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IEVADS 
 

Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam tika apstiprināts 2015.gada 27.augustā 
(Saistošie noteikumi Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”). 

Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu (turpmāk – teritorijas 
plānojuma grozījumi) izstrāde tika uzsākta ar Alūksnes novada domes 2020.gada 29. oktobra lēmumu 
Nr.270 “Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015-2027. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un 
darba uzdevuma apstiprināšanu”. 

Teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem 
Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 
13.04.2013. noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi”.  

Saskaņā ar 2004.gada 23.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams 
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” III daļu, notika konsultācijas ar Valsts vides dienestu, 
Veselības inspekciju un Dabas aizsardzības pārvaldi. Kā rezultātā Vides pārraudzības valsts birojam tika 
lūgts izvērtēt nepieciešamību pēc ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūras. Saskaņā ar Vides 
pārraudzības valsts biroja 27.01.2021. lēmumu Nr. 4-02/8, teritorijas plānojuma grozījumiem netika 
piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. 

Teritorijas plānojuma grozījumi sastāv no - Paskaidrojuma raksta, Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem, un Izstrādes vadītāja ziņojuma par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 
grozījumu sagatavoto projektu. Grafiskās daļas kartes teritorijas plānojuma grozījumos netiek 
aktualizētas vai grozītas. Paskaidrojuma raksts ietver grozījumu pamatojumu un risinājumu aprakstu un 
tā atbilstību Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012.-2030.gadam. Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka prasības teritorijas izmantošanai katrā funkcionālajā zonā, 
kā arī apbūves parametrus un citas prasības. 

Teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta 2012. gadā, kad spēkā bija normatīvie akti, kas 
neparedzēja teritorijas plānojumu izstrādāt Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), 
kā arī spēkā nebija Ministru kabineta noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 
un apbūves noteikumi”, līdz ar to teritorijas plānojuma grozījumi (Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi) ir sagatavoti TAPIS, ņemot vērā minētos Ministru kabineta noteikumus Nr.240. Tā rezultātā 
būtiski mainās teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saturs un struktūra. 

Teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamība ir saistīta ar teritorijas plānojuma darbības 
termiņā konstatētajām nepilnībām teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Pašreizējie 
teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ietver virkni prasību, kas praksē 
netiek pielietoti vai neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī dublē citus normatīvos aktus, 
līdz ar to sagatavotie teritorijas plānojuma grozījumi novērš šīs nepilnības. 
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ATBILSTĪBA NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI 

Teritorijas plānojuma grozījumi ir saskaņā ar Alūksnes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2012. - 2030.gadam ilgtermiņa prioritātēm - konkurētspējīga un droša uzņēmējdarbība, droša, dabiska 
un pieejama vide dzīvošanai darbam un atpūtai. 

Teritorijas plānojuma grozījumi balstās uz Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem 
uzdevumiem: paaugstināt novada iedzīvotāju personisko atbildību par savu mājokli un dzīves vidi, 
nodrošināt ilgtspējīgu vides izmantošanu un attīstību un veicināt inovāciju izmantošanu. 

ATBILSTĪBA VIDZEMES ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi respektē un ir saskaņā ar Vidzemes 
plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 (turpmāk – reģiona stratēģija) noteikto: 

 
- Vidzemes attīstības centri sadarbībā ar Valku, Limbažiem, Madonu, Smilteni, Alūksni, Gulbeni un 

Balviem veido reģiona izaugsmei nepieciešamo kritisko masu, vienlaikus stiprinot Vidzemes 
reģiona pievilcīgumu un konkurētspēju. Attīstības centru savstarpējā sadarbība un papildinātība, 
zināšanu un pieredzes apmaiņa sekmē reģiona inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību, kā arī 
stiprina pārrobežu sadarbību ar Igauniju un Krievijas ziemeļrietumu reģioniem. 

- Papildus gan nacionālas, gan reģionālas nozīmes attīstības centros izaugsme jāvirza uz pievilcīgas 
un kvalitatīvas dzīves vides veidošanu, sekmējot darba vietu un plaša un daudzveidīga 
pakalpojumu klāsta nodrošināšanu pilsētu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. 

- Mērķtiecīga lauku un pilsētvides pievilcības veicināšana ir būtiska Vidzemes reģiona nākotnei − 
vietas pievilcība kļuvusi par galveno konkurētspējas pamatu. Reģiona attīstībā būtiska loma ir 
attīstības centriem - Valmierai, Cēsīm, Gulbenei, Valkai, Alūksnei, Madonai, Smiltenei, kuras ir 
kļuvušas par nozīmīgu instrumentu līdzsvarotas apdzīvojuma un ekonomiskās attīstības 
struktūras nodrošināšanā. Pilsētu un lauku mijiedarbības un sadarbības rezultātā ir izmantotas 
katras Vidzemes teritorijas īpašās priekšrocības (dabas, kultūras, ekonomiskā, sociālā potenciāla) 
un resursu izmantošana un kopīgu problēmu risināšana, tādejādi ir palielinātas pilsētu un lauku 
teritoriju attīstības iespējas, kā arī nodrošināta pakalpojumu un darba vietu pieejamība. 
 

Teritorijas plānojuma grozījumi ir saistīti ar ilgtermiņa prioritātēm – vietu pievilcība un ilgtspējīga 
ekonomika. Teritorijas plānojuma grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un plānotais 
funkcionālais zonējums respektē un nav pretrunā reģiona stratēģijai un tās telpiskajai perspektīvai. 
Ņemot vērā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nosacījumus, plānojuma grozījumu sagatavošanā ir 
radīti labāki priekšnosacījumi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU RISINĀJUMI 

Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2020. gada 19. oktobra lēmuma Nr.270 pielikumu “Darba 
uzdevums Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015-2027. gadam grozījumu izstrādei”, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumiem tika noteikti sekojoši uzdevumi: 
 

- izvērtēt prasības attiecībā uz funkcionālajām zonām, to apbūves parametriem, atļauto izmantošanu 
un citiem rādītājiem, ņemot vērā aktuālo sociāli ekonomisko situāciju un paredzamās nākotnes 
tendences; 
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- izvērtēt  un precizēt prasības, kas attiecas uz Alūksnes pilsētas vēsturisko centru,  tā aizsardzības 
zonu; 

- papildināt ar prasībām virszemes ūdeņiem; 
- noteikt prasības sezonālu un īslaicīgas lietošanas būvju izvietošanai;  
- izstrādāt un iekļaut prasības publisku objektu izvietošanai; 
- izvērtēt un precizēt prasības alternatīvās energoapgādes infrastruktūras izvietošanai; 
- izstrādāt prasības, kas iekļaujamas būvprojektos fasādēs pielietotajiem materiāliem, logu 

dalījumam, reklāmām, labiekārtojumam; 
- precizēt nosacījumus žogu būvniecībai; 
- noteikt prasības reljefa un augsnes virskārtas aizsardzībai, meliorācijas sistēmu saglabāšanai pilsētas 

un ciemu teritorijās; 
- precizēt prasības lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanai; 
- precizēt prasības labiekārtojumam un apstādījumiem apbūves teritorijās;  
- veikt nepieciešamos tehniska rakstura (redakcionālos) grozījumus; 
- pārskatīt un precizēt lietotos terminus; 
- papildināt ar informāciju par spēkā esošajiem lokālplānojumiem. 

 
Uzsākot izstrādāt teritorijas plānojumu, iedzīvotāji un uzņēmēji tika aicināti iesaistīties teritorijas 

plānojuma izstrādē, sniedzot savus priekšlikumus. Informācija par teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādi, galvenie uzdevumi, kā arī aicinājums iedzīvotājiem sniegt priekšlikumus tika publicēts Alūksnes 
novada informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” 2020. gada 5. novembrī (Nr.11), 2021. gada 
6. janvārī (Nr. 1) un 2021. gada 3. martā (Nr.3). Aicinājums izteikt priekšlikumus tika ievietots arī Alūksnes 
novada sociālajos tīklos 2020. gada 9. novembrī un 2021. gada 20. janvārī, kā arī pašvaldības mājaslapā: 
www.aluksne.lv   sadaļā “Noderīga informācija” un sadaļā “Teritorijas plānojums”. Kopumā rakstiskā 
formā tika saņemti 2 privātpersonu priekšlikumi un ieteikumi un 13 institūciju nosacījumi, kas iestrādāti 
plānojumā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Apbūves noteikumu grozījumi paredz respektēt un sekot 2018. gada 22. janvārī Davosā (Šveice) 
Eiropas kultūras ministru konferencē pieņemtajai Davosas deklarācijai. Tā deklarē būvkultūras principu, 
kas “aptver ikvienu cilvēka darbību, kas pārveido būvēto vidi. Tā attiecas uz esošām ēkām, kā arī jaunu 
ēku, infrastruktūras, publisko un privāto teritoriju un ainavu projektēšanu un izbūvi’’. Būvkultūra ir 
visapkārt un ietekmē sabiedrību, tāpēc ir katra indivīda un visas Eiropas jautājums. Deklarācijā norādīts, 
ka augstas kvalitātes būvkultūru var sasniegt, skaidri izsakot un konsekventi īstenojot centienus panākt 
augstu un visaptverošu kvalitāti attiecībā uz būvēto vidi. Tas nozīmē, ka augstas kvalitātes būvkultūra 
jāiestrādā plānošanas, projektēšanas un būvniecības tiesību normās kā pamata mērķis, kas ir obligāts 
visām zonām un visiem telpiski būtiskiem uzdevumiem un paredz godīgu iepirkumu procesu. Turpmākai 
apbūvei jānotiek saskaņā ar augstas kvalitātes standartiem un tajā jāņem vērā iepriekš pastāvošās 
īpašības. Un nedrīkst pieļaut, lai virsroku nevajadzīgi gūtu tīri ekonomiskas vai tehniskas intereses. 

Prasības reljefa un augsnes virskārtas aizsardzībai, meliorācijas sistēmu saglabāšanai apbūves 
noteikumu grozījumos netiek mainītas, bet tiek attiecīnātas arī uz pilsētas un ciemu teritorijām. 

Ūdeņu teritorijās, grozījumu ietvaros, definēti nosacījumi krastu nostiprināšanai nosakot, ka 
vietās kur publiskie ūdeņi robežojas ar privātu zemesgabalu krastu nostiprināšana pieļaujama tikai ar 
laukakmeņiem, kā arī definēta kārtība kādā izbūvējamas peldbūves publiskajos ūdeņos, pašvaldības 
īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajos ūdensobjektos. 
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Papildus nosacījumi sezonālu un īslaicīgas lietošanas būvju izvietošanai apbūves noteikumu 
grozījumos netika izvirzīti. Ņemot vērā esošās redakcijas redakcionālo precizēšanu, nav nepieciešams 
noteikt stingrākus ierobežojumus attiecībā uz šāda veida būvēm. 

Apbūves noteikumos papildināti jau esošie nosacījumi attiecībā uz žogu izbūvi, samazinot 
maksimālo žogu augstumu daļā Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra, kā arī nosakot aizliegumu pilsētas 
teritorijā tādu žogu izbūvei, kuri neiekļaujas pilsētvides ainavā - lauksaimniecības žogus, zedeņu žogus un 
stiepļu žogus, kur stieples diametrs ir mazāks par 3mm, skārda, betona plākšņu žogus, izņemot 
rūpnieciskās apbūves teritorijas. 

 

Prasības funkcionālajām zonām, to apbūves parametriem, atļauto izmantošanu 
 

Ņemot vērā, ka esošās redakcijas izstrāde tika uzsākta 2012. gadā, funkcionālo zonu galvenā un 
papildizimantošana tika precizēta saskaņā ar Ministru kabineta 13.04.2013. noteikumiem Nr.240 
“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”. Savrupmāju apbūves teritorijā 
pieļaujamais papildizmantošanas veids noteikts ne vairāk kā 50% no funkcionālai zonai noteiktā 
maksimālā apbūves blīvuma, tādā veidā iespējami nodalot publisko un privāto funkciju. 

Publiskās apbūves teritorijās noteikts minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs 10%, tādā veidā 
pilsētas un ciemu teritorijās sekmējot apstādījumu veidošanu un zaļās struktūras iespējamu saglabāšanu. 

Ņemot vērā aktuālo sociāli ekonomisko situāciju un šī brīža tendences, lauksaimniecības 
teritorijās pieļaujama divu savrupmāju (viensētu) būvniecība vienā zemes vienībā. Savukuārt Savrupmāju 
apbūves teritorijā ar indeksu DzS noteikts ierobežojums palīgēku skaitam. Šī brīža situācijā vērojams, ka 
savrupmājai paredzētas palīgēkas, nepārsniedzot apbūves blīvumu, netiek plānotas ilgtermiņā. Tā vietā 
dažādos laika posmos tiek izbūvētas daudzas, dažādas palīgēkas, kas nelabvēlīgi ietekmē pilsētvides 
kopējo ainavu, tā kļūst haotiska un nepārdomāta. Nosacījums izvirzīts ar mērķi, iedzīvotājiem veicot 
būvniecību, rūpīgāk pārdomāt savas šī brīža un nākotnes vajadzības un palīgēku lielumu jau sākotnēji 
projektēt ilgtermiņā. 
 

Prasības Alūksnes pilsētas vēsturiskajam centram, tā aizsardzības zonai 
 

Saskaņā ar  Alūksnes pilsētas telpiskās attīstības vīziju Alūksnes pilsētā kā viena no 
nozīmīgākajām attīstāmajām teritorijām ir pilsētas vēsturiskais centrs. Ņemot vērā Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvaldes nosacījumus, plānojuma grozījumu sagatavošanā ir radīti labāki priekšnosacījumi 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. 

Apbūves noteikumi attiecībā uz pilsētbūvniecības pieminekli ir izstrādāti pamatojoties uz 
sekojošu izpēti: “Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgās pilsētvides apbūves 
arhitektoniskā apsekošana un teritorijas attīstības ieteikumi”, (izstrādātājs - SIA “Arhitekta L. Šmita 
darbnīca”). Dokumenta pamatā ir apjomīga vēsturisko apbūves dokumentu, karšu un fotoattēlu analīze 
par Alūksnes un tās vēsturiskās daļas apbūves veidošanos un attīstību un lauka pētījumi, kas veikti, 
apsekojot klātienē pilsētvidē minētās teritorijas, ielas un to apbūvi. Pilsētbūvniecības kontekstā vizuāli 
apsekoti arī pētījumā aptvertajās teritorijās esošie vietējās un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi. 
Balstoties uz vizuālu novērtējumu, noteiktas pilsētas ainavu degradējošas ēkas, ēku daļas, apstādījumi, 
labiekārtojuma elementi un definēti ieteikumi, kas iekļaujami apbūves noteikumos. 

Sākotnējā apbūves noteikumu redakcijā jau ir izvirzīti nosacījumi, kas ir vērsti ar mērķi saglabāt 
pilsētas vēsturisko centru, tā siluetu. Lai pilsētas vēsturiskais centrs tiktu saglabāts kā vienots 
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arhitektūras ansamblis, grozījumos, saskaņā ar vēsturisko izpēti, papildus ietverti nosacījumi jumtu 
risinājumiem, logailu dalījumiem, kā arī fasāžu tonālajiem risinājumiem, žogiem, kā arī reklāmām. Veicot 
izpēti pilsētas vēsturiskajā centrā identificētas arī kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas. Šīm ēkām saglabājamas 
vēsturiskās fasādes detaļas. 
 

Prasības publisku objektu izvietošanai 
 

Apbūves noteikumu grozījumu ietvaros precizēti nosacījumi publisku un pakalpojumu objektu 
izveidei esošās daudzdzīvokļu ēkās. Ņemot vērā, ka daudzas pilsētā un ciemos esošās daudzdzīvokļu ēkas 
sākotnēji nav projektētas ar atsevišķām ieejām publiskai funkcijai vai pakalpojumu sniegšanai, grozījumi 
nosaka, ka šādos gadījumos jaunas kāpnes un ieejas nav pieļaujams izbūvēt. Šobrīd vērojams, ka ēkās, 
kur šādas ieejas pakalpojumu sniegšanai ir uzbūvētas, to arhitektoniskais veidols ir dažāds, tās veidotas 
dažādos laika posmos un materiālos. Šādi risinājumi izjauc ēkas vienoto tēlu, pasliktina pilsētvides 
ainavu. Jāuzsver, ka pakalpojumu sniegšana daudzdzīvokļu ēkās netiek ierobežota. 

 

Prasības alternatīvās energoapgādes infrastruktūras izvietošanai 
 

Ņemot vērā šī brīža strauji augošās tendences dažādu energoapgādes risinājumu pielietošanā 
gan privātās mājsaimniecības gan ražošanas objektus, grozījumu ietvarā ir precizēti nosacījumi 
alternatīvo energoapgādes risinājumu izveidei. Grozījumi paredz, ka saules paneļus un koletorus pilsētā 
un ciemu teritorijās atļauts izvietot ne tikai uz ēku jumtiem, bet arī brīvstāvoši, tajā pat laikā ierobežojot 
šādu paneļu uzstādīšanu lielos apjomos (neveidojot tos kā parkus). 

Precizēts nosacījums mazas jaudas vēja elektrostaciju izvietošanai pilsētās un ciemos,  ierobežota 
to izvietošana savrupmāju, mazstāvu un daudzstāvu apbūves teritorijās, mazinot iespējamo trokšņu 
piesārņojumu dzīvojamās zonās. 

Alūksnes pilsētas vēsturiskajā centrā, lai saglabātu pilsētbūvniecības pieminekļa saglabāšanu, 
saules paneļi un kolektori nav izvietojami uz ēku jumtiem ielas fasādē. 

 

Prasības fasādēs pielietotajiem materiāliem, logu dalījumam, reklāmām, labiekārtojumam 
 

Apbūves noteikumu grozījumi paredz nosacījumus esošo ēku logu dalījumu un proporciju 
saglabāšanai, jumtu tonālajiem risinājumiem, veicinot pilsētvides ainavas attīstību kā vienotu kopumu, 
veicinot augstas kvalitātes būvkultūru, kuras uzdevums ir radīt un uzturēt augstas kvalitātes būvēto vidi. 
Saskaņā ar 2018. gada Davosas deklarāciju šī kvalitāte sekmē būtiskākās sociālās vērtības, tādas kā dzīves 
kvalitātes, labklājības, sociālās saliedētības un sociālās integrācijas vairošana. Augstas kvalitātes 
būvkultūra nodrošina pieejamus, cienīgus mājokļus, tostarp, plaukstošas un apdzīvojamas apkaimes, un 
nodrošina apstākļus pozitīvas ekonomiskās pievienotās vērtības radīšanai. 

Ņemot vērā aizsargājamā ainavu apvidus “Veclaicene” (turpmāk – AAA “Veclaicene”) dabas 
aizsardzības plānā izvirzītos nosacījumus, grozījumos ir integrētas galvenās iezīmes ēku arhitektūrai, 
fasāžu tonālajiem risinājumiem, jumtu konfigurācijai un logu dalījumam AAA “Veclaicene” teritorijas 
apbūvei.  
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Prasības lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanai 
  

Teritorijas plānojuma grozījumi precizē, jau šobrīd izvirzītās prasības lauksaimniecības zemju 
apmežošanai. Ņemot vērā, ka Alūksnes novadā pārsvarā dominē tieši meži, ir būtiski saglabāt 
lauksaimniecības zemes, tādā veidā arī teritorijas bioloģisko daudzveidību un ģeoloģisko mantojumu 
(reto un aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu atradnes, bioloģiski augstvērtīgās pļavas). 

 

Prasības labiekārtojumam un apstādījumiem apbūves teritorijās 
 

 Apbūves noteikumu grozījumos ietverti nosacījumi atkritumu konteineru novietņu izveidei, to 
vizuālajiem risinājumiem publiskās un daudzdzīvokļu apbūves teritorijās. Risinājumus kā piemēru var 
pielietot arī savrupmāju apbūves teritorijās, bet tie šajās apbūves zonās nav obligāti, jo šobrīd 
savrupmājās nav vairāk par vienu atkritumu konteineru. 

Definētas prasības apstādījumu un koku aizsardzībai būvdarbu laikā, jaunu koku stādījumi 
veidošanai. Šīs prasības attiecas uz visiem esošiem kokiem, kuri atrodas pašvaldības īpašumos, t.sk. 
tiesiskajā valdījumā esošajos īpašumos. 



ALŪKSNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2015.-2027.GADAM GROZĪJUMI 
 

SPĒKĀ ESOŠĀ TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZVĒRTĒJUMS 
 

Saskaņā ar teritorijas plānojuma grozījumu darba uzdevumu ir izvērtēti līdzšinējie teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi un to piemērošana praksē. Tā rezultātā sagatavoti jauni teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi. Izvērtējot līdzšinējos teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumus secināts, ka liela daļa iekļauto normu dublē citus normatīvos aktus, kas ir 
pretrunā 03.03.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 
noteikumi” 3.punktam, kas nosaka, ka normatīvā akta projektā neietver normas, kas dublē augstāka vai 
tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu. Grozījumu risinājumi 
paredz izslēgt no teritorijas apbūves noteikumiem nosacījumus, kas dublē citus normatīvos aktus, tajos 
noteiktās normas. 

Ņemot vērā to, ka kopš 30.04.2013. ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.240 „Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, un plānošanas dokumenti tiek izstrādāti 
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). Ņemot vērā aktuālos normatīvos aktus, 
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas vidē pilnībā ir pārstrādāta plānošanas dokumenta 
teksta daļa (teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) un to struktūra. Apbūves noteikumi iespēju 
robežās tika veidoti, saglabājot pēctecības principu un strukturējot tos atbilstoši augstākminētajam 
normatīvam. 

Alūksnes novada teritorijā nav spēkā esošo detāplānojumu. Ņemot vērā, ka apbūves noteikumu 
grozījumi neparedz grafiskās daļas precizēšanu vai izmaiņas tajā, lokāplānojumi netiek integrēti teritorijas 
plānojuma grozījumos, un tie tiek saglabāti kā atsevišķi apstiprināti saistošie noteikumi. Papildus 
Apbūves noteikumu nodaļā „noteikumu lietošana” ir integrēti šobrīd apstrināti un spēkā esošie 
lokāplānojumi: 

- Lokālplānojuma teritorijā Pils ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā (apstiprināts ar Alūksnes novada 
domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr. 269 un pie tā izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 
22/2020 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, 
nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā”) ievēro minētajā lokālplānojumā 
noteikto. 

- Lokālplānojuma teritorijā “Lāčusils”, Alūksnes novadā (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 
2019.gada 25.aprīļa lēmumu Nr. 100 un pie tā izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2019 
“Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.- 2027.gadam, poligonā 
“Lāčusils”, Alūksnes novadā”) ievēro minētajā lokālplānojumā noteikto. 

- Lokālplānojuma teritorijā Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, Alūksnes novadā (apstiprināts ar Alūksnes 
novada domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr. 406 un pie tā izdotajiem saistošajiem 
noteikumiem Nr. 17/2018 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 
2015. -2027. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads”) 
ievēro minētajā lokālplānojumā noteikto. 


