
Lokālplānojuma izstrādes konteksts

Latvijas pašvaldībām nākamgad būs iespēja pretendēt finansējumam ģimeniskai videi pietuvinātas 
ilgstošas aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai pensijas vecuma iedzīvotājiem. Alūksnes novada 
pašvaldība apsver senioru ciemata izveides iespēju Ošu ielas apkārtnē, teritorijā starp slimnīcu un 
esošo sociālās aprūpes centru “Alūksne”, pašvaldībai piederošajos neapbūvētajos zemes gabalos 
Ošu ielā 5, 3A un 3B ar kopējo teritorijas platību ~5 ha.

Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna projekta finansējums būs pare-
dzēts jaunu, vidē integrētu ģimenes tipa māju izbūvei, nodrošinot visas nepieciešamās vides 
pieejamības prasības. Labklājības ministrijas paspārnē tiek izstrādāts tipveida būvprojekts, ko paš-
valdības, izpildot citus projekta atlases kritērijus, varēs pielāgot izvēlētajā teritorijā.

Lai stiprinātu Alūksnes konkurētspēju citu pašvaldību vidū un projekts būtu augstas gatavības 
stadijā, kopš šī gada maija notiek lokālplānojuma izstrāde. Publiskās infrastruktūras attīstības iespē-
jas tiek plānotas plašākā apkārtnē, ietverot arī blakus esošos privātīpašumus Ošu ielā 3 un Peldu 
ielā 5A (kopējā lokālplānojuma teritorijas platība ir ~30 ha). Šo zemju īpašnieki un attīstītāji pauduši 
ieinteresētību jaunu mājokļu attīstībai, sadarbību infrastruktūras (ielas, centralizētās inženiertehnis-
kās apgādes tīkli) izplānošanā un īstenošanā.

Attīstības ieceres

Lokālplānojuma teritorijā tiek paredzētas iespējas dažādu dzīvojamo ēku apbūves īstenošanai 
(savrupmāju, dvīņu māju, rindu māju, īres kotedžu, mazstāvu (“puduru tipa”) daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju u.tml.), ar mērķi sekmēt pieejamu mājokļu izbūves iespējas dažādu jaunveidojamo 
zemes vienību platību izvēlē.

Plānotajā senioru ciematā pie Ošu ielas apbūvi plānots izkārtot teritorijas vidusdaļā, aizmugures 
frontē aiz esošās Ošu ielas savrupmāju apbūves, piekļuvi organizējot no jaunveidojamās ielas un 
esošā piebraucamā ceļa uz dzīvnieku patversmi “Astes un ūsas”. Labklājības ministrijas izstrādātā 
tipveida projekta risinājums paredz aprūpes pakalpojumiem specifiski pielāgotas ēkas 
moduli (vienas ēkas platība ~560 m², apbūves laukums ~800 m², vienu šādu ēku paredzot 12 
klientu (senioru) dzīvesvietas apstākļu nodrošināšanai), 1. apbūves kārtā īstenojot līdz četru ēku 
apbūves kompleksu.

Apbūves iespējas privātajos zemes gabalos Ošu ielā 3 un Peldu ielā 5A tiek plānotas, ņemot vērā 
būvniecībai labvēlīgākos reljefa un grunts apstākļus. Peldu ielas 5A zemes gabalā plānota apbūve 
gar esošo Peldu ielu un turpinājumā ziemeļu virzienā, ar savrupmāju, dvīņu māju vai rindu 
māju izvēles iespējām uz salīdzinoši nelieliem apbūves gabaliem, paugurainākajā un ainaviski 
pievilcīgākajā teritorijas daļā paredzot retinātāku apbūvi lielākos apbūves gabalos. Ošu ielas 3 
zemes gabalā apbūves iespējas prioritāri tiek paredzētas ziemeļu daļā, savukārt centrālajā un dien-
vidu daļā, ņemot vērā neviendabīgos grunts un mitruma apstākļus, prioritāri veicami meliorācijas 
sistēmu sakārtošanas (vai pārbūves) darbi, tostarp izvērtējot piemērotākos ainavas uzlabošanas 
risinājumus (dīķu, mikroreljefa izveidi). Viens no attīstības scenārijiem ir īres kotedžu apbūve.

Funkcionālais zonējums

Ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās funkcionālo zonu un atļauto izmantošanas veidu 
kopumu izvēles, lokālplānojuma teritorijas apbūvei izmantojamajā daļā izvēlēts vienots Mazstāvu 
dzīvojamās apbūves zonējums (DzM1), kas nodrošina maksimāli elastīgu dažādas tipoloģijas 
mājokļu apbūves īstenošanu (savrupmājas, dvīņu mājas, rindu mājas, mazstāvu daudzdzīvokļu 
dzīvojamie nami), kā arī publisko pakalpojumu objektu apbūves izvēles iespēju.

Savrupmāju apbūves (DzS3) zonējums noteikts divās teritorijās pie Peldu ielas, kur vienā gadī-
jumā ir jau esoša savrupmāja (Peldu iela 12), bet otrā – teritorija ir vairāk funkcionāli saistīta ar blakus 
esošu savrupmāju.

Dabas un apstādījumu teritoriju zona (DA2) ir pārmantota atbilstoši līdzšinējam teritorijas 
plānojumam, grozot zonējuma robežas Peldu ielas 5A zemes vienībā, ņemot vērā dabiskos apstāk-
ļos (saglabājot un paplašinot kā neapbūvējamu teritoriju starp Miera ielas esošo apbūvi un Jauna-
jiem kapiem, apbūves iespējas paredzot Peldu ielas turpinājumā ziemeļu virzienā).

Plānoto ielu teritorijas, ietverot potenciālos inženiertīklus, grunts un lietus ūdeņu novadīšanai 
nepieciešamos koridorus ielu sarkano līniju ietvaros, iekļautas Transporta infrastruktūras (TR2) 
zonējumā.

Teritorijas ar īpašiem noteikumiem TIN14 – noteiktas iekškvartāla savienojumiem/inženierko-
munikāciju rezerves koridoriem. Funkcionalitāte konkretizējama tālākajā būvprojektēšanas procesā.

Teritorija ar īpašiem noteikumiem TIN15 – rezervēta gadījumam, ja siltumapgādes nodrošinā-
šanai lokālplānojuma teritorijā tiek pieņemts lēmums par lokāla energoapgādes objekta (katlu 
mājas) izbūvi.

Teritorija ar īpašiem noteikumiem TIN16 (teritorija pie Ošu ielas, starp esošo Alūksnes slimnīcas 
zemes vienību un plānoto jaunveidojamās ielas pieslēgumu pie Ošu ielas) – rezervēta slimnīcas 
attīstībai, gadījumam, ja tālākā perspektīvā nepieciešama slimnīcas infrastruktūras paplašināšana 
(autostāvlaukuma izveide vai tml.). Risinājums precizējams līdztekus senioru ciemata projekta īste-
nošanai.

Satiksmes organizācija un inženiertehniskā apgāde

Lokālplānojuma risinājumā paredzēts izbūvēt Peldu un Ošu ielu lokveida savienojumu. Iela 
paredzēta publiskai lietošanai, atbilstoši vietējās nozīmes ielas (E) kategorijai ar ielas atzariem atse-
višķu apbūves kvartālu un jaunveidojamo zemes vienību piekļuvei. Plānotā iela paredzēta maksi-
māli “mierinātai” satiksmei – ar optimizētu brauktuves platumu (3,5 m) un izmaiņas vietu “kaba-
tām”, viena līmeņa ielas telpu automašīnām, gājējiem un velobraucējiem, paredzot prioritāti mazāk 
aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem (satiksmes kustības ātruma ierobežojums 20-30 km/h 
atbilstoši dzīvojamai zonai, piepacelti krustojumi, “guļošie policisti” u.tml.).

Plānotās savienojošās ielas sarkano līniju koridors atsevišķos ielas posmos var būt mainīgs (robežās 
no 13 m līdz 23 m), ņemot vērā centralizēto inženierkomunikāciju izvietojumu, to diametrus un 
savstarpēji pieļaujamos attālumus, meliorācijas apstākļus, slēgto lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu, 
ievalku vai grāvju nepieciešamību.

Iekškvartāla savienojumiem – piebraucamajiem ceļiem, rezerves inženierkomunikāciju koridoriem, 
gājēju savienojumiem u.tml. – papildus tiek rezervētas neapbūvējamas ārtelpas joslas, kuru konfi-
gurācija un katra konkrētā savienojuma funkcionalitāte tiks konkretizēta tālākajā būvprojektēšanas 
stadijā.

Lokālplānojuma teritorijas inženiertehniskajai apgādei paredzētas iespējas visu nepieciešamo 
inženiertīklu izbūvei (elektroapgāde, centralizētā ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija, ielu 
apgaismojums, centralizēta siltumapgāde). Piemērotākais siltumapgādes risinājums (jauna, videi 
draudzīga kurināmā katlumāja lokālplānojuma teritorijā vai pieslēguma izveide esošajiem pilsētas 
centralizētajiem tīkliem) tiks konkretizēts tālākajā lokālplānojuma īstenošanas procesā, veicot deta-
lizētu tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi.

Lokālplānojuma īstenošana

Lokālplānojumu īsteno, izstrādājot tālākos būvprojektus. Lokālplānojums īstenojams pa kārtām, 
īstenošanas secību nosakot būvniecības ieceres dokumentācijā. Ēku būvdarbi uzsākami pēc vai 
līdztekus nepieciešamās infrastruktūras izbūvei. Zemes vienību sadalei tiks izstrādāti atsevišķi 
zemes ierīcības projekti normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Lokālplānojuma risinājuma pamatojums, pamatnosacījumi turpmākai projektēšanai un lokālplā-
nojuma īstenošanai pilnā apjomā izklāstīti lokālplānojuma sastāvā iekļautajā dokumentācijā 
(Paskaidrojuma raksts, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, grafiskās daļas kartes – “Teri-
torijas esošā izmantošana un esošie izmantošanas aprobežojumi”, “Teritorijas funkcionālais zonē-
jums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi”, “Sarkano līniju plāns”, “Ielu šķērsprofili”, 
“Zemes īpašumu robežu izmaiņu priekšlikums”, “Apbūves izvietojuma priekšlikums” –, pielikumi un 
izpētes) – skatīt ģeoportālā geolatvija.lv un www.aluksne.lv.

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 29. septembra lēmumu (Nr. 347, 
protokols Nr. 22, 9. p.) „Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 
2015.-2027. gadam, 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai”, lokālplānojuma redakcija nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: grozīt Alūksnes novada Teritorijas plānojumu 
2015.-2027. gadam teritorijā, ietverot nekustamos īpašumus Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu 
ielā 5, Ošu ielā 3A, Ošu ielā 3B, nodrošinot priekšnoteikumus teritoriju ilgtspējīgai un ekono-
miski pamatotai izmantošanai dzīvojamās funkcijas un pakalpojumu objektu attīstības 
iespējām, kompleksas infrastruktūras (ielu tīkls, centralizētās inženiertehniskās apgādes 
iespējas), publiskās ārtelpas un labiekārtojuma izveidei.

Lokālplānojuma ierosinātāji: nekustamo īpašumu Peldu ielā 5A un Ošu ielā 3 īpašnieki, 
Alūksnes novada pašvaldība.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “Grupa93”, Torņa ielā 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 27 373 939, 
e-pasts info@g93.lv.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas – no 2022. gada 11. oktobra līdz 
8. novembrim.

Publiskās apspriešanas ietvaros ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties:
- pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā “Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/ 
Aktuālās apspriešanas”;
- valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīs-
tības plānošana”, saite https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23511;
- izdruku formātā Alūksnes novada pašvaldībā – Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, 300. kabinetā, darba dienās pašvaldības darba laikā, iepriekš vienojoties par 
apmeklējuma laiku. Kontaktpersona – Aivita Māsēna, e-pasts aivita.masena@aluksne.lv, 
tālr. 26 606 818.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:
- klātienē, 20. oktobrī plkst. 17.30 Alūksnes novada pašvaldības administrācijas 
ēkas Lielajā zālē, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā. Īpaši aicināti lokālplānojuma 
teritorijas pierobežnieki!
- attālinātā, video konferences formātā Zoom platformā, 2. novembrī plkst. 17.00, 
interesentiem iepriekš piesakoties e-pastā info@g93.lv piekļuves saites saņemšanai.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2022. gada 8. novembrim (ieskaitot) var 
iesniegt:

- nosūtot elektroniski Alūksnes novada pašvaldībai uz e-pasta adresi dome@ aluksne.lv, 
vai nosūtot pa pastu uz adresi Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301;
- valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīs-
tības plānošana”, ielogojoties ar portāla Latvija.lv kontu.

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar pro-
jekta izstrādes vadītāju Aivitu Māsēnu, e-pasts aivita.masena@ aluksne.lv, tālr. 26 606 818, vai 
lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” pārstāvi Sarmīti Lesiņu, e-pasts sarmite@g93.lv, 
tālr. 29 171 134.

Satiksmes organizācijas plāns

Senioru ciemata vizualizācija. Autori – VSIA „Šampētera nams”

Ošu ielas 3 un Peldu ielas 5A teritoriju vizualizācijas.
Autori – SIA „MARK arhitekti”

FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS APBŪVES IZVIETOJUMA PRIEKŠLIKUMS

Lokālplānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma iekļaušanās
spēkā esošajā Alūksnes novada teritorijas plānojumā

Funkcionālais zonējums lokālplānojuma teritorijā un tās apkārtnē
saskaņā ar spēkā esošo Alūksnes novada teritorijas plānojumu
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