
   

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

Reģ. Nr.  90000054572  

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

 tel . 64860090, fakss 64860079, e -pasts: 

dome@madona.lv  
 

 

   APSTIPRINĀTI ar Madonas novada pašvaldības 

   domes 29.05.2012. sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 42.p.) 

 

 

 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 14 
 

„Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums” 

Madonā 
                                                                                                      Izdoti saskaņā ar likuma "Par 

pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu 

 un 24.pantu 

       

 

2012.gada 29.maijā        

                                                                     

 

1. Izdarīt Madonas novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:  

 

1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 5.3.¹ punktu šādā redakcijā: 

„Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļa”. 

 

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 5.5.¹ punktu šādā redakcijā: 

„Kultūras nodaļa”. 

  

1.3. svītrot saistošo noteikumu 5.9.1.punktu  (kultūras darba organizators). 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      A.Ceļapīters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Madonas novada pašvaldības 29.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par 

grozījumiem Madonas novada pašvaldības 09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 

„Madonas novada pašvaldības nolikums”” 

 

Madonā, 29.05.2012.     

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

Madonas novada pašvaldības nolikums apstiprināts ar 2009.gada 

9.jūlija Madonas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu 

(prot.Nr.3; 1.p.) „Par novada pašvaldības nolikumu” saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 

24.pantu.  

2. Saistošo noteikumu 

projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu papildināšana un 

grozīšana saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 

pieņemtajiem lēmumiem un strukturālām izmaiņām. 

3. Īss saistošo 

noteikumu projekta 

satura izklāsts 

 

Saistošie noteikumi tiek precizēti saskaņā ar Madonas novada 

pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz atsevišķu 

struktūrvienību izveidošanu.  

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes 

5. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Ir ietekme – pašvaldībā tiek izveidota jauna struktūrvienība – nodaļa 

pašvaldības administrācijā, kuras galvenais uzdevums ir 

uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības veicināšana Madonas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

6. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras, kas 

varētu būt saistošas privāto tiesību subjektiem.  

7. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. 

 

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs    A.Ceļapīters 

 

 


