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Alūksnē 

Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, publiskās apspriešanas sanāksmes 

PROTOKOLS  
 
2018. gada 9. oktobrī                     
 
Sanāksmi sāk plkst. 17:30, sanāksmi beidz plkst. 18:00 
Sanāksmi protokolē Alūksnes novada pašvaldības komisiju sekretāre Inese ČIBALA 
 
Sanāksmē piedalās:  

Dzintars ADLERS – Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Madara ZIŅĢE-BUMBURE – Alūksnes novada pašvaldības teritorijas plānotāja 
Anda LEJASBLUSA – Alūksnes novada pašvaldības projektu koordinatore 
Sandra SMILDZIŅA – Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja – galvenā 
arhitekte 

 
Piedalās interesenti: 

D. B. 
M. B. 
M. E. 
R. L. 

 
Darba kārtībā: 

Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
publiskā apspriešana. 

 
M. ZIŅĢE-BUMBURE informē, ka lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Jāņkalna 

iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads, izstrādes mērķis ir mainīt 
teritorijas plānojumā pašreiz noteikto plānoto (atļauto) 
izmantošanu no Dabas un apstādījumu teritorijas uz Jauktas 
centra apbūves teritorijas funkcionālo zonu, lai sakārtotu 
pilsētas ārtelpu, racionāli izmantotu teritoriju, tajā skaitā, veiktu 
publisko apbūvi. Prezentē izstrādāto lokālplānojumu. 
(Lokālpānojuma prezentācija pielikumā) 

Dz. ADLERS informē, ka šajā zemes gabalā pašvaldība plāno būvēt sporta 
zāli, ceturtdien plānota pirmā tikšanās ar projektētāju. Informē, 
ka pašvaldība ir pasūtījusi sporta zāli ar konkrētu platību, proti, 
ar skrejceļu, augstlēkšanas sektoru, basketbola laukumu, 
vingrošanas zāli, džudo zāli ar diviem laukumiem un nedaudz ir 
paredzētas sēdvietas skatītājiem. Norāda, ka kopumā ir 
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paredzēta diezgan liela būve, aptuveni 5000-6000 m2 platībā, un 
tāpēc par piemērotāko vietu tika atzīts zemesgabals Jāņkalna 
ielā 17A, Alūksnē. Informē, ka finansējums šim mērķim vēl gan 
nav saņemts, taču ir iecerēts, ka pusi finansējuma segs valsts, 
pusi – pašvaldība. Uzskata, ka projektēšana varētu aizņemt 
aptuveni gadu, tāpēc veiksmīga scenārija gadījumā būvdarbus 
varētu uzsākt nākamā gada rudenī. Cer, ka pēc trīs gadiem 
novadam būs jauna sporta zāle. Aicina klātesošos uzdot sev 
interesējošus jautājumus.  

M. B.  vēlas noskaidrot, vai sporta zāles būvniecība skars ģimenei 
piederošam īpašumam blakus nomāto pašvaldības teritoriju. 

Parāda šo teritoriju uz kartes. 
Noris diskusija.  
A. EJASBLUSA  domā, ka M.B. norādīto teritoriju būvniecība neskars. 
Dz. ADLERS apgalvo, ka pie projektēšanas tas noteikti tiks ņemts vērā. 

Domā, ka aptuveni pēc četriem mēnešiem būs pirmā 
vizualizācija, un tobrīd M.B. vajadzētu atkārtoti vērsties 
pašvaldībā ar viņu interesējošu jautājumu, konkrēti vēršoties pie 
projektu koordinatores A.LEJASBLUSAS. Interesējas, vai vēl 
ir kādi jautājumi. 

D. B.  vēlas precizēt, vai ir plānots skrejceļš arī ārpus sporta zāles. 
Dz. ADLERS paskaidro, ka pašvaldība šajā jautājumā ir pētījusi citu 

pašvaldību pieredzi gan Latvijā, gan Igaunijā un ir konstatēts, 
ka tas ievērojami sadārdzina projekta izmaksas, kā arī līdz ar to 
paliktu neizmantota daļa teritorijas, kas nebūtu īsti labi. 

M. B.  jautā, kā ir ar vingrošanas stieņiem, līdzīgi kā tas ir Pilssalā. 
Dz. ADLERS atbild, ka jaunajā sporta zālē būs atsevišķa trenažieru zāle, tāpēc 

āra trenažieri nav plānoti. 
A.  LEJASBLUSA piebilst, ka ap sporta zāli noteikti paliks brīva teritorija, taču 

līdz šim šis jautājums nav izskatīts jau tā lielo projekta izmaksu 
dēļ. 

Dz. ADLERS informē, ka projekta izmaksas sastāda 8 000 000 EUR. Izsaka 
nožēlu, ka šāds projekts netika uzsākts vismaz pirms 4-5 
gadiem, kad būvniecības izmaksas bija krietni lētākas. 

 
Noris īsa diskusija par ziemas sporta centru “Mežinieki”, par ēkas Lielā Ezera ielā 24A, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, kur šobrīd atrodas Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skola, turpmāku izmantošanu pēc jaunās sporta zāles celtniecības.   
 
  
Sanāksmi beidz plkst. 18.00  

Sanāksmi vada:        M.ZIŅĢE-BUMBURE 

Sanāksmi protokolē:       I.ČIBALA  

        


