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ZIŅOJUMS  

PAR LOKĀLPLĀNOJUMA, KAS GROZA ALŪKSNES NOVADA 
TERITORIJAS PLĀNOJUMU 2015.-2027.GADAM, POLIGONĀ 

"LĀČUSILS", ALŪKSNES NOVADĀ, IZSTRĀDI  
 
Ziņojums par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, poligonā 
"Lāčusils", Alūksnes novadā, izstrādi sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 80.punktu. Tajā iekļauts apkopojums 
par saņemtajiem institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu, informācija par attīstības 
priekšlikumiem (risinājumiem), kā arī informācija par fizisko/juridisko personu saņemtajiem priekšlikumiem 
lokālplānojuma izstrādes laikā. 

 

LOKĀLPLĀNOJUMA 1.REDAKCIJAS IZSTRĀDE 

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. 

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, 
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 
sākotnējo lokālplānojuma platību par 1,17 ha jeb no 2479,48 ha uz 2478,31 ha. 

Precizētā lokālplānojuma teritorija ietver nekustamos īpašumus “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), “Silmalas” 
(kadastra apzīmējums 3642 008 0075, platība 2,33 ha) un “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). 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, un 
lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt tiesisku pamatu Nacionālo bruņoto spēku karavīru mācību 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 to veic Alūksnes 
novada pašvaldība sadarbībā ar IK „Plānošanas eksperti”.  

Pieņemot lēmumu par lokālplānojuma izstrādi, informācija par to tika publicēta: 

 Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv 
(http://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/lokalplanojumi/); 

 Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv 
(https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12429). 

Uzsākot lokālplānojuma izstrādi, no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras tika pieprasīta un saņemta 
topogrāfiskās kartes pamatne ar mēroga noteiktību 1:10 000 un ortofoto, no Valsts zemes dienesta – kadastra 
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informācija, kas 2018.gada 7.augustā tika lejuplādēta Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 
Savukārt, atbilstoši Alūksnes novada domes 2018.gada 26.jūlija lēmumam, tā pielikuma ietvaros iekļautā darba 
uzdevuma 8.punktam, pieprasīti nosacījumi un informācija no institūcijām. 

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 likumā noteiktie noteikumi neattiecas, un viens tiem ir plānošanas dokumenti, kas 
saistīti ar valsts aizsardzību. Ņemot to vērā, stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums lokālplānojumam 
netiek veikts.  

Darba procesā IK „Plānošanas eksperti” sadarbojās ar Alūksnes novada pašvaldības un Valsts aizsardzības militāro 
objektu un iepirkumu centra speciālistiem. Tāpat arī atzīmējams, ka  IK „Plānošanas eksperti” veica lokālplānojuma 
un tā tuvējās apkārtnes teritorijas apsekošanu dabā. Fotofiksācija no apsekošanas dabā ir iekļauta lokālplānojuma 
paskaidrojuma rakstā.  

Lokālpānojuma 1.redakcijas izstrāde veikta atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (stājās spēkā 01.05.2015.) prasībām, un tā sastāv 
no trīs savstarpēji saistītām daļām: paskaidrojuma raksta, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem.  

 

SAŅEMTIE INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI 

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības izsūtīto pašvaldības aicinājumu, institūcijas sniedza informāciju un/vai 
nosacījumus lokālplānojuma izstrādei. Apkopojumu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā 
vai noraidīšanu skatīt 1.tabulā. 

 

ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMI (RISINĀJUMI) 

Lokālplānojuma risinājumi izstrādāti, ievērojot Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumus Nr.240 „Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, citus spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī izvērtējot 
nacionāla līmeņa politikas plānošanas dokumentus un līdz šim izstrādātos Alūksnes novada teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentus – Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada 27.augusta saistošos noteikumus Nr. 14/2015 
“Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015. – 2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 
grafiskā daļa”, kā arī Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012. – 2030.gadam (apstiprināta ar 
Alūksnes novada domes  25.10.2012. lēmumu  Nr.351 (prot.18, 19.p.).  

Apkopojot galvenos lokālplānojuma izstrādes risinājumus, atzīmējas, ka: 

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

 Pārējai lokālplānojuma teritorijai noteikts funkcionālais zonējums “Mežu teritorija (M1)”. 

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

Kopumā izvērtējot visus lokālplānojuma 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 
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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 apvidu „Ādaži”, un sekmēs investīciju piesaisti no Rīgas un Pierīgas uz citu 
Latvijas reģionu.   

 Plānotā Nacionālo bruņoto spēku mācību poligona “Lāčusils” teritorija tiek veidota blakus esošajai 
Nacionālo bruņoto spēku bāzei “Meža Strautiņi”, tādējādi izmantojot jau esošos resursus. 

 Esošās Nacionālo bruņoto spēku bāzes “Meža Strautiņi” paplašināšana, līdzās veidojot mācību 
poligonu, neskars privātpersonu 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 sugām. 

   

SAŅEMTIE PERSONU PRIEKŠLIKUMI 

Lokālplānojuma 1.redakcijas izstrādes laikā netika saņemts neviens rakstisks priekšlikums (iesniegums). 
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1.tabula. APKOPOJUMS PAR SAŅEMTAJIEM INSTITŪCIJU NOSACĪJUMIEM UN TO ŅEMŠANU VĒRĀ VAI NORAIDĪŠANU 

Nosacījumi Komentāri par nosacījumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Dabas aizsardzības pārvalde 

31.08.2018 Nr.4.8/4459/2018-N 

1. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „OZOLS” 
publicēto informāciju, lokālplānojuma teritorijā atrodas šādas īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas: 

 Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 36420080048 atrodas Natura 2000 
teritorija - dabas liegums “Zāgadu kalni”. 

 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. 

 Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 36420080048 atrodas šādi Eiropas 
Savienības nozīmes īpaši aizsargājamie biotopi: Purvaini meži 91D0*, Veci vai 
dabiski boreāli meži 9010*, Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi 7160*. 

 Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 36520030137 atrodas Eiropas 
Savienības nozīmes īpaši aizsargājamais biotops Veci vai dabiski boreāli meži 
9010*. 

2. Izstrādājot lokālplānojumu, jāveic konkrētās teritorijas esošās situācijas izpēte un 
analīze (vides un dabas resursu vērtējums, tai skaitā hidroloģiskie apstākļi un 
bioloģiskā daudzveidība). 

3. Lokālplānojumā ir jāiekļauj sugu un biotopu jomā sertificēta eksperta atzinumi par 
biotopu grupu meži un virsāji un sugu grupām: vaskulārie augi un putni. 
Atzinumiem jābūt sagatavotiem atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 
30.septembra noteikumu Nr.925 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu 
atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības” prasībām. 

4. Veicot lokālplānojuma izstrādi, lūdzu pievērst uzmanību koku parametriem. 
Informējam, 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 

1. Minētā informācija ir iekļauta paskaidrojuma raksta 3.3. sadaļā “Vides un 
dabas resursu izvērtējums”.  

2. Lokālplānojuma izstrādes ietvaros ir veikta teritorijas apsekošana, 
novērtējot esošo situāciju. Paskaidrojuma raksta 3.3. sadaļā ir sniegts vides 
un dabas resursu izvērtējums.  

3. Lokālplānojuma teritorijai tiks sagatavots vispārīgs sertificēta sugu un 
biotopu eksperta atzinums par biotopu grupām meži un virsāji.  Tā kā 
lokālplānojuma izstrādes stadijā netiek noteiktas precīzas vietas un 
paredzētās darbības, detalizētu ietekmes vērtējumu (tieši, netieši 
ietekmētās biotopu platības, ietekmes veidus utml.) sertificēta sugu un 
biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumā nav iespējams definēt. 
Vēršam uzmanību, ka 2018.gadā vismaz daļā lokālplānojuma teritorijas tiek 
veikta ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācija (“Dabas skaitīšana”), 
VAMOIC nosūtīja pieprasījumu Dabas aizsardzības pārvaldei par datu 
izsniegšanu, dati joprojām nav saņemti, tādēļ lai ievērotu samērīgu valsts 
budžeta līdzekļu izlietojumu, atkārtoti biotopu inventarizācija tā paša gada 
ietvaros netiks veikta. Atzinumā tiks izmantoti esoši dati. 

Vēršam uzmanību, ka atzinumu par sugu grupām vaskulārie augi un putni uz 
šo brīdi nav iespējams sagatavot, jo vaskulāros augus nepārprotami un 
objektīvi var novērtēt tikai veģetācijas sezonā, savukārt putnu novērtēšanu 
objektīvi var veikt tikai pavasara/vasaras sezonā. 

Atzīmējams, ka lokālplānojumā netiek noteiktas ne specifiskas paredzētās 
darbības, ne to atrašanās vietas visā teritorijā, tādēļ tā ietvaros sagatavotie 
atzinumi var identificēt tikai esošo situāciju, bet nevar detalizēti aprēķināt 
ietekmes. 

4. Lokālplānojuma paskaidrojuma rakstā un grafiskajā daļā ir iekļauta 
informācija par teritorijā esošajiem dižkokiem. 
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noteiktos parametrus. Informācija par dižkokiem pastāvīgi tiek reģistrēta Dabas 
aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”: 
http://ozols.daba.gov.lv/pub/Life/     

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras  

06.08.2018 Nr.542/7/1-12 

1. Lokālplānojuma izstrādei jāizmanto aktuālāko LĢIA uzturēto topogrāfisko karti. Kā 
palīgmateriālu var izmantot pieejamo LĢIA uzturēto ortofotokarti. 

2. Plānošanas dokumentu izstrādātājam jānodrošina institūcijas izsniegto datu 
nemainību, par nepieciešamajām izmaiņām informējot un saskaņojot tās ar LĢIA. 

3. Atbilstoši Noteikumu 6. punktam lokālplānojuma grafiskās daļas materiālus 
noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās 
prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes 
pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no kartes 
pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas 
izstrādātāju. 

4. Grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu turētāju, kura dati izmantoti. 
5. Lokālplānojuma paskaidrojuma rakstā ar vienu teikumu minēt, ka lokālplānojuma 

teritorijā nav valsts ģeodēziskā tīkla punktu. 

1. 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. 

2. Ņemts vērā, attiecīgi ir nodrošināta datu nemainība. 

3. Atbilstoši nosacījumos minētajam, lokālplānojuma grafiskās daļas kartē 
„Funkcionālais zonējums un aizsargjoslas” ir norādīta koordinātu sistēma 
(LKS-92 TM), kartes nosaukums („Funkcionālais zonējums un aizsargjoslas”), 
kartes pamatnes mērogs (1:10 000), kartes izdrukas mērogs (1:20 000), 
lietotie apzīmējumi ar skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātājs (IK 
“Plānošanas eksperti”, Pauls Grants). 

4. Lokālplānojuma grafiskās daļas kartē „Funkcionālais zonējums un 
aizsargjoslas” norādīti datu turētāji, attiecīgi norādīts, ka izmantoti Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras un Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmas dati. 

5. Lokālplānojuma paskaidrojuma raksta sadaļā 3.2. “Satiksmes infrastruktūra 
un teritorijas nodrošinājums ar inženierkomunikācijām” norādīts, ka, 
atbilstoši Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūras sniegtajai informācijai, 
teritorijā neatrodas neviens valsts ģeodēziskais tīkla punkts.  

Akciju sabiedrība “Sadales tīkls” 

16.08.2018.  

1. Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti ((6-20)/0.4 kV 
apakšstacijas, 0.23 kV līdz 20 kV elektropārvades līnijas u. c. objekti), 
inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās 
attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti jāpievieno grafisko attēlu 
(pdf, dwg, dgn u. c.) ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem 
noteiktā kartes mērogā). 

2. Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša 
būvniecība, kura jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 573 „ Elektroenerģijas 
ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”. 

1. Lokālplānojuma paskaidrojuma raksta sadaļā 3.2. “Satiksmes infrastruktūra 
un teritorijas nodrošinājums ar inženierkomunikācijām” iekļauta informācija 
par teritorijas nodrošinājumu ar elektroapgādi. Atzīmējams, ka jauni 
elektroapgādes objekti lokālplānojuma teritorijā netiek plānoti. 

2. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi veidoti tā, 
lai tajos netiktu dublētas citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, līdz ar 
to atsauce uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.573 „Elektroenerģijas 
ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” netiek iekļauta. Šī 
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3. Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 
008-14 „Inženiertīklu izvietojums”. Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes 
objektiem jānodrošina ērta piekļūšana AS „Sadales tīkls” personālam, 
autotransportam u. c. to tehnikai. 

4. Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka 
Aizsargjoslu likuma 16. pantā. 

5. Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā 
ar Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 45. panta prasībām). 

6. Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī 
prasības vides un cilvēku aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi Nr. 982 
„Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” – 3.,8. – 
11. punkts:  

7. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un 
elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus 
elektroenerģijas piegādē un lietošanā nosaka MK noteikumi Nr. 50 
„Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”. 

8. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS “Sadales 
tīkls” notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 
lēmumu „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas 
dalībniekiem”. 

9. Plānojuma paskaidrojošā daļā lūdzam iekļaut informāciju, ko nosaka Enerģētikas 
likuma 19., 191, 23. un 24. pants 

10. Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus 
aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. 

11. Plānojumu grafiskās daļas kartes mērogi: lokālplānojumiem izmanto Latvijas 
ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne 
vecāku par pieciem gadiem ar mēroga nenoteiktību 1:2000 līdz 1:10000. 

12. Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un tā augšupielādes TAPIS 
sistēmā, plānojumu ar elektroapgādes tehnisko risinājumu jāiesniedz 
saskaņošanai AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Ziemeļaustrumu 
reģiona tehniskā daļā, pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 
un otrdienās, ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 16.30 vai sūtot e-pastu uz 
st@sadalestikls.lv. Plānojuma atzinums tiks sagatavots pēc pieprasījuma 
iesnieguma saņemšanas. 

informācija (atsauce uz normatīvo aktu) ir atspoguļota sagatavotajā 
“Ziņojumā par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu 2015.-2027.gadam, poligonā "Lāčusils", Alūksnes novadā, 
izstrādi”, un atzīmējams, ka ziņojums tiks publicēts Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā kā publiski pieejams dokuments. 

3. Lokālplānojuma teritorijā jauni elektroapgādes objekti netiek plānoti. 

4. Mēroga noteiktības dēļ, lokālplānojuma grafiskās daļas kartē „Funkcionālais 
zonējums un aizsargjoslas” netiek attēlotas aizsargjoslas ar platumu līdz 10 
metriem.  

5. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi veidoti tā, 
lai tajos netiktu dublētas citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

6. Skatīt paskaidrojumu pie 5.punkta. 

7. Skatīt paskaidrojumu pie 5.punkta. 

8. Pieņemts zināšanai, attiecīgi, ja notiks jaunu elektroietaišu pieslēgšana 
(piemēram, plānotajām šautuvēm) un atļautās slodzes palielināšana, tā 
notiks saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 
lēmumu „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas 
dalībniekiem”. 

9. Normatīvais akts un tajā iekļautie nosacījumi pieņemti zināšanai. Lai 
nepārslogotu lokālplānojuma teksta materiālu, tajā pēc iespējas netiek 
kopētas normas, kas iekļautas kādā likumā vai Ministra kabineta 
noteikumos. 

10. Pieņemts zināšanai. 

11. 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. 

12. Pieņemts zināšanai.  

Veselības inspekcija 

31.08.2018. Nr. 2.3.8-10/22072/533 

Lokālplānojuma projektēšanas gaitā paredzēt: 

1. Aizsargjoslu robežu atzīmēšanu, kā to paredz 1997. gada 5. februāra Aizsargjoslu 

1. Lokālplānojuma grafiskās daļas kartē „Funkcionālais zonējums un 
aizsargjoslas” no nosacījumos minētajām aizsargjoslām ir attēlotas 
virszemes ūdensobjektu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas 
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likums ar grozījumiem. Atzīmēt aizsargjoslu robežas objektiem, kuriem ir 
paredzētas sanitārās, drošības, vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, 
kā arī ievērot prasības, kas attiecas uz apsaimniekošanas ierobežojumiem. 

2. Prasību ievērošanu aizsardzībai pret trokšņiem un piesārņojumu atbilstoši 
Noteikumu Nr.240 7.9.apakšsadaļas „Aizsardzība pret trokšņiem un 
piesārņojumu” prasībām. Paredzēt vides trokšņa robežlielumu ievērošanu 
apbūves teritorijās atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu 
Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām.  

3. Apbūves teritorijas transporta infrastruktūras plānošanu atbilstoši Noteikumu 
Nr.240 6.sadaļas „Transporta infrastruktūras plānošana” prasībām. 

4. Apbūves teritorijas inženiertehniskās apgādes nodrošināšanu atbilstoši 
Noteikumu Nr.240 8.sadaļas „Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti” 
prasībām. 

5. Pieslēgumu kopīgajiem centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem vai lokālo 
ūdensapgādi atbilstoši Noteikumu Nr.240 8.1.apakšsadaļas „Ūdensapgāde” 
prasībām. 

6. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu raksturojumu sniegšanu gan 
paskaidrojuma, gan grafiskajā daļā (iezīmēt risinājumus). Ja ūdensapgādei tiks 
paredzēts artēziskais urbums, nepieciešams tā izvēles vietu saskaņot ar Veselības 
inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļu.  

7. Dzeramā ūdens kvalitātes atbilstības nodrošināšanu Ministru kabineta 2017. gada 
17. novembra noteikumos Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un 
kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktajām prasībām. 

8. Notekūdeņu savākšanu un apsaimniekošanu atbilstoši Noteikumu Nr.240 
8.2.apakšsadaļas „Notekūdeņu savākšana” prasībām. Plānojot lokālo notekūdeņu 
savākšanas sistēmu, ievērot LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” un LBN 221-15 „Ēku 
iekšējais ūdensvads un kanalizācija” prasības.  

9. Lietus notekūdeņu novadīšanu apbūves teritorijās atbilstoši Noteikumu Nr.240 
8.4.apakšsadaļas „Lietus ūdeņu savākšanas sistēmas” prasībām. 

10. Atkritumu savākšanas vietas atbilstoši Noteikumu Nr.240 8.5.apakšsadaļas 
„Atkritumu savākšanas vietas” prasībām. 

11. Teritorijas labiekārtošanas, funkcionālo izmantošanas atspoguļošanu un 
novērtēšanu: piebrauktuves, ietves, apgaismošanu, apzaļumoto teritoriju, 
teritoriju saimnieciskiem mērķiem, sadzīves atkritumu savākšanu un utilizāciju. 

12. Veselības inspekcija iesaka lokālpānojuma risinājumu iesniegt izvērtēšanai 
Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Vidzemes kontroles 
nodaļā. 

teritorijas, sanitārā aizsargjosla ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi un ķīmiskā 
aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu. Mēroga 
noteiktības dēļ, lokālplānojuma grafiskās daļas kartē „Funkcionālais 
zonējums un aizsargjoslas” netiek attēlotas aizsargjoslas ar platumu līdz 10 
metriem.  

2. Atzīmējams, ka lokālplānojuma teritorijā nav paredzētas lielas 
inženierbūves, transporta un loģistikas objekti, rūpnieciskās ražošanas un 
pārstrādes uzņēmumi, tai skaitā derīgo izrakteņu ieguves vietas, atkritumu 
poligoni, biogāzes koģenerācijas stacijas un tml. objekti, kas uzskaitīti 
Ministru kabineta noteikumu Nr.240 7.9.apakšsadaļā. Papildus tam, 
atzīmējams, ka lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos paredzēti nosacījumi iespējamās vides negatīvās ietekmes, tai 
skaitā trokšņu, mazināšanai, piemēram, tiek noteikts, ka mācību poligona 
teritorijā ap šautuvēm jāveido vaļņi. 

3. Lokālplānojuma paskaidrojuma raksta sadaļā 3.2. “Satiksmes infrastruktūra 
un teritorijas nodrošinājums ar inženierkomunikācijām” sniegta informācija 
par esošo transporta infrastruktūru. Atzīmējams, ka jauna transporta 
infrastruktūra - ceļi - lokālplānojuma teritorijā netiek plānoti.  

4. Lokālplānojuma paskaidrojuma raksta sadaļā 3.2. “Satiksmes infrastruktūra 
un teritorijas nodrošinājums ar inženierkomunikācijām” sniegta informācija 
par teritorijas esošo nodrošinājumu ar inženiertehnisko apgādi, savukārt 
lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļā 3.2. 
“Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem” nosacījumi 
perspektīvajai tīklu un objektu ierīkošanai.  

5. Lokālplānojuma paskaidrojuma raksta sadaļā 3.2. “Satiksmes infrastruktūra 
un teritorijas nodrošinājums ar inženierkomunikācijām” norādīts, ka 
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.  

6. Minētā informācija iekļauta lokālplānojuma paskaidrojuma raksta sadaļā 
3.2. “Satiksmes infrastruktūra un teritorijas nodrošinājums ar 
inženierkomunikācijām”. 

7. Pieņemts zināšanai.  

8. Lokālplānojuma paskaidrojuma raksta sadaļā 3.2. “Satiksmes infrastruktūra 
un teritorijas nodrošinājums ar inženierkomunikācijām”  norādīts, ka 
teritorijā atrodas 1997.gadā ekspluatācijā nodotas bioloģiskās attīrīšanas 
iekārtas BIO 40 ar jaudu 40 m³/dnn, un tās arī perspektīvē plānots izmantot. 
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9. Nepieciešamības gadījumā perspektīvē noteikumos noteiktās prasības tiks 
ņemtas vērā (minētajos noteikumos noteikts, ka prasības lietusūdeņu 
novadīšanas risinājumiem no projektējamām ielām, ceļiem un laukumiem 
nosaka detālplānojumā vai paredz būvprojektā).  

10. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 8.5.apakšsadaļā „Atkritumu 
savākšanas vietas” tiek noteikts, ka atkritumu tvertņu izvietojumu nosaka 
detālplānojumā, būvprojektā vai teritorijas labiekārtojuma projektā. Ņemot 
to vērā, lokālplānojuma ietvaros netiek norādītas konkrētas atkritumu 
savākšanas vietas. Atzīmējams, ka pašreizējā situācijā lokālplānojuma 
teritorijā atkritumu apsaimniekošana tiek nodrošināta sadarbībā ar SIA 
"Pilsētvides serviss", kas nodrošina lokālplānojuma teritorijā sadzīves 
atkritumu savākšanu un izvešanu. 

11. Piebrauktuves, ietves, apgaismošanas, apzaļumoto teritoriju, teritoriju 
saimnieciskiem mērķiem, sadzīves atkritumu savākšanas un utilizācijas 
plānošana lokālplānojuma izstrādes ietvaros netiek veikta, jo šo jautājumu 
risināšana neietilpst lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumā. Šāda līmeņa 
jautājumi nepieciešamības gadījumā tiks risināti, izstrādājot būvprojektus.  

12. Pieņemts zināšanai.  

Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde  

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums, Nr. 6.5.-07/1041 

Lokālplānojuma projektā atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.628 

9.1.apakšpunktam: 

1. Uzrādīt vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, cita starpā nosakot arī 
saimnieciskās darbības aprobežojumus tajās atbilstoši Aizsargjoslu likuma 
prasībām; 

2. Nepieciešamības gadījumā veikt lokālplānojuma teritorijas hidroģeoloģisko izpēti, 
nosakot teritorijas gruntsūdens plūsmas virzienu, paredzēt attiecīgus aizsardzības 
pasākumus blakus esošo īpašumu hidroloģiskā režīma saglabāšanai; 

3. Izstrādāt teritorijas vertikālo plānojumu (nepieciešamības gadījumā teritorijas 
augstuma līmeņa atzīmju izmaiņas saskaņot ar piegulošo teritoriju īpašniekiem); 

4. Uzrādīt iespējamo jaunās apbūves izvietojumu lokālplānojuma teritorijā; 
5. Plānojot jaunās apbūves izvietojumu, maksimāli saglabāt teritorijā augošos 

vērtīgos kokus; 
6. Izstrādāt transporta kustības shēmu, uzrādīt ielas/ceļus/gājēju celiņus, 

autostāvvietas/laukumus, kas paredzēti publiskai lietošanai lokālplānojuma 

1. Lokālplānojuma grafiskās daļas kartē „Funkcionālais zonējums un 
aizsargjoslas” ir attēlotas virszemes ūdensobjektu vides un dabas resursu 
aizsardzības aizsargjoslas teritorijas ap Baltiņupi un Zvirgzdupīti.  

2. Ņemot vērā lokāplānojuma izstrādes darba uzdevumu, kā arī to, ka jaunu 
kompleksu būvniecību lokālplānojuma teritorijā nav paredzēts veikt, 
teritorijas hidroģeoloģiskā izpēte netiek veikta. 

3. Teritorijas vertikālais plānojums tiks izstrādāts būvprojekta izstrādes 
ietvaros, ja tāds būs nepieciešams atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

4. Lokālplānojuma izstrādes mērķis nav mainīt funkcionālo zonējumu ar nolūku 
veikt jaunu būvniecību, līdz ar to jaunās apbūves izvietojums lokālplānojuma 
teritorijā netiek attēlots. Izbūvējot noliktavas vai tamlīdzīgas palīgēkas, to 
novietojums tiks plānots tālākā plānošanas gaitā, izstrādājot būvprojektus.  

5. Izbūvējot noliktas vai tamlīdzīgas palīgēkas, to novietojums tiks plānots 
tālākā plānošanas gaitā, izstrādājot būvprojektus, kā ietvaros tiks ņemta 
vērā arī faktiskā situācija par teritorijā augošajiem vērtīgajiem kokiem. 
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teritorijā; 
7. Izstrādāt teritorijas inženierkomunikāciju shēmu. Lokālplānojuma teritorijā 

ūdensapgādi un kanalizāciju iespēju robežās paredzēt no pieslēgumiem pie 
teritorijā esošajiem jau izbūvētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, 
risināt jautājumu par lietus un sniega kušanas ūdeņu savākšanu un novadīšanu; 

8. Mazo arhitektūras formu, apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas un 
labiekārtošanas elementu izvietojumu; 

9. Paredzēt atkritumu savākšanas elementus, kas iekļaujas Alūksnes novada un 
Malienas reģiona atkritumu savākšanas sistēmā. 

Atbilstoši Noteikumu Nr.628 56.3.punktam iesniegumam atzinuma saņemšanai par 

izstrādāto lokālplānojuma redakciju pievienot Pārvaldes izsniegto nosacījumu kopiju. 

6. Lokālplānojuma paskaidrojuma raksta sadaļā 3.2. “Satiksmes infrastruktūra 
un teritorijas nodrošinājums ar inženierkomunikācijām” sniegta informācija 
par esošo transporta infrastruktūru. Atzīmējams, ka jauna transporta 
infrastruktūra - ceļi - lokālplānojuma teritorijā netiek plānoti.  

7. Lokālplānojuma paskaidrojuma raksta sadaļā 3.2. “Satiksmes infrastruktūra 
un teritorijas nodrošinājums ar inženierkomunikācijām” sniegta informācija 
par teritorijas esošo nodrošinājumu ar inženiertehnisko apgādi, savukārt 
lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļā 3.2. 
“Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem” nosacījumi 
perspektīvajai tīklu un objektu ierīkošanai. 

8. Mazo arhitektūras formu, apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas un 
labiekārtošanas elementu izvietojumu plānošana lokālplānojuma izstrādes 
ietvaros netiek veikta, jo neietilpst tā izstrādes darba uzdevumā. Šāda 
līmeņa jautājumi nepieciešamības gadījumā tiks risināti, izstrādājot 
būvprojektus. 

9. Pašreizējā situācijā lokālplānojuma teritorijā atkritumu apsaimniekošana 
tiek nodrošināta sadarbībā ar SIA "Pilsētvides serviss", kas nodrošina 
lokālplānojuma teritorijā sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu. Citi 
(jauni) risinājumi attiecībā uz atkritumu savākšanu,  lokālplānojuma 
izstrādes ietvaros netiek paredzēti.  

SIA “Lattelecom”  

16.10.2018. Nr. PN-16656 

1. Informējam, ka nekustamajos īpašumos, kuri ietilpst poligona “Lāčusils” teritorijā, 
Alsviķu un Ilzenes pagastos, Alūksnes novadā nav darbojošās un ekspluatācijā 
esošas SIA Lattelecom piederošas elektronisko sakaru komunikācijas un nekādi 
nosacījumi netiek izvirzīti. 

1. Minētā informācija ir iekļauta lokālplānojuma paskaidrojuma raksta sadaļā 
3.2. “Satiksmes infrastruktūra un teritorijas nodrošinājums ar 
inženierkomunikācijām”. 

VSIA „ZM Nekustamie īpašumi” Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļa 

16.10.2018  Nr.V-1-12/404 

1. Informē, ka Alūksnes novadā Alsviķu pagastā kadastra  Nr. 36420030011, šķērso 
VNŪ Baltiņupe ŪSIK kods 52626:01pik.34/95-41/70;, 43/50-47/50:, kur jāievēro 
MK NR.306 noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslām ap meliorācijas būvēm un 
ierīcēm. 

1. Minētā informācija ir iekļauta lokālplānojuma paskaidrojuma raksta 3.3. 
sadaļā “Vides un dabas resursu izvērtējums”. 

Vidzemes plānošanas reģions 
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Līdz 2018.gada 7.decembrim Alūksnes novada pašvaldībā nav saņemti Vidzemes plānošanas reģiona nosacījumi. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 62.punktā tiek noteikts, ja institūcija noteiktajā termiņā nav sniegusi nosacījumus un atzinumu vai nav informējusi par 

atzinuma sniegšanas termiņa pagarinājumu, tiek pieņemts, ka tai nav publiskas intereses par attiecīgo plānošanas dokumentu. Ņemot to vērā, uzskatāms, ka Vidzemes plānošanas 

reģionam nav publiskas intereses par lokālplānojuma teritorijas turpmāko attīstību. 

- - 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Alūksnes novada domes 2018.gada 26.jūlija lēmumā par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, tā pielikuma ietvaros iekļautā darba uzdevuma 8.punktā noteikts, ka nosacījumi 

pieprasāmi arī no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Tomēr lokālplānojuma izstrādes ietvaros, precizējot normatīvajos aktos noteikto, nosacījumi netiek 

pieprasīti, bet, atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma (2011) 25.panta (3) daļai, Alūksnes novada pašvaldība Vides aizsardzības un reģionālajai attīstības ministrijai 

nosūtīs lēmumu par lokālplānojuma saistošo noteikumu apstiprināšanu tālākai šo noteikumu izvērtēšanai. 

- - 

AS “Latvijas valsts meži” 

20.11.2018. Nr. 4.1-2_093e_101_18_694 

1. Austrumvidzemes reģions neizvirza īpašus nosacījumus lokālplānojuma izstrādei. 
Reģions izvirza Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāju Kasparu Spirku kā 
kontaktpersonu lokālplānojuma izstrādes gaitā radušos jautājumu precizēšanai. 

1. Pieņemts zināšanai. Papildus norādāms, ka paskaidrojuma raksta 3.1. sadaļā 
"Teritorijas un tās tuvākās apkārtnes zemes piederība un saimnieciskā 
darbība" atzīmēts, ka, saskaņā ar vienošanos starp akciju sabiedrību 
"Latvijas valsts meži" un Aizsardzības ministriju, gadījumā, ja mežu teritorijas 
vairs netiks izmantotas valsts aizsardzības vajadzībām, tajās atjaunojama 
mežsaimnieciskā izmantošana, kas saglabājama kā alternatīvais zemes 
izmantošanas veids. 

 


