




1.tabula 

APKOPOJUMS PAR SAŅEMTAJIEM INSTITŪCIJU ATZINUMIEM  

Nosacījumi Komentāri par atzinuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu 
Dabas aizsardzības pārvalde  
14.03.2019. Nr.4.8/1283/2019-N 

1. Lokālplānojums ir izstrādāts atbilstoši Administrācijas 29.08.2018. izsniegtajiem 
nosacījumiem. 

2. Lokālplānojumam ir pievienots sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta 
atzinums Nr. SE120-2019/1, kur 1.un 2.grafiskā pielikuma kartēs ir attēloti konstatētie 
īpaši aizsargājamie biotopi lokālplānojuma teritorijā. 

3. Lūdzu, attēlot lokālplānojuma grafiskajā daļā eksperta atzinumā norādītos īpaši 
aizsargājamos biotopus un iespēju robežās ņemt vērā eksperta atzinumā sniegtās 
rekomendācijas. 

4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk - TIAN) 30.punkta saturu, 
Meža apsaimniekošana atļauta atbilstoši normatīvo aktu prasībām par īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu aizsardzību un apsaimniekošanu, 
attiecināt arī uz teritorijām ar īpašiem noteikumiem (TIN11) un iekļaut TIAN 
5.1.1.nodaļā. 

1. Labojumus nav nepieciešams veikt.  

2. Labojumus nav nepieciešams veikt.  

3. Kartes pārskatāmības dēļ kartē "Funkcionālais 
zonējums un aizsargjoslas" informācija par īpaši 
aizsargājamiem biotopiem netiks iekļauta. Sertificēta 
sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums 
nr. Se120-2019/1 pilnā apjomā tiks pievienots 
lokālplānojuma redakcijai. 

4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
5.1.1.nodaļa tiks papildināta, iekļaujot tajā papildus 
35.punktu „Meža apsaimniekošana atļauta atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām par īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju un mikroliegumu aizsardzību un 
apsaimniekošanu”. 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 
19.02.2019 Nr.88/7/1-11 

1. Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. 
oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem”. 

2. Aģentūras sniegtie nosacījumi attiecībā uz nepieciešamās informācijas iekļaušanu par 
valsts ģeodēziskā tīkla punktiem ir ievēroti.  

3. Tomēr vēršam uzmanību, ka paskaidrojuma raksta 17. lpp atkāpē par ģeodēziskā tīkla 
punktiem ir pieļautas 2 (divas) gramatikas kļūdas. Lūdzam 17. lpp pirmspēdējās 
atkāpes pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: “Papildus atzīmējams, ka lokālplānojuma 
teritorijā, kā to savos 2018.gada 6.augusta nosacījumos lokālplānojuma izstrādei norāda 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, neatrodas neviens valsts ģeodēziskā tīkla 
punkts”. 

1. Labojumus nav nepieciešams veikt.  

2. Labojumus nav nepieciešams veikt.  

3. Paskaidrojuma raksta sadaļa 3.2. „Satiksmes 
infrastruktūra un teritorijas nodrošinājums ar 
inženierkomunikācijām” tiks precizēta, novēršot 
gramatikas kļūdas.  



Akciju sabiedrība “Sadales tīkls”  
19.02.2019. Nr.30AT40-05/112 

1. AS "Sadales tīkls" nav iebildumu par Alūksnes novada pašvaldības izstrādātā 
lokālplānojuma pirmajai redakcijai, nekustamajam īpašumam poligonam “Lāčusils”, 
Alūksnes novads (zemes kadastra apzīmējumi Nr. 36420080016, 36420080015, 
36420080070, 36420080072, 36420080075, 36420040063, 36420080048, 
36420030011, 36520030137), atkaitot sadaļu "Funkcionālais zonējums un 
aizsargjoslas". Izpētot esošo situāciju, konstatēts, ka minētajā sadaļā nav informācijas 
par esošo AS “Sadales tīkls” 0,4kV gaisvadu līnijas aizsargjoslu, kas šķērso / 
tuvojas zemes vienības Alūksnes novadā (zemes kadastra apzīmējums Nr. 
36420080048). 

1. Mēroga noteiktības dēļ aizsargjoslu ap 0,4kV gaisvadu 
līniju kartē "Funkcionālais zonējums un aizsargjoslas" 
nav iespējams attēlot. Minētajā kartē ir dota atsauce, 
norādot, ka mēroga noteiktības dēļ kartē netiek 
attēlotas aizsargjoslas ar platumu līdz 10 metriem. 
Informācija par esošo AS “Sadales tīkls” 0,4kV 
gaisvadu līniju tiks iekļauta paskaidrojuma raksta 
sadaļā 3.2. “Satiksmes infrastruktūra un teritorijas 
nodrošinājums ar inženierkomunikācijām”, papildinot 
9.attēlu „Satiksmes infrastruktūra un teritorijas 
nodrošinājums ar inženierkomunikācijām”. 

Veselības inspekcija  
Nr. 4.6.3.-1./4420/ 

1. Inspekcijai nav iebildumu par veiktajām izmaiņām lokālplānojumā, un Inspekcija 
piekrīt šobrīd spēkā esošajai redakcijai. 

1. Labojumus nav nepieciešams veikt.  

  

Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde 
04.03.2019., Nr. 6.5.-08/312 

1. Izvērtētā Lokālplānojuma pirmā redakcija kopumā nav pretrunā ar Pārvaldes 2018. 
gada 23. augusta izdoto nosacījumu Nr.6.5.-07/1041 prasībām. Tā kā saskaņā ar 
Lēmumu Nr.6 visa poligona teritorija ir noteikta par teritoriju ar īpašiem noteikumiem, 
Pārvalde saskaņo Lokāplānojuma poligonam “Lāčusils” pirmo redakciju. 

1.  Labojumus nav nepieciešams veikt.  

SIA “Lattelecom”  
22.02.2019 Nr. PN-27707 

1. Atbildot uz Jūsu  13.02.2019 Nr. ANP/1-40/19/320 iesniegumu informējam, ka SIA 
Lattelecom ir izskatījis lokālplānojumu poligonam “Lāčusils”, Alūksnes novads no 
elektronisko sakaru tīklu attīstības viedokļa un sniedz tam pozitīvu atzinumu. 

1. Labojumus nav nepieciešams veikt. 



VSIA „ZM Nekustamie īpašumi” Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļa  
15.02.2019 Nr.V-1-12/60 

1. VSIA “ZM nekustamie īpašumi” pārraudzībā, Alūksnes novada Alsviķu un Ilzenes 
pagastos, lokālplānojuma teritorijas poligonā “Lāčusils’’, neatrodas meliorācijas 
sistēmas, tādēļ nav iebildumu pret lokālplānojuma jauno redakciju. 

1. Labojumus nav nepieciešams veikt. 

Vidzemes plānošanas reģions  
06.03.2019. Nr. 2.1/ 154 

1. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 33. punktā noteiktajam lokālplānojumu izstrādā 
pamatojoties uz pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un teritorijas plānojumu. 
Pamatojoties uz iepriekšminēto, lūdzam papildināt 5. nodaļu ar lokālplānojuma 
risinājuma atbilstību Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas telpiskās 
attīstības perspektīvai.  

2. Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 9.panta ceturto daļu, vietēja līmeņa 
attīstības plānošanas dokumenti ir hierarhiski pakārtoti reģionāla līmeņa attīstības 
plānošanas dokumentiem. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādā, ievērojot 
reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, saskaņā ar Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 23.panta pirmās daļas prasībām. Ņemot vērā iepriekšminēto, 
lūdzam papildināt paskaidrojuma raksta 5. nodaļu ar lokālplānojuma risinājumu 
atbilstību Vidzemes plānošanas reģiona IAS 2030 telpiskās attīstības perspektīvai 
un definētajām vadlīnijām tiktāl, cik tas attiecas uz lokālplānojuma izstrādes 
teritoriju. 

1. Paskaidrojuma raksta 5. nodaļa „Lokālplānojuma 
risinājumu atbilstība Alūksnes novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijai 2012.gadam – 2030.gadam un 
nacionāla līmeņa politikas plānošanas dokumentiem” 
tiks papildināta, iekļaujot informāciju par 
lokālplānojuma risinājumu atbilstību Alūksnes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas telpiskās 
attīstības perspektīvai. 

2. Paskaidrojuma raksta 5. nodaļa „Lokālplānojuma 
risinājumu atbilstība Alūksnes novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijai 2012.gadam – 2030.gadam un 
nacionāla līmeņa politikas plānošanas dokumentiem” 
tiks papildināta, iekļaujot informāciju par 
lokālplānojuma risinājumu atbilstību Vidzemes 
plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 
2030. 

AS “Latvijas valsts meži”  
01.03.2019. Nr. 4.1-2_023t_101_19_152 

1. Austrumvidzemes reģions nenosaka īpašus nosacījumus lokālplānojuma izstrādei. 1. Labojumus nav nepieciešams veikt. 

 

 


