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1.sējums

Paskaidrojuma raksts

• Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts sagatavots saskaņā ar Ministru
kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (spēkā kopš
01.05.2015.), kuros noteikts, ka paskaidrojuma rakstā ietver
lokālplānojuma izstrādes pamatojumu, risinājumu aprakstu un tā
atbilstību ar pieguļošajām teritorijām, kā arī atbilstību pašvaldības
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, ja ar lokālplānojumu tiek mainīts
teritorijas plānojumā noteiktais funkcionālais zonējums, izmantošanas
nosacījumi un aprobežojumi, kā arī ievērojot Alūksnes novada domes
26.07.2018. apstiprinātajā darba uzdevumā noteiktās prasības attiecībā
uz lokālplānojuma saturu.

2.sējums

Grafiskā daļa

• Lokālplānojuma grafiskās daļas karte „Funkcionālais zonējums un
aizsargjoslas” (saistošā daļa) izstrādāta uz 2016.gadā sagatavotas,
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras izsniegtas topogrāfiskās
kartes pamatnes ar mēroga noteiktību 1:10 000, ievērojot Ministru
kabineta 30.04.2013. noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteikto teritorijas
izmantošanas veidu klasifikāciju un Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā noteiktās datu standartizācijas prasības.

3.sējums

Teritorijas 
izmantošanas un 

apbūves noteikumi

• Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi izstrādāti Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmas vidē, ievērojot Ministru
kabineta 30.04.2013. noteikumus Nr.240 „Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un citu saistošo
spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
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IEVADS 
 
Lokālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības 2018.gada 
26.jūlija lēmumu Nr.257, sēdes protokols Nr.9, 6.p., „Par lokālplānojuma, kas groza 
Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu poligonā 
“Lāčusils”, Alūksnes novadā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma 
apstiprināšanu”. Līdz ar minēto lēmumu tika apstiprināts arī lokālplānojuma izstrādes darba 
uzdevums un lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Alūksnes novada pašvaldības teritorijas 
plānotāja Madara Ziņģe – Bumbure. 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu 
centrs, un lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt tiesisku pamatu militārā poligona 
"Lāčusils" turpmākajai attīstībai, grozot spēkā esošo Alūksnes novada teritorijas plānojumu 
2015. – 2027.gadam.  

Lokālplānojuma izstrādi finansē Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, un 
tā  izstrādi veic Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar IK „Plānošanas eksperti”. 

Lokālplānojums izstrādāts saskaņā ar likumu “Teritorijas attīstības plānošanas likums” 
(2011), Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumiem 
Nr.240 „Vispārīgie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” u.c. spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, kā arī nacionāla līmeņa politikas plānošanas dokumentiem, Alūksnes 
novada domes apstiprināto darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei un Alūksnes novada 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: 

 Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.gadam – 2030.gadam 
(apstiprināta ar Alūksnes novada domes lēmumu 2012.gada 25.oktobrī); 

 Spēkā esošo Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. – 2027.gadam (apstiprināts 
ar Alūksnes novada domes lēmumu 2015.gada 27.augustā). 

Lokālplānojuma, īpaši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, izstrāde veikta, ņemot 
vērā arī citu spēkā esošo likumdošanu teritorijas attīstības plānošanas jomā un tam pakārtotos 
normatīvos aktus. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi veidoti tā, 
lai tajos netiktu dublētas citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

Lokālplānojums sastāv no trīs savstarpēji saistītām daļām: (1) Paskaidrojuma raksta, (2) 
Grafiskās daļas un (3) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.  

Lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi pēc 
lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas, institūciju atzinumu apkopošanas un, ja 
nepieciešams, projekta pilnveidošanas, Alūksnes novada domē tiks izdoti kā pašvaldības 
saistošie noteikumi. Savukārt paskaidrojuma raksts kalpos kā saistošo noteikumu informatīvs 
un paskaidrojošs materiāls.  

Uzsākot lokālplānojuma izstrādi, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 
2018.gada 7.augustā tika lejuplādēti Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmas dati, kas izmantoti izstrādājot lokālplānojumu. 

Lokālplānojuma grafiskās daļas karte „Funkcionālais zonējums un aizsargjoslas” izstrādāta 
uz Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 2016.gadā sagatavotās un izsniegtās 
topogrāfiskās kartes pamatnes ar mēroga noteiktību 1:10 000. 

Lokālplānojuma paskaidrojuma rakstā ir izmantoti 2018.gada augustā IK „Plānošanas 
eksperti” uzņemti fotoattēli. 
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Lokālplānojuma izstrādei ir saņemti institūciju nosacījumi, izstrādes procesa gaitā tiks 
saņemti institūciju atzinumi, kā arī tiek nodrošināta sabiedrības līdzdalība, organizējot 
lokālplānojuma publisko apspriešanu. 

Saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1998), plānošanas dokumentiem, 
kuru īstenošana var būtiski ietekmēt cilvēku veselību un vidi, t.sk. lokālplānojumiem, veic 
stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” 4.panta sesto daļu, tiek noteikti izņēmumi, uz kuriem likuma noteikumi 
neattiecas. Attiecīgi izņēmumi attiecas uz: 

1) plānošanas dokumentiem, kas saistīti tikai ar valsts aizsardzību; 
2) plānošanas dokumentiem, kas saistīti tikai ar ārkārtas situācijām; 
3) plānošanas dokumentiem finanšu vai budžeta jomā. 

Tā kā lokālplānojuma izstrādes mērķis ir saistīts ar valsts aizsardzību, t.i. militārā poligona 
"Lāčusils" izveidi, tad likuma noteikumi uz minētā lokālplānojuma izstrādi neattiecas. Par 
minēto situāciju Alūksnes novada pašvaldība papildus ir konsultējusies ar Vides 
pārraudzības valsts biroju, saņemot apstiprinājumu par stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējuma nepiemērošanu, kā arī par likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta 
sestajā daļā noteiktajiem izņēmumiem 2018.gada 21.septembra vēstulēs informējusi Dabas 
aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālo administrāciju un Valsts vides dienesta Madonas 
reģionālo vides pārvaldi.  
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1. LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶIS, UZDEVUMI UN 
ROBEŽA 
 
Lokālplānojuma teritorijas izstrādes mērķis, saskaņā ar Alūksnes novada domes 
apstiprināto lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu, ir mainīt teritorijas plānojumā 
pašreizējo noteikto (atļauto) izmantošanu: 

 Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3642 008 0070, 3642 008 0071, 3642 008 
0016, 3642 008 0015, no “Mežu teritorijas (M)” funkcionālās zonas uz “Publiskās 
apbūves teritorijas (P)” funkcionālo zonu; 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3642 008 0048, 3642 003 0011, 3642 004 
0063, 3652 003 0137, noteikt par “Valsts nozīmes aizsardzības objektu teritoriju 
(TIN1)”, saglabājot esošo “Mežu teritorijas (M)” funkcionālo zonējumu, 

un noteikt funkcionālajai nepieciešamībai atbilstošu plānotos (atļautos) apbūves parametrus 
un teritorijas izmantošanas nosacījumus.  

Zemes vienībām, ar kadastra apzīmējumiem 3642 008 0075, 3642 008 0015, 3642 008 0016, 
kas atrodas pilnībā vai daļēji “Publiskās apbūves (P)” funkcionālajā zonā, lokālplānojumā 
noteikt funkcionālajai nepieciešamībai atbilstošus plānotos (atļautos) apbūves parametrus un 
teritorijas izmantošanas nosacījumus.  

Saskaņā ar Alūksnes novada domes apstiprināto lokālplānojuma darba uzdevuma 5.punktu, 
lokālplānojuma izstrādei tika noteikti četri izstrādes darba uzdevumi: 

1. Izstrādāt nepieciešamās izmaiņas Alūksnes novada teritorijas plānojumā 2015. – 
2027.gadam, nosakot zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3642 008 0070, 
3642 008 0071, 3642 008 0075, 3642 008 0072, 3642 008 0015, 3642 008 0016, 
“Publiskās apbūves teritorijas (P)” funkcionālo zonu, un, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem 3642 008 0048, 3642 003 0011, 3642 004 0063, 3652 003 0137, 
noteikt par “Valsts nozīmes aizsardzības objektu teritoriju (TIN1)”, saglabājot esošo 
“Mežu teritorijas (M)” funkcionālo zonu. 

2. Pamatot Alūksnes novada teritorijas plānojumā 2015. – 2027.gadam noteiktās atļautās 
teritorijas izmantošanas grozījumu nepieciešamību, izvērtējot lokālplānojuma 
teritorijas plānoto attīstību atbilstoši Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiskajām interesēm. 

3. Lokālplānojuma teritorijas funkcionālā zonējuma ietvaros detalizēti noteikt 
izmantošanas veidus, izstrādāt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.  

4. Precizēt apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem noteiktas aizsargjoslas. 

Alūksnes novada stratēģiskās intereses ir noteiktas Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā 2014. - 2030.gadam. Lokālplānojuma izstrādes ietvaros izvērtējot Alūksnes novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. - 2030.gadam, secināms, ka lokālplānojuma teritorijas 
attīstības mērķis atbalsta un veicina Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
noteikto. Tajā definētas piecas Alūksnes novada priekšrocības Latvijas mērogā, un viena no 
tām ir izcelta Nacionālo bruņoto spēku karavīru apmācību centrs. Plašāk par lokālplānojuma 
risinājumu atbilstību Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2014. - 2030.gadam 
un nacionāla līmeņa politikas plānošanas dokumentiem, skatīt lokālplānojuma 5.nodaļā. 

Saskaņā ar likumu „Teritorijas attīstības plānošanas likums” (2011) un Ministru kabineta 
14.10.2014. noteikumiem Nr.628, apstiprinot lokālplānojuma risinājumus, t.i., izdodot 
pašvaldības saistošos noteikumus, lokālplānojuma teritorijā spēku zaudēs Alūksnes novada 
teritorijas plānojumā noteiktais un šobrīd spēkā esošais funkcionālais zonējums. 
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Izstrādātais lokālplānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, un pēc 
tā apstiprināšanas un spēkā stāšanās tas kļūs par pamatu turpmākai lokālplānojuma teritorijas 
attīstībai. 

Lokālplānojuma teritorijas novietojumu reģionālā, novada un tuvējās apkārtnes kontekstā 
skatīt 1.attēlā. 
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Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanas gaitā tika precizēta (mainīta) lokālplānojuma izstrādes 
robeža. Atzīmējams, ka Alūksnes novada teritorijas plānojumā 2015. – 2027.gadam 
lokālplānojuma teritorija tika jau noteikta kā teritorija ar īpašiem noteikumiem, kurai 
izstrādājams lokālplānojums (TIN2), skatīt 2.attēlu. Papildus tam, teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos tika noteikts, ka lokālplānojuma robežas iezīmētas aptuveni un to 
robežas var tikt mainītas. 

Ņemot vērā Alūksnes novada teritorijas plānojumā noteikto, kā arī lokālplānojuma teritorijas 
attīstības mērķi, ar Alūksnes novada domes 2018.gada 26.jūlija lēmumu par lokālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu, tika noteikta lokālplānojuma 
izstrādes teritorija. Šī teritorija, salīdzinot ar teritorijas plānojumā noteikto, tika palielināta, 
iekļaujot teritorijā funkcionāli saistīto (esošo) militāro bāzi “Meža Strautiņi”, kā arī vairākas 
valsts īpašumā esošas mežu platības, kopējo lokālplānojuma teritoriju aizņemot 2479,48 ha 
(skatīt 2.attēlu).  

Teritorijas attīstības plānošanas likumā (2011) tiek noteikts, ka lokālplānojumu izstrādā 
lauku teritorijas daļai. Lai gan likumdošanā vai kādā metodiskā materiālā attiecībā uz 
plānošanas dokumentu izstrādi nav precīzi noteikts, ka lokālplānojuma teritorija nevar 
sastāvēt no divām teritorijām, kurām savā starpā nav robežu, konsultējoties ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem, tika norādīts, ka lokālplānojuma 
teritorijai jābūt vienotai. Ņemot vērā, ka sākotnēji lokālplānojuma teritorijas izstrādes 
robežās tika iekļauts valsts īpašumā esošs zemes gabals ar kadastra numuru 3642 008 0071, 
kuram nebija tiešas robežas ar pārējo lokālplānojuma teritoriju (skatīt 2.attēlā zemes gabalu 
lokālplānojuma teritorijas austrumu pusē), ar Alūksnes novada domes 2018.gada 
4.septembra lēmumu Nr. 257 tika precizēta lokālplānojuma izstrādes teritorijas robeža, 
izslēdzot minēto zemes gabalu no lokālplānojuma izstrādes teritorijas, tādējādi samazinot to 
par 1,17 ha jeb no 2479,48 ha uz 2478,31 ha.  
 
 

1.attēls. Lokālplānojuma teritorijas novietojums reģionālā, novada un tuvējās apkārtnes kontekstā. Kartes 
sagatavošanā izmantotas Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sagatavotās topogrāfiskās kartes. 
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2.attēls. Lokālplānojuma teritorijas robežas. Kartes sagatavošanā izmantota Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sagatavota topogrāfiskā karte. 
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2. FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS UN TERITORIJAS IZMANTOŠANA 
LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJĀ SASKAŅĀ AR ALŪKSNES NOVADA 
TERITORIJAS PLĀNOJUMU 2015. – 2027.GADAM                        
 
Saskaņā ar spēkā esošo Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015. - 2027.gadam (apstiprināts ar 
Alūksnes novada domes lēmumu 2015.gada 27.augustā) grafiskās daļas kartēm “Alsviķu pagasta 
teritorijas funkcionālā zonējuma karte”, “Ilzenes pagasta teritorijas funkcionālā zonējuma karte” un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, lokālplānojuma teritorija atrodas “Publiskās 
apbūves teritorijas (P)”, “Mežu teritorijas (M)” un pavisam nedaudz - “Lauksaimniecības teritorijas 
(L)” funkcionālajā zonā (skatīt 3.attēlu). Papildus tam, lielākā daļa no lokālplānojuma izstrādes 
teritorijas ir noteikta kā teritorija ar īpašiem noteikumiem, definējot to kā “Teritorija, kurai 
izstrādājams lokālplānojums (TIN2)”, kurā paredzēta publiskās apbūves teritorija ar kodu 12006 
(Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve – t.i., apbūve, ko veido soda izciešanas iestādes, 
aizsardzības spēku, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti un ugunsdzēsēju depo, kazarmas 
un citas valsts aizsardzības un drošības iestādes un to funkcijām nepieciešamās ēkas un būves). 

Kā atļautā izmantošana spēkā esošajā Alūksnes novada teritorijas plānojumā funkcionālajā 
zonējumā “Mežu teritorija (M)” lokālplānojuma teritorijā noteikta: 

 mežsaimnieciskā izmantošana; 
 mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās; 
 publiskā ārtelpa ar vai bez labiekārtojuma; 
 ar mežsaimniecisko darbību, medību saimniecību un medību tūrismu saistītās ēkas un būves; 
 plantāciju meži. 

Kā papildizmantošana spēkā esošajā Alūksnes novada teritorijas plānojumā funkcionālajā zonējumā 
“Mežu teritorija (M)” lokālplānojuma teritorijā noteikta: 

 viensēta, tikai privātajos mežos, izņemot aizsargājamā ainavu apvidus „Veclaicene” 
teritoriju, ja platība nav mazāka par 2ha un aizsargjoslas vai meža nozari regulējošos 
normatīvajos aktos nav noteikta lielāka platība;  

 sporta būvju apbūve;  
 tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, tai skaitā telšu un atpūtas vietas;  
 derīgo izrakteņu iegūšana, ja veikta teritorijas izpēte un konstatēti derīgo izrakteņu krājumi 

( izņemot Alūksnes pilsētā un ciemu teritorijās) un būves (pievedceļi u.c.), kas nepieciešami 
derīgo izrakteņu ieguvei, pazemes ūdeņu izpēte un ieguve;  

 ogu, sēņu, augļu, ārstniecības augu audzēšana un ieguve;  
 dīķsaimniecība;  
 inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti, t.sk. vēja ģeneratori;  
 savvaļas dzīvnieku turēšana iežogotās platībās, izņemot pilsētā un ciemu teritorijās;  
 meža zemes atmežošana.  

Kā atļautā izmantošana spēkā esošajā Alūksnes novada teritorijas plānojumā funkcionālajā 
zonējumā “Publiskās apbūves teritorija (P)” lokālplānojuma teritorijā noteikta: 

 Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: 
 biroju ēku apbūve; 
 tirdzniecības vai atpūtas un pakalpojumu objektu apbūve; 
 kultūras iestāžu apbūve; 
 sporta būvju apbūve; 
 daudzfunkcionāla, kompleksa apbūve; 
 aizsardzības un drošības iestāžu apbūve, izņemot soda izciešanas iestādes; 
 izglītības un zinātnes iestāžu apbūve; 
 veselības aizsardzības iestāžu apbūve; 
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 sociālās aprūpes iestāžu apbūve; 
 dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (izņemot dzīvnieku viesnīcas un/vai patversmes); 
 reliģisko organizāciju ēku apbūve; 

 vieglās ražošanas uzņēmumu apbūve, kas rada nebūtisku piesārņojumu; 
 labiekārtota publiskā ārtelpa. 

Kā papildizmantošana spēkā esošajā Alūksnes novada teritorijas plānojumā lokālplānojuma 
teritorijā paredzēta: 

 dzīvojamā funkcija, kas ir pakārtota galvenajai izmantošanai; 
 palīgēkas. 

Alūksnes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
funkcionālajā zonējumā “Mežu teritorija (M)” tiek noteikts, ka jaunveidojamā zemes gabala platība 
ir 2 ha. Atļauta mazākas platības atdalīšana, ja tā tiek pievienota blakus esošajai teritorijai, to 
konsolidējot vai veicot robežu pārkārtošanu, un, ja pēc atdalīšanas, paliekošā zemes gabala platība 
nav mazāka par 2 ha. 

Apbūves maksimālais augstums funkcionālajā zonējumā “Mežu teritorija (M)” tiek noteikts 
viensētām – 12 metri, pārējām ēkām vai būvēm – 8 metri, izņemot skatu, novērošanas torņus, vēja 
elektrostaciju un sakaru torņus. Funkcionālajā zonējumā “Mežu teritorija (M)” zemes gabalu 
apbūves tehniskie rādītāji (maksimālais apbūves blīvums, intensitāte, minimālā brīvā zaļumu 
teritorija) netiek noteikti, izņemot viensētām, kuru izmantošanā jāievēro funkcionālajā zonējumā 
„Lauksaimniecības teritorijas” noteiktās prasības. 

Alūksnes novada teritorijas plānojumā teritorijas izmantošanas un apbūves parametri “Publiskās 
apbūves teritorijā (P)” ir noteikti tikai pilsētā un ciemu teritorijās. Tā kā lokālplānojuma teritorija 
neatrodas ciemu teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves parametri uz šo teritoriju netiek 
attiecināmi.  

Kopumā izvērtējot spēkā esošajā Alūksnes novada teritorijas plānojumā noteikto, secināms, ka: 

 Militārais poligons “Lāčusils” tiek veidots uz esošās militārās bāzes “Meža Strautiņi” un tai 
blakus esošā militārā poligona pamata. Poligona teritorija tiek paplašināta, pievienojot no 
akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pārņemamās meža zemes 2387,43 ha platībā. 

 Spēkā esošajā Alūksnes novada teritorijas plānojumā noteiktās prasības pieļauj 
lokālplānojuma teritorijā paplašināt esošo militāro poligonu “Lāčusils”, izstrādājot 
lokālplānojumu un attiecīgi mainot teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu.  

 Militārās bāzes “Meža Strautiņi” teritorijas funkcionālais zonējums saglabājams atbilstoši 
esošajai situācijai, attiecīgi tas noteikts kā “Publiskās apbūves teritorijas” apakšzona P1, 
kurā precizēti atļautie teritorijas izmantošanas veidi un apbūves parametri. Savukārt, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 36420080070 un daļēji zemes vienībās ar kadastra 
apzīmējumiem 36420080016 un 36420080015 funkcionālais zonējums maināms no “Mežu 
teritorijas (M)” un “Lauksaimniecības teritorijas (L)” uz “Publiskās apbūves teritoriju (P1)”. 

 Lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku mācību infrastruktūras attīstību poligonā 
“Lāčusils”, visa lokālplānojuma teritorija ir nosakāma kā teritorija ar īpašiem noteikumiem 
“Militārā poligona “Lāčusils” teritorija (TIN11)”, kurā atļauta teritorijas attīstība militāro 
mācību vajadzībām, ievērojot poligona teritorijā iekļaujamās meža zemēs esošo īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu apsaimniekošanas un aizsardzības prasības. 

 Alūksnes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
funkcionālajā zonējumā “Mežu teritorija (M)” noteiktā jaunveidojamā zemes gabala 
minimālā platība 2 ha atbilst Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 



  

LOKĀLPLĀNOJUMS, KAS GROZA ALŪKSNES NOVADA 

TERITORIJAS PLĀNOJUMU 2015. – 2027.GADAM, POLIGONĀ “LĀČUSILS”, ALŪKSNES NOVADĀ 
 

 

„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktajām 
vispārīgām prasībām, un šāda norma saglabājama arī lokālplānojumā izvirzāmajos 
nosacījumos.  
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3.attēls. Lokālplānojuma teritorijas (lokālplānojuma teritorija atzīmēta ar violetu līniju) izkopējums no ĢeoLatvija.lv, kurā redzams teritorijas funkcionālais zonējums – 
“Publiskās apbūves teritorija (P)”, “Mežu teritorija (M)” un pavisam nedaudz “Lauksaimniecības teritorijas (L)”. 
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3. LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS 

3.1. Teritorijas un tās tuvākās apkārtnes zemes piederība un saimnieciskā darbība 
  
Visa lokālplānojuma teritorija atrodas valsts īpašumā (skatīt 6.attēlu), savukārt teritorija robežojas 
gan ar valsts, gan fizisku un juridisku personu īpašumā esošām zemes vienībām, gan arī pavisam 
nedaudz – ar pašvaldības īpašumā esošām zemes vienībām.  

Alsviķu pagasta daļā lokālplānojuma teritorijā esošie nekustamie īpašumi “Lāčusils” (kadastra 
apzīmējums 3642 008 0070, platība 63,55 ha), “Meža Strautiņi” (kadastra apzīmējums 3642 008 
0016, platība 17,77 ha un kadastra apzīmējums 3642 008 0015, platība 4,35 ha), “Namdari” 
(kadastra apzīmējums 3642 008 0072, platība 2,88 ha) un “Silmalas” (kadastra apzīmējums 3642 
008 0075, platība 2,33 ha) atrodas Aizsardzības ministrijas īpašumā. Savukārt Alsviķu pagastā un 
Ilzenes pagastā esošie nekustamie īpašumi “Jaunlāčusils” (kadastra apzīmējums 3642 008 0048, 
platība 665,27 ha, kadastra apzīmējums 3642 003 0011, platība 915,69 ha, kadastra apzīmējums 
3642 004 0063, platība 309,58 ha, kadastra apzīmējums 3652 003 0137, platība 496,89 ha) atrodas 
Zemkopības ministrijas īpašumā, un tos paredzēts pārņemt Aizsardzības ministrijas valdījumā.  

Valsts īpašumā esošajā militārajā bāzē “Meža Strautiņi” (skatīt 4.attēlu) atrodas kazarmas, sporta 
zāle, katlu māja, ēdnīca, tehniskās ēkas un tml. objekti. Pirms Aizsardzības ministrija pārņēma 
“Meža Strautiņu” teritoriju, tā atradās Izglītības un zinātnes ministrijas īpašumā, un tur atradās zēnu 
pāraudzināšanas mācību iestāde. Padomju laikos šajā vietā arī bija izvietots militārs objekts – 
padomju armijas bāze un kazarmas.  

Pārējā lokālplānojuma teritorijā, kas arī atrodas valsts īpašumā, atrodas mežu teritorijas, tai skaitā 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, un pavisam nelielu platību aizņem Nacionālo bruņoto spēku 
noliktavas un atklāta tipa šautuves esošā militārā poligona teritorijā (skatīt 5.attēlu). 

 

Lokālplānojuma teritorijas lielākā daļa pašlaik ir iedzīvotajiem brīvi pieejama, un to pamatā 
apmeklē sēņotāji un ogotāji. Teritorijā pašreizējā situācijā notiek arī medības, un tiek plānots, ka 
Aizsardzības ministrija turpinās pildīt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” noslēgtos sadarbības 
līgumus ar mednieku biedrībām. 
Saskaņā ar vienošanos starp akciju sabiedrību "Latvijas valsts meži" un Aizsardzības ministriju, 
gadījumā, ja mežu teritorijas vairs netiks izmantotas valsts aizsardzības vajadzībām, tajās 

4.attēls. Valsts īpašumā esošā militārā bāze “Meža Strautiņi”. 
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atjaunojama mežsaimnieciskā izmantošana, kas saglabājama kā alternatīvais zemes izmantošanas 
veids. 
  

5.attēls. Esošā militārā poligona teritorija. 
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6.attēls. Lokālplānojuma teritorijas un tās tuvumā esošo zemes īpašnieku piederība. Kartes sagatavošanā izmantoti VZD Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmas 2018.gada dati un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sagatavota topogrāfiskā karte. 
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3.2. Satiksmes infrastruktūra un teritorijas nodrošinājums ar inženierkomunikācijām 
 

Galvenā iebrauktuve lokālplānojuma teritorijā atrodas pie militārās bāzes “Meža Strautiņi” 
galvenajiem vārtiem (skatīt 7.attēlu). Pārvietošanās poligona teritorijā paredzēta, izmantojot un 
pilnveidojot esošo akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” ceļu tīklu, kā arī pa bezceļiem atbilstoši 
militāro mācību vajadzībām (skatīt 8.attēlu). 

Lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku militārās mācības, lokālplānojuma teritorijā jābūt 
pieļaujamai pārvietošanās iespējai ar militāro tehniku, kā arī ar vieglo un kravas transportu, gan 
izbūvējot attiecīgas kravnesības un platuma ceļus un laukumus, gan pa bezceļiem. 

Lokālplānojuma teritorijā esošie inženierkomunikācijas tīkli pamatā koncentrējas militārās bāzes 
“Meža Strautiņi” teritorijā. Tajā atrodas 1997.gadā ekspluatācijā nodotas bioloģiskās attīrīšanas 
iekārtas BIO 40 ar jaudu 40 m³/dnn, divi artēziskie urbumi un transformatora apakšstacija, kā arī 
2014.gadā rekonstruēta katlu māja ar siltumtīkliem (skatīt 9.attēlu). Pārējā lokālplānojuma teritorijā, 
kuru galvenokārt klāj mežu un izcirtumu teritorijas, un tikai nelielā daļā atrodas Nacionālo bruņoto 
spēku noliktavas un šautuves, pieejama tikai elektroapgāde.  

Lai nodrošinātu ap attīrīšanas iekārtām tām piegulošo teritoriju aizsardzību no šo objektu negatīvās 
ietekmes, lokālplānojuma grafiskajā daļā ir atzīmēta sanitārā aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu 
attīrīšanas ietaisēm. Tāpat aizsargjosla noteikta arī ap pazemes ūdens ņemšanas vietu, un tā ir 
ķīmiskā aizsargjosla, ar nolūku nodrošināt ūdens resursu saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī 
samazināt piesārņojuma negatīvo ietekmi uz iegūstamo ūdens resursu kvalitāti visā ūdensgūtnes 
ekspluatācijas laikā. 

Lokālplānojuma teritorijā ūdensapgāde un kanalizācija turpmāk ir veidojama centralizēta, paredzot 
pieslēgumu pie teritorijā esošajiem jau izbūvētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, un, ja 
nepieciešams, arī lokāla.  

Lokālplānojuma teritorijā, saskaņā ar SIA “Lattelecom” 2018.gada 16.oktobrī sniegto informāciju 
lokālplānojuma izstrādei, nav darbojošās un ekspluatācijā esošas SIA “Lattelecom” piederošas 
elektronisko sakaru komunikācijas. 

Papildus atzīmējams, ka lokālplānojuma teritorijā, kā to savos 2018.gada 6.augusta nosacījumos 
lokālplānojuma izstrādei norāda Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūra, neatrodas neviens 
valsts ģeodēziskais tīkla punkts. Savukārt lokālplānojuma teritorijā atrodas vairāki vietējā 
ģeodēziskā tīkla punkti. Pašreizējā situācijā nav zināms, vai dabā tie visi vēl pastāv. Saskaņā ar 
Alūksnes novada pašvaldības sniegto informāciju, lai iegūtu aktuālu informāciju, 2019.gadā plānots 
veikt vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu.  

Šobrīd pieejamā informācija par vietējiem ģeodēziskā tīkla punktiem atspoguļota 9.attēlā, un 
lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikts, ka jebkuri būvdarbi, kas 
paredzēti tuvāk par 5 metriem no ģeodēziskā tīkla punkta centra, jāsaskaņo ar Alūksnes novada 
pašvaldību. 
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7.attēls. Galvenā iebrauktuve esošajā militārajā bāzē “Meža Strautiņi”. 

8.attēls. Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” izbūvētie ceļi plānotajā militārajā poligona “Lāčusils” teritorijā. 
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9.attēls. Satiksmes infrastruktūra un teritorijas nodrošinājums ar inženierkomunikācijām. Kartes sagatavošanā izmantota Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sagatavota topogrāfiskā karte. 
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3.3. Vides un dabas resursu izvērtējums 
 
Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „OZOLS” publicēto 
informāciju, lokālplānojuma teritorijā atrodas šādas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un 
mikroliegumi: 

 zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 36420080048 atrodas 
Natura 2000 teritorija - dabas 
liegums “Zāgadu kalni” (skatīt 11. 
un 12.attēlu); 

 zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 36420030011 atrodas 
divi mikroliegumi putniem; 

 zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 36420080048 atrodas 
mikroliegums putniem; 

 zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 36520030137 atrodas 
mikroliegums putniem; 

 zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 36420080048 atrodas 
mikroliegums vaskulārajiem 
augiem un paparžaugiem. 

Lokālplānojuma teritorijā raksturīgi 
galvenokārt boreālās klases skujkoku meži, 
aizsargājamās dabas teritorijās un 
mikroliegumos esošie meži ir ilgstoši 
saimnieciskās darbības maz ietekmēti, 
tāpēc tie ir nozīmīgas dabas vērtību 
koncentrācijas vietas visā lokālplānojuma 
teritorijā.  

Aizsargājamās dabas teritorijās un 
mikroliegumos, kā arī pārējā 
lokālpānojuma teritorijā, sastopami šādi 
Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie 
biotopi: 

 9010* Veci vai dabiski boreāli meži; 
 91T0 Ķērpjiem bagāti priežu meži; 
 91D0* Purvaini meži; 
 7160 Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi”. 

Lokālplānojuma teritoriju šķērso Baltiņupe, kas ir lielākā upe lokālplānojuma teritorijā (skatīt 
10.attēlu), kā arī Zvirgzdupīte un citas mazākas upītes. Lokālplānojuma grafiskajā daļā 
“Teritorijas funkcionālais zonējums un aizsargjoslas” ap Baltiņupi un Zvirgzdupīti noteiktas 
virszemes ūdensobjektu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas.  

Saskaņā ar VSIA “ZM nekustamie īpašumi” Vidzemes reģionā meliorācijas nodaļas sniegto 
informāciju lokālplānojuma izstrādei, lokālplānojuma teritoriju (kadastra  Nr. 36420030011) 
šķērso VNŪ Baltiņupe ŪSIK kods 52626:01pik.34/95-41/70;, 43/50-47/50:, kur jāievēro 
Ministru Kabineta Nr.306 noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslām ap meliorācijas būvēm un 

10.attēls. Lokālplānojuma teritoriju šķērsojošā Baltiņupe. 
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ierīcēm. Atzīmējams, ka, veicot būvniecību, esošā meliorācijas sistēma saglabājama un, ja 
nepieciešams, rekonstruējama. Nepieciešamības gadījumā jāveic konkrētās teritorijas 
hidroģeoloģiskā izpēte, nosakot teritorijas gruntsūdens plūsmas virzienus un paredzot attiecīgus 
aizsardzības pasākumus blakus esošo īpašumu hidroloģiskā režīma saglabāšanai. 

Lokālplānojuma teritorijā atrodas arī vairāki dižkoki. Pašreizējā situācijā, pēc Dabas aizsardzības 
pārvaldes rīcībā esošās informācijas, atrodas četri dižkoki, un visi tie koncentrējas dabas lieguma 
“Zāgadu kalni” teritorijā. Atzīmējams, ka 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 Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu 
pārvaldības sistēmā, un tā laika gaitā var tikt mainīta un papildināta.     

Ņemot vērā, ka lokālplānojuma teritorijā atrodas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, 
perspektīvē jāņem vērā noteiktie ierobežojumi un vides aizsardzību reglamentējošie normatīvie 
akti.  

Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās un mikroliegumos netiek plānotas nekādas darbības, un 
militārās aktivitātes ir paredzēts rīkot ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, 
mikroliegumiem un to buferzonām. Atzinīgi novērtējama ir Nacionālo bruņoto spēku un Valsts 
aizsardzības un militāro objektu iepirkumu centra sekmīgā pieredze Ādažu poligona 
apsaimniekošanā, kur veiksmīgi sadarbojoties ar vides institūcijām, tiek nodrošinātas samērīgas 
militārās darbības un dabas aizsardzības vajadzības, nodrošinot teritorijas individuālu plānošanu 
un ievērojot dabas vērtību izplatību, kā arī veicot sekmīgu Eiropas Savienības fondu līdzekļu 
piesaistīšanu teritorijas apsaimniekošanā. 
 

 

11.attēls. Skats uz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju - dabas liegumu “Zāgadu kalni”.  
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12.attēls. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, mikroliegumi un dižkoki lokālplānojuma teritorijā. Kartes sagatavošanā izmantota Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sagatavota topogrāfiskā karte. 
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4. LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMI UN TO PAMATOJUMS FUNKCIONĀLĀ 
ZONĒJUMA UN TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMU 
KONTEKSTĀ 
 
Turpmākā lokālplānojuma attīstības iecere saistāma ar militārā poligona "Lāčusils" izveidi līdzās 
jau esošai militārai bāzei “Meža Strautiņi”.  

Pašreizējā situācijā Ādažu poligons, kas ir izvietots Ādažu novada un Sējas novada 
administratīvajās teritorijās, Latvijā ir vienīgā plašā militāro mācību teritorija, kur militārs 
poligons eksistē teju 90 gadus. Tomēr šobrīd Ādažu poligons militāro mācību noslodzes dēļ ir 
pārslogots, tādējādi tiek rasti jauni risinājumi, un viens no tiem ir militārā poligona "Lāčusils" 
izveide Vidzemē.  

Alūksnes novada teritorijas plānojumā 2015.-2027. gadam ir paredzēta lokālplānojuma izstrāde 
plānotā poligona “Lāčusils” teritorijai, ar mērķi mainīt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu 
no “Meža teritorijas” uz “Publiskās apbūves teritoriju” poligona paplašināšanai.  

Tā kā apbūve plānotajā militārajā poligona “Lāčusils” teritorijā ir nepieciešama pamatā tikai 
tehniskas infrastruktūras līmenī, kā arī ņemot vērā, ka lokālplānojuma teritorija ārpus “Meža 
Strautiņiem” ir pietiekami liela, nebūtu pamatoti plānot visu lokālplānojuma teritoriju kā 
“Publiskās apbūves teritoriju”. 

Ņemot to vērā, kā arī, lai mīkstinātu iespējamo ietekmi uz vidi, Aizsardzības ministrija ir lūgusi 
saglabāt plānotajā poligona teritorijā esošo funkcionālo zonējumu “Mežu teritorija”, nosakot 
papildus teritoriju ar īpašiem noteikumiem. 

Atzīmējams, ka Aizsardzības ministrijai ir ilggadēja pieredze militārā Ādažu poligona 
izmantošanā, rūpējoties par tajā esošajiem Eiropas nozīmes biotopiem un aizsargājamā ainavu 
apvidus saglabāšanu, un šādu pieeju plānots attīstīt arī poligona “Lāčusils” teritorijā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu daļā 
ir izstrādāti noteikumi teritorijas turpmākās attīstības nodrošināšanai. Apkopojot galveno, 
atzīmējams, ka sagatavotie lokālplānojuma risinājumi paredz: 

 Esošajai Nacionālo bruņoto spēku militārajai bāzei “Meža Strautiņi” – t.i., zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 36420080070, 36420080075, 36420080072, 
36420080015 un 36420080016, noteikt funkcionālo apakšzonu “Publiskās apbūves 
teritorija (P1)”, kurā precizēti teritorijas izmantošanas veidi un apbūves parametri, skatīt 
13.attēlu. 

 Pārējai lokālplānojuma teritorijai noteikt funkcionālo zonējumu “Mežu teritorija (M1)”. 

 Lai nodrošinātu militārā poligona “Lāčusils” mācību infrastruktūras attīstību atbilstoši 
Nacionālo bruņoto spēku reaģēšanas un kaujas spēju attīstības plāniem, visu 
lokālplānojuma teritoriju noteikt kā teritoriju ar īpašiem noteikumiem “Militārā poligona 
“Lāčusils” teritorija (TIN11)”.  

 Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos funkcionālajā zonējumā 
“Mežu teritorija (M1)” jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība noteikta tāda kā 
spēkā esošajā Alūksnes novada teritorijas plānojumā, attiecīgi 2 ha. No citiem teritorijas 
izmantošanas un apbūves parametriem noteikts tikai maksimālais apbūves augstums, un 
tas noteikts līdz 9 metriem. Tā kā teritorijā nav plānots attīstīt primāri apbūvi, tad apbūves 
augstums ir samazināts no spēkā esošajā Alūksnes novada teritorijas plānojumā 
noteiktajiem 15 metriem uz 9 metriem. Noteikts, ka uz militārām vajadzībām 
nepieciešamajām būvēm noteiktie apbūves parametri nav  attiecināmi. 
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 Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos funkcionālajā zonējumā 
“Publiskās apbūves teritorija (P1)” jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība 
noteikta 2500 m2, pielāgojot to normai, kāda noteikta spēkā esošajā Alūksnes novada 
teritorijas plānojumā “Publiskās apbūves teritorijā” ciemos (lauku teritorijās “Publiskās 
apbūves teritorijās ” teritorijas plānojumā jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība 
nav noteikta). Papildus tam, ņemot vērā esošo apbūvi militārā bāzē “Meža Strautiņi”, 
nosakāmi citi apbūves parametri - maksimālais apbūves augstums 15 metri un apbūves 
blīvums 60%. Noteikts, ka uz militārām vajadzībām nepieciešamajām būvēm noteiktie 
apbūves parametri nav  attiecināmi. 

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos funkcionālajā zonējumā “Mežu 
teritorija (M1)” tiek noteikti šādi galvenie teritorijas izmantošanas veidi: 

 Mežsaimnieciska izmantošana (21001): Meža ilgtspējīgai apsaimniekošanai, 
izmantošanai, aizsardzībai nepieciešamā meža infrastruktūra, ietverot rekreācijas 
objektus, malkas meža, celulozes meža un lietaskoku un citu meža produktu audzēšanu 
un ciršanu. 

 Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002): Meža apsaimniekošana atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. 

 Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, mežaparki, publiski pieejami 
pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās 
ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas 
funkciju nodrošināšanai. 

 Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): Dabas teritorijas bez apbūves un 
labiekārtojuma infrastruktūras. 

Kā  teritorijas papildizmantošanas veidi funkcionālajā zonējumā “Mežu teritorija (M1)” 
lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tiek noteikti: 

 Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, 
aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, sezonas rakstura tirdzniecības vai 
pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), kafejnīcas, kā 
arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti. 

 Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, dienesta 
viesnīcas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas un citi izmitināšanas pakalpojumu 
nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra. 

 Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta 
pasākumiem, sporta un atpūtas būves. 

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos funkcionālajā zonējumā 
“Publiskās apbūves teritorija (P1)” tiek noteikti šādi galvenie teritorijas izmantošanas veidi: 

 Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, 
aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, sezonas rakstura tirdzniecības vai 
pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), kafejnīcas, kā 
arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā degvielas uzpildes stacijas un 
automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi, izņemot ražošanas objektus. 

 Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, dienesta 
viesnīcas, jauniešu kopmītnes un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas, kā arī citi 
izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra. 

 Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta 
pasākumiem, sporta un atpūtas būves. 
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 Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): Apbūve, ko veido aizsardzības spēku, 
policijas, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti un ugunsdzēsēju depo, kazarmas un citas 
valsts aizsardzības un drošības iestādes un to funkcijām nepieciešamās ēkas un būves. 

 Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, mežaparki, publiski pieejami 
pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās 
ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas 
funkciju nodrošināšanai. 

Savukārt kā teritorijas papildizmantošanas veidi funkcionālajā zonējumā “Publiskās apbūves 
teritorija (P1)” lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, ņemot vērā jau 
pašlaik izveidoto apbūvi (teritorijā atrodas kazarmas), tiek noteikti Rindu māju apbūve (11005) 
un Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006). 

Kopumā izvērtējot visus risinājumus, uzskatāms, ka Alūksnes novada teritorijas plānojuma 
grozījumu priekšlikums – lokālplānojuma risinājumi, ir pamatoti un atbilst gan Alūksnes novada, 
gan arī valsts mēroga stratēģiskajām interesēm: 

 Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir definētas piecas Alūksnes novada 
priekšrocības Latvijas mērogā, un viena no tām ir izcelta Nacionālo bruņoto spēku 
karavīru apmācību centrs. 

 Valdības rīcības plānā “Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto 
darbību īstenošanai” (apstiprināta ar Ministru kabineta 2016.gada 3.maija rīkojumu 
Nr.275), ir noteikts prioritārais rīcības virziens “Valsts drošība un nacionālā identitāte”, 
savukārt deklarācijas dotais uzdevums Nr. 079, rīcības plāna pasākums Nr. 79.1. - 
“Attīstīt NBS mācību infrastruktūru, t.sk. Ādažu un Lāčusila poligonus, lai nodrošinātu 
nepieciešamās prasības plašāka mēroga apvienoto militāro mācību organizēšanai”. 

 Alūksnes novada teritorijas plānojuma grozījumi, izstrādājot šo lokālplānojumu, atslogos 
Ādažu poligona militāro mācību bāzi, tādējādi mazinot ietekmi uz īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju – aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži”, un sekmēs investīciju piesaisti 
no Rīgas un Pierīgas uz citu Latvijas reģionu.   

 Plānotā militārā poligona “Lāčusils” teritorija tiek veidota blakus esošajai militārai bāzei 
“Meža Strautiņi” uz esošā mācību poligona pamata, tādējādi izmantojot jau esošos 
resursus.  

 Militārā poligona “Lāčusils” teritorija tiek paplašināta, pievienojot valsts īpašumā esošās 
meža zemes, tādējādi nav nepieciešams atsavināt privātpersonu nekustamos īpašumus. 

 Lokālplānojuma risinājumi ir vērsti uz integrētas pieejas principu — ekonomiskie, 
sociālie un vides aspekti tiek saskaņoti. Ādažu poligonā esošā īpaši aizsargājama dabas 
teritorija  - aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” - kalpo par pierādījumu, ka militārās 
mācības iespējams apvienot ar dabas aizsardzību. Ādažu poligons ir unikāla teritorija, 
kurā redzams, kā regulāras aktivitātes, ko nodrošina militārās mācības, rada un uztur 
īpašus biotopus, kas ir mājvieta retām un aizsargājamām bezmugurkaulnieku un putnu 
sugu sugām. 
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 13.attēls. Lokālplānojuma teritorijas grafiskās daļa karte “Funkcionālais zonējums un aizsargjoslas”. 
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5. LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU ATBILSTĪBA ALŪKSNES NOVADA 
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI 2012.GADAM – 2030.GADAM UN 
NACIONĀLA LĪMEŅA POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 
 
Izvērtējot Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. - 2030.gadam, secināms, 
ka lokālplānojuma teritorijas attīstības virziens sakrīt ar Alūksnes novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2014. - 2030.gadam.  

Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir definēta Alūksnes novada atpazīstamība 
un priekšrocības Baltijas jūras reģiona, Latvijas un Vidzemes plānošanas reģiona mērogā 
salīdzinājumā ar citām teritorijām Eiropā un Latvijā (skatīt 14.attēlu). Kā minēts ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā, minētās priekšrocības ir attīstāmas arī ilgtermiņā. Latvijas mērogā ir 
definētas piecas Alūksnes novada priekšrocības, un viena no tām ir izcelta Nacionālo bruņoto 
spēku karavīru apmācību centrs. 

 

 

 
Tā kā valsts aizsardzības politiku izstrādā un īsteno Aizsardzības ministrija, šajā sadaļā 
aplūkoti arī nacionāla līmeņa politikas plānošanas dokumenti.  

Atzīmējams, ka 2015.gada 22.decembrī Ministra kabineta sēdē tika konceptuāli apstiprināts 

Aizsardzības ministrijas sagatavotais protokollēmuma projekts “Par Nacionālo bruņoto 
spēku mācību infrastruktūras attīstību un paplašināšanu”, kas paredz attīstīt un paplašināt 
mācību infrastruktūru, lai stiprinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas un uzņemošās valsts 
atbalsta spējas.  

Ņemot vērā mainīgo drošības vidi, apstiprināto Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānu, 
plānoto profesionālā dienesta karavīru un zemessargu skaita pieaugumu, kā arī pieaugošo 
starptautisko militāro mācību skaita un apjoma pieaugumu Latvijā un ar to saistīto mācību 
vietu noslodzi, nepieciešams pielāgot un attīstīt militāro infrastruktūru. Tādēļ Ministru 
kabinetā tika konceptuāli atbalstīts lēmums paplašināt Ādažu poligonu un mācību bāzi 
“Lāčusils”.  

14.attēls. Alūksnes novads telpiskā skatījumā, izkopējums no  Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2014. - 2030.gadam. 
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Arī valdības rīcības plānā “Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto 
darbību īstenošanai” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2016. gada 3. maija rīkojumu Nr.275), 
tika noteikts prioritārais rīcības virziens “Valsts drošība un nacionālā identitāte”, savukārt 
deklarācijas dotais uzdevums Nr. 079, rīcības plāna pasākums Nr. 79.1. “Attīstīt NBS mācību 
infrastruktūru, t.sk. Ādažu un Lāčusila poligonus, lai nodrošinātu nepieciešamās prasības 
plašāka mēroga apvienoto militāro mācību organizēšanai”.  

Papildus tam, lokālplānojuma risinājumi ir balstīti uz Nacionālo bruņoto spēku attīstības 
plānu 2016. – 2028.gadam, kas gan ir ierobežotas pieejamības informācija. 

 
 

 


