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Alūksnē 

Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, publiskās apspriešanas priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmes 

PROTOKOLS  
 
2018. gada 23. oktobrī                     
 
Sanāksme organizēta pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu 
Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības un plānošanas dokumentiem” 86. punktu. 
 
Sanāksmi sāk plkst. 16:00, sanāksmi beidz plkst. 16:30 
Sanāksmi vada un protokolē Alūksnes novada pašvaldības teritorijas plānotāja  

Madara ZIŅĢE-BUMBURE 
 
Sanāksmē piedalās:  

Arita PRIŽAVOITE – Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 
vadītāja 
Sandra SMILDZIŅA – Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja – galvenā 
arhitekte 

 
Darba kārtībā: 

Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
publiskās apspriešanas laikā saņemto institūciju atzinumu un sabiedrības priekšlikumu 
izskatīšana. 

 
Sanāksmes darba gaita: 

M. ZIŅĢE-BUMBURE informē, ka lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Jāņkalna 
iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads, publiskās apspriešanas laikā ir saņemti pozitīvi 
atzinumi bez iebildēm no četrām institūcijām –AS “Sadales tīkls”, AS “Simone”, 
SIA “Rūpe”, SIA “Lattelecom”. 
 
M. ZIŅĢE-BUMBURE informē, ka Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde atzinumā 
lūdz teksta daļā veikt redakcionālus labojumus – labot nosaukumu “Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcija”, tā vietā lietojot jauno nosaukumu “Nacionālā 
kultūras mantojuma pārvalde”. Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde 
atzinumā norāda, ka lokālplānojuma Paskaidrojuma rakstā ir neprecizitātes attiecībā uz 
attēlu numerāciju. 
 
(Apkopojums par saņemtajiem atzinumiem pielikumā) 
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M. ZIŅĢE-BUMBURE informē, ka publiskās apspriešanas laikā nav saņemti sabiedrības 
priekšlikumi lokālplānojuma izstrādei. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā 
apspriestie jautājumi, kas pieminēti 2018. gada 9. oktobra protokolā, neattiecas uz 
lokālplānojuma izstrādes saturu. 
 
Klātesošie vienojas, ka, ņemot vērā, ka lokālplānojuma teksta daļā nepieciešams veikt 
redakcionālu kļūdu labojumu, saskaņā ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes un 
Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldesatzinumos norādīto, Teritorijas 
attīstības un plānošanas informācijas sistēmā jāievieto izstrādes vadītāja pamatojums 
redakcionālu kļūdu labošanai. 
 
M. ZIŅĢE-BUMBURE slēdz sanāksmi. 

 
  
Sanāksmi beidz plkst. 16:30  

Sanāksmi vada:        M. ZIŅĢE-BUMBURE 

 

Sanāksmi protokolē:       M. ZIŅĢE-BUMBURE 

 

Sanāksmes dalībnieki:       A. PRIŽAVOITE 

          

S. SMILDZIŅA 

          


