lpp. izslēgtpunkta 4.3.3.2) apakšpunktus:”vienlaidus 

lauksaimniecības zemju platība ir lielāka par 2 haun 

zemes auglība ir 30 balles un augstāka, izľemot 

erozijaipakļautās platības - kalnainus (>30°)  nogabalus; 

lauku bloki, kas lielāki par 2 ha un, kas uz 2003. gada 

30.jūliju bija labā lauksaimnieciskā stāvoklī, saskaľā ar 

VZD datiem; ekoloģiski nozīmīgas lauksaimniecības 

vai augstas dabasvērtības zemes, piemēram, palieľu 

pļavas vailauksaimniecības zemes, kuras robeţojas ar 

putnumikroliegumiem (teritorijās, kurās barojas putni), 

ko nosakaDAP vai VVD.” 

  

50.lpp.4.3.3.punkta 3.apakšpunktu izteikt šādā   
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Iestāde Reģ.nr., 

datums 

Atzinums Ņemts vērā / 

netiek ņemts vērā 

Piezīmes 

redakcijā: ”Lauksaimniecības zemju apmeţošana ir 

atļauta, ja lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglība 

ir zem 38 ballēm un vienlaidus platība nepārsniedz 10 

ha”, jo esošajā papildinātajā redakcijā 4.3.3. punkta 

3.apakšpunktam nav nekādas jēgas, jo jebkurā gadījumā 

4.3.3. 2) punkts izslēdz apmeţošanas iespēju it kā 

atļautajos gadījumos. Nav skaidrs, kāpēc teritorijas 

plānojumā parādās vairāki zemes baļļu pielietojumi  - 

no 20 ballēm līdz 38 ballēm, kādas iespējas zemes 

izmantošanai (apmeţošanai) pastāv starp 20 un 38 

ballēm. 

50.lpp izslēgt 4.3.3. nodaļas 4), 5), 6) 9)punktus, jo 

lauksaimniecības zemju apmeţošanu drīkst veikt 

saskaľa ar normatīvajiem aktiem un pašvaldība nedrīkst 

noteikt stingrākas prasības. 

  

53.lpp.4.3.5. 8) punktu izteikt šādā 

redakcijā:”Meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes apmeţošana ir veicama normatīvo aktu noteiktajā 

kārtībā. 

  

53.lpp. 4.3.6. 2) punktu izteikt šādā redakcijā:”Meţa 

zemes vienības nav noţogojamas, izľemot 

atsevišķusgadījumus, kad tas nepieciešams savvaļas 

dzīvnieku turēšanai ieţogotās platībās vai citu 

specifisku funkciju pildīšanai saskaľojot to normatīvos 

aktos noteiktajākārtībā.” 

Ľemts vērā  Precizēts TIAN 4.3.6. 2) 

punkts 

43.lpp. 4.3.6. 3) punktu izteikt šādā redakcijā: 

”Apliecinājumu koku ciršanai meţā izsniedz 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atļauju koku 

ciršanai ārpus meţa izsniedz normatīvajos aktos un 

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā”.  

Ľemts vērā  Precizēts TIAN 4.3.6. 3) 

punkts 

71.lpp. 8.2.4 punktu izteikt šādā redakcijā:” Dabas taku Netiek ľemts vērā Saglabātas sīkākas 
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Iestāde Reģ.nr., 

datums 

Atzinums Ņemts vērā / 

netiek ņemts vērā 

Piezīmes 

celiľiem un laipām jābūt ar neslidenu virsmu.” tehniskās prasības dabas 

taku ierīkošanai. 

79.lpp. 11.1.3..punktu izteikt šādā redakcijā:”Liela 

apjoma objektu (telekomunikāciju torľi virs 30 m, 

raţošanas vai noliktavu ēkas u.c.) tehniskās 

infrastruktūras un apbūves izvietošanai, īpašas nozīmes 

ainavu telpās nepieciešams ainavu arhitekta atzinums 

par plānotā objekta ietekmi uz ainavu.” 

Ľemts vērā   TIAN punkts 

redakcionāli mainīts: 

„Detālplānojumos un 

būvprojektos liela 

apjoma objektu 

(telekomunikāciju torľi 

(virs 30 m), raţošanas 

vai noliktavu ēkas u.c.), 

tehniskās infrastruktūras 

un apbūves izvietošanai, 

īpašas nozīmes ainavu 

telpās nepieciešams 

arhitekta vai ainavu 

arhitekta atzinums par 

plānotā objekta ietekmi 

uz ainavu.” 

81.lpp. izslēgt 11.2.7. 12) punktu, jo tas var būt pretrunā 

ar normatīvajiem aktiem, kas regulē dabas aizsardzību. 

Ľemts vērā  TIAN punkts 

papildināts : „ja tas nav 

pretrunā ar dabas 

aizsardzības nozares 

normatīvo aktu 

prasībām” 

Izslēgt no īpašas nozīmes ainavu telpas, ainaviskiem 

ceļiem, ceļu posmiem, skatu punktiem un turpmāk 

neiekļaut A/S „Latvijas valsts meţi” valdījumā vai 

īpašumā esošās teritorijas, jo tas var būtiski ierobeţos 

saimniecisko darbību. 

Netiek ľemts vērā 

 

TIAN pamatmērķis ir 

noteikt atsevišķu 

teritoriju atļauto 

izmantošanu un 

aprobeţojumus, kas ir 

saskaľā ar Madonas 

novada Ilgtspējīgas 
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Iestāde Reģ.nr., 

datums 

Atzinums Ņemts vērā / 

netiek ņemts vērā 

Piezīmes 

attīstības stratēģiju. 

Aprobeţojumu ĪADT 

nosaka arī citi 

normatīvie akti. 

Paskaidrojuma raksts ---- ---- 

15.lpp. izslēgt apgalvojumu, ka Jaunkalsnavas ciemā 

atrodas VAS „Latvijas valsts meţi” zinātniski 

pētnieciskais institūts,jo tāda institūta nav. Šeit laikam 

bija domāti Zinātniskās izpētes meţi , kurus pārvalda un 

apsaimnieko Valsts meţa dienests. 

Netiek ľemts vērā 

 

Paskaidrojuma rakstā 

tiek analizēti uz 

izstrādes brīdi spēkā 

esošie teritorijas 

plānojumi. Informācija 

precizēta Pašreizējā 

situācijā. 

Kartogrāfiskais materiāls : ---- ---- 

M1 atzīmēt kā Valsts meţu teritorijas Ľemts vērā  

Kartēs nav pilnībā uzrādīti īpašas nozīmes ainavu telpas, 

ainaviskie ceļi un ceļu posmi, skatu punkti un skatu 

vērsumi no skatu punktiem, kas minēti Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumos. 

Ľemts vērā Perspektīvā (MN 

Attīstības programmā) 

paredzēts atsevišķi 

izstrādāt ainavu 

tematisko plānojumu, 

nosakot šādas teritorijas 

visā novadā. Trūkstošie 

skatu punkti un skatu 

vērsumi pievienoti 

grafiskajai daļai, kas ir 

ľemti no pagastu 

teritorijas plānojumiem 

(TP pēctecība). 

Nav atzīmētas ekoloģiski nozīmīgas lauksaimniecības 

vai augstas dabas vērtības zemes, piemēram, palieľu 

pļavas vai lauksaimniecības zemes, kuras robeţojas ar 

putnu mikroliegumiem teritorijās, kurās barojas putni), 

Netiek  ľemts  vērā 

 

DAP un VVD  šādus 

datus TP  izstrādei 

netika  snieguši 
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Iestāde Reģ.nr., 

datums 

Atzinums Ņemts vērā / 

netiek ņemts vērā 

Piezīmes 

ko nosaka DAP vai VVD. 

Lūdzu informēt A/S „Latvijas valsts meţi”  

Ziemeļlatgales meţsaimniecību par šī atzinuma iestrādi 

Madonas novada teritorijas plānojumā. 

---- ----- 

VAS Latvijas 

valsts ceļi 

Nr.4.5.7.-88  

10.05.2013. 

Reģistrēts MNP 

22.03.2013. 

Nr.MNP/2.1.3.2. 

/13/898 

Ir ievērtētas LVC Madonas nodaļas nosacījumos 

izvirzītās prasības transporta infrastruktūras plānošanai 

---- ----- 

Veselības 

inspekcija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 12-15/1122 

28.05.2013. 

Reģistrēts MNP 

30.05.2013. 

Nr.MNP/2.1.3.1. 

/13/1620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neiebilst Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-

2025.gadiem pilnveidotajam redakcijas risinājumam. 

---- ----- 

Rekomendācijas: ---- ----- 

TP iekļaut vispārīgas prasības vietējā līmeľa teritorijas 

attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un 

apbūvei, balstoties uz MK 2013.gada 30.aprīļa 

noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

Ľemts vērā daļēji Grafiskās daļas plānotās 

(atļautās)  izmantošanas 

kartēs ŪK tīkli nav 

attēloti nepietiekamas 

informācijas dēļ visā 

novada teritorijā.  

Grafiskai daļai 

pievienotas ŪK  shēmas 

ciemos un Madonas  

pilsētā, kur informācija 

ir pieejama. 

Nodaļā 3.2. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija 

paredzēt visa veida aizsargjoslas ap objektiem un 

teritorijām saskaľā ar 1997.gada 05.februāra 

„Aizsargjoslu likumu” un saskaľā ar šo likumu 

pieľemtajiem MK 20.01.2004.g. noteikumiem Nr.43 

„Aizsargjoslu ap ūdens ľemšanas vietām noteikšanas 

metodika” – ūdens ľemšanas vietas ar aizsargjoslām 
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Iestāde Reģ.nr., 

datums 

Atzinums Ņemts vērā / 

netiek ņemts vērā 

Piezīmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attēlot grafiski, kuri netika iezīmēti grafiski 

(ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli) pilsētas un ciemu 

kartēs. 

Nodaļās 7.2. Ūdensapgāde un 7.3. Kanalizācija, veicot 

jaunu ārējo ūdensapgādes, kanalizācijas u.c. 

inţenierkomunikācijas sistēmu projektēšanu vai esošo 

sistēmu rekonstrukciju, nodrošināt MK 01.02.2000.g. 

noteikumu Nr.38  un to grozījumu, kā arī MK 

15.06.1999. noteikumu nr.214, tāpat arī MK 

28.12.2004. noteikumu Nr.1069 ievērošanu. 

  

Nodaļā 7.7. Lietus ūdens novadīšanas sistēmas: 

Nodrošināt sadzīves notekūdeľu bioloģisko attīrīšanu 

atbilstoši tiesību aktu prasībām, ľemot vērā 

02.05.2006.g. MK noteikumu Nr.362 prasības. 

  

Nodrošināt novadam pieguļošo teritoriju turpmāku 

izmantošanu, nepieļaut raţošanas objektu būvniecību 

dzīvojamās, atpūtas un rekreācijas zonās. Paredzēt 

rekreācijas zonu labiekārtošanu, t.sk. bērnu atpūtas 

laukumus. 

  

Valsts zemes 

dienests 

Nr. 2-04/4616 

23.102012. 

Reģistrēts MNP 

24.10.2012. 

Nr.MNP/2.1.3.1. 

/12/2965 

Nav nepieciešams ---- ---- 

SIA Lattelecom Nr.6548-1 

09.04.2013. 

Nav iebildumu ---- ---- 

VSIA „Latvijas 

Vides, ģeoloģijas 

un 

meteoroloģijas 

Nr.4-6/929 

03.05.2013. 

Nav iebildumu ---- ---- 
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Iestāde Reģ.nr., 

datums 

Atzinums Ņemts vērā / 

netiek ņemts vērā 

Piezīmes 

centrs” 

Vidzemes 

plānošanas 

reģions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1-15.1/223 

14.05.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopumā plānojums nav pretrunā ar spēkā esošajiem 

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas 

dokumentiem, tomēr norādām uz šādām nepilnībām: 

---- ---- 

Lūdzam grafiskajā materiālā attēlot applūstošās 

teritorijas atbilstoši Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu 10.1. punktā norādītajam. Šobrīd grafiskajā 

materiālā šādas teritorijas nav iespējams atšifrēt. 

Ľemts vērā ---- 

Lūdzam grafisko materiālu papildināt ar potenciāli 

piesārľotajām teritorijām, kā tas norādīts teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 10.2. punktā 

norādītajam. 

Ľemts vērā ---- 

Grafiskajā materiālā ir attēlotas vizuāli izcilas un vizuāli 

pievilcīgas ainavas, tomēr teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumos izstrādātajās vadlīnijās, nav 

norādītas atšķirības starp šīm ainaviski vērtīgākām 

teritorijām. 

Ľemts vērā TIAN  

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu XI 

nodaļā, norādīti ierobeţojumi ainavisko ceļu skatu 

punktiem, tomēr grafiskajā materiālā šos skatu punktus 

nav iespējams atšifrēt. 

Ľemts vērā ---- 

Saskaľā ar Meţa likuma 1. pantu visā Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu tekstā aizstāt 

vārdus – „meţa zemes transformācija” lietojot jēdzienu 

–„atmeţošana”, piemēram, 3.11. nodaļas 3. Punktā. 

Ľemts vērā Redakcionāli precizēts, 

norādīts iekavās 

iepriekšējos 

normatīvajos aktos 

lietotais jēdziens. 

Papildus, izstrādājot Grafisko materiālu (ne tikai 

atļautās izmantošanas zonējumu) aicinām ľemt vērā 

Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas mājas lapā 

http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/met_tap/?doc=15

120 pieejamos metodisko materiālus „Prasības 

Ľemts vērā  

http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/met_tap/?doc=15120
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/met_tap/?doc=15120
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Iestāde Reģ.nr., 

datums 

Atzinums Ņemts vērā / 

netiek ņemts vērā 

Piezīmes 

elektronisko karšu izstrādei teritorijas plānošanas 

vajadzībām”, kas nosaka teritorijas plānojumā 

iekļaujamo ģeotelpisko objektu specifikāciju, lai šie dati 

būtu ievietojami izstrādes stadijā esošajā Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā – TAPIS. 

Lūdzam novērst minētās nepilnības un pēc Madonas 

novada teritorijas plānojuma apstiprināšanas, lūdzam 

dokumentu elektroniskā formātā (uz CD datu nesēja), 

iesniegt Reģionam. 

---- ---- 

AS Latvenergo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 01VD00-

13/3042 

27.05.2013. 

 

Reģistrēts MNP 

27.05.2013. 

Nr.MNP/2.1.3.1. 

/12/1586 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS „Latvenergo”: ---- ---- 

TIAN  2.4-2 apakšpunktā iekļautā redakcija neatbilst 

izsniegto nosacījumu būtībai. Saglabājot katrā 

funkcionālajā zonējumā iekļautos apbūves rādītājus, tiks 

radīti nosacījumi nesamērīgi lielu zemes vienību 

veidošanai, kuru platība neatbildīs inţeniertehniskās 

apbūves objektu izvietošanas funkcionālajai 

nepieciešamībai. Atkārtoti lūdzam iekļaut teritorijas 

plānojuma TIAN nosacījumu: 

„Jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas 

paredzētas tikai inženiertehniskās apgādes  tīklu un 

būvju izvietošanai, platība var būt mazāka par apbūves 

noteikumos noteikto minimālo platību. Šādā gadījumā 

zemes vienību veido atbilstoši konkrētā objekta 

izvietošanas un apsaimniekošanas nepieciešamībai.” 

Ľemts vērā TIAN 2.4. nodaļa 

papildināts 

AS „Sadales tīkls”: ---- ---- 

Madonas novada teritorijas pl;anojuma pilnveidotā 

redakcija atbilst izsniegtajiem nosacījumiem. 

---- ---- 

AS „Latvijas elektriskie tīkli”: ---- ---- 

Internetā pieejamais plānojuma projekts no pārvaldes 

tīkla viedokļa ir atzīstams par pieľemamu. 

---- ---- 
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Iestāde Reģ.nr., 

datums 

Atzinums Ņemts vērā / 

netiek ņemts vērā 

Piezīmes 

AS Latvijas 

Gāze 

Nr.27.4-1/1770 

07.05.2013. 

Reģistrēts MNP 

09.05.2013. 

Nr.MNP/2.1.3.1. 

/13/1385 

Nav iebildumu tā tālākai apstiprināšanai ---- ---- 

Valsts 

ugunsdzēsības 

un glābšanas 

dienests 

Vidzemes 

reģiona brigāde 

Madonas  

 

Nr.22/10.6-

1.11/21  

22.05.2013. 

Reģistrēts MNP 

23.05.2013. 

Nr.MNP/2.1.3.2. 

/13/1538 

Prasības ugunsdrošības jomā, kas tika piestādītas no 

VUGD VRB Madonas daļas puses, šajā teritorijas 

plānojumā ir izpildītas un tas var tikt realizēts 

---- ---- 

LR Satiksmes 

ministrija 

15-01/2116 

27.05.2013. 

Reģistrēts MNP 

28.05.2013. 

Nr.MNP/2.1.3.1. 

/13/1589 

Būtisku iebildumu nav, tomēr iesakām teritorijas 

plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos veikt šādus precizējumus: 

---- ---- 

noteikumu tekstā precizēt jēdzienu „priekšpagalma 

minimālais platums (būvlaide)”, aizstājot vārdu 

„platums” ar vārdu „dziļums”, ľemot vērā, ka būvlaidei 

ir lielāka saistība nevis ar priekšpagalma platumu, bet 

gan ar tā dziļumu, kas definēts Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumu 1.2. apakšnodaļā: 

„Priekšpagalma dziļums nozīmē mazāko horizontālo 

attālumu starp zemes vienības fronti (sarkano līniju) un 

tuvāko jebkuras galvenās būves sienu”; 

Ľemts vērā  

 

TIAN precizēti lietotie 

termini 

1.2. apakšnodaļā minēto iedibinātas būvlaides definīciju 

izteikt atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa 

noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.6.apakšpunktā 

sniegtajai iedibinātas būvlaides definīcijai: „iedibinātā 

Ľemts vērā  TIAN precizēti lietotie 

termini 
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Iestāde Reģ.nr., 

datums 

Atzinums Ņemts vērā / 

netiek ņemts vērā 

Piezīmes 

būvlaide - ielas frontāla līnija, ko veido esošā apbūve, ja 

attiecīgā kvartāla robeţās vismaz 50 % ēku atrodas uz 

šīs līnijas.”; 

ľemot vērā, ka teritorijas plānojuma grafiskās daļas 

kartēs attēlots, ka ar valsts autoceļu zemes nodalījuma 

joslu robeţojas ne tikai tādi funkcionālie zonējumi kā 

„Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija”, „Jauktas 

centra apbūves teritorija” vai „Rūpniecības apbūves 

teritorija”, bet arī „Savrupmāju dzīvojamās apbūves 

teritorija”, „Mazstāvu dzīvojamā apbūves teritorija” un 

„Publiskās apbūves teritorija”, lūdzam arī tiem noteikt, 

ka, nosakot priekšpagalma minimālo dziļumu (būvlaidi), 

ievērojama iedibinātā būvlaide. 

Ľemts vērā  

 

TIAN funkcionālo 

zonējumu sadaļās dota 

atsauce uz 6.4 nodaļu, 

kas definē kritēriju 

iedibinātās būvlaides 

piemērošanai 

Uzsākot saistošo noteikumu, ar ko apstiprina teritorijas 

plānojumu, īstenošanu, lūdzam teritorijas plānojuma 

grafisko daļu iesniegt ministrijā (*.pdf un vektordatu 

*.dgn, *.dxf, *.dwg vai *.shp formātā), nosūtot to 

elektroniski uz e-pastu edvarts.krakts@sam.gov.lv un 

daiga.dolge@sam.gov.lv 

---- ---- 

VAS Latvijas  

dzelzceļš 

DN-7.3.2./334-

2013 

Sniedz pozitīvu atzinumu ---- ---- 

Gulbenes 

novada dome 

GND/4-

16/13/1299 

13.05.2013. 

Iebildumu un priekšlikumu nav. Atbalstām tā 

apstiprināšanu galīgajā redakcijā 

---- ---- 

Ērgļu novada 

pašvaldība 

Nr.331/8-05 

30.04.2013. 

Nav iebildumu ---- ---- 

Krustpils 

novada 

pašvaldība 

Nr.3-7/13/457 

14.05.2013. 

Nav iebildumu ---- ---- 

Rēzeknes 

novada 

Nr.4-17/968 

14.05.2013 

Nav iebildumu ---- ---- 

mailto:edvarts.krakts@sam.gov.lv
mailto:daiga.dolge@sam.gov.lv
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Iestāde Reģ.nr., 

datums 

Atzinums Ņemts vērā / 

netiek ņemts vērā 

Piezīmes 

pašvaldība 

Balvu novada 

pašvaldība 

Nr.3.5.1/1378 

07.05.2013. 

Nav iebildumu ---- ---- 

Pļaviņu novada 

dome 

Nr.9-7/13/560 Nav iebildumu ---- ---- 
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VI   ZIŅOJUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA ATBILSTĪBU 
AUGSTĀKA PLĀNOŠANAS LĪMEŅA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 

PRASĪBĀM 

Izstrādājot Madonas novada teritorijas plānojumu 2013.-

2025.gadam, tika ľemti vērā augstākstāvošie plānojumi – Nacionālais 
attīstības plāns, Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas 

dokumenti, kā arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda izvirzītās prioritātes. 
Teritorijas plānojuma izstrādes procesā ľemti vērā VARAM metodiskie 

ieteikumi teritorijas plānošanā, kas saistīti ar Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) izveidi. 22.04.2013.g. stājās 

spēkā MK noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas nosaka teritoriju funkcionālo 
zonējumu un citus vispārējus teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumus. Šie noteikumi ir integrēti Madonas novada teritorijas 
plānojumā 2013.-2025.gadam.  

Izstrādes laikā ir mainījusies uz teritorijas attīstības plānošanu vērtie 
normatīvie akti. Līdz ar to Attīstības programmas 1.redakcijas izstrādes 

laikā uzstādītie novada ilgtspējīgie attīstības mērķi un prioritātes un 
Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2025.gadam dotās 

vadlīnijas teritorijas plānošanai ir par pamatu Madonas novada teritorijas 
plānojuma izstrādei un ir iestrādātas gan grafiskajā daļā, gan teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumos. Izstrādājot Madonas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2025.gadam ir tikušas ľemtas vērā 

Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumam 2007.- 2027. gadam 
uzstādītās telpiskās attīstības perspektīves un vadlīnijas teritoriju attīstībai, 

kas atbilstoši integrētas teritorijas plānojumā. 

Atbilstoši Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētajai teritoriālajai 
prioritātei, kas vērsta uz pilsētu kā reģionu attīstības dzinējspēku 

potenciāla nostiprināšanu, Madonas pilsēta kā novada centrs nodrošina 
funkcionālo saišu veidošanos ar pieguļošajām teritorijām tādā veidā 

sekmējot valsts policentrisku attīstību. Savukārt Madonas novada 
ilgtermiľa mērķis ir policentrisks attīstības virziens, nodrošinot novada 

pagastu centru attīstības priekšnoteikumus.. 
Atbilstoši Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumam 2007.- 

2027. gadam Madonas novads savos ilgtermiľa mērķos definējis, ka 
Madona novads attīstās kā reģiona nozīmes administratīvo pakalpojumu un 

uzľēmējdarbības, nodarbinātības un daudzveidīgu pakalpojumu sniegšanas 
centrs, sniedzot arī valsts un reģiona līmeľa pakalpojumus. 

Madonas pilsētas teritorijas plānojumā, ľemtas vērā iestrādes, kas 
definētās Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014. – 2020. gadam. 

Nacionālajā attīstības plānā ir noteikta dabas un enerģētisko resursu 

ilgtspējīga un efektīva izmantošana un dotas vadlīnijas ilgtspējīgajai 
attīstībai.  
 
Teritorijas plānotāja I.Gleizde 
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LR VARAM Vides pārraudzības valsts biroja ATZINUMS Nr.18 
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