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Alūksnes Novada Vēstis

Alūksnes novada Valsts un pašvaldības 
vienotais Klientu apkalpošanas centrs

Sakarā ar ārkārtējo situāciju, kas pagarināta līdz 7. februārim, Alūksnes 
novada Valsts un pašvaldības vienotais Klientu apkalpošanas centrs pa-
kalpojumus turpina sniegt attālināti vai klientus pieņemot pēc iepriekšēja 
pieraksta.
Kase, kas atrodas Klientu apkalpošanas centra telpās, ārkārtējās situā-
cijas laikā ir slēgta, aicinām maksājumus veikt, izmantojot kredītiestāžu 
internetbankas.

 Tālruņi saziņai Klientu apkalpošanas centrā 64381496 vai 66954904, 
e-pasts: aluksne@pakalpojumucentri.lv.

 Iesniegumu Alūksnes novada pašvaldībai var iesniegt:
- elektroniski www.latvija.lv e-pakalpojumā “Iesniegums iestādei”,
- ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot 
uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv vai dome@aluksne.lv, vai 
izmantojot personas e-adresi,
- nosūtot pa pastu uz adresi Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, 
LV-4301,
- iemetot slēgtā pastkastē pašvaldības administratīvās ēkas 1. stāva foajē 
pie Klientu apkalpošanas centra.

Pašvaldība 
izsludina konkursu
 Alūksnes novada 
pašvaldība izsludina 
konkursu par uzņēmējdarbībai 
piemērota zemes gabala 
apbūves tiesību Alūksnes 
novada administratīvajā 
teritorijā Alūksnes novada 
pašvaldības plānoto pro-
jekta ideju iecerēm Eiropas 
Savienības fondu darbības 
programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā 
atbalsta mērķa 
“Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās 
teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības 
programmām” ietvaros.

 Apbūves tiesībai 
piedāvātais zemes gabals 
(zemes gabala daļa) atbilst 
šādiem parametriem:
1) zemes gabals ir 
piemērots ražošanas ēkas līdz 
1000 m2 platībā būvniecībai;
2) tas ir izmantojams plānotajai 
apbūvei atbilstoši atļautajam 
izmantošanas mērķim saskaņā 
ar teritorijas plānojumu;
3) tam ir vai var tikt izveidota 

piekļuve no valsts vai 
pašvaldības ceļa ne tālāk 
kā 300 m;
4) zemes gabalā vai 
īpašumos, ar ko tas robežojas, 
ir attīstīta vai ir potenciāla 
iespēja attīstīt uzņēmējdarbību;
5) zemes gabals vai tā daļa, 
kas tiek piedāvāta apbūvei, ir 
bez esošām ēkām vai zemes 
īpašnieks apņemas 
zemes gabalu atbrīvot;
6) pieļaujamais apbūves 
augstums ne mazāk kā 6 m;
7) nav tāda apgrūtinājuma, 
kas var būt šķērslis būvniecībai 
(tajā skaitā - nav aizsargājamu 
koku, kas ietekmē apbūves 
laukumu, u. tml.).

 Apbūves termiņš: 
30 (trīsdesmit) gadi. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Konkursa 
pieteikumu iesniegšana līdz 
15.01.2021. plkst. 14.00 
Alūksnes novada Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā 
1. stāvā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā.

Pašvaldība aicina izteikt 
priekšlikumus novada 
apbūves noteikumiem

  Pagājušā gada oktobrī 
Alūksnes novada domes 
deputāti pieņēma lēmumu 
uzsākt grozījumu izstrādi 
novada teritorijas plānojuma 
sastāvdaļā – teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos, tādēļ pašvaldība 
aicina iedzīvotājus, 
uzņēmumus un organizācijas 
iesniegt priekšlikumus.

 Galvenais grozījumu izstrādes 
mērķis ir panākt, lai ar šī 
dokumenta palīdzību novada 
teritorijā uzlabotos kopējā 
būvniecības vizuālā un ainaviskā 
kvalitāte, lai veidotos sakopts un 
pievilcīgs pilsētas un ciemu tēls. 
Izstrādājot grozījumus, plānots 
stiprināt būvniecības disciplīnu 
un nākotnē pieturēties pie 
noteiktas un stingrākas 
teritorijas izmantošanas un 
apbūves kārtības.

 Noteikumos nepieciešams 
novērst pretrunas un nepilnības 
attiecībā uz konkrētu prasību 
regulējumu, kā arī izvērtēt 
un aktualizēt šo dokumentu 
saskaņā ar veiktajām izmaiņām 
normatīvajos aktos ar augstāku 
juridisko spēku.

 Teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādi vada Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Dzintars Adlers, 
un pie šī procesa strādā ar 
domes priekšsēdētāja rīkojumu 
apstiprināta darba grupa. 
Pašvaldība grozījumu izstrādē ir 
piesaistījusi arī nozares ekspertu, 
arhitektu Laimoni Šmitu Alūksnes 
pilsētas vēsturiskā centra un 
vēsturiski nozīmīgās 
pilsētvides apbūves 
arhitektoniskai apsekošanai un 
ieteikumu izstrādei teritorijas 
attīstīšanai.

 Ar teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumiem var 
iepazīties pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/Teritorijas 
plānojumi.

 Kādēļ iedzīvotājiem 
vajadzētu iesaistīties 
grozījumu izstrādē?
 Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi ir viens 
no svarīgākajiem attīstības 
plānošanas dokumentiem, 
kas nosaka, kā ir izmantojams 
jebkurš nekustamais īpašums, 
kāda veida nosacījumi jāievēro 
katras būvniecības ieceres 
gadījumā, veicot projektēšanu, 
būvniecību, pārbūvi, 
atjaunošanu, restaurāciju un 
nojaukšanu vai arī plānojot 
jebkādu saimniecisko darbību. 
Tādēļ šis apjomīgais 

dokuments ir svarīgs katram 
– gan privātpersonām, gan 
uzņēmējiem.

 Būtiskas prasības, ko no-
saka minētais dokuments:
1) vispārīgos noteikumus 
teritoriju izmantošanai, 
tostarp, teritoriju atļauto 
un aizliegto izmantošanu, 
piekļuvi īpašumam un vides 
pieejamības nodrošināšanu, 
prasības dažādām darbībām 
ar zemesgabaliem - jaunveido-
jamu zemesgabalu minimālai 
platībai, apvienošanai, robežu 
pārkārtošanai;
2) prasības īpaši 
aizsargājamo 
teritoriju izmantošanai, 
kultūrvēsturisko objektu 

aizsardzībai, tostarp, pilsētas 
vēsturiskā centra apbūvei;
3) prasības lauku 
teritorijām, tostarp, prasības 
lauksaimniecības un meža 
zemēm, kam nepieciešama 
lietošanas kategorijas maiņa, 
meliorācijas ierīkošanai un 
saglabāšanai, derīgo izrakteņu 
ieguvei un karjeru veidošanai;
4) vispārīgos noteikumus 
teritorijas apbūvei, tostarp, 
prasības pagalmiem, būvju 
novietojumam un skaitam 
zemes vienībā, būvju 
augstumam, palīgēkām, 
ēku un būvju atjaunošanai 
un pārbūvei;

Turpinājums 6. lappusē

Informācija par pašvaldības iestāžu darbu ārkārtējās situācijas laikā
! Aicinām iedzīvotājus sekot Ministru kabineta lēmumiem par jaunākajiem ierobežojumiem 
Covid-19 izplatības ierobežošanai.

 Ārkārtējās situācijas laikā klientus attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta apkalpo arī pašvaldības iestādes. 
Kultūras iestādes (tautas, saieta, kultūras nami, muzeji un bibliotēkas) apmeklētājiem pašlaik slēgti.

Pašvaldības 
aģentūra “ALJA”

Attālināti Tālruņi: 26141741 (direktors), 28301207 
(lietvede), e-pasts alja@aluksne.lv

Būvvalde Attālināti Tālruņi: 26667642 (Būvvaldes vadītāja - 
arhitekte), 29158319 (būvinspektore),  
e-pasts buvvalde@aluksne.lv

Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļa

Attālināti 
 

Klātienē pirmdienās un ceturtdienās 
08.00-13.00 un 14.00-17.00, iepriekš 
piesakoties

Tālruņi: 64322809, 26360529, e-pasts 
dzimtsaraksti@aluksne.lv

Alūksnes novada 
bāriņtiesa

Attālināti 
 

Pēc iepriekšēja pieraksta klātienē

Tālruņi: 64323129, 26411168, e-pasts 
barintiesa@aluksne.lv

Alūksnes novada 
Sociālo lietu 
pārvalde

Attālināti 
 

Pēc iepriekšēja pieraksta klātienē

Tālruņi: 64335008, 25771189 (sociālās 
palīdzības nodaļa), 26357597; 64335010 
(sociālās palīdzības nodaļas vadītāja), 
29459551; 64322004 (sociālo pakalpojumu 
nodaļas vadītāja), e-pasts: slp@aluksne.lv 

Turpinājums 8. lappusē

Riharda Rožkalna foto



Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums: Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu arhīva foto. 
Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 7820 eksemplāri.

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 28. decembra sēdē
  Pēdējā Alūksnes novada 
domes šī gada sēdē, kas notika 
28. decembrī videokonferences 
režīmā, piedalījās 12 deputāti 
un izskatīja 29 darba kārtības 
jautājumus.

Dome nolēma:

 - nodot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldības īpašumu 
– neapbūvētu zemes starpgaba-
lu “Jaunmežvidi”, Jaunlaicenes 
pagastā, pārdodot to atklātā izsolē 
noteiktam personu lokam pievie-
nošanai pierobežas īpašumam. 
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu 
un atsavināšanu veikt pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai pašvaldī-
bas īpašumu – neapbūvētu zemes 
starpgabalu “Mētras”, Jaunlaice-
nes pagastā, pārdodot to atklātā 
izsolē noteiktam personu lokam 
pievienošanai pierobežas īpa-
šumam. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
pašvaldības Īpašumu atsavināša-
nas komisijai;

 - nodot atsavināšanai pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu “Drusku 
ferma”, Veclaicenes pagastā, kas 
sastāv no zemesgabala 
1,63 ha platībā, pārdodot to 
izsolē. Nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles organizēša-
nu uzdot veikt pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu “Pērles 8”, 
Veclaicenes pagastā, kas sastāv 
no zemesgabala 4,9 ha platībā, 
pārdodot to izsolē. Nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles orga-
nizēšanu uzdot veikt pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai pašvaldības 
īpašumu – apbūvētu zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 3658 002 
0323, Jaunannā, Jaunannas pa-
gastā, pārdodot to par brīvu cenu 
uz zemesgabala esošu, zemesgrā-
matā ierakstītu būvju īpašniekam. 
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu 
un atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai pašvaldības 
īpašumu – apbūvētu zemes vienību 
“Grauzdiņi”, Kornetos, Veclaicenes 
pagastā, pārdodot to par brīvu 
cenu uz zemesgabala esošas, 
zemesgrāmatā ierakstītas būves 
īpašniekam. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - atsavināt pašvaldībai piederošu 
kustamo mantu - cirsmu galveno 
cirti - kailcirti (platība 0,68 ha, 
pārdodamais koku apjoms cirsmā 
- 215,14 m³) īpašumā “Runči”, 
Alsviķu pagastā, pārdodot to 
izsolē. Uzdot pašvaldības Īpašumu 

atsavināšanas komisijai organizēt 
cirsmas novērtēšanu, izstrādāt 
izsoles noteikumus un rīkot izsoli;

 - atsavināt pašvaldībai piederošu 
kustamo mantu - cirsmas īpašumā 
“Aupatu gārša”, Alsviķu pagastā, 
atsavinot vienā izsoles paketē ar 
kopējo pārdodamo koku apjomu 
2830,4 m³:
1) cirsmu galveno cirti – kailcirti 
(platība 3,27 ha);
2) cirsmu galveno cirti – kailcirti 
(platība 5,0 ha);
3) cirsmu galveno cirti – kailcirti 
(platība 0,91 ha);
4) cirsmu - kopšanas cirti (platība 
1,92 ha).
 Uzdot pašvaldības Īpašumu atsa-
vināšanas komisijai organizēt cirs-
mu paketes novērtēšanu, izstrādāt 
izsoles noteikumus un rīkot izsoli;

 - atcelt Alūksnes novada domes 
2015. gada 27. novembra lēmu-
mu Nr.389 “Par noteikumu “Par 
valdes un padomes locekļu amatu 
kandidātu nominēšanu Alūksnes 
novada pašvaldības kapitālsabied-
rībās” apstiprināšanu”. Turpmāk 
valdes un padomes locekļu amatu 
kandidātu nominēšanai Alūksnes 
novada pašvaldības kapitālsa-
biedrībās piemēros tikai likumā 
noteikto kārtību un prasības, kas 
ir augstāka līmeņa tiesību akti, 
neizstrādājot tam atsevišķu pašval-
dības dokumentu;

 - pamatojoties uz Alūksnes no-
vada pašvaldības Administratīvās 
komisijas locekles Modrītes Voskas 
iesniegumu, atbrīvot viņu no 
minētās komisijas locekles amata, 
nosakot pēdējo amata pienākumu 
pildīšanas dienu 2020. gada 
30. decembri;

 - ņemot vērā to, ka Mārkalnes 
pagasta pārvalde ir nodevusi 
Alūksnes novada Sociālo lietu pār-
valdei Sociālās mājas vajadzībām 
telpu grupu ēkā “Pūcīte”, Mārkal-
nē ar tajā esošo inventāru, atzīt 
par spēku zaudējušu domes 
2019. gada 31. janvāra lēmumu 
Nr. 10 “Par Mārkalnes pagasta 
pārvaldes maksas pakalpoju-
miem”. Lēmums paredzēja veļas 
mazgāšanas un dušas pakalpo-
juma sniegšanu. Sociālo lietu 
pārvalde, ka pārņēmusi šīs telpas 
un inventāru, minēto pakalpojumu 
sniegšanu nenodrošinās cilvēk-
resursu trūkuma dēļ. Lēmums ir 
spēkā no 2021. gada 1. janvāra;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 28/2020 “Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2017. gada 
28. septembra saistošajos noteiku-
mos Nr. 19/2017 “Alūksnes nova-
da teritorijas, ēku/būvju un apstā-
dījumu kopšanas un uzturēšanas 
saistošie noteikumi””. Saistošie 
noteikumi papildināti ar jaunu 
nodaļu par koku un apstādījumu 
aizsardzību būvdarbu laikā, kā arī 

nosacījumu, ka publisko apstādīju-
mu teritorijā aizliegts stādīt kokus, 
krūmus un puķes bez saskaņojuma 
ar pašvaldības ainavu arhitektu. 
Papildināts nosacījums, ka novada 
teritorijā uz ietvēm, brauktuvēm, 
priekšpagalmos, sarkano līniju 
zonās, kā arī citās koplietošanas 
vietās aizliegts glabāt būvniecības 
un sadzīves atkritumus;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.29/2020 “Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2018. gada 
26. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr.7/2018 “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā Alūksnes 
novadā””. Saistošajos noteiku-
mos papildināts nepieciešamo 
medicīnas speciālistu saraksts ar 
podologu un ginekologu, iekļauts 
jauns apakšpunkts ar enerģētikas 
nozarē nepieciešamajiem speciā-
listiem - siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģijas inženieri, siltumener-
ģijas un siltumtehnikas inženieri, 
elektroinženieri;

 - pamatojoties uz likuma “Par pa-
līdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā” 11. panta trešo daļu, noteikt 
pašvaldības dzīvoklim Torņa ielā 
3 – 28, Alūksnē, speciālistam izīrē-
jamas dzīvojamās telpas statusu;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes no-
vada domes 24.09.2015. lēmumā 
Nr.303 “Par maksas apstiprināša-
nu Alūksnes Mākslas skolas snieg-
tajiem maksas pakalpojumiem”, 
nosakot vecāku līdzfinansējumu 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmai “Vizuāli plastikā 
māksla” (kods 20V 21100) no 4 
līdz 12 mācību stundām nedēļā – 
17 EUR mēnesī. Lēmums ir spēkā 
no 2021. gada 1. janvāra;

 - ņemot vērā naudas līdzekļu 
atlikumus Ceļu un ielu fondā 
uz 01.01.2020. un 2020. gadā 
veiktos grozījumus Alūksnes no-
vada pašvaldības pamatbudžetā, 
apstiprināt grozījumus Ceļu un ielu 
fonda vidējā (triju gadu) termiņa 
plānā 2020.-2022. gadam;

 - atbalstīt jumta nomaiņu un 
fasādes vienkāršoto atjaunošanu 
pašvaldības ēkai Dārza ielā 8A, 
Alūksnē. Uzdot Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centram normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā veikt iepir-
kumu un pēc iepirkuma rezultāta 
izziņošanas informēt Alūksnes 
novada domi par nepieciešamā 
finansējuma apmēru;

 - ņemot vērā, ka pašvaldībai 
pieder 8 dzīvokļu īpašumi un 
kopīpašuma domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes 
Centra ielā 3, Jaunannā, Jaunan-
nas pagastā, atzīt par nepiecieša-
miem izdevumus apkures sistēmas 
atjaunošanai, kas ieguldāmi 
pašvaldībai piederošajā 
nekustamajā īpašumā 

proporcionāli kopīpašuma 
domājamajām daļām. Piešķirt 
līdzfinansējumu ēkas 
apsaimniekotājam - sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “ALŪKSNES 
NAMI” apkures sistēmas 
atjaunošanai minētajai 
daudzdzīvokļu dzīvojamajai 
mājai 22 399,56 EUR apmērā;

 - noteikt Alūksnes novada 
domes 28.11.2013. noteikumu 
Nr.3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes 
novada pašvaldībā” pašvaldības 
iestāžu darbiniekiem paredzēto 
sociālo garantiju ierobežojumu 
2021. budžeta gadā šādā apmērā: 
vienu reizi kalendārā gadā, aizejot 
ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, 
izmaksāt pabalstu, ņemot vērā 
darbinieka darba ieguldījuma un 
tā rezultātu novērtējumu 
2020. gadā: ja vērtēšanā iegūts A 
līmenis – 20% apmērā no mēneš-
algas, ja vērtēšanā iegūts B līmenis 
– 16% apmērā no mēnešalgas, ja 
vērtēšanā iegūts C līmenis – 12% 
apmērā no mēnešalgas. Atvaļi-
nājuma pabalsts netiek pārcelts 
uz nākamo kalendāra gadu un, 
izbeidzot darba tiesiskās attiecības, 
tas netiek atlīdzināts. Jāuzsver, ka, 
lai gan likums pieļauj šo pabal-
stu izmaksāt līdz 50% apmērā no 
darbinieka mēnešalgas, Alūksnes 
novada pašvaldība jau vairākus 
gadus ar domes lēmumu nosaka 
zemāku pabalsta līmeni. Lēmumu 
par sociālo garantiju ierobežojumu 
dome pieņem katru gadu un tas 
attiecas uz nākamā gada pašvaldī-
bas budžetu;

 - ar 2021. gada 1. janvāri apstip-
rināt Alūksnes novada pašvaldības 
amatpersonu un darbinieku amata 
vietas un atlīdzību saskaņā ar 
pašvaldības iestāžu iesniegumiem 
par izmaiņām amatu sarakstos 
un minimālās algas palielināša-
nu, ņemot vērā Ministru kabineta 
24.11.2015. noteikumus Nr.656 
“Noteikumi par minimālās mēneša 
darba algas apmēru normāla 
darba laika ietvaros un minimālās 
stundas tarifa likmes aprēķināša-
nu” un Alūksnes novada pašvaldī-
bas 2021. gada budžeta iespējas;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 30/2020 “Par grozījumiem 
Alūksnes novada domes 
2020. gada 28. janvāra 
saistošajos noteikumos 
Nr.1/2020 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības budžetu 
2020. gadam””.

 Pilnībā ar Alūksnes novada domes 
pieņemtajiem lēmumiem aicinām 
iepazīties pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/
Par Alūksnes novada domes darbu/
Domes lēmumi

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sēdes 
 

Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu 
komitejas sēde  

13. janvārī 10.00

Tautsaimniecības komitejas 
sēde           18. janvārī 10.00

Finanšu komitejas 
sēde           21. janvārī 10.00

Domes sēde   
28. janvārī 10.00

Pašvaldība 
rīko izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
26.01.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
un dzīvojamās mājas “Mušķi”, 
Veclaicenes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku otro izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles no-
teikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesa-
kāma pa tālruni 28381507. 
Nosacītā cena – 2400 EUR. 
Nodrošinājums – 240 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 22.01.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
22.01.2021. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada 
pašvaldība 16.02.2021. 
plkst. 14.00, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā 
rīko, tai piederošo 
SIA “AP Kaudzītes” 
7144 kapitāla daļu mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli, 
īpatsvars pamatkapitālā 
28,226%, vienas kapitāla daļas 
nominālvērtība 28 EUR. 
Maksāšanas līdzeklis 
100% EUR, izsoles sākuma 
cena – 346893 EUR, 
nodrošinājums – 34689 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 12.02.2021. 
Izsoles noteikumi 
publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 64474145. Pieteikumu 
reģistrācija klātienē, pa 
pastu vai elektroniski katru 
darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā no plkst. 8.00 līdz 
17.00 līdz 12.02.2021. 
plkst. 16.00.

Izstrādās būvprojektus Lielās Ezera ielas
posma un Miera ielas pārbūvei
 Alūksnes novada domes 
28. decembra sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu izdalīt 
31 681 EUR no pašvaldības 
budžeta atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
būvprojektu izstrādei.

 Minētais finansējums piešķirts 
trīs būvprojektu izstrādei:

1) “Lielā Ezera ielas pārbūve 
Alūksnē, Alūksnes novadā”,
2) “Miera ielas pārbūve posmā 
no Pils ielas līdz krustojumam 
ar Melnuma ielu un Melnuma 
ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes 
novadā”,
3) “Miera ielas pārbūve posmā 
no krustojuma ar Melnuma ielu 
līdz Miera un Tempļakalna ielas 

funkcionālajam savienojumam 
un funkcionālā savienojuma 
uzlabošana Alūksnē, Alūksnes 
novadā”.
  Domes deputāti par 
minēto būvprojektu izstrādes 
nepieciešamību lēma decembra 
Finanšu komitejas un domes 
sēdē, iepriekš šis jautājums 
skatīts Tautsaimniecības 

komitejas sēdē augustā. 
Tautsaimniecības komite-
jas priekšsēdētājs Dzintars 
Adlers deputātiem skaidroja, 
ka pašvaldībai ir nepieciešami 
augstas gatavības būvprojekti, lai 
tos varētu iesniegt piedāvātajās 
finanšu piesaistes programmās.

Turpinājums 4. lappusē

Apgaismota 
slēpošanas 
trase 
“Mežiniekos”
 Apgaismojums Alūksnes 
novada ziemas sporta centra 
“Mežinieki” slēpošanas trasē 
būs otrdienās, trešdienās un 
ceturtdienās no krēslas līdz 
pulksten 20.00.

 3 km garajā trasē ir 
iespējams slēpot gan slidsolī, 
gan arī 2,5 km klasiskajā 
stilā. Brīvdienās un svētku 
dienās aicinām slēpot gaišajā 
dienas laikā, jo apgaismojums 
vakaros netiks nodrošināts.



Apmeklētāju pieņemšana janvārī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki janvārī

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju Alūksnes novada pašvaldības vadības un deputātu pieņemšanas 
KLĀTIENĒ NENOTIEK. Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus IEPRIEKŠ, pirms deputāta 
noteiktā pieņemšanas laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas 

centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai rakstīt uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, lai pieteiktos 

saziņai ar izvēlēto deputātu.

Domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS 4. un 18. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS 4. un 18. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS 4. un 18. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA 4. un 18. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 

un 8. un 22. janvārī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00

Saziņai ar pašvaldības vadību lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot Alūksnes novada Valsts un pašvaldības 
vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai rakstīt uz 

e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv.

Deputāts Datums Laiks Vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 15.01.2021. Darba laikā
Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 

apkalpošanas centram

Verners KALĒJS 15.01.2021. 15.00-16.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Viola Aija KAPARŠMITE 20.01.2021. 10.00-11.00 Tālrunis 29166807

Maruta KAULIŅA 21.01.2021. 11.00-12.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Līga LANGRATE Katru darba 
dienu 10.00-17.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 

apkalpošanas centram

Modris LAZDEKALNS 18.01.2021. 9.00-10.00 Tālrunis 29285514 vai 
e-pasts: modris@almohardwood.com

Ainars MELDERS 28.01.2021. 9.00-10.00 Tālrunis 29339305

Druvis MUCENIEKS 21.01.2021. 9.00-10.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Laimonis SĪPOLS 19.01.2021. 15.00-16.00 Tālrunis 26431206

Jānis SKULTE 26.01.2021. Darba laikā Tālrunis 29276883

Jānis ZELTIŅŠ 26.01.2021. 9.00-12.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Jana ZILKALNE Katru darba 
dienu

10.00-17.00 Tālrunis 29355400
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Izstrādāts Jaunlaicenes 
muižas parka ainavu 
tematiskais plāns
 2020. gada 15. decembrī 
noslēdzās projekts “Jaun-
laicenes muižas parka ainavu 
tematiskā plāna izstrāde” un 
tā ietvaros ir izstrādāts Jaun-
laicenes muižas parka ainavu 
tematiskais plāns, kas sastāv 
no vairākām daļām – parka 
ainavu analīzes plāniem, 
parka ainavu attīstības un 
apsaimniekošanas plāniem 
un parka ainavu ilgtermiņa 
plāna. Alūksnes novada 
domes 28. decembra sēdē 
Jaunlaicenes muižas parka 
ainavu tematiskais plāns tika 
apstiprināts.

 Projekta un plāna mērķis 
ir saglabāt Jaunlaicenes 
muižas parku kā vienotu 
dabas un kultūras mantojumu, 
izveidojot to par Vidzemes 
muižu kultūrainavas etalonu, 
nodrošināt kultūras norišu vietas 
un parka pieejamību sabiedrībai, 
popularizēt un veidot izpratni par 
kultūrvēsturiskajām vērtībām.

 Ainavu tematiskais plāns 
ir izstrādāts 10 un 50 gadu 
periodam. Plāna izstrādes 
laikā ir veikta dendroloģiskā 
inventarizācija, nosakot 
katra parka kokauga vitalitāti, 
izstrādāti parka ainavu attīstības 
un apsaimniekošanas plāni, 
norādīti ainavas veidošanas 
principi, iekļauti ieteikumi, 
rekomendācijas norādījumi, 
ieteikumi mērķtiecīgai parka 
attīstībai un kultūrmantojuma 
vērtību saglabāšanai.
 Muižas parka ainavu tematiskā 
plāna izstrāde ir būtiska tādēļ,  
ka tikai pēc izstrādātā plāna 
var veikt parka kvalitatīvu 
apsaimniekošanas un 
infrastruktūras attīstību, virzot 
to zinātniski pamatotā, plānotā 
darbībā un mērķtiecīgā fi nanšu 
līdzekļu piesaistē.

Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 

vadītāja

Iesniegs projektu 
pieteikumus Jaunlaicenes 
muižas parka 
sakārtošanai
 Alūksnes novada domes 
28. decembra sēdē pieņemti 
lēmumi par piedalīšanos 
Latvijas vides aizsardzības 
fonda projektu konkursā ar 
divu projektu pieteikumiem 
Jaunlaicenes muižas parka 
sakārtošanai.

 Viens no projektu 
pieteikumiem ir “Pasākumi 
bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai Jaunlaicenes 
muižas parkā”. Domes sēdē 
apstiprinātas tā indikatīvās 
kopējās izmaksas līdz 
44 524,05 EUR, tajā skaitā 
Latvijas vides aizsardzības 
fonda fi nansējums indikatīvi 
no kopējām attiecināmajām 
izmaksām sastāda 
40 000,00 EUR un Alūksnes 
novada pašvaldības 
līdzfi nansējums indikatīvi 
no kopējām attiecināmajām 
izmaksām 4524,05 EUR.
 Šajā projektā paredzēts 
uzlabot un atjaunot koku 
stāvokli muižas parka 
austrumu zonā, izmantojot 
arborista pakalpojumu, un 
radīt labvēlīgu vidi uz kokiem 
augošajām aizsargājamajām 
sugām – plaušu ķērpim un sūnai 
gludā nekera. Tāpat paredzēta 
jaunu lapu koku, skuju koku un 
krūmu stādījumu pakāpeniska 
atjaunošana, puķu pļavas 
ierīkošana parka galvenajā 
daļā. Projektā paredzēts arī 
iesaistīt dabas ekspertus 
bioloģiskās daudzveidības 
apzināšanai parka teritorijā, 

lai iegūtu ieteikumus parka 
apsaimniekošanai, neradot 
kaitējumu parkā dzīvojošām 
aizsargājamām sugām.

 Otrs projekta pieteikums 
ir “Pils dīķa krastu tīrīšana 
Jaunlaicenes muižas parkā”. 
Sēdē deputāti apstiprināja tā 
indikatīvās kopējās izmaksas 
līdz 10 828,01 EUR, tajā skaitā 
Latvijas vides aizsardzības 
fonda fi nansējums indikatīvi 
no kopējām attiecināmajām 
izmaksām ir 9 745,21 EUR un 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfi nansējums indikatīvi 
no kopējām attiecināmajām 
izmaksām 1 082,80 EUR.
 Šajā projektā savukārt paredzēts 
tīrīt pils dīķa krastu, no ūdens 
izceļot un aizvedot kritušos 
kokus, zarus un lapas. Plānots 
nostiprināt krastu esošajā 
peldēšanās vietā un pievest tur 
smilti. Tā kā dīķis ir nozīmīga 
parka sastāvdaļa, arī šī pro-
jekta laikā iecerēts piesaistīt 
ūdeņu ekspertus bioloģiskās 
daudzveidības apzināšanai, lai 
iegūtu ieteikumus un vērtējumu 
par dīķa tīrīšanas ietekmi uz 
aizsargājamām sugām.
 Abi minētie projekti sagatavoti 
saskaņā ar izstrādāto un 
28. decembra Alūksnes novada 
domes sēdē apstiprināto Jaun-
laicenes muižas parka ainavu 
tematisko plānu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Iesniegs projektu par tūrisma 
infrastruktūras atjaunošanu un 
uzlabošanu Veclaicenē
 Lai uzlabotu un 
atjaunotu tūrisma un atpūtas 
infrastruktūru Veclaicenes 
aizsargājamo ainavu apvidū, 
Alūksnes novada domes 
28. decembra sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu piedalīties 
Latvijas vides aizsardzības 
fonda projektu konkursā 
ar projektu “Aizsargājamo 
ainavu apvidus “Veclaicene” 
tūrisma infrastruktūras 
atjaunošana un uzlabošana”.

 Deputāti apstiprināja projekta 
indikatīvās kopējās izmaksas 
31 834,49 EUR apmērā, tai 

skaitā Latvijas vides aizsardzības 
fonda fi nansējums indikatīvi 
plānots 90% no kopējām 
attiecināmajām izmaksām jeb 
28 651,04 EUR, Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfi nansējums 
indikatīvi 10% no kopējām 
attiecināmajām izmaksām - 
3 183,45 EUR.
 Projektā paredzēts uzlabot 
peldēšanas vietu Ilgāja ezerā, 
peldēšanas vietu Palpiera ezerā 
un peldēšanas vietu Dzērves 
ezerā, ieklājot ģeotekstilu un 
pieberot smilti. Ilgāja ezerā un 
Dzērves ezerā paredzēts veikt 
niedru pļaušanu piekļuves 

uzlabošanai, savukārt Eniķu 
ezeram un Dzērves ezeram 
plānots izgatavot un uzstādīt 
koka laipu uz skrūvpāļiem.
 Projektā paredzēts uzstādīt 
apmeklētāju skaitītāju, kā 
arī iekļautas koka laipu 
projektēšanas, autoruzraudzības 
un būvuzraudzības izmaksas, kas 
nepieciešamas laipu būvniecības 
darbu nodrošināšanai.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Saskaņoti Kalncempju un 
Pededzes pārvalžu projekti
 Alūksnes novada domes 
Finanšu komitejas sēdē 
decembrī domes deputāti 
saskaņoja divu pagastu 
pārvalžu projektus, kam 
līdzekļus piešķir no Alūksnes 
novada pašvaldības budžeta 
pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammas 
2018.-2021. gadam.

 Finanšu komiteja saskaņoja 
Kalncempju pagasta pārvaldes 
infrastruktūras uzlabošanas 
projekta “Pagasta autoceļu 
posmu remontdarbi un piekabes 
iegāde” īstenošanas atlikušo 
daļu pagasta autoceļu posmu 
remontdarbu veikšanai par 
summu 5988 EUR.

 Pagasta autoceļa Ermiķi-Letes 
posma remontdarbiem no trim 
piedāvājumiem tirgus izpētes 
ceļā izvēlēts lētākais, ko piedāvā 
SIA “SORMA”. 5988 eiro tiks 
fi nansēti no mērķprogrammas, 
atlikušie nepilni 10 eiro - no pa-
gasta pārvaldes ceļu uzturēšanas 
līdzekļiem. Ceļam nepieciešams 
noņemt malu apaugumu, veikt 
ceļa sāngrāvju pārtīrīšanu un 
ceļa segas pastiprināšanu. 
Darbus objektā varēs sākt 
tad, kad to ļaus laika apstākļi. 
Piekabi, kas nepieciešama 
teritorijas uzturēšanai un 
apsaimniekošanai, pagasta 
pārvalde iegādājusies jau pērn.

 Finanšu komiteja saskaņoja 
arī Pededzes pagasta pārvaldes 
infrastruktūras uzlabošanas 

projekta “Pededzes tautas nama 
lielās zāles grīdas seguma 
nomaiņa” īstenošanu par summu 
16 625 EUR.
 Saskaņā ar pagasta pārvaldes 
veikto iepirkumu, darbus veiks 
SIA “SPORTA HALLE”. Šobrīd ar 
būvuzņēmumu ir noslēgts līgums 
par darbu veikšanu un tos 
pabeigt paredzēts februārī.
 Tautas nama lielajā zālē 
paredzēts veco, nolietojušos 
parketa grīdas segumu demontēt 
un tā vietā ieklāt jaunus oša 
koka grīdas dēļus, ka arī veikt 
citus ar jaunā grīdas seguma 
ieklāšanu saistītus darbus.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu 
tapis projekts Alūksnes viduslaiku pils 
Dienvidu torņa ekspozīcijas izveidei
 Ar Valsts kultūrkapitāla 
fonda līdzfinansējumu ir 
izstrādāts Alūksnes 
viduslaiku pils Dienvidu 
torņa dizaina ekspozīcijas 
projekts “MARIENBURGAS 
ASTOTAIS BRĀLIS”.

 Šī projekta mērķis ir ar 
inovatīviem līdzekļiem izstāstīt 
Alūksnes viduslaiku pils 
vēstures stāstu, saglabājot ēkas 
kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī 
izveidot funkcionālu, mūsdienu 
prasībām atbilstošu 
pakalpojumu, nodrošinot 
atjaunotā kultūras mantojuma 
ilgtermiņa darbību.

 Kā zināms, šī gada sākumā 
Alūksnes ezera lielākajā salā 
– Pilssalā – noslēdzās Alūksnes 
viduslaiku pils Dienvidu torņa 
pārbūve Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projektā 
“Gaismas ceļš caur gadsimtiem”. 
Lai apmeklētājiem saistošā un 
interesantā veidā parādītu šo 
objektu, sagatavots mūsdienu 
digitalizācijas laikmetam 
atbilstoša piedāvājuma plāns ar 
inovatīvu pieeju - iedarbojoties 
uz vairākiem maņu orgāniem 
vienlaikus, tiks radīts spēcīgs 
piedzīvojums, kas ļaus vēl ilgi pēc 
objekta apmeklējuma gremdēties 
pieredzētajā un ilgoties pēc 
līdzīga baudījuma.

 - Torņa ekspozīcijas pamata 
komponente ir stāsts, kura 
iedarbība sakņojas mūzikā, 
dziedājumā. Projekts paredz 
radīt stāstu par Marienburgas 
pils brāļiem - torņiem, kurā tie 
pārtop reālās, cauri gadsimtiem 
dzīvojušās un dzīvojošās būtnēs, 
par tēliem, kuros spējam tvert 
cilvēces universālās kaislības, 

izjūtas un vērtības, - stāsta 
Dienvidu torņa atjaunošanas 
un ekspozīcijas izveides 
projektu vadītāja, Alūksnes 
novada pašvaldības projektu 
vadītāja Sanita Adlere.

 Īstenojot izstrādāto ekspozīciju, 
aptuveni 40 minūtes garā 
apmeklējuma laikā apmeklētājs 
caur skaņu un dziedājumu 
tiks virzīts no torņa pirmā līdz 
trešajam stāvam. Pirmais stāvs 
apmeklētājam stāstīs par tumšo 
pamatu, sākotni un ikdienu, 
otrajā valdīs dinamika, tas 
vēstīs par kaujām un izlietajām 
asinīm, savukārt trešais stāvs 
būs ekspozīcijas kulminācija, kur 
valdīs kaislības un apskaidrība. 
Atpakaļceļā lejup apmeklētāju 
pavadīs gaišums un cerība, 
no vēsturiskā sajūtu ceļojuma 
atgriežot mūsdienu pasaulē.

 Kopējās ekspozīcijas tehniskā 

projekta izmaksas ir 
11979,00 EUR ar PVN, tai 
skaitā 5324,00 EUR ir Valsts 
kultūrkapitāla fonda piešķirtais 
finansējums, pārējais ir Alūksnes 
novada pašvaldības budžeta 
finansējums.
 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes viduslaiku pils Dienvidu tornis pēc pārbūves
Riharda Rožkalna foto

Turpinās būvdarbi 
Uzvaras ielā 1
 Alūksnē turpinās būvdarbi 
ēkā Uzvaras ielā 1, kurā 
pēc būvdarbu pabeigšanas 
atradīsies daudzfunkcionālais 
sociālo pakalpojumu centrs. 

 Šobrīd ir pabeigta jumta, 
ārējo ūdens un kanalizācijas 
tīklu, zemējuma un 2. stāva 
izbūve, kā arī labiekārtošana. 
Aktīvi turpinās iekšējās apdares 
darbi, ventilācijas sistēmas, 
elektroapgādes un jaunās 
apkures sistēmas montāža.
 Ēkas pārbūve notiek Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
projektā Nr. 9.3.1.1/19/I/048 
“Infrastruktūras risinājumi 
deinstitucionalizācijas 
īstenošanai Alūksnes novadā”. 
Projekta rezultātā ēkā atradīsies 
Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvalde, sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu centrs, specializētās 
darbnīcas un dienas aprūpes 
centri bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem un personām ar 
garīga rakstura traucējumiem.
 Būvdarbus ēkā Uzvaras ielā 
1 plānots pabeigt 2021. gada 
februārī. Būvdarbus pēc 
SIA “SCO CENTRS” izstrādātā 

būvprojekta veic SIA “SANART”, 
būvuzraudzību nodrošina 
IK “ĀRE PILDS”. Projektu vada 
Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvaldes projektu vadītāja 
Kristīne Lāce.
 Projekta mērķis ir sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpo-
jumu infrastruktūras iz-
veide un attīstība Alūksnes 
novadā. Bez iepriekš minētās 
daudzfunkcionālā sociālo 
pakalpojumu centra ēkas šajā 
projektā paredzēts arī uzbūvēt 
moduļu māju Kārklu ielā 5, 
Alūksnē, kur tiks izveidoti grupu 
dzīvokļi pilngadīgām personām 
ar garīga rakstura traucējumiem 
16 personām. 

 Alūksnes novada domes 
28. decembra sēdē tika pieņemts 
lēmums izdarīt grozījumu domes 
27.06.2019. lēmumā Nr. 207 
“Par saistību uzņemšanos un 
sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras 
attīstības risinājuma īstenošanu”. 
Grozījuma būtība ir saistīta ar 
minētā projekta gala summu 
apstiprināšanu pēc tam, kad 
Labklājības ministrija ir sadalījusi 
visiem projektu īstenotājiem 
papildu finansējumu no ERAF 
un valsts budžeta. Salīdzinot ar 
indikatīvajām jeb prognozētajām 
papildfinansējuma summām, 
piešķirtā gala summa 
no valsts budžeta ir par 
29 tkst. EUR mazāka nekā 
pašvaldība prognozēja. Līdz ar to 
projekta kopējās izmaksas ir 
1 307 036,18 EUR, ko veido 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansējums ar snieguma 
rezervi, valsts budžeta dotācija 
un valsts budžeta finansējums 
788 146,63 EUR un Alūksnes 
novada pašvaldības 
līdzfinansējums 518 889,55 EUR. 

Izstrādās būvprojektus Lielās 
Ezera ielas posma un Miera ielas 
pārbūvei

Turpinājums no 2. lappuses 

 Turklāt jāņem vērā, ka nākotnē, 
lai saņemtu Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansējumu 
ielu pārbūvei, būs jāpievērš 
uzmanība dažādām niansēm 
projektā, piemēram, jāparedz 
ilgtspējīgu materiālu 
pielietojums, atjaunojamu 
resursu izmantošana, jo vienkārši 
asfalta seguma nomaiņa vairs 
netiks atbalstīta.

 Plānošanas un attīstības nodaļas 
vadītāja Arita Prižavoite Finanšu 
komitejas sēdē skaidroja, ka 
Lielā Ezera iela ir projektējama 
un pārbūvējama posmā no 
Tirgotāju līdz Jāņkalna ielai, 
kur tā ir saistīta ar piekļuvi 
vairākām pašvaldības iestādēm, 
tostarp izglītības iestādēm, un ir 
nepieciešams to padarīt 
satiksmes dalībniekiem drošāku. 
 Miera ielas izvēlei par labu ir 
vairāki argumenti - tā saistīta 
gan ar pašvaldības plānoto 
Veselības veicināšanas pakal-
pojumu centra projektu, gan arī 
piekļuvi Alūksnes kapsētām un 
vairākiem šai teritorijā esošiem 
tūrisma un atpūtas objektiem.
 Miera ielas projektu paredzēts 
izstrādāt divās kārtās – viena 
ietvers Miera ielas posmu no 
Pils ielas līdz krustojumam ar 
Melnuma ielu un Melnuma ielu 
līdz peldēšanas vietai, bet otra - 
Miera ielas posmu Tempļakalna 
teritorijā no minētā krustojuma 
līdz pat tās savienojumam ar 
ceļu, kas ved augšup uz kapu 
teritoriju no Tempļakalna ielas.

 - Līdz šim esam pārbūvējuši 
daudzas citas ielas pilsētā 
un tagad nonākuši pie šīm. 
Lielā Ezera iela ir viena no 
centrālajām, galvenajām pilsētas 
ielām, kur ir liela satiksmes 
plūsma un kuras posms ir sliktā 
stāvoklī. Tajā jāveic plašāka 
apjoma darbi, tostarp jāmaina 
inženierkomunikācijas. Miera 
ielas projektēšanas izvēle 
bija saistīta ar to, ka līdz 
šim pašvaldībā saskatījām 
ievērojamas investīcijas tālāk 
esošajā Jaunsētu teritorijā, un 
ņēmām vērā to, ka ielu rekon-
strukcijai bieži vien ir iespējams 
iegūt finansējumu, kas paredzēts 
uzņēmējdarbības atbalstam. Tā 
kā vēl nav izslēgta investīciju 
nonākšana veselības centra 
virzienā, tāpēc pašvaldībai būtu 
svarīgi, ka šīs ielas projekts ir 
augstā gatavības pakāpē, - 
domes sēdē deputātus informēja 
Dz. Adlers.
 Viņš sacīja, ka lēmējvarai 
vajadzētu pieņemt globālus 
lēmumus par to, kuras 
ielas nākotnē pārbūvēt, 
bet detaļas attiecībā uz 
inženierkomunikācijām, ietvēm, 
kokiem, zaļo zonu un citiem ielas 
elementiem, atstāt projektētāju 
izvērtēšanai - saņemt viņu 
priekšlikumus rīcībai, izvērtēt tos 
kopā ar pašvaldības speciālistiem 
un izlemt, kādi risinājumi būs 
konkrētajā vietā atbilstošāki. 
Dz. Adlers norādīja, ka ielu 
pārbūves projektu izstrādes laikā 
projektētāji veicamos darbus 
projektēs saskaņā ar piegulošo 
teritoriju īpašniekiem un diskutēs 
ar viņiem par labākajiem 
risinājumiem attiecībā 
uz katra īpašumu.
 Pašvaldības iepirkuma komisija 
ir pieņēmusi lēmumu par 
iepirkuma rezultātu un noteikusi 
uzvarētāju izsludinātajā iepir-
kuma procedūrā projektēšanas 

darbu veikšanai minētajām 
ielām. Pašvaldība ir notei-
kusi galvenās prasības minēto 
ielu projektēšanai, konkrētas 
risinājuma detaļas projektētājs 
sniegs izstrādes gaitā.
 Lielā Ezera ielā projektēšanas 
prasībās iekļauti brauktuves, iet-
vju, pieturvietu, apzaļumošanas, 
kā arī inženierkomunikāciju 
izbūves darbi. Paredzēts pārbūvēt 
krustojumus ar Helēnas, Darba 
un Ezera ielu, uzlabot satiksmes 
drošību krustojumā ar Tirgotāju 
ielu. Autobusa pieturvietu skaitu 
plānots saglabāt esošo, pieturas, 
virzienā no centra, aprīkojot ar 
nojumēm. 
 Ielu apgaismojuma gaismekļu 
nomaiņa paredzēta pret 
energoefektīvākiem, ja 
nepieciešams, paredzot papildu 
apgaismojumu pie gājēju 
pārejām vai pāriešanas vietām. 
Lietus ūdens kanalizāciju, 
centralizētā ūdensvada un 
kanalizācijas vada pārbūvi 
projektēs visā ielas posmā, 
siltumtrases cauruļvadu maiņu 
- posmā, kur tie atrodas. 
Sabiedriskās kārtības un drošības 
nodrošināšanai paredzēts 
uzstādīt vairākas videokameras.
 Projektēšanas plānā iekļauta 
jaunu stādījumu izveide no 
Darba līdz Helēnas ielai un arī 
apstādījumu revīzija, kas saistīta 
ar atsevišķiem ielas sarkano 
līniju zonā esošiem dzīvžogiem, 
kuri atrodas ļoti tuvu ielai 
un apgrūtina tās uzturēšanu 
ziemā. Turklāt viens no dzīvžoga 
īpašniekiem jau pagājušajā 
vasarā izteicis lūgumu dzīvžogu 
likvidēt, kas arī izdarīts. Otrs 
projektēšanas gaitā apsverams 
jautājums saistīts ar liepu 
rindu posmā no Helēnas līdz 
Tirgotāju ielai – ņemot vērā 
nepieciešamību veikt zem ielas 
esošo inženierkomunikāciju 
pārbūvi, ainavu arhitekts 
prognozē, ka koku sakņu sistēma 
šo darbu laikā tiks traumēta un 
tie neizdzīvos. 
 Miera ielā paredzēts projektēt 
brauktuves, ietvju, pietur-
vietu, ielu apgaismojuma un 
lietusūdens kanalizācijas 
risinājumus. Izstrādājot pro-
jektu, jāparedz ietves/ gājēju 
promenādes izbūve vienā 
Melnuma ielas pusē virzienā uz 
peldēšanas vietu. 
 Paredzēts risināt marķētus 
stāvlaukumus pie peldēšanas 
vietas un Melnuma ielas sākumā 
pie krustojuma ar Miera ielu, 
autobusu un automašīnu 
novietošanu, ņemot vērā 
teritorijai blakus esošo 
infrastruktūru un kapu zonu.
 Miera ielā paredzēts pēc 
iespējas saglabāt esošo ielu 
apgaismojumu, nepieciešamības 
gadījumā paredzot papildu 
gaismekļus. Melnuma ielā 
jāparedz ielas un gājēju ietves 
apgaismojuma izbūve. Tāpat 
jāparedz lietus ūdens 
novade, kā arī vairāku 
videokameru uzstādīšana.
 Kapu teritorijā jārisina šķirojamo 
atkritumu un lielgabarīta 
atkritumu urnu vietas un to 
novietošanas laukumi, jāparedz 
lielgabarīta atkritumu urnu 
ierobežošana vizuāli pievilcīgā 
izskatā, iekļaujot vidē, kā arī 
videokameru uzstādīšana. 
Jāprpjektē arī funkcionālā 
savienojuma uzlabošana no 
Miera ielas gala kapsētas 
teritorijā virzienā uz Tempļakalna 
ielu ezera krastā.

Evita Aploka
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Mārkalnes pagastā 
pabeidz ceļa remontu
 Mārkalnes pagasta 
pārvalde šoruden 
atjaunojusi segumu 
pašvaldības autoceļa 
“Mežumuiža-Pakalni-
Ezīšava” (1,32 km-
2,59 km) posmam. Šie 
darbi paveikti par līdzekļiem, 
kas Mārkalnes pagastam 
piešķirti no Alūksnes 
novada pagastu teritoriālo 
vienību infrastruktūras un 
vides kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammas 
2018.-2021. gadam, 
kā arī pagasta pārvaldes 
budžeta finansējumu.

 Ceļa posmā uzbērts grants 
segums un izbūvētas seguma 
pārejas zonas nobrauktuvēs. 
Līdz ar to ir pabeigta Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai projektā pārbūvētā 
pašvaldības autoceļa posma 
“Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava” 
sakārtošana, jo minētos dar-
bus nebija iespējams iekļaut 
ELFLA projektā. Ceļa posmā ir 
nodrošināta labāka piekļuve 
vairākiem lauksaimniecības 
objektiem pagastā, uzlabots 
satiksmes dalībnieku 

pārvietošanās komforta līmenis 
un arī atvieglota autoceļa 
uzturēšana.

 Darbus objektā veica 
SIA “SORMA”. Kopējā līguma 
summa ir 18468,96 EUR, kas 
finansēts no Mārkalnes 
pagasta pārvaldei piešķirtajiem 
infrastruktūras uzlabošanas 
mērķprogrammas līdzekļiem. 
No pagasta pārvaldes līdzekļiem 

finansēta apliecinājuma 
kartes izstrāde, ko veica  
SIA “XDRAFTS” par līguma 
summu 968,00 EUR, un 
būvuzraudzības nodrošināšana, 
ko objektā veica SIA “ELDREAMS” 
par līguma summu 500,00 EUR.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Mārkalnes pagasta pārvaldes foto

Industriālās teritorijas 
otrās kārtas būvdarbus 
pabeigs pavasarī
 Rūpniecības ielas 
industriālās teritorijas 
izveides otrās kārtas un 
teritorijas ūdenssaimniecības 
infrastruktūras uzlabošanas 
būvdarbi Alūksnē ir 
paveikti 80% apjomā.

 Objektā atlikušie darbi 
saistīti ar apgaismojuma un 
elektroapgādes tīkliem, 
elektronisko sakaru tīkliem un 
labiekārtošanu. Šobrīd būvdarbu 
veicējam SIA “8 CBR” ir sācies 
tehnoloģiskais pārtraukums, 
un darbu objektā tas atsāks 
nākamā gada pavasarī, kad 
meteoroloģiskie apstākļi būs 
atbilstoši atlikušo būvdarbu 
tehnoloģiskajām vajadzībām. 
Pēc objekta nodošanas 
ekspluatācijā tiks rīkota nomas 
tiesību izsole.

 Lai veicinātu novada 
ekonomisko aktivitāti, šis projekts 
paredz turpināt sakārtot vienu no 
lielākajām rūpnieciskās apbūves 
zonām, kas atrodas degradētā 
ražošanas teritorijā, izveidojot 
tur industriālo 
laukumu ar nepieciešamiem 
inženierkomunikāciju 
pieslēgumiem, tādejādi padarot 
to pievilcīgu uzņēmējdarbības 
attīstībai un atbilstošu uzņēmēju 
vajadzībām.  Projekta galvenās 
aktivitātes ir bruģēta laukuma 
izveide, ūdenssaimniecības 
infrastruktūras pieslēgumu, 
centralizētās siltumapgādes 
sistēmas atzara un 
elektroenerģijas pieslēguma 
izbūve industriālajai teritorijai.

 Būvdarbi objektos “Industriālās 
teritorijas izveides otrā 
kārta Rūpniecības ielā, 
Alūksnē, Alūksnes novadā” 
un “Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras uzlabošana 
Rūpniecības ielas industriālajā 
teritorijā, Alūksnē, Alūksnes 
novadā” norit projektā 
“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras attīstība Alūksnes 
pilsētā” (Nr.5.6.2.0/20/I/008). Tā 
kopējās izmaksas ir 
629 252,29 EUR, attiecināmās 
izmaksas ir 623 952,79 EUR, 
tajā skaitā Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 

finansējums 75,73% jeb 
472 533,08 EUR. Pēc 
SIA “BM projekts” un 
SIA “Ekolat” izstrādātā tehniskā 
projekta darbus veic 
SIA “8 CBR”. Autoruzraudzību 
nodrošina SIA “BM projekts” un 
SIA “Ekolat”, būvuzraudzību – 
SIA “Būvuzraugi LV”. 
Projektu vada Alūksnes novada 
pašvaldības projektu vadītāja 
Inese Zīmele-Jauniņa.
 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Bruģēšanas darbi objektā šoruden
Evitas Aplokas foto

 Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūra “ALJA” 2020. gadā 
īstenojusi virkni Zivju fonda 
atbalstītu 
projektu.

 Zivju fonda atbalstītā 
konkursa pasākuma “Zivju 
resursu pavairošana un 
atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, 
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 
vai pašvaldību īpašumā, kā arī 
privātajās upēs, kurās ir atļauta 
makšķerēšana” ietvaros, 
2020. gadā pašvaldības 
aģentūra “ALJA” realizēja 
3 projektus:
• “Zivju resursu pavairošana 
Alūksnes ezerā”,
• “Zivju resursu pavairošana 
Sudala ezerā”,
• “Zandartu pavairošana 
Indzera ezerā”.
 Alūksnes ezerā ielaisti 
35419 gb zandartu vienvasaras 
mazuļi, to vidējais svars – 5 g, 
garums – 7 cm. Kopējās izmaksas 
- 8999,97 EUR (t.sk. Zivju fonda 
finansējums – 
7000,00 EUR, pašvaldības 
finansējums – 1999,97 EUR).
 Sudala ezerā ielaisti 14000 gb 
zandartu vienvasaras mazuļi, 
to vidējais svars – 5 g, gar-
ums – 7 cm. Kopējās izmak-
sas - 3557,40 EUR (t.sk. Zivju 
fonda finansējums – 2600,00 
EUR, pašvaldības finansējums – 
957,40 EUR).
 Indzera ezerā ielaisti 13000 gb 
zandartu vienvasaras mazuļi, 
to vidējais svars – 5 g, gar-
ums – 7 cm. Kopējās izmak-
sas - 3303,30 EUR (t.sk. Zivju 
fonda finansējums – 2400,00 
EUR, pašvaldības finansējums – 
903,30 EUR).

 No Zivju fonda līdzekļiem 
konkursam pasākumā “Zivju 
resursu aizsardzības pasākumi, 
ko veic valsts iestādes vai 
pašvaldības, kuru kompetencē 
ir zivju resursu aizsardzība” 
realizēts projekts “Alūksnes 
novada publisko ūdenstilpju 
zivju resursu aizsardzība”. 
Iegādāta piekabe “Re-
spo 750V571 Multiroller” 
kvalitatīva uzraudzības procesa 
nodrošināšanai un aģentūras 
rīcībā esošo laivu pārvadāšanai 
uz apsaimniekojamajām 
ūdenstilpēm.
 Piekabe tiek izmantota arī 
kvadricikla pārvadāšanai vasarā 
Pededzes un Vaidavas upju 
uzraudzībai, savukārt ziemā ar 
to tiek pārvadāti sniega motocikli 
ezeru uzraudzībai.
 Ar iegādāto piekabi aģentūras 
inspektori spēj operatīvi veikt 
reidus novada ūdenstilpnēs un 
sekmīgi kontrolēt makšķerēšanas 
noteikumu ievērošanu, tādejādi 
apkarojot maluzvejniecību un 
veicinot novada ūdenstilpju zivju 
resursu saglabāšanu.
 Papildus uzraudzības 
procesa nodrošināšanai piekabe 
nepieciešama, veicot ikdienas 
saimnieciskos darbus – uzturot 
pašvaldības īpašumu 
“Tacis”, Jaunalūksnes pagastā, 
pārvadājot bojas uz to 
glabāšanas vietu, talkās savācot 
atkritumus u.c. Piekabe iegādāta 
par 1899,00 EUR, no kuriem 
Zivju fonda finansējums ir 
1500,00 EUR un Alūksnes 

novada pašvaldības 
finansējums – 399,00 EUR.

 “ALJA” realizējusi arī divus 
Zivju fonda atbalstītos projektus 
konkursa pasākumā “Zinātniskās 
pētniecības programmu 
finansēšana un līdzdalība star-
pvalstu sadarbībā zinātniskajos 
pētījumos zivsaimniecībā”:
• “Zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumu izstrāde 
Pededzes upei 
Alūksnes novada teritorijā”,
• “Zivsaimnieciskā izpēte 
Alūksnes ezerā”.
 Pededzes upe ir salīdzinoši 
populāra makšķernieku 
vidū. Realizējot projektu 
“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumu izstrāde Pededzes 
upei Alūksnes novada teritorijā”, 
veikta zivsaimnieciskā izpēte 
un izstrādāti zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumi 
Pededzes upes posmam, kas 
atrodas Alūksnes novada 
teritorijā. Izpētes rezultātā, 
novērtēts zivju resursu 
stāvoklis, kas sniedz iespēju 
veikt sistemātiskas un 
ekonomiski pamatotas darbības 
upes aktīvākai apsaimniekošanai. 
Projekta kopējās izmaksas bija 
5324,00 EUR (t.sk. Zivju fonda 
finansējums – 4224,00 EUR un 
Alūksnes novada pašvaldības 
finansējums – 1100,00 EUR).

 Alūksnes ezerā līdz šim nav 
veikts pētījums par papildus 
ielaistās sugas - varavīksnes 
foreles ietekmi uz vietējām 
sugām. Pirms Alūksnes ezers 
tika papildināts ar varavīksnes 
forelēm, pie speciālās atļaujas 
saņemšanas, Dabas aizsardzības 
pārvalde izvirzīja nosacījumu, ka 
5 gadu garumā nepieciešams 
veikt Alūksnes upes monito-
ringu, izvērtējot, kāda ietekme 
radīta uz Alūksnes upes ihtio-
faunas resursiem ezerā ielaisto 
varavīksnes foreļu dēļ. 
Šīs monitoringa program-
mas pēdējā, piektajā, gadā 
bija nepieciešams veikt izpēti 
Alūksnes ezerā, lai 
noskaidrotu varavīksnes foreles 
ietekmi uz ezera ihtiofaunas 
resursiem un sastāvu. Tādēļ, lai 
aģentūra varētu turpināt veikt 
ezera zivsaimnieciskās vērtības 
pilnīga potenciāla izmantošanu,  
veikts pētījums par papildus 
zivsaimnieciski vērtīgo sugu 
ielaišanas rezultātiem un 
ietekmi uz vietējām sugām 
attiecībā uz barības bāzes 
konkurenci un savstarpējām 
attiecībām. Pēc šī pētījuma 
noskaidrots, ka ir droši un 
lietderīgi turpināt papildināt zivju 
resursus ar makšķernieku vidū 
augstvērtīgi vērtējamām zivīm. 
Projekta “Zivsaimnieciskā izpēte 
Alūksnes ezerā” kopējās izmak-
sas ir 5868,50 EUR (t.sk. Zivju 
fonda finansējums – 4700,00 
EUR un pašvaldības finansējums 
– 1168,50 EUR).

 Kopējās projektu izmaksas ir 
28952,17 EUR, no kurām:
• Zivju fonda finansējums bijis 
22424,00 EUR,
• Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējums – 6528,17 EUR.

Māris Lietuvietis,
PA “ALJA” direktors

Pērn īstenoti vairāki 
Zivju fonda projekti
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Pakāpeniski uzlabo mācību vidi 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
  Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu 
korpusā turpinās Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
projektā “Alūksnes novada 
vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana” 
paredzētie būvdarbi un 
ir iegādāta daļa projektā 
paredzētā mācību procesa 
aprīkojuma.
 
 Lai nodrošinātu mūsdienīgu 
mācību darba organizāciju, 
atbilstoši projektā paredzētajam 
ģimnāzijai šoruden piegādāti 
40 portatīvie datori. 
 - Sākotnēji bija plānots 
datortehniku iegādāties īsi 
pirms būvdarbu pabeigšanas, 
jo šajā jomā nemitīgi ienāk 
jauni uzlabojumi un iespējas, 
līdz ar to aprīkojums strauji 
noveco. Tomēr esošā situācija 
un nepieciešamība organizēt 
attālinātu mācību darbu ieviesa 
nelielas korekcijas. Šī gan ir tikai 
neliela daļa no projektā plānotā 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju aprīkojuma, 
kas paredzēts, lai skolā izveidotu 
modernu mācību vidi, izmantojot 
jaunākās mūsdienu tehnoloģijas, 
- skaidro projekta vadītāja, 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu vadītāja Santa Supe.
 Viņa uzsver, ka turpinās darbs, 
lai pārskatītu un nepieciešamības 
gadījumā aktualizētu iepērkamā 
aprīkojuma sarakstu, izstrādātu 
detalizētu aprīkojuma 
specifikāciju iepirkuma veikšanai 

un organizētu iegādi. 
Projektā paredzēts, 
ka mācību klasēs būs 
pieejami skārienjūtīgi 
ekrāni, datu kameras un 
skolotāju portatīvie datori, 
skolēniem būs mūsdienīgas 
datorklases, planšetdatori, 
aprīkojums valodu apmācībai. 
Metodiskā centra darbības 
uzlabošanai paredzēts nodrošināt 
konferenču organizēšanai 
nepieciešamo aprīkojumu.
 Lai jauniešiem un 
mācībspēkiem izveidotu 
ērtu vidi mācību klasēs, 
izmantojot Elektronisko 
iepirkumu sistēmu, iegādāti 
jauni galdi, krēsli, plaukti. 
Metodiskā darba organizēšanai 
bibliotēkā būs jauni plaukti, 
telpu iekārtošanai iegādāsies 
akustiskos dīvānus, pufus, ērti 
pārvietojamus un modificējamus 
piecstūru galdus, lai skolēniem 
radītu patīkamu vidi lasīšanai, 
informācijas meklēšanai vai 
mācību darba organizēšanai.
 Tāpat turpinās iepirkuma 
dokumentācijas izstrāde, lai 
iegādātos specializētās mēbeles, 
kas nebija pieejamas Elek-
tronisko iepirkumu sistēmas 
katalogā, piemēram, ķīmijas 
laboratorijas un ķīmisko vielu 
sagatavotavas aprīkošanai. 
Iegādāto aprīkojumu iestādes 
vadība plāno izvietot telpās 
pakāpeniski līdz nākamā mācību 
gada uzsākšanai, ņemot vērā 
gan pašreizējo epidemioloģisko 
situāciju, gan to, ka iestādes 

7.-9. klašu korpusā norisinās 
būvdarbi. 
 Projektā paredzētie būvdarbi 
7.-9. klašu korpusā turpinās, lai 
gan pašvaldības kā pasūtītāja 
ieskatā darbu temps un 
organizācija nav apmierinoša, 
par ko pašvaldības vadība un 
būvuzraugs būvuzņēmuma 
pārstāvjiem regulāri aizrāda 
būvsapulcēs.
 - Katrā būvsapulcē vēršam 
būvnieka uzmanību uz 
kalendārā grafika ievērošanu, 
darbu izpildi un strādnieku 
skaitu objektā, atgādinām 
par to e-pasta sarakstē un 
oficiālās vēstulēs. Īstermiņā 
uzlabojumus šādi varam 
panākt un sekmēt būvuzņēmēja 
aktivitāti, taču sadarbība ir 
smagnēja. Vismaz reizi 
nedēļā objektu apsekojam, 
sastādām aktu un fotoattēlos 
fiksējam situāciju uz vietas. 
Arī skolas pārstāvji katru di-
enu kontrolē darbu gaitu un 
ziņo pašvaldības vadībai par 
strādnieku skaitu un paveik-
tajiem darbiem. Tiek apsvērta 
arī līgumā paredzētā iespēja 
lauzt līgumu ar būvnieku, par 
ko galīgo lēmumu pieņemsim 
janvārī, veicot iesniegtā 
būvdarbu veikšanas plāna un 
reāli padarīto darbu analīzi, 

- uzsver Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektore 
Janīna Čugunova.
 Šobrīd objektā ir pabeigta āra 
tīklu, siltummezgla, grīdu izbūve, 
turpinās elektromontāžas darbi, 
ventilācijas izbūve, virtuves daļas 
flīzēšana, āra kāpņu izbūve, 
uzsākta griestu izbūve un 
vājstrāvas tīklu izbūve.
 Ir izstrādāts iekštelpu krāsu pro-
jekts, radot vienotu krāsu gammu 
un gaišu noskaņu visās telpās. 
Paredzēts, ka visas mācību telpas 
ir gaišas, kā galvenie krāsu el-
ementi ir paši jaunieši, nedaudz 
krāsainības ienes mēbeles. 
Galvenie krāsu elementi plānoti 
gaiteņos, radot akcenta sienas. 
Pirmais stāvs iekrāsosies zaļos, 
otrais - sārtos, trešais - saulaini 
dzeltenos, savukārt ceturtais 
stāvs – zilos toņos.
 Saskaņā ar iepirkuma 
procedūras rezultātiem 
būvdarbus ģimnāzijas jaunāko 
klašu korpusā veic 
SIA “BAZALTS” pēc 
personu apvienības 
SIA “REM PRO” un 
SIA “SESTAIS STILS” izstrādātā 
būvprojekta, objekta 
būvuzraudzību nodrošina 
SIA “BŪVUZRAUGI LV”.

 

Alūksnē, Merķeļa ielā 17 
pieklīdis mīlīgs melnbalts 
runčuks.

Apes ielā, pie kaķu mājiņām 
atrasts ruds, kastrēts runcis. 
Iespējams, saimnieks meklē 
savu mīluli.

Dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”

Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Turpinājums no 1. lappuses

5) prasības publiskai 
ārtelpai – tostarp, publiskām 
atpūtas vietām, ēku fasādēm, 
žogiem, reklāmām 
un izkārtnēm;
6) prasības transporta 
infrastruktūras plānošanai, 
tostarp, ietvēm, gājēju pārejām 
un celiņiem, pieturvietām, 
veloceliņiem;
7) noteikumus teritorijas 
apbūvei un izmantošanai 
dažādās funkcionālajās 
zonās, tostarp, savrupmāju, 
mazstāvu un daudzstāvu 
dzīvojamās, jauktas cen-
tra un publiskās apbūves, 
kā arī rūpniecības, dabas un 
apstādījumu, mežu, ūdeņu 
teritorijās;
8) u.c. prasības.

 Teritorijas plānojuma un 
apbūves noteikumu grozījumu 
izstrāde ļaus noteikt stingrākas 
prasības nekustamo īpašumu 
īpašniekiem attiecībā uz īpašumu 
izmantošanu, to uzturēšanu, 
pārbūvi un remontu. Pašvaldība 
jau ir identificējusi vairākus 
problēmjautājumus, it īpaši 
pilsētas apbūvē, kas būtu jārisina 
dokumentam. Balstoties uz 
iepriekšējiem un pašreiz spēkā 

esošiem teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumiem, kas ir 
diezgan demokrātiski, pilsētas 
teritorija līdz šim ir attīstījusies, 
pašvaldībai pielāgojoties 
īpašnieku vēlmēm un mērķiem, 
līdz ar to pilsētas zonējums izvei-
dojies raibs. 
 Pašvaldība aicina iedzīvotājus 
dokumenta grozījumu izstrādes 
gaitā izteikt savus priekšlikumus 
un ierosinājumus, ja saskatāt 
normas, kas pašreizējā 
dokumentā nav atbilstošas un 
būtu grozāmas.
 Šeit arī doti vairāki 
problēmjautājumi, kas būtu 
jārisina, iekļaujot nosacījumus 
teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos, tādēļ 
pašvaldība aicina iedzīvotājus 
izteikt savu viedokli par tiem. 
Tāpat ikviens iedzīvotājs vai 
uzņēmējs aicināts sniegt savus 
priekšlikumus, ierosinājumus 
vai jautājumus par jebkuru citu 
šeit neminētu, bet ar teritorijas 
izmantošanas un apbūves notei-
kumiem saistītu tēmu.

Ierosmei daži 
piemēri no apbūves 
noteikumos risināmajiem 
jautājumiem:
1) Vai ir nepieciešams veidot 
vienotu vizuālo tēlu pilsētas un 

novada ciemu teritorijā, nosa-
kot apbūves tonālu vienotību, 
piemēram, tonāli saskanīgas 
fasādes vai jumti?

2) Vai visā pilsētas teritorijā ir 
jāierobežo pieļaujamo fasādes 
apdares materiālu izvēle 
(izņemot rūpnieciskās apbūves 
teritorijās un tehniskās apbūves 
teritorijās)?

3) Vai ir jānosaka maksimālais 
atļautais būvju skaits uz vienas 
zemes vienības pilsētas vai 
ciemu teritorijā, lai izvairītos no 
apbūves sadrumstalotības?

4) Vai savrupmāju apbūves 
teritorijā drīkst atrasties 
ražošanas objekti vai 
tikt organizēta cita veida 
saimnieciskā darbība (piemēram, 
autoserviss)?

5) Vai ir pieļaujams mazstāvu 
un daudzstāvu dzīvojamo ēku 
pirmajos stāvos organizēt saim-
niecisko darbību (pakalpojumu 
sniegšana), izbūvējot atsevišķu 
ieejas mezglu?

6) Vai publiskajos ezeros 
pieguļošo zemju īpašniekiem ir 
atļaujams izvietot publiski piee-
jamas laipas, vai vēlētos redzēt 
ezeros peldbūves (piemēram, 

peldošas pirtiņas)?

7) Vai ir nepieciešams saglabāt 
logu dalījumu esošajām ēkām 
pilsētas teritorijā?

 Rakstiskus priekšlikumus 
un ieteikumus doku-
menta grozījumu izstrādei 
pašvaldība aicina 
iesniegt, sūtot uz e-pastu: 
dome@aluksne.lv, pa pastu 
uz adresi Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301 (fiziskajām personām 
norādot savu vārdu, uzvārdu un 
adresi, juridiskām personām – 
nosaukumu, reģistrācijas datus 
un adresi).

 Kontaktpersona dokumenta 
grozījumu izstrādes procesā ir 
Alūksnes novada pašvaldības 
Plānošanas un attīstības nodaļas 
teritorijas plānotāja Ieva Pārupe, 
tālruņi: 64381487, 26606818, 
e-pasts: ieva.parupe@aluksne.lv.

 Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu grozījumu 
redakcija tiks nodota arī 
publiskai apspriešanai.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība aicina izteikt 
priekšlikumus novada apbūves
noteikumiem

Izmaiņas sadzīves 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
maksā

Informējam par izmaiņām 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas 
maksā no 2021. gada 
1. janvāra, kas pamatotas 
ar valstī apstiprinātajām 
dabas resursu nodokļa 
(DRN) likmes izmaiņām.

 No 2021. gada 
1. janvāra līdz 31. decembrim 
nodokļa likme par sadzīves 
atkritumu un ražošanas 
atkritumu apglabāšanu 
poligonā būs 65,00 EUR 
par tonnu līdzšinējo 
50,00 EUR vietā.
 Mainoties dabas resursu 
nodokļa likmei, tā ietekmē arī 
tarifa par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonā apmēru, 
līdz ar to palielināsies arī 
nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas 
apmērs.
 Sākot no 2021. gada 
1. janvāra nešķiroto sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 
maksa Alūksnes novadā būs:
• Fiziskām personām:               
18,91 EUR/m3 (tajā skaitā PVN 
21%);
• Juridiskām personām:            
15,63  EUR/m3 (plus PVN 21%).

 Saskaņā ar 2017. gadā 
starp Alūksnes novada 
pašvaldību un SIA “Pilsētvides 
serviss” noslēgto līgumu, 
SIA “Pilsētvides serviss” 
nodrošina sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Alūksnes 
novada teritorijā.

SIA “Pilsētvides serviss”
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Izdarīt Alūksnes novada domes 
2018. gada 26. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr.7/2018 “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā Alūksnes novadā” 
šādus grozījumus:

1. Papildināt 34.1. apakšpunktu 
aiz vārda “zobārsts” ar vārdiem 
“podologs, ginekologs;”;
2. Papildināt noteikumus ar 34.4. 
apakšpunktu un izteikt šādā 
redakcijā:
“34.4. enerģētikā – siltuma, 
gāzes un ūdens tehnoloģijas 
inženieris, siltumenerģijas 
un siltumtehnikas inženieris, 
elektroinženieris.”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Alūksnes novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem 
“Grozījumi Alūksnes no-

vada domes 2018. gada 26. 
aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.7/2018 “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā 

Alūksnes novadā””

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
 Ņemot vērā sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību “Alūksnes 
primārās veselības aprūpes 
centrs” 25.11.2020. iesniegumu 
Nr.19e-iz-2020 par ārstniecības 
personu piesaisti, sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību “Alūksnes 
enerģija” 11.12.2020. iesniegu-
mu Nr.1-13.1/104 par dzīvojamo 
telpu pieejamību enerģētikas 
nozares speciālistiem, saistošo 

noteikumu “Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2018.gada 
26.aprīļa saistošajos noteiku-
mos Nr.7/2018 “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā 
Alūksnes novadā””, turpmāk 
– saistošie noteikumi, mērķis 
ir papildināt nepieciešamo 
speciālistu sarakstu medicīnā 
un enerģētikas nozarē, kam 
pašvaldība sniedz palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā.  

2. Īss projekta satura izklāsts
 Saistošo noteiku-
mu 34.1.apakšpunktā 
nepieciešamo speciālistu 
saraksts tiek papildināts ar 
podologu un ginekologu, 
noteikumos tiek iekļauts 
34.4.apakšpunkts ar enerģētikas 

nozarē nepieciešamajiem 
speciālistiem - siltuma, gāzes 
un ūdens tehnoloģijas inženieri, 
siltumenerģijas un siltumtehnikas 
inženieri, elektroinženieri.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu
 Saistošie noteikumi neietekmē 
pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
 Saistošie noteikumi 
uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par 
administratīvajām 

procedūrām
 5.1. Jaunas institūcijas netiks 
radītas un esošo institūciju 
funkcijas netiks paplašinātas.
 5.2. Institūcija, kurā persona 
var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir Alūksnes novada 
pašvaldības Dzīvokļu komisija. 
 5.3. Normatīvais akts tiks 
publicēts Alūksnes novada 
pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Alūksnes Novada 
Vēstis” un Alūksnes novada 
pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām
 Saistošo noteikumu izstrādes 
procesā konsultācijas ar 
privātpersonām nav notikušas.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr.7/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. pantu, 6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu, 14. 
panta pirmās daļas 6.punktu, 15. pantu, 17. panta otro daļu, 21.¹ panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu, 24. panta pirmo daļu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 
dzīvojamām mājām” 5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto daļu un 10. panta otro daļu, 

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 
28.12.2020. lēmumu Nr.330 (protokols Nr. 19, 16.punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 29/2020 SPĒKĀ NO 07.01.2021

Apritējis gads kopš Klientu 
apkalpošanas centra izveides
 Ir pagājis gads, kopš 
2019. gada 19. decembrī 
tika atklāts Alūksnes novada 
Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu 
apkalpošanas centrs. 
2020. gads nav bijis vienkāršs 
un parasts gads, tas nesis 
daudz dažādu izaicinājumu 
gan iedzīvotājiem, gan 
pašvaldībai, gan 
jaunizveidotajam Klientu 
apkalpošanas centram - 
vietai, kur iedzīvotājs vai 
uzņēmējs vispirms vēršas 
ar savu problēmu pie 
pašvaldības un daļēji arī pie 
valsts iestādēm.

 Gada laikā Klientu 
apkalpošanas centrā klātienē 
sniegti pakalpojumi aptuveni 
840 juridiskām personām un 351 
fiziskai personai. Ar pasta un citu 
kanālu starpniecību 
(e-pasts, e-adrese, portāls www.
latvija.lv) saņemti 350 iesnie-
gumi no fiziskām personām. 
Kopā reģistrēti 5707 pašvaldībai 
adresēti iesniegumi.
 Ņemot vērā, ka pavasarī un 
rudenī valstī tika izsludināta 
ārkārtējā situācija, un 
klienti netika apkalpoti klātienē, 
ievērojami palielinājās zvanu 
skaits gan uz pašvaldības, gan 
uz portāla www.latvija.lv tālruni. 
Šajā laikā iedzīvotājus visvairāk 
interesēja Valsts ieņēmumu 
dienesta (VID) sniegtie pakal-
pojumi. Interesenti zvanīja, lai 
saņemtu informāciju arī par 
citu iestāžu pakalpojumiem, 
piemēram, Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes, 
Dzimtsarakstu nodaļas, 
Bāriņtiesas utml.

 Populārākie pašvaldības 
pakalpojumi ir jautājumi, kas 
saistīti ar nekustamo īpašumu 
– atteikumi no pašvaldības 
pirmpirkuma tiesībām, darījumi 
ar lauksaimniecības zemēm, 
īpašuma sadalīšana – un 
iesniegumi par tā saucamo 
“dzīvokļu rindu”. Klātienē 
klienti interesējas arī par portālā 
www.latvija.lv saņemamajiem 
pakalpojumiem, no kuriem 

populārākie ir dzīvesvietas 
deklarēšana, Valsts sociālās 
apdrošināšanas pakalpojumi 
(slimības lapa, pensija, bez-
darbnieka pabalsts). Iedzīvotāji 
lūdz palīdzību arī mājdzīvnieku 
reģistrēšanā un fiziskas personas 
e-adreses izveidošanā. 
 Saistībā ar palīdzību 
iedzīvotājiem valsts iestāžu 
sniegto pakalpojumu 
saņemšanā, pieprasītākais ir 
gada ienākumu deklarācijas 
un algas nodokļu grāmatiņas 
iesniegšana VID. 
 Iedzīvotājiem joprojām 
problēmas sagādā numuriņu 
izņemšana pirms pakalpojuma 
saņemšanas klientu plūsmas 
regulēšanas sistēmā, kaut gan 
to sen jau lieto gan bankas, gan 
pasta nodaļas, kā arī daudzas 
medicīnas iestādes. Joprojām 
gan klātienē, gan pa tālruni ir 
jautājumi par to, kur atrodas 
kāda no iestādēm, kāds ir 
darbalaiks un kā tur nokļūt. 
Klienti atzinīgi ir novērtējuši 
pacēlāja iespēju ēkā.

 Kā portāla www.latvija.lv 
zvanu centrs, Alūksnes klientu 
apkalpošanas centrs ir apkalpojis 
2023 klientus, kas pašvaldības 
darbiniekiem, kuri strādā 
KAC, ir jauna pieredze, dažreiz 
pozitīva, dažreiz negatīva, jo 
pastiprinātu spriedzi cilvēkos 
radīja Covid-19 pandēmija 
un ar to saistītie ierobežojumi. 
Portāla www.latvija.lv klientu 

zvanus Klientu apkalpošanas 
centrā saņem no visas Lat-
vijas, tādēļ ar to ir saistīti arī 
dažādi kuriozi. Piemēram, pēc 
veiksmīgi aizpildīta pakalpojuma 
pieprasījuma, darbinieci aicināja 
uz kafejnīcu Rīgā, vai, piemēram, 
jautāja, kāds šodien Ventspilī ir 
laiks.

 Klientu apkalpošanas centra 
telpās darba vieta atrodas arī 
pašvaldības speciālistiem, kuri 
sniedz dzīvesvietas deklarēšanas 
pakalpojumu un nodarbojas ar 
nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanu, kā arī tur 
atrodas kase. Gada laikā Klientu 
apkalpošanas centrā klātienē 
dzīvesvietas deklarēšanas 
pakalpojumu saņēmušas 
247 personas, bet 639 personas 
izmantojušas iespēju dzīvesvietu 
deklarēt elektroniski portālā 
www.latvija.lv, kur līdz ar to nav 
jāmaksā valsts nodeva par 
pakalpojumu. 26 gadījumos 
personas konsultētas klātienē 
un pa telefonu vai arī pieņemti 
lēmumi par dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa 
jautājumiem laikā pēc nodokļa 
aprēķinu izsūtīšanas – februārī 
un martā, kad klientus varēja 
apkalpot klātienē, vidēji dienā 
sniegtas 6-10 konsultācijas 
apmeklētājiem klātienē un tikpat 
daudz – pa telefonu. Šobrīd, 
kad klientu apkalpošana notiek 

Alūksnes poliklīnikā 
papildina pakalpojumu 
klāstu
 Decembrī SIA “Alūksnes 
primārās veselības aprūpes 
centrs” (Alūksnes poliklīnika) 
telpās darbu sāka jauns 
pēdu kopšanas speciālists 
(podologs) un zobārstniecības 
prakse, kas no šī gada 
piedāvās iespēju saņemt
arī valsts apmaksāto 
bērnu zobārstniecības 
pakalpojumu, kas līdz šim 
nebija pieejams.

 - Poliklīnikai ir izdevies piesaistīt 
medicīnas speciālistus ļoti 
svarīgā nozarē, paplašinot 
zobārstniecības pakalpojuma 
saņemšanas iespējas novada 
iedzīvotājiem. Kopā ar poliklīniku 
pašvaldība arī palīdz risināt 
mediķiem nepieciešamos 
sadzīves jautājumus. Pašvaldība 
ir viens no uzņēmuma 
kapitāldaļu īpašniekiem, un 
novembrī pieņemtais domes 
lēmums par pašvaldības tiešās 
līdzdalības saglabāšanu 
SIA “Alūksnes primārās 
veselības aprūpes centrs” ir bijis 
pareizs, līdz ar to varam arī no 
pašvaldības puses sniegt 
atbalstu, - skaidro Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks, Sociālās, izglītības un 
kultūras komitejas priekšsēdētājs 
Aivars Fomins.
 Pašvaldība saskaņā ar 
saistošajiem noteikumiem 
var sniegt atbalstu dzīvokļa 
jautājumu risināšanā to 
nozaru speciālistiem, kas 
noteikti saistošajos noteikumos, 
kā arī pašvaldība var piešķirt 
stipendiju speciālistu piesaistei. 
Līdz šim pašvaldība ar dzīvojamo 
telpu ir nodrošinājusi sešus 
speciālistus un vienā gadījumā 
šis jautājums šobrīd tiek kārtots, 
stipendiju piešķīrusi sešiem 
topošajiem mediķiem.
 Sabiedrībā ar ierobežotu 
atbildību “Alūksnes primārās 
veselības aprūpes centrs” 
Alūksnes novada pašvaldībai 
pieder 10,01618% kapitāla 
daļas, pārējās kapitāla daļas 
pieder fiziskām personām. 
Uzņēmuma pamatdarbības 
virziens ir veselības aprūpes 
pakalpojumu nodrošināšana.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

attālināti, ik dienu nodokļu 
administratori saņem 
15-20 klientu zvanus un vismaz 
2-3 jautājumus e-pastā.

 Tā kā Covid-19 izplatības 
ierobežošana pagaidām nav 
sekmīga un ārkārtējā situācija 
valstī vēl turpinās, līdz ar to 
pakalpojumu sniegšana tās 
laikā lielākoties notiek attālināti. 
Lai iegūtu pamatinformāciju 
par dažādu pašvaldības un 
tās iestāžu pakalpojumu 
saņemšanas kārtību, aicinām 
iedzīvotājus pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv sadaļā 
PAKALPOJUMI iepazīties ar virkni 
pašvaldības pakalpojumu 
aprakstiem. Šajā sadaļā 

publicētās saites aizvedīs 
jūs uz Valsts un pašvaldību vie-
noto pakalpojumu portālu 
www.latvija.lv, kur ir pieejami 
vairāk nekā 100 Alūksnes 
novada pašvaldības un tās 
iestāžu pakalpojumu apraksti. 
Iepazīstoties ar tiem, var gūt 
informāciju par to, kādi doku-
menti nepieciešami un kādā 
kārtībā attiecīgais pakalpojums 
saņemams. Aicinām izmantot 
iespēju iegūt informāciju par 
pakalpojumiem elektroniski!

Viktorija Avota
Alūksnes novada pašvaldības 

Kancelejas vadītāja,
Klientu apkalpošanas centra 

vadītāja
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Informācija par pašvaldības iestāžu 
darbu ārkārtējās situācijas laikā

Alsviķu 
pagasta pārvalde
Vadītāja Ingrīda Sniedze, 
26468713; 
ingrida.sniedze@aluksne.lv, 
alsviki@aluksne.lv

Annas 
pagasta pārvalde
Vadītāja Vija Zaķe, 22042791; 
vija.zake@aluksne.lv, annas.
pagasts@aluksne.lv

Ilzenes pagasta pārvalde
Vadītāja Rudīte Pehlaka, 
26164881; 
rudite.pehlaka@aluksne.lv, 
ilzene@aluksne.lv

Jaunalūksnes 
pagasta pārvalde
Vadītājs Viesturs Zaķis, 29219720; 
viesturs.zakis@aluksne.lv, 
jaunaluksne@aluksne.lv

Jaunannas 
pagasta pārvalde
Vadītāja Vēsma Čugunova, 
26375360; 

vesma.cugunova@aluksne.lv, 
jaunanna@aluksne.lv

Jaunlaicenes 
pagasta pārvalde
Vadītāja Aiga Mūrniece, 
20239937; 
aiga.murniece@aluksne.lv, 
jaunlaicene@aluksne.lv

Kalncempju pagasta pārvalde
Vadītāja Iveta Baltā-Vanaga, 
26447102; 
iveta.balta-vanaga@aluksne.lv, 
kalncempji@aluksne.lv

Liepnas pagasta pārvalde
Vadītāja Ilze Paia, 29147011; 
ilze.paia@aluksne.lv, 
liepna@aluksne.lv

Malienas pagasta pārvalde
Vadītāja Svetlana Prenka-
Mihailova, 26426090; 
svetlana.prenka-mihailova
@aluksne.lv, maliena@aluksne.lv

Mālupes pagasta pārvalde
Vadītāja Iveta Priede, 26437421; 

iveta.priede@aluksne.lv, 
malupe@aluksne.lv

Mārkalnes pagasta pārvalde
Vadītāja Iveta Driņina, 25620818; 
iveta.drinina@aluksne.lv, 
markalne@aluksne.lv

Pededzes pagasta pārvalde
Vadītāja Daiga Vītola, 26597354; 
daiga.vitola@aluksne.lv, 
pededze@aluksne.lv

Veclaicenes pagasta pārvalde
Vadītāja Lelde Krancmane, 
29296302; 
veclaicene@aluksne.lv

Zeltiņu pagasta pārvalde
Vadītāja Elita Laiva, 26520677; 
elita.laiva@aluksne.lv, 
zeltini@aluksne.lv 

Ziemera pagasta pārvalde
Vadītāja Iveta Vārtukapteine, 
29379590; 
iveta.vartukapteine@aluksne.lv, 
ziemeri@aluksne.lv.

Ceļu uzturēšana ziemas apstākļos
 Sākoties ziemas sezonai, 
aktuāla kļūst pašvaldības 
autoceļu uzturēšana un sniega 
nošķūrēšana. Šeit apkopota 
informācija par pašvaldības 
autoceļiem, kas tiks attīrīti no 
sniega pagastu teritorijās. 

 Ceļu tīrīšana tiek veikta 
prioritārā secībā, ņemot vērā 
skolēnu pārvadājumu, piena 
savākšanas maršrutus un 
autoceļu uzturēšanas klases. Par 
servitūta ceļu un privāto ceļu 
attīrīšanu no sniega pašvaldība 
iedzīvotājus lūdzam sazināties 
ar attiecīgo pagasta pārvaldi 
vai jau zināmajiem 
šī pakalpojuma sniedzējiem, 
lai vienotos par pakalpojuma 
saņemšanu un samaksu.

 Alsviķu pagasts
  Dzintari-Brīdaki-Liepas2-Apes 
ceļš, Strautiņu 58 ceļš-Zaļmeži-
Stāmeri, Jaunā muiža-Baloži-
Žīguru ceļš, Baloži-Jaunžīguri, 
Zaļmeži-Straumēni, Apes 
ceļš-Auseklīši-Zaķīši, Karvas 
pagrieziens-Ziediņu-Jaunlaicenes 
ceļš, Stāmeri-Mežriju Dāvidi, 
Ormaņkalns-Miki-Veckrauci, Apes 
ceļš-Imanti, Apes ceļš-Kaktiņi-
Kārkliņi, Apes ceļš-Karva-Lintene-
Apes ceļš, Karvas pagrieziens-
Skujenieki-Dimdenieki-Čukstu 
karjers, Strautiņu ceļš-Brīdaki-
Silaktu ceļš, Apes ceļš-Kangari;
Alsviķi-Līvkalni, Tūjas krusts-
Krāgaskalns-Apes ceļš-Brīvnieki, 
Zelmeņi-Kaibēni, Māriņkalna ceļš-
Dedestiņi, Ludviķi-Spidzenieki-
Simtnieki, Alsviķu centra iekšējie 
ceļi, Riduži-Stiebriņi, Zemgaļi-
Veļķi-Dzelzceļš, Zeltiņu ceļš-
Liepkalni, Apes ceļš-Dārznieki-
Sprūši-Jaunpetrīši, Strautiņu ciema 
iekšējie ceļi-Līvkalni-Strautiņi, 
Zeltiņu ceļš-Lielmucenieki, Zeltiņu 
ceļš-Dišleri-Burtnieki, Apes ceļš-
Ezeriņi-Vilnīši, Apes ceļš-Birzgaļi, 
Strautiņu ceļš-Brīdaki-Silaktu ceļš, 
Zeltiņu ceļš-Silaktis-Rezaka;
Strautiņi-Rebenes-Luki, 

Līvkalni-Nēķene, Tīlāni-Zīlītes, 
Strautiņi-Jaunpuntuži-Luki, 
Tūja-Celmiņi-Ziedugravas, 
Cerkazu ceļš-Nēķene, Cerkazu 
ceļš-Jaunniedras, Buliņi-Plieņi, 
Strautiņu ciema iekšējie ceļi “Rīti”, 
Apes ceļš-Celenski-Buliņš-Nēķene, 
Cerkazu ceļš-Grantiņi-Aupati;
Kalnciems-Doresmuiža, Aizupītes, 
Tālavas iela-Ķesteri, Gulbenes 
ceļš-Dukāni-Janikāni, Celensku 
ceļš-Runči, Apes ceļš-Celenski-
Buliņš-Nēķene.

Annas pagasts
 Veršas-Veršu izgāztuve, Anna-
Teikas, Anna-Varžupuriņš, Anna-
Kantorkrogs, Kalnāji-Kantorkrogs, 
Tarlapi-Kazradzi, Grēveles-Lejas, 
Atte-Lejas, Atte-Muzejs, Teikas-
Vējiņi, Kalnciems-Polsas-Ūsiņi, 
Azandas-Āmaņi, Jaunsmiķi- 
Grēveles, Kalēji-Kadilas, Kociņi-
Dacvari, Grantskalni-Lupatas, 
Mūrnieki-Endzeliņi-Ēcene, Karjera-
Ezeriņi, Upītes-Prēdeļi, Dimanti-
Dālderi, Silmaču 2-Nākotnes 21, 
Lazdas-Sprekstes, Bērzi-Nākotnes, 
Kamenes-Daugavas, Annas 
skola-Halle-Liedes, Silmaču iela, 
Nākotnes iela.

Ilzenes pagasts
 Siveci-Darbnīcas, Darbnīcas-
Līvāni, Jaunzemi-Darbnīcas, 
Darbnīcas-Zvirgzdiņi, Stūrīši 
-Grīvas, Jaunzemi-Liepiņi, 
Mežslokas-Rogas, Āres-Tālā Dūre, 
Čonkas- Paiķeni, Paiķeni-Mežvidi-
Onti, Ezerslokas-Muiža, Onti-
Gravas.

Jaunalūksnes pagasts
  Upeskakts-Līgotņi, Auseji-Gar-
juri, Kolberģis-Karitāni, Kolberģa 
iekšējie ceļi, Garjuri-Nikolska, 
Ozoli-Zirnītis, Garjuri-Lašķi, 
Bundzene-Matisene, Strunķene-
Laines, Mārtiņi-Dainas, Bundzene-
Birzmaļi, Jaunzemi-Karitāni, 
Zariņi-Lenkava, Beja-Cukurkalni, 
Kanaviņas-Lejasšķiņķi, Dudas-
Paideri, Karitāni-Paideri, P4 
nobrauktuve.

Jaunannas pagasts
 Centra iela, Krasta iela, Liepu 
iela, Upleju iela, Dzirnavu 
iela, Upes iela, Ievednes iela, 
Jaunanna-Eizentāle, Jaunanna-
Guldupji, Rūķīši-Gribažas, 
Rūķīši-Svari, Ievedne-Aizpure, 
Briedīši-Dimanti, Dziļlejas-Kaijas, 
Centrs-Jaunzemi, Arāji-Alksnīši, 
Jaunanna-Semani, Gundegas-
Augstāsala, Vecais ceļš.

Jaunlaicenes pagasts
 Jaunlaicene-Jānīši-Balti, Lucka-
Šļukums-Stiliņi-Rēveļi (melnais 
segums), Lucka-Šļukums-Stiliņi-
Rēveļi, Igrēni-Pilskalni, Auguļi-
Apes robeža, Auguļi-Jenši, 
Šļukums-Auguli, Klincu ceļš;
Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes 
šoseja, Vēciņi-Brieži, Āres-
Kundziņi-Vidzemes šoseja, 
Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns, 
Karvas ceļš-Vecrullīši, Jaunlaicene-
Kambari-Grūbe, Majorskola-
Vārņi, Vidzemes šoseja-Apukalns, 
Lucka-Noras, Dienvidu iela-
Attīrīšanas iek., Auziņas-Ausmas, 
Centrs-Līgotņi, Centrs-Dravnieki, 
Jaunauguļi-Luguži, Dienvidu iela, 
Darbnīcu pievadceļš, V383-Gal-
dusalas.

Kalncempju pagasts
 Ozolu iela, Parka iela, Ermiķi-
Letes, Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi, 
Cempji-Malaci, Ate-Augstiekal-
ni-Niedras, Žagatas-Cempji, 
Vāverkalns-Egles. 

Liepnas pagasts
 Muiža-Aizupe, Doktas-Viķerova, 
Muiža-Adamova, Adamova-
Liepusala, Liepna-Līvāni 1, Liepna-
Līvāni 2, Liepna-pagr.uz viduss-
kolu, Liepna-dzīv.māja “Seda”, 
Liepna-Dainas, Liepna-dz.māja 
“Liepna 104”, Liepna-Lut.baznīca, 
Liepna-Pirts, dz.māja “Liepna 
105”-dz.māja “Liepna 104”, 
Liepna-Saides, Strauti-Upmala, 
Polsas - Surikava, Franciskopole-
Kavaci.

Malienas pagasts
 V396-Jaunās mājas, Pamatskolas 
ceļš Nr.1, Pagasts-P41, Tomsona 
pagrieziens-Sebežnieki, Miezīša 
ceļa gals-Baltaissils, Ērmaņi-
Kraukļi, Ponkulene-Sviestiņi, 
Kopmaņi-Pūriņi, Brenci-Sakvārne, 
Vējiņi-Šķeleci, Jaunstrički-
Jaunšķiņķi, Kaķi-Lenkava, P41-
Cūku komplekss, P41-Aizvēji, 
Ķūderi-Lauziņi, Ūbuļi-Aizkalnieši, 
Vecais kantoris-Mērnieki, Lekmaņi-
Mērnieki, Gundegas-Pārslas, 
Pamatskolas ceļš Nr. 2.

Mālupes pagasts
 Mālupe-Skola, Mālupe-Jasmīnes, 
Liepusalas-Straumes, Mālupe-
Pienotava, Māras-Doktorāts, 
Mālupe-Priednieki, Mālupe-
Priedulāji, Priedulāji-Kromuļi, 
Priedulāji-Kadiķi, Uplejas-Kalnāji, 
Mālupe-Purmala, Stradiņš-
Mišķi, Mišķi-Ozolnieki, Stradiņš-
Grundas, Sofikalns-Upeskrasti, 
Upeskrasti-Alodzene, Sofikalns-
Mellupe, Darbnīcas-Rogas, Žērveļi-
Driķukalns, Egļukalns-Salenieki, 
Katrīnburga-Bāterava, Sofikalns-
Saulīši.

Mārkalnes pagasts
 Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava-
Vecāgas, Vecāgas-Cirakalns-
Šūpalas, Zemesbanka-
Lielāsgāršas, Siļķene-Zīles, 
Ezīšava-Mārkalne, Blekteskalns-
Ceļmalas, Zemesbanka-Tamaci-
Ķīvistene, Vuķi-Ezerkalns, 
Blekteskalns-Mežmaļi, Lielliepas-
Mikalītes, Ezīšava-Dekšņi, 
Cirakalns-Silmalu krustojums, 
Sviestagārša-Augupurvs, Silmalu 
krustojums-Silmalas.

 Pededzes pagasts
 Rūķi-Krustcele, Pededze-
Naumova, Snopova Brūklenāji, 
Zabolova-Bīberi-Bairīši, Pļevna-
Stuborova, Ķurši-Kapsēta, 
Čistigi-Zagorje, Čistigi-Skaliņš, 
Ponkuļi-Puncene, Ķurši Gunde-
gas, Vjazina-Muratovs, Vjazina-
Sterženova, Kūdupe-Kapsēta, 

Orlīši-Boiņica, Zabolova-Rudzīši, 
Stuborova-Šeļehova, Kūdupe-
Vokica, Kūdupe-Pļitka. 

Veclaicenes pagasts
 Vidzemes šoseja-Romeškalns, 
Sauleskalns-Lauciņi, Krustiņi-
Palpierkalns, Druskas-Bajāri, 
Ieviņas-Raudiņas, Korneti-Slokas, 
Ezerkrasti-Papardes, Papardes 
iela, Strautiņi-Renci, Meduskalns-
Jaunvāveres, Mazais Baltiņš-
Airītes, Reitnieki-Vosvas, Druskas-
Kalnalielpūrāni, Cīņas-Maskaļi, 
Dzintari-Cīņas, Akmentiņi-Vēzes 
(Gāzes mērīš. stac.), Intukalns-
Cīruļi, Vidzemes šoseja-Liepas, 
Dzintari-Mišas, Paiķa 
stāvvieta-Dzintari, 
Bārdaskrogs-Paiķi, 
Avoti-Vidzemes šoseja, 
Ilgupes-Laursons, Krustiņi-
Rūpnieki, Krustiņi-Akmentiņi.

Zeltiņu pagasts
 Zeltiņi-Zemītes, Krastiņi-
Krūmiņi, Aptieka-Ieviņas, 
Ieviņas-Laimiņas, Rožukalns-
Ziemeļi, Pumpuri-Skola, 
Lejnieki-Lielpaldi, Grēveles-
Ciemgaļi. Pārējie autoceļi 
netiek tīrīti katru dienu. 

Ziemera pagasts
 Māriņkalns-Karva, Māriņkalns, 
Tautas nama ceļš, Māriņkalna 
apvedceļš, Vistaskalns-Svārupi, 
Pagastmājas ceļš, 1.pamatskolas 
ceļš, 2.pamatskolas ceļš, Parka 
iela, Nākotnes iela, Nākotnes 1 
iela, Jakumi-Pušpuri, Ratenieki-
Tāleši, Jaunzemi-Odiņi, Saules-
kalns-Anti, Šļukums-Māriņkalns, 
Stūrīši-Elisi, Stāmeri-Liepkāji, 
Rijukalns-Vengerski, Pamatskola-
Priedulejas, Pamatskola-Metumi, 
Šļukums-Māriņkalns, Šļukums-
Jāņkalni-Ignašas, Priedulejas-
Maltavnieki, Indrāni-Šķersti, 
Ziemeri-Murati, Ziemeri-Šļukums, 
Birži-Bleteskalns, Atvases-
Ziemeļnieki, Stūrīši-Ziemeri, 
Veclaicenes robeža-Ērņi.

Turpinājums no 1. lappuses

l Aicinām sekot informācijai par pašvaldības iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv un pašvaldības sociālo tīklu kontos.

l Gadījumā, ja ir nepieciešama palīdzība pārtikas, pirmās nepieciešamības preču vai medikamentu 
iegādē, un nav cita vesela, mazāk apdraudēta cilvēka, kas varētu palīdzēt, aicinām pagastu iedzīvotājus 
sazināties ar attiecīgo pagasta pārvaldi, bet Alūksnes pilsētas iedzīvotājus vērsties Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldē.

Pagastu pārvalžu kontaktinformācija

Uzlabota publiskā 
infrastruktūra 
komercdarbības 
veicināšanai
 Ir noslēdzies 
Alūksnes novada 
pašvaldības īstenotais 
projekts “Publiskās 
infrastruktūras uzlabošana 
Alūksnes novadā”. Tā 
mērķis - veicināt privātās 
investīcijas komercdarbībā, 
uzlabojot ūdenssaimniecības 
infrastruktūru, kas 
nepieciešama sekmīgai 
vietējo komersantu 
uzņēmējdarbības 
paplašināšanai.

 Projekta laikā  Gulbenes ielā un 
tai piegulošajā teritorijā, Alūksnē, 
tika ierīkota ūdenssaimniecības 
infrastruktūra – izbūvēts 
ūdensvads un kanalizācija. 
Ieguldījumi infrastruktūrā sekmēs 
vietējo komersantu attīstību, kuri 

radīs vienu jaunu darba vietu 
un ieguldīs uzņēmējdarbības 
paplašināšanā ne mazāk kā 
150 000 EUR.
 Projekta kopējās izmaksas ir 
114 622,11 EUR, tajā skaitā 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansējums ir 
75 111,86 EUR. 
 Darbus veica SIA “RUBATE”, 
būvniecību uzraudzīja 
“IK ĀRE PILDS” un 
autoruzraudzību nodrošināja 
SIA “Ekolat”. Projektu vada 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu vadītāja 
Una Tetere-Teterovska.

 
Sanita Spudiņa,

Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste




