
Apkopojums par saņemtajiem atzinumiem 
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Atzinums Komentārs atzinuma datums un 
numurs 

1. 

Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvalde 

19.09.2018. 

Nr. 06-06/4761 

Nacionālā kultūras mantojuma 
pārvalde (turpmāk – Pārvalde), 
iepazīstoties ar lokālplānojuma pirmās 
redakcijas materiāliem interneta vietnē 
http://aluksne.lv/index.php/sabiedriba/s
abiedribas-lidzdaliba/, izvērtējot to 
atbilstību kultūras mantojuma nozari 
un teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu reglamentējošo normatīvo 
aktu prasībām, kā arī sniegtajiem 
nosacījumiem, sniedz pozitīvu 
atzinumu par lokālplānojuma pirmo 
redakciju. 

Pārvalde lūdz teksta daļā 
redakcionāli labot nosaukumu 
“Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija”, tā vietā 
lietojot jauno nosaukumu 
“Nacionālā kultūras mantojuma 
pārvalde”. 

Veikt redakcionālus 
precizējumus 

2. 

AS “Sadales tīkls” 

18.09.2018.  

Nr. 30AT40-05/491 

Akciju sabiedrības “Sadales tīkls” nav 
iebildumu Alūksnes novada 
pašvaldības izstrādātā lokālplānojuma 
pirmajai redakcijai, nekustamajam 
īpašumam Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, 
Alūksnes novadā. 

Pozitīvs atzinums bez 
iebildēm 

3. 

Valsts vides dienesta 
Madonas reģionālā 

vides pārvalde 

25.09.2018. 

Nr. 6.5.-08/1179 

Valsts vides dienesta Madonas 
reģionālā pārvalde (turpmāk – 
Pārvalde) saņēmusi iesniegumu ar 
lūgumu sniegt atzinumu par 
lokālplānojuma zemesgabaliem 
Jāņkalna ielā 17A (zemes vienību 
kadastra apzīmējuma Nr. 3601 019 
2917 un 3601 019 2918), Alūksnē, 
Alūksnes novadā. 

Veikt redakcionālus 
precizējumus 

Pielikums 
(uz 2 lapām) 



Pārvalde, izvērtējot lokālplānojuma 
materiālus Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā 
(TAPIS) interneta vietnē 
http://geolatvija.lv/geo/tapis33docume
nt_12003, secina, ka lokālplānojuma 
projekts nav pretrunā ar Pārvaldes 
12.06.2018. nosacījumos Nr. 6.5.-
07/720 izvirzītajām prasībām. 

Pārvalde piezīmē, ka lokālpānojuma 
Paskaidrojuma rakstā ir 
neprecizitātes attiecībā uz attēlu 
numerāciju. 

 

4. 

AS “Simone” 

03.10.2018.  

Nr. 2-19.2/66 

Akciju sabiedrībā “Simone” saņemts 
Alūksnes novada pašvaldības 
iesniegums par atzinuma izsniegšanu 
pirmās redakcijas lokālplānojumam 
Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē. 

Iepazīstoties ar ievietoto pirmās 
redakcijas dokumentāciju, Alūksnes 
novada tīmekļa vietnē www.aluksne.lv, 
būtisku iebildumu nav. 

Pirms būvprojekta izstrādes 
nepieciešams saņemt AS “Simone” 
tehniskos noteikumus, precizējot 
nepieciešamās siltuma slodzes apkurei, 
ventilācijai un karstā ūdens 
sagatavošanai. 

Pozitīvs atzinums bez 
iebildēm 

5. 

SIA “Rūpe” 

18.10.2018. 

Nr. 3.22/18-158 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Rūpe” ir izskatījusi un iepazinusies ar 
lokālplānojuma nekustamajam 
īpašumam Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, pirmo redakciju, un 
nav iebildumu par izstrādāto 
lokālplānojumu. 

Pozitīvs atzinums bez 
iebildēm 

6. 

SIA “Lattelecom” 

19.10.2018. 

Nr. PN-17046 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Lattelecom” ir izskatījusi 
lokālplānojuma nekustamajam 
īpašumam Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, un sniedz tam 
pozitīvu atzinumu. 

Par elektronisko sakaru tīklu 
aizsargjoslām un elektronisko sakaru 
infrastruktūras objektu informatīvajiem
materiāliem jāgriežas pie Alūksnes-
Balvu-Gulbenes-Madonas grupas Tīkla 
uzraudzības inspektora. 

Pozitīvs atzinums bez 
iebildēm 

 


