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Alūksnes Novada Vēstis

2020. gada 2. janvārī
Alūksnes dzimšanas 

dienas svinības

Sv. Bonifācija Romas 
katoļu baznīcā
16.00  Ekumēniskais 
Dievkalpojums - aizlūgums 
par Alūksni
Pēc Dievkalpojuma - 
Alūksnes baznīcu zvanu 
sasaukšanās

Alūksnes Kultūras centrā
18.00  Janas Rāgas 
fotogrāfi ju izstādes 
“Manai pilsētai 100. Starp 
mirkļiem un vietām vienā 
telpā” atklāšana
Alūksnes svētku kūku parāde

19.00  Dzimšanas dienas 
koncerts “Veltījums savai 
pilsētai”
Pēc koncerta – svētku tosts, 
jubilejas svinēšana, 
cienāšanās ar kūkām
Videofi lmas un fotogrāfi jas 
no Alūksnes muzeja krājuma

Bezmaksas ielūgumi 
saņemami Alūksnes Kultūras 

centra kasē.

2. janvārī 
svinēsim simtgadi
 Nākamais gads Alūksnei 
būs īpašs – 2. janvārī 
mūsu mīļajai pilsētai 
apritēs 100 gadi kopš 
tā ieguvusi pilsētas tiesības. 
Tādēļ aicinām ikvienu 
nākamajā gadā svētkus 
svinēt kopā ar savu 
dzimto pilsētu!

 Svētku rīkotāji vēlas šo dienu 
veidot sadarbībā ar darbīgiem, 
radošiem alūksniešiem, 
novadniekiem, kā arī iesaistīt 
ikvienu svētku atmosfēras 
radīšanā pilsētā. Par svētku moto 
izvēlēts sauklis “Sajūti gadsimtu 
Alūksnē!”.
 Aicinām bijušos un esošos 
alūksniešus, novada iedzīvotājus 
svētku dienu sākt, piedalo-
ties aizlūgumā – ekumeniskā 
dievkalpojumā par Alūksni, kas 
pulksten 16.00 notiks Svētā 
Bonifācija Romas katoļu baznīcā. 
Pēc dievkalpojuma visi dievnami 
pilsētā sasauksies zvanu skaņās, 
ieskandinot Alūksnes simtgades 
svētkus.
 Tālākās svētku norises notiks 
Alūksnes Kultūras centrā. 
Pulksten 18.00 Kultūras cen-
tra foajē atklās alūksnietes, 
fotogrāfes Janas Rāgas 
fotogrāfi ju izstādi “Manai pilsētai 
100. Starp mirkļiem un vietām 
vienā telpā”, kas īpaši veltīta 
Alūksnes simtgadei.
 Turpat foajē ikviens svētku 
apmeklētājs varēs piedalīties 
īpašajā Alūksnes svētku kūku 
parādē. Atsaucīgi cilvēki, 
iestādes, organizācijas un 
uzņēmumi būs sarūpējuši 
Alūksnes dzimšanas dienas 
svētku kūkas, ar ko varēs 
cienāties visi pasākuma 
dalībnieki. Svētku organiza-

tori pateicas visiem, kas jau 
atsaukušies, un aicina arī citus 
labvēļus, kas vēlētos papildināt 
svētku kūku parādi ar savu kūku, 
pieteikties Alūksnes novada 
pašvaldības Kultūras un sporta 
nodaļā pa tālruni 26335234 vai 
e-pastu sanita.eglite@aluksne.lv 
vai valda.zeltina@aluksne.lv.
 Pulksten 19.00 dzimšanas 
dienas koncertā “Veltījums savai 
pilsētai” klausītājus priecēs 
mūziķi, kuru dzimtā puse ir 
Alūksne, amatierkolektīvi, jaunie 
Alūksnes mūziķi. Savukārt 
pēc koncerta – svētku tosts, 
dzimšanas dienas svinēšana un 
cienāšanās ar kūkām, kā iespēja 
vērot videofi lmas un fotogrāfi jas 
par Alūksni no Alūksnes muzeja 
krājuma.

Aicinām godināt
simtgadi, paceļot 
pilsētas karogu

 - Alūksnes pilsētai ir savs 
karogs. Līdz šim gan to ikdienā 
un svētkos vairāk lietoja 
pašvaldība un tās iestādes, 
taču, sagaidot pilsētas 
simtgadi, vēlamies aizsākt 
jaunu tradīciju un aicinām 
alūksniešus Alūksnes dzimšanas 
dienā, 2. janvārī, kā arī 
augustā, pilsētas svētku 
laikā, pie savām mājām, 
organizāciju un uzņēmumu 
ēkām pacelt pilsētas karogu, 
vai rotāt ar to iekštelpas, - 
aicina Alūksnes novada 
pašvaldības Kultūras un 

sporta nodaļas vadītāja 
Sanita Eglīte.
 Par karoga iegādi iedzīvotāji, 
iestādes un uzņēmumi var 
interesēties Alūksnes Tūrisma 
informācijas centrā. Karoga 
iegādi gan vēlams pieteikt 
iepriekš pa tālruņiem 29130280, 
25442335 vai e-pastu 
tic@aluksne.lv. 

 Būsim vienoti un kopā svinēsim 
mūsu Alūksnes gadsimta svētkus!

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Foto no Alūksnes muzeja krājuma

19. decembrī aicina uz vienotā klientu 
apkalpošanas centra atvēršanu Alūksnē
 19. decembrī pulksten 14.00 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvajā ēkā, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, atklās jauno 
Alūksnes novada Valsts un 
pašvaldības vienoto klientu 
apkalpošanas centru.

 Atklāšanas pasākumā 
aicināti piedalīties visi intere-
senti, būs iespēja iepazīties 
gan ar jaunizveidoto klientu 
apkalpošanas centru, gan arī 
citām atjaunotajām telpām 
administratīvās ēkas 1. stāvā. 
 Klientu apkalpošanas centra 
ēkas esošajās telpās joprojām 
būs saņemamas Lauku atbalsta 
dienesta, Valsts zemes dienesta, 
Valsts ieņēmumu dienesta un 
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes ekspertu konsultācijas 
un pakalpojumi to noteiktajā 

klientu pieņemšanas laikā un 
kārtībā. Savukārt Valsts darba 
inspekcija klientus pieņems 
vienu reizi mēnesī Klientu 
apkalpošanas centrā.
 No pašvaldības puses klientu 
apkalpošanas centrā strādās 
divi klientu apkalpošanas 
speciālisti, kuri apkalpos klien-
tus jautājumos, kas saistīti 
ar pašvaldības kompetenci 
(pieņems iesniegumus, izsniegs 
atbildes, izziņas u.c. dokumen-
tus, sniegs konsultācijas un 
informāciju), kā arī pieņems 
klientus iepriekš minēto valsts 
iestāžu kompetencē esošajos 
jautājumos laikā, kad šīs iestādes 
apmeklētājus nepieņems. 
Jāpiebilst, ka pašvaldības 
klientu apkalpošanas speciālisti 
nesniegs valsts iestāžu pakal-
pojumus pilnībā, bet tikai tajā 

apmērā, cik katra no iestādēm 
ir deleģējusi. Apmeklētājiem 
klientu apkalpošanas centrā 
sniegs konsultatīvu un prak-
tisku atbalstu portāla latvija.lv 
e-pakalpojumu lietošanā, darbā 
ar datoru, e-parakstu, e-adresi. 
Klientu apkalpošanas centra 
mērķis ir vienuviet nodrošināt 
ērti pieejamus valsts iestāžu un 
pašvaldības sniegtos pakalpoju-
mus visiem interesentiem.
 Centra telpās no jaunā gada 
būs pieejami arī pašvaldības 
kases pakalpojumi, kur varēs 
norēķināties par pašvaldības 
sniegtajiem pakalpojumiem, 
samaksāt nodevas un nekustamā 
īpašuma nodokli. Vēršam 
uzmanību uz to, ka pagastu 
pārvaldēs, sākot ar 2020. gada 
2. janvāri, nebūs iespējams 
samaksāt par pašvaldības 

pakalpojumiem, nomaksāt node-
vas vai nekustamā īpašuma no-
dokli. Tāpat klientu apkalpošanas 
centra telpās būs risināmi visi 

ar dzīvesvietas deklarēšanu un 
nekustamā īpašuma nodokli 
saistītie jautājumi.

Turpinājums 6. lappusē

Pakalpojumi Valsts un pašvaldību 
vienotajā klientu apkalpošanas centrā:

1)  Klientu apkalpošana ar pašvaldības kompetenci saistītos jau-
tājumos: iesniegumu pieņemšana, atbilžu, izziņu u.c. dokumentu 
izsniegšana, konsultāciju un informācijas sniegšana
2)  Konsultācijas valsts iestāžu kompetencē esošajos jautājumos 
(laikā, kad iestādes apmeklētājus nepieņem, un iestāžu deleģētajā 
apmērā)
3)  Konsultācijas un praktisks atbalsts portāla latvija.lv e-pakalpoju-
mu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu, e-adresi
4)  Klientu apkalpošana un konsultācijas ar dzīvesvietas deklarēšanu 
un nekustamā īpašuma nodokli saistītos jautājumos
5) Pašvaldības kases pakalpojumi (norēķini par pašvaldības sniegta-
jiem pakalpojumiem, nodevu, nekustamā īpašuma nodokļa nomak-
sa) – no 2020. gada 2. janvāra

Sajūti

gadsimtu 

Alūksnē

saņemami Alūksnes Kultūras 
centra kasē.Alūksnes novada pašvaldības
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Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz laikrakstu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Alūksnes novada domes 28. novembra sēdē
 Alūksnes novada domes 
28. novembra sēdē piedalījās 
11 deputāti un tika izskatīti 32 
darba kārtības jautājumi.

 Dome nolēma:

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamā 
īpašuma “Zelmeņi”, Zeltiņu 
pagastā, sastāvā esošu, Alūksnes 
novada pašvaldībai piekritīgu 
zemes vienību. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus sedz 
zemes starpgabala atsavināšanas 
ierosinātājs, pēc atsavināšanas 
procesa pabeigšanas tos 
ieskaita ierosinātāja pirkuma 
līgumā noteiktās cenas samaksā, 
bet, ja zemesgabalu atsavina 
citām personām, izdevumus 
atmaksā atsavināšanas 
ierosinātājam. Nodot 
atsavināšanai minēto pašvaldības 
īpašumu, pārdodot atklātā izsolē 
noteiktam personu lokam 
pievienošanai pierobežas 
īpašumam;

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamā īpašuma 
“Mazburtnieki”, Alsviķu pagas-
tā, sastāvā esošu, pašvaldībai 
piekritīgu zemes vienību. Piekrist, 
ka atsavināšanas izdevumus sedz 
zemes starpgabala atsavināšanas 
ierosinātājs. Pēc atsavināšanas 
procesa pabeigšanas, tos ieskaita 
ierosinātāja zemes pirkuma līgu-
mā noteiktās cenas samaksā, bet, 
ja zemesgabalu atsavina citām 
personām, izdevumus atmaksā at-
savināšanas ierosinātājam.  Nodot 
atsavināšanai minēto pašvaldības 
īpašumu, pārdodot atklātā izsolē 
noteiktam personu lokam pievie-
nošanai pierobežas īpašumam;

 - reģistrēt īpašumā un 
sagatavot atsavināšanai 
nekustamā īpašuma “Lejas 
Kundrāti”, Zeltiņu  pagastā, 
sastāvā esošas neapbūvētas, 
pašvaldībai piekritīgas divas 
zemes vienības, par kurām Zeltiņu 
pagasta padome 14.05.2009. 
noslēgusi zemes nomas līgumu ar 
bijušo zemes lietotāju. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus sedz 
atsavināšanas ierosinātājs, bet pēc 
atsavināšanas procesa pabeigša-
nas tos ieskaita zemes pirkuma 
līgumā noteiktās cenas 
samaksā. Nodot atsavināšanai 

minēto pašvaldības īpašumu, 
pārdodot par brīvu cenu bijušajam 
zemes lietotājam;

 - nodot iznomāšanai 
pašvaldības nekustamo 
īpašumu – dzelzceļa stacijas 
ēku Jāņkalna ielā 52, Alūksnē, 
kas sastāv no nedzīvojamām 
telpām 69,5  m² platībā. 
Nomnieku noskaidrot 
mutiskā izsolē. Telpu izmantoša-
nas mērķis – kafejnīcas telpas, 
nomas termiņš – līdz 12 gadiem. 
Noteikt pienākumu nomniekam 
papildus segt siltumenerģi-
jas, elektroenerģijas, ūdens un 
kanalizācijas, kā arī atkritumu 
izdevumus. Uzdot Plānošanas un 
attīstības nodaļai noteikt izsoles 
noteikumos iekļaujamos nosacīju-
mus, lai nodrošinātu likuma “Par 
kultūras pieminekļu aizsardzību” 
10. panta prasības. Nekustamā 
īpašuma nomas tiesību izsoles 
organizēšanu un nosacītās nomas 
maksas noteikšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - pieņemt nomas lietošanā uz 
laika periodu līdz 31.12.2026. 
nekustamā īpašuma “Cirtumi”, 
Pededzes pagastā, ietilpstošās 
zemes vienības daļu 0,0805 ha 
platībā;

 - atsavināt, ieguldot 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēja SIA “RŪPE” pamatkapi-
tālā Alūksnes novada pašvaldības 
nekustamos īpašumus: attīrīšanas 
iekārtas “Attīrīšanas iekārtās”, 
Mālupes pagastā, kas sastāv no 
zemes vienības 2959 m2 platībā 
un uz tās esošas būves; ūdenstorni 
“Ūdenstornī”, Mālupes pagastā, 
kas sastāv no zemes vienības 
6642 m2 platībā un uz tās esošas 
būves, un zemes vienības 444 m2 
platībā un uz tās esošas būves; 
Bērzu kalnu “Bērzu kalnā”, 
Ziemera pagastā, kas sastāv no 
zemes vienības 3200 m2 platībā 
un uz tās esošas inženierbūves;

 - apstiprināt skolēnu konkursa 
“Mēs – Alūksnes nākotnei” 
nolikumu;

- veikt grozījumus vairākos domes 
iepriekš pieņemtajos lēmumos par 
meliorācijas projektu īstenošanu 
pagastu teritorijās pašvaldības 
nozīmes koplietošanas meliorā-

cijas novadgrāvju atjaunošanai 
Ziemera, Alsviķu, Annas, Ilzenes, 
Malienas, Kalncempju, Mārkalnes, 
Pededzes, Zeltiņu pagastos.  
Grozījumi saistīti ar to, ka atbilsto-
ši iepirkuma rezultātam un Lauku 
atbalsta dienesta lēmumiem preci-
zētas projektu kopējās izmaksas, 
un arī projektu attiecināmās un 
neattiecināmās izmaksas;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 26/2019 “Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2016. gada 
24. marta saistošajos noteikumos 
Nr. 6/2016 “Par mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanu Alūksnes 
novadā””;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 27/2019 “Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2014. gada 
27. maija saistošajos noteikumos 
Nr. 12/2014 “Par Alūksnes 
novada simbolikas lietošanu””;

 - apstiprināt noteikumus Nr. 
1/2019 “Alūksnes novada pašval-
dības Valsts un pašvaldības vie-
notā klientu apkalpošanas centra 
klientu apkalpošanas noteikumi”;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļauju 
pašvaldībai ņemt vidējā termiņa 
aizņēmumu Valsts kasē ES fondu 
ierobežotās projektu iesniegumu 
atlases projekta “Alūksnes novada 
vispārējās izglītības iestāžu mācī-
bu vides uzlabošanai” īstenošanai 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģim-
nāzijas ēkas pārbūvei līdz 
1 856 849 EUR apmērā, ar aizņē-
muma pamatsummas atmaksas 
termiņu no 2022. gada marta līdz 
2036. gada decembrim, aizņēmu-
mu garantējot ar pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem;

 - izdalīt no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
6 000,00 EUR Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
internāta viena divistabu 
dzīvojamā bloka kosmētiskajam 
remontam un mēbeļu iegādei;

 - atbalstīt Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādes “Pienenīte” ēkas 
jumta seguma nomaiņu 
(atjaunošanu). Uzdot iestādei 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā veikt iepirkumu un pēc 

iepirkuma rezultāta izziņošanas 
informēt domi par nepieciešamā 
finansējuma apmēru;

 - piešķirt finansējumu 
6 292,00 EUR apgaismojuma 
izbūves projekta izstrādei no 
gājēju takas gar Alūksnes ezeru 
(no 7. Siguldas kājnieku pulka 
pieminekļa) līdz Pilssalas ielai;

 - piešķirt finansējumu 
1 997,00 EUR pašvaldības 
nekustamā īpašuma Veclaicenes 
pagasta pārvaldes ēkas jumta 
daļas pārbūves – atjaunošanas 
darbu tehniskās dokumentācijas 
izstādei;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 28/2019 “Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2013. gada 
25. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 18/2013 “Alūksnes novada 
pašvaldības nolikums””;

 - akceptēt sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību “Alūksnes 
putnu ferma” paredzēto darbību - 
mājputnu audzēšanas kompleksa 
pārbūve un ražošanas apjoma 
palielināšana nekustamā īpašuma 
“Putni” sastāvā esošajās trīs zemes 
vienībās Ziemera pagastā 
dējējvistu turēšanas skaita 
palielināšanai līdz 425 000 
vietām, ar nosacījumu, ka 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Alūksnes putnu ferma” izpilda 
Vides pārraudzības valsts biroja 
2019. gada 11. novembra 
atzinumā ietvertos obligātos 
nosacījumus, normatīvajos aktos 
paredzētās beznosacījuma 
prasības, kas ir saistītas ar 
teritorijas sagatavošanu un 
būvniecību saistītām ietekmēm, 
gaisa piesārņojošo vielu emisiju 
un izmaiņām gaisa kvalitātē, 
smaku emisiju un tās 
izplatību, trokšņa līmeņa 
izmaiņām, augsnes, grunts, 
virszemes un pazemes ūdeņu 
piesārņojuma iespējamību, 
avārijas un negadījuma riskiem, 
paredzētās darbības limitējošiem 
un ierobežojošiem faktoriem.

 Ar Alūksnes novada domes 
pieņemtajiem lēmumiem pilnībā 

var iepazīties www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Par Alūksnes 

novada domes darbu/
Domes lēmumi.

2. Alūksnes Novada Vēstis 04.12.2019.

Sēdes 
 

Tautsaimniecības 
komitejas sēde  

9. decembrī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
12. decembrī 10.00

Domes sēde   
18. decembrī 10.00

Sēdes notiek 
Uzvaras ielā 1, Alūksnē.

Janvārī 
10. jubilejas 
rallijs “Alūksne”

 17. un 18. janvārī 
Alūksnes novadā aizsāksies 
Latvijas un Baltijas rallija 
sezona ar “Rally Alūksne”, 
kas šogad svinēs 
savu 10 gadu jubileju.

 - Trases ir izdomātas, 
un turpinās saskaņošana. 
Rallija pirmajā dienā 
plānots aizvadīt trīs 
ātrumposmus, bet sestdien 
kopā paredzēti četri dažādi 
ātrumposmi, no kuriem 
trīs notiks divas reizes, bet 
viens - vienu reizi. Ātrumposmi 
solās būt interesanti. Kā 
jau katru gadu, gatavojot 
rallija maršrutu, cenšamies 
tajā iekļaut kādu vēl nebijušu 
ceļa posmu, kā arī pamainīt 
iepriekšējos ātrumposmus. 
Gribas, lai rallijs ir vairāk 
pēc stenogrammas braucams 
nevis pēc atmiņas, - portālam 
“Go4speed” stāsta “Rally 
Alūksne” organizatori.
 Ņemot vērā, ka “Rally 
Alūksne” apritēs 10 gadu 
jubileja, organizatori plāno 
rallija pirmajā dienā pirmo 
ātrumposmu aizvadīt uz ezera.
- Protams, lielākais jaunums ir 
vēlme uzrīkot ātrumposmu uz 
ezera. Tomēr 10 gadu jubileja, 
tāpēc gribas skatītājiem un 
sportistiem pasniegt kaut ko 
nebijušu. Taču, protams, viss 
būs atkarīgs no laikapstākļiem. 
Par šādu posmu doma bijusi 
sen, bet ļoti gribētos, lai tas 
realizētos tieši 2020. gadā. 
Ja viss sanāks, kā plānots, 
tad sportistiem uzreiz pēc 
starta estakādes uz ezera būs 
neliels šova ātrumposms. Tā 
būs lieliska iespēja pilsētas 
iedzīvotājiem, kuri varbūt 
neplāno doties skatīties ralliju, 
redzēt gan atklāšanu, gan 
uzreiz arī pirmo ātrumposmu. 
Ir vajadzīgs gan sals, gan 
sniegs, jo tikai no riepām 
izlikt trasi ir neiespējami, 
tāpēc nepieciešams sniegs un 
kupenas, ar kuru palīdzību 
var izveidot trasi. Līdz ar to, 
vai šis ātrumposms notiks pa 
īstam, to uzzināsim vien īsi 
pirms rallija starta, vadoties 
pēc laikapstākļiem, jo, ja nebūs 
piemēroti apstākļi, tad šis 
posms nenotiks, - saka rallija 
rīkotāji.

Atbalsta priekšlikumu par Ilzenes parka statusa maiņu
 Alūksnes novada domes 
28. novembra sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu atbalstīt 
Dabas aizsardzības 
pārvaldes priekšlikumu par 
aizsargājamā dendroloģiskā 
stādījuma statusa atcelšanu 
Ilzenes parkam, Ilzenes 
pagastā, Alūksnes novadā.

 Ar priekšlikumu par valsts 
nozīmes statusa atcelšanu 
Ilzenes parkam Alūksnes 
novada pašvaldībā vērsusies 
Dabas aizsardzības pārvalde. Pēc 
tās pasūtījuma SIA “LABIE KOKI 
eksperti” ir izstrādājuši parka 
rekonstrukcijas projektu, kurā 
speciālisti norāda, ka teritorija 
nav tikusi apsaimniekota, līdz ar 
to izplatījušās invazīvas lakstaugu 
sugas, kā arī savairojušies koku 
sējeņi. Teritorijā šobrīd izveidojies 

platlapju koku mežs ar dažviet 
aizaugušu pamežu. Kopumā 
Ilzenes parka teritorijā novērtēti 
840 koku un 91 koku grupa, un 
analizēts, ka tikai 38 koki (4,5 
% no visiem teritorijā esošajiem 
kokiem) ir dendroloģiski reti.
 Jāņem vērā, ka saskaņā ar Minis-
tru Kabineta noteikumu 
Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi” 
49. punktu, koku ciršana 
un dendroloģisko stādījumu 
atjaunošana šādā teritorijā ir 
atļauta saskaņā ar aizsargājamā 
dendroloģiskā stādījuma rekon-
strukcijas projektu pēc Dabas 
aizsardzības pārvaldes rakstiskas 
atļaujas saņemšanas. Ilzenes 
parka rekonstrukcijas projekts ir 
izstrādāts tikai 2018. gadā, līdz ar 
to ar projekta trūkumu arī ir daļēji 

izskaidrojums tas, kāpēc teritorija 
nav tikusi apsaimniekota.
 Teritorija pēc kopējā aina-
vas novērtējuma ir degradēta, 
aizaugusi un apauguma dēļ 
nav nolasāma parka struktūra. 
Pēc kultūrvēsturisko vērtību 
novērtējuma Ilzenes muižas 
kompleksam un parkam ir liels 
potenciāls, kaut nav daudz vizuālo 
materiālu par muižas un parka 
agrāko izskatu, saglabājušās ir 
gan ēkas, gan lieli un veci koki, 
kas varētu būt pamats 
jaunajai ainavai. Citzemju sugas 
koncentrētas parka austrumu 
daļā, bet, ņemot vērā to fizisko 
stāvokli un vecumu, koki nav 
vērtējami kā īpaša dendroloģiskā 
vērtība parkā, kuras dēļ 
būtu nepieciešams saglabāt 
dendroloģisko stādījumu statusu 
“Ilzenes parkam’.

 Atceļot aizsargājamo 
dendroloģisko stādījumu 
statusu teritorijas 
apsaimniekošana turpmāk būtu 
veicama saskaņā ar izstrādāto 
rekonstrukcijas projektu un, 
ievērojot visas uz teritoriju 
attiecināmās normatīvajos aktos 
noteiktās prasības. Savukārt, 
attīstot teritoriju, galvenais 
uzsvars nebūtu liekams uz 
dendroloģiskajiem stādījumiem, 
kas parkā saglabājušies ļoti 
maz, bet gan uz teritorijā izteikti 
sastopamākām vērtībām.
 Domes lēmums tiks nosūtīts 
Dabas aizsardzības pārvaldei, 
kura šobrīd gatavo nepieciešamo 
dokumentāciju iesniegšanai 
Ministru kabinetam, kas 
pieņems gala lēmumu par 
parka statusu.



Apmeklētāju pieņemšana decembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki decembrī

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 
vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no 

pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša 
pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā 

piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. 
Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
2. un 16. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, 

Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
2. un 16. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, 

Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
2. un 16. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, 

Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
2. un 16. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 13. decembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00

Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās) 
un 27. decembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 

pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 04.12.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Verners KALĒJS 20.12.2019. 15.00-16.00
Dārza ielā 11, Valsts un pašvaldības 

vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā

Viola Aija KAPARŠMITE 18.12.2019. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, 117. kabinetā

Maruta KAULIŅA 16.12.2019. 11.00-12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā 
ēkā

Līga LANGRATE 18.12.2019. 13.00-14.00 Alsviķu pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS 09.12.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Ainars MELDERS 18.12.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Druvis MUCENIEKS 04.12.2019. 11.30-12.30 Annas pagasta pārvaldē

Laimonis SĪPOLS 17.12.2019. 13.00-14.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS 09.12.2019. 16.00-17.00
Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 
7, uzņēmējdarbības atbalsta centra 

telpās

Jānis ZELTIŅŠ 17.12.2019 9.00-10.00
11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē
Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Jana ZILKALNE 04.12.2019. 11.00-12.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē 
(tālrunis 29355400)
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PAZIŅOJUMS par 
paredzētās darbības 
akceptēšanu
 Alūksnes novada dome 2019. 
gada 28. novembrī (domes sēdes 
protokols Nr.13., 32. punkts) ir 
pieņēmusi lēmumu akceptēt SIA 
“Alūksnes putnu ferma” (reģ. 
Nr. 43203003333) paredzēto 
darbību – mājputnu audzēšanas 
kompleksa “Putni”, Ziemera 
pagastā, Alūksnes novadā, 
pārbūvi un ražošanas apjomu 
palielināšanu.

 Ar lēmumu un tā pamatojumu 
var iepazīties Alūksnes novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.aluksne.lv, kā arī Alūksnes 
novada pašvaldībā – Dārza ielā 
11 (202. kabinetā), Alūksnē, 
Alūksnes novadā, tās darba 
laikā. 
 Pieņemot lēmumu, tika 
ņemts vērā Ietekmes uz 
vidi novērtējums un Vides 
pārraudzības valsts biroja 
izsniegtais atzinums, sabiedrisko 
apspriešanu rezultāti, kā arī 
plānotās darbības atbilstība 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojumam.

Pašvaldības pakalpojumu apjoms saglabāsies
 Šogad pēc Alūksnes 
novada pašvaldības 
pasūtījuma SIA “ALGAR” 
veica funkciju auditu 
pašvaldības Administrācijas 
nodaļās, pagastu pārvaldēs, 
Alūksnes muzejā un Alūksnes 
pilsētas bibliotēkā ar mērķi 
izvērtēt darbinieku noslodzi, 
atrast resursus darba 
samaksas palielināšanai, 
paaugstinot darba 
efektivitāti, pārskatīt 
veicamo darbu atbildības, 
kompetences un 
pienākumus.

 Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 10. panta 10. daļa 
nosaka, ka valsts pārvaldi 
organizē pēc iespējas 
efektīvi un tās institucionālo 
sistēmu pastāvīgi pārvalda, 
ja nepieciešams, pilnveido, 
izvērtējot arī funkciju apjomu 

un nepieciešamību. 
 Pamatojoties uz veiktā 
funkciju audita rezultātiem 
un minēto likumu, tika 
sagatavots domes lēmums par 
izmaiņām pagastu pārvalžu 
struktūrās, kā arī izmaiņām 
pašvaldības Administrācijā un 
vēl vairākās citās pašvaldības 
iestādes.
 Lai izveidotu optimālāko pa-
gastu pārvalžu darbības modeli, 
ir ieguldīts ļoti liels darbs. Visa 
novada griezumā tika pārskatīts 
atalgojums un jāuzsver, ka ar šo 
lēmumu tiek sakārtota 
darbinieku atalgojuma sistēma – 
ir rasta iespēja palielināt 
atalgojumu pagastu pārvaldēs, 
arī novada akreditētajos 
muzejos, Alūksnes pilsētas 
bibliotēkā.

 28. novembrī pieņemtais domes 
lēmums nosaka, ka no 

2020. gada 1. janvāra būtiski 
mainīsies pagastu pārvalžu 
struktūra – iepriekšējo 6 pagastu 
pārvalžu vadītāju amatu vietā 
katrā pagasta pārvaldē būs 
pārvaldes vadītāja amata vieta.
 Tiks likvidētas sekretāru, lietvežu 
amata vietas, tās saglabāsies 
vien divos lielākajos pagastos, 
kur iedzīvotāju skaits ir virs 
1000 – Jaunalūksnes un Alsviķu 
pagastos. Pārējos pagastos 
lietveža pienākumus veiks 
pārvaldes vadītājs.
 Likvidēs arī 6 teritorijas 
attīstības speciālistu amata 
vietas, bet palielinās pašvaldības 
Administrācijas Plānošanas un 
attīstības nodaļas kapacitāti, 
izveidojot jaunu projektu vadītāja 
amata vietu, kas pamatā strādās 
ar pagastu projektiem.
 Visās pagastu pārvaldēs tika 
izvērtēts veicamā darba apjoms 
- iedzīvotāju skaits, ciemu skaits, 

pašvaldības zemes apjoms, 
pašvaldības ēku, izglītības 
iestāžu, kapsētu, piemiņas vietu, 
parku skaits un citi rādītāji. 
Izejot no tā, noteikts teritorijas 
apsaimniekošanas un tehnisko 
darbinieku skaits.
 Līdz ar darbinieku skaita 
samazināšanos pagasta 
pārvaldēs, to vadītājiem būs 
lielāks veicamo pienākumu ap-
joms, tādēļ noteikti tiks pārskatīti 
iedzīvotāju pieņemšanas laiki pie 
pārvaldes vadītāja. 

 Uz darba efektivizēšanu 
vērstas izmaiņas būs bibliotēku, 
tautas namu un vēstures 
krātuvju darbībā. Pagastos, kur 
iedzīvotāju skaits ir līdz 600 
iedzīvotājiem un nav citu kultūras 
iestāžu kā tikai bibliotēka un 
tautas nams, tiks saglabāta viena 
slodze. Līdz ar to vairākos 
pagastos bibliotēkas vadītājs 
veiks arī kultūras darba 
organizatora pienākumus. Tā tas 
būs Annas, Ilzenes, Malienas un 
Mārkalnes pagastos.
 Citādi būs Zeltiņos, kur vēstures 
krātuvi pievienos bibliotēkai, 
bet armijas bāzi – tautas 
namam, līdz ar to saglabāsies 
abas slodzes. Līdzīgi arī 
Jaunalūksnes pagastā, kur Bejas 
novadpētniecības centrs tiek 
pievienots Bejas bibliotēkai, un 
Veclaicenes pagastā, kur vēstures 
krātuvi pievieno bibliotēkai. 
Arī turpmāk tiks rūpīgi sekots 
līdzi krātuvju krājumiem, 
to saglabāšanai, līdz ar to 
iedzīvotājiem, kas uzticējuši tām 
savas vai dzimtas vērtības, nav 
jāsatraucas.
 Bibliotēkas kā pagasta pārvaldes 
struktūrvienība saglabāsies visos 
pagastos, izņemot Kalncempjus 
– tur to nodos Jaunannas 
bibliotēkai, kas Kalncempjos 
nodrošinās bibliotēkas 
pakalpojumu pieejamību 
noteiktu stundu skaitu, un abu 
bibliotēku darbu nodrošinās 
viens darbinieks. Jaunlaicenes, 
Liepnas, Pededzes, Māriņkalna 
bibliotēkās tiks samazināta darba 
slodze. Savukārt Alsviķu pagastā 
kā atsevišķu struktūrvienību 
likvidēs Strautiņu bibliotēku 
– bibliotēkas funkcijas tur 
saglabāsies, tā strādās 
noteiktu stundu skaitu nedēļā kā 
Alsviķu bibliotēkas filiāle un abu 
bibliotēku darbu nodrošinās 
viens darbinieks. Savukārt 
Mālupes pagastā, kur bijušās 
skolas ēkā tagad 
darbojas sociālās aprūpes centrs 

“Pīlādži”, saglabāsies 
gan bibliotēkas, gan saieta nama 
vadītājs, bet ar samazinātām 
darba slodzēm.

 Arī pašvaldības akreditētajiem 
muzejiem – Alūksnes 
muzejam, Jaunlaicenes muižas 
muzejam un Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejam ir pārskatītas 
darbinieku noslodzes un 
veicamie amata pienākumi, 
samazināts darbinieku skaits 
un rasta iespēja arī palielināt 
atalgojumu.
 Alūksnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļa sakarā ar pārcelšanos 
uz administratīvo ēku likvidēs 
apkopēja amata vietu.
 Darbinieku noslodze un 
pienākumi pēc audita izvērtēti arī 
Alūksnes pilsētas bibliotēkā, kur 
ir samazināts darbinieku skaits, 
tā rodot iespēju palielināt 
atalgojumu pārējiem.

 Pašvaldības Administrācijā no 
1. janvāra par 1 darbinieku 
samazināsies darbinieku 
skaits Finanšu nodaļā, par 
2 – Grāmatvedībā, tiks izveidota 
kasiera vieta darbam Valsts un 
pašvaldību vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā. Jāuzsver, 
ka grāmatveži, kuru darba vietas 
iepriekš bija pagastu pārvaldēs, 
arī līdz lēmuma pieņemšanai ir 
bijuši pašvaldības Administrācijas 
Grāmatvedības nodaļas 
sastāvā, līdz ar to mainās tikai 
tas, ka fiziski viņu darba vietas 
turpmāk atradīsies pašvaldības 
administratīvajā ēkā Alūksnē un 
mainīsies veicamie pienākumi, 
līdz ar to arī amatu nosaukumi.

 Ņemot vērā to, ka novadā 
ievērojami samazinās iedzīvotāju 
skaits, šāda veida funkciju un 
veicamo darba pienākumu 
pārskatīšana un optimizēšana 
bija neizbēgama. Taču vēršam 
iedzīvotāju uzmanību uz to, 
ka pašvaldības pakalpojumu 
klāsts pagastu teritorijās netiks 
samazināts, tikai jāseko līdzi 
pārvalžu darbinieku noteik-
tajiem darba un apmeklētāju 
pieņemšanas laikiem. Jebkurš 
iedzīvotāju jautājums ir risināms 
gan pagasta pārvaldē, gan arī 
pašvaldības Administrācijā.

Janīna Čugunova,
Alūksnes novada pašvaldības 

izpilddirektore

Turpinājums 5. lappusē
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Vēsturiski nozīmīgs notikums: Alūksnē 
notiek Ministru kabineta izbraukuma sēde

 12. novembrī Alūksnes 
Kultūras centrā notika 
Ministru kabineta 
izbraukuma sēde. Tās 
darba kārtībā bija 
jautājumi par investīcijām 
un atbalstu reģionālajai 
attīstībai, iekšlietu nozares 
aktualitātēm, skolu tīkla 
attīstību un sadarbību ar 
pašvaldībām, kā arī par 
plānotajām izmaiņām 
veselības aprūpē.
  
 Lai nepastarpināti iepazītos ar 
aktualitātēm reģionos, Latvijas 
valdība mēdz rīkot izbraukuma 
sēdes dažādos Latvijas nova-
dos, šoreiz Alūksnē. Līdz ar to 
Alūksne ir kļuvusi par vienu no 
nedaudzajām pilsētām Latvijas 
reģionos, kur šāds nozīmīgs 
notikums noticis. Ministru kabi-
neta izbraukuma sēdes iepriekš 
notikušas vēl Cēsīs, Daugavpilī 
un Liepājā.
 Izbraukuma sēdē Alūksnē 
piedalījās visi ministri. Sēdes 
sākumā Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis 
uzrunāja klātesošos, sakot:
 - Latvijas nākotne ir attīstītos 
reģionos un vienmērīgā valsts 
teritorijas izaugsmē. Alūksnes 
novads atrodas trīs valstu 

krustpunktā attālu no Rīgas, tādēļ 
spēcīgi izjūtam nepieciešamību 
pēc līdzsvarotas reģionu 
augšupejas. Paldies par to, ka 
pēdējo gadu laikā Alūksnes 
novadam ir bijusi iespēja būtiski 
attīstīt publisko un uzņēmējiem 
nepieciešamo infrastruktūru, 
taču mums priekšā ir vēl vairāki 
nozīmīgi attīstības projekti.
  Sēdes turpinājumā Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs 
Dzintars Adlers klātesošos 
ministrus un ministriju pārstāvjus 
iepazīstināja ar prezentāciju 
par Alūksnes novada attīstību 
– nozīmīgākajiem paveiktajiem 
attīstības projektiem, galvena-
jiem tuvākā laika projektiem, kas 
īstenojami novada izaugsmes 
veicināšanai. Sēdes ieraksts ir 
skatāms Ministru kabineta mājas 
lapā www.mk.gov.lv.

Ministru prezidents 
apmeklē sporta angāru 

 Pirms sēdes premjerministrs 
Krišjānis Kariņš tikās ar Alūksnes 
novada domes vadību – domes 
priekšsēdētāju Arturu Dukuli un 
vietniekiem Dzintaru Adleru un 
Aivaru Fominu. Tikšanās laikā 
puses pārrunāja jautājumus, 
kas skar novada attīstību 

pēdējā desmitgadē un lielākos 
izaicinājumus nākotnē. Kā 
vienu no problēmām domes 
priekšsēdētāja vietnieks 
Dz. Adlers uzsvēra dzīvojamā 
fonda nepieciešamību, kas 
novadam palīdzētu piesaistīt 
jaunus speciālistus medicīnas 
nozarē, rūpniecībā un ražošanā. 
Domes priekšsēdētājs A. Dukulis 
informēja par divām jaunām 
ražotnēm novada teritorijā, kas 
šobrīd ir tapšanas stadijā, kā arī 
bioloģiskās lauksaimniecības 
attīstību.
 Pēc īsas tikšanās Ministru prezi-
dents kopā ar pašvaldības vadību 
devās apskatīt Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
angāru. Pirms tam sarunas laikā 
priekšsēdētāja vietnieks 
Dz. Adlers bija ieskicējis 
iespējamos veidus, kā rast 
finansējumu jauna sporta centra 
būvniecībai. Ieraugot, kādā 
stāvoklī atrodas pašreizējā sporta 
angāra ēka, Krišjānis Kariņš 
apstiprināja, ka rekonstrukcija ir 
nepieciešama.
 Pēc sēdes visi ministri un 
pašvaldības vadība kopīgi devās 
uz Nacionālo bruņoto spēka 
Kājnieku skolu, kur iepazinās ar 
tās infrastruktūru, kā arī nolika 
ziedus pie 7. Siguldas kājnieku 

skolas pieminekļa. 
 Dienas noslēgumā Ministru 
kabineta balvas pasniegšanas 
ceremonijā tika suminātas sešas 
izcilas personības, kas devušas 
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas 
attīstībā.
 - Esam gandarīti, ka Ministru 
kabinets izbraukuma sēdes 
norisei izvēlējās tieši Alūksnes 
novadu. Priecājos, ka uz 
izbraukuma sēdi ieradās visi 
ministri un bija iespēja tiešā 
veidā ar viņiem tās problēmas, 
kas aktuālas tieši Alūksnē. Prieks 
arī par to, ka izdevās iepazīstināt 

Ministru prezidentu ar Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas angāru. Protams, 
ka tālāk risinājums ir jāmeklē 
visiem kopā. Jutām, ka ministri 
ieklausījās un ceram, ka 
radās skaidrāka izpratne 
par notiekošajiem 
procesiem Alūksnē, - dienas 
beigās atzina Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis.

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ministru kabineta izbraukuma sēde Alūksnes Kultūras centrā                                            Sanitas Pāsas foto

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore 
Līga Tomsone (no labās) iepazīstina ar sporta skolas ēkas stāvokli

No kreisās: domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins, Ministru 
prezidents Krišjānis Kariņš, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs 
Arturs Dukulis un priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers

Turpinājums no 1. lappuses

 Ērtākai pakalpojumu 
saņemšanai ierīkos klientu 
plūsmas regulēšanas sistēmu 
ar rindu mašīnu. Klientu 
apkalpošanas centrā būs 
atsevišķa telpa, kurā
 apmeklētāji varēs tikties ar 
pašvaldības speciālistiem, 
lai risinātu interesējošos 
jautājumus un vajadzīgais 
speciālists nebūtu jāmeklē 
pa visu ēku. Tāpat centra 
telpās iedzīvotāju pieņemšanas 
varēs organizēt Alūksnes 
novada domes deputāti.
 Administratīvās ēkas 
energoefektivitātes uzlabošanas 
projektā foajē izbūvēts pacēlājs 
pieejamības nodrošināšanai. 
Foajē pārbūvēts sanitārais 
mezgls, kurā pieejamas 
labierīcības arī cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem un bērnu 
pārtīšanas galdiņš.
 Taupīt laiku un naudu, 
apmeklējot vienu klientu 

apkalpošanas centru tā vietā, 
lai saņemtu sev nepieciešamos 
pakalpojumus atsevišķi 
katru savā valsts vai 
pašvaldības iestādē – 
tā ir priekšrocība, ko 
piedāvā Valsts un pašvaldību 
vienotie klientu apkalpošanas 
centri.
 Klientu apkalpošanas 
centra izveidei ir izlietots Vides 
aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas piešķirtais 
finansējums 46 377,92 eiro un 
Alūksnes novada pašvaldības 
finansējums 65 579,40 eiro 
apmērā.

 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

19. decembrī aicina uz vienotā klientu 
apkalpošanas centra atvēršanu

Aicinām balti rotāt īpašumus 
Ziemassvētku gaidās
 Tuvojoties Ziemassvētkiem, 
Alūksnes publiskās 
teritorijas ietērpjas svētku 
rotā. Pašvaldība aicina 
arī iedzīvotājus, iestādes 
un uzņēmumus vienotā 
stilā un veidolā rotāt pilsētas 
ārtelpu svētku gaidās!

 - Arī šogad turpināsim 
attīstīt Ziemassvētku rotājumu 
koncepciju par eņģeļu 
pilsētu, kas atspoguļosies 
teritorijā ap Alūksnes Jauno 
pili. Parkā būs izlikti jau līdz 
šim redzētie eņģeļi, kā arī trīs 
jauni. Citviet pilsētā no esošajiem 
un atsevišķiem no jauna 
izveidotiem noformējuma 
elementiem centīsimies veidot 
lakonisku, mierīgu, siltu, ne 
pārāk krāsainu un ne pārāk 
satraukumu izraisošu 
(mirgojošu) noformējumu, 
kas rada asociācijas ar 
Ziemassvētku laiku.
 Daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājus, rotājot savu 
dzīvokļu logus, aicinātu 

izvēlēties baltas krāsas 
dekorācijas – virteņu 
lampiņas, eņģelīšus, zvaigznes 
vai sniegpārsliņas. Pavisam 
jauki, ja mājas iedzīvotāji 
draudzīgi vienojas par krāsu vai 
noformējuma stilu, kādā izvēlas 
Ziemassvētku dekorācijas. 
Tāpat aicinu rotāt arī 
daudzdzīvokļu māju 
pagalmos esošās egles vai 
citus kokus vai piemēram, 
būvēt sniega pilis, kad tas 
kļūs iespējams. Arī privātmāju 
iedzīvotājus aicinu rotāt māju 
logus, karnīzes (jumta 
apakšējo perimetru), 
pie mājām augošās egles 
vai citus apstādījumus, - 
rosina Alūksnes novada 
pašvaldības ainavu 
arhitekte Madara 
Sildega-Mieriņa.
Veidosim skaistu pilsētvidi 
visi kopā!

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste



5.Alūksnes Novada Vēstis04.12.2019.

 Alūksnes novada dome 
28. novembra sēdē pieņēma 
lēmumu par pagasta 
pārvalžu institucionālās 
sistēmas pilnveidošanu, kas, 
ņemot vērā pašvaldībā veiktā 
funkciju audita rezultātus, 
paredz no 2020. gada 
1. janvāra likvidēt 
virkni pagastu pārvalžu 
struktūrvienību, kā arī 
veica grozījumus domes 
lēmumā par pašvaldības 
amata vietām, līdz ar to no 
2020. gada 1. janvāra būs 
izmaiņas amatu saraks-
tos pagastu pārvaldēs, 
pašvaldības administrācijā, 
kā arī atsevišķās pašvaldības 
iestādēs.

 Pilnveidojot pagastu pārvalžu 
institucionālo sistēmu, 
pieņemts lēmums, ka visās 
pagastu pārvaldēs kā atsevišķa 
struktūrvienība no 2020. gada 
1. janvāra vairs nepastāvēs 
komunālās saimniecības. 
Teritorijas uzturēšanas un 
apsaimniekošanas funkcijas 
pagasta pārvaldē saglabāsies, 
to tāpat veiks attiecīgie pārvalžu 
komunālās nozares darbinieki. 
 Strautiņu bibliotēku pie-
vienos Alsviķu bibliotēkai. 
Annas pagastā kā atsevišķu 
struktūrvienību likvidēs An-
nas sporta centru. Bejas 
novadpētniecības centru 
pievienos Bejas bibliotēkai. 
Kalncempju bibliotēku nodos 
Jaunannas pagasta pārvaldei. 
Mālupes pagastā likvidēs 
Mālupes pagasta sociālo centru 
“Māras”. Veclaicenes pagastā 
likvidēs tūrisma info punktu, 
Veclaicenes feldšeru-vecmāšu 
punktu, bet Veclaicenes vēstures 
krātuvi pievienos Veclaicenes 
bibliotēkai. Zeltiņu vēstures 
krātuvi pievienos Zeltiņu 
bibliotēkai, armijas bāzi – tau-
tas namam. Ziemera pagasta 
pārvaldē likvidēs Ziemera 
feldšeru punktu.

 Turpmāk būs atspoguļots, kādas 
nozīmīgākās izmaiņas iestāžu 
struktūrā (likvidētas esošas vai 
izveidotas jaunas amata vietas, 
mainītas darba slodzes u.c.) 
tiks veiktas no 2020. gada 1. 
janvāra. Tabulās 6. un 
11. lappusē ietverta 
informācijam kādas amata 
vietas un slodzes pārvaldēs būs 
no 1. janvāra. Jāuzsver, ka ar 
apjomīgo lēmumu pilnībā var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes novada 
domes darbu/Domes lēmumi. 

 Atsevišķos gadījumos mainās 
amata vietu nosaukumi sakarā 
ar to, ka tiek pārskatīti veicamie 
pienākumi. Pagastos, kur pa-
gasta pārvaldes vadītāja amata 
vietas jau bija, tām tiek mainīts 
nosaukums uz “vadītājs”, bet pa-
gastos, kuros to nebija – vadītāja 
amata vienības tiks veidotas no 
jauna.

Izmaiņas no 
1. decembra:
Annas pagasta pārvaldē: 
likvidēt sadaļu “Annas Feldšeru 
vecmāšu punkts”, amata vienības 
– ārsta palīgs, apkopējs un 
apkures krāšņu kurinātājs.
Mālupes pagasta pārvaldē: 
likvidēt sadaļu “Mālupes 
feldšerpunkts”, amata vienību – 

ārsta palīgs.

Izmaiņas no 1. janvāra:
Alsviķu pagasta pārvaldē:
lietveža slodzi mainīt no 1 uz 0,7,
likvidēt 2 apkopēja amata 
vienības (slodze 1,9), sadaļu 
“Higiēnas pakalpojuma punkts” 
un amata vienību dežurants, 
sadaļu “Strautiņu bibliotēka” 
un amata vienību bibliotēkas 
vadītājs, amata vienību – 
apkopējs, palīgstrādnieka darba 
slodzi  mainīt no 2 uz 1,
izveidot jaunu amata vienību 
– apkopējs, mainīt amata 
slodzes amatiermākslas kolektīvu 
vadītājiem.

Annas pagasta pārvaldē:
izveidot jaunu amata vienību – 
vadītājs,
likvidēt amata vienības – 
lietvedis, apkopējs (4 vienības 
ar slodzi 1,7), apkures krāšņu 
kurinātājs (3 vienības ar slodzi 
4,2), kultūras nama vadītājs, deju 
kopas vadītājs, amatierteātra 
režisors, palīgstrādnieks, svītrot 
sadaļu “Annas sporta centrs”,
bibliotēkas vadītāja 
amata nosaukumu aizstāt ar 
“bibliotēkas vadītājs-kultūras 
darba organizators”,
palīgstrādnieka darba slodzi 
mainīt no 0,25 uz 1,
izveidot 2 jaunas amata vienības 
– apkopējs ar slodzi 2 un 
4 jaunas amata vienības – 
kurinātājs ar slodzi 4,
mainīt ansambļa vadītāja slodzi.

Ilzenes pagasta pārvaldē:
izveidot jaunas amata vienības – 
vadītājs ar slodzi 1, apkopējs ar 
slodzi 1, kurinātājs (sezonas) ar 
slodzi 1,5, deju grupas vadītājs 
ar slodzi 0,1,
likvidēt amata vienības – 
lietvedis, palīgstrādnieks, centra 
“Dailes” vadītājs, apkopējs,
palīgstrādnieka (sezonas) slodzi 
mainīt no 1,5 uz 1, sporta 
pasākumu organizatora slodzi 
mainīt no 0,5 uz 0,2,
bibliotēkas vadītāja 
amata nosaukumu aizstāt ar 
“bibliotēkas vadītājs – kultūras 
darba organizators”,
mainīt ansambļa vadītāja slodzi.

Jaunalūksnes pagasta 
pārvaldē:
izveidot jaunu amata vienību – 
vadītājs ar slodzi 1,
amata vienībai – sekretārs mainīt 
slodzi 1 uz 0,6, 
likvidēt amata vienības – 
teritoriālās attīstības speciālists, 
apkopējs (2 vienības ar slodzi 
2), deju kolektīva vadītājs, svītrot 
sadaļu “Bejas novadpētniecības 
centrs” un likvidēt amata vienību 
– novadpētniecības centra 
vadītājs, 
mainīt Jaunalūksnes bibliotēkas 
vadītāja slodzi no 1 uz 0,8,
izveidot 2 jaunas amata 
vienības apkopējs ar slodzi 
2, palīgstrādnieks (sezonas) 
ar slodzi 1, mainīt vairāku 
amatierkolektīvu vadītāju 
slodzes.

Jaunannas pagasta pārvaldē:
likvidēt amata vienības – 
teritorijas attīstības speciālists, 
lietvedis, apkopējs, ceļu 
uzraugs, sētnieks, 
palīgstrādnieks, apkopējs,
sadaļu “Jaunannas bibliotēka” 
pārdēvēt par “Jaunannas 
un Kalncempju bibliotēkas”, 

bibliotēkas vadītāja amata 
nosaukumu aizstāt ar 
“Jaunannas un Kalncempju 
bibliotēkas vadītājs”, izveidot 
jaunu amata vienību – apkopējs 
ar slodzi 1,
mainīt vairāku amatierkolektīvu 
vadītāju slodzes.

Jaunlaicenes pagasta 
pārvaldē:
izveidot jaunas amata vienības – 
vadītājs ar slodzi 1, apkopējs ar 
slodzi 1, amatierteātra režisors 
ar slodzi 0,15, likvidēt amata 
vienības – sekretārs-lietvedis, 
apkopējs, Jaunlaicenes sieviešu 
vokālā ansambļa vadītājs, 
amatiermākslas kolektīva 
vadītājs, tautas nama vadītājs,
bibliotēkas vadītāja darba slodzi 
mainīt no 1 uz 0,8.

Kalncempju pagasta 
pārvaldē:
izveidot jaunas amata vienības – 
vadītājs ar slodzi 1, apkopējs ar 
slodzi 0,5,
likvidēt amata vienības – 
lietvedis, apkopējs, 
palīgstrādnieks, sabiedriskā 
centra vadītājs,
svītrot sadaļu “Kalncempju 
bibliotēka” un likvidēt amata 
vienību – bibliotēkas vadītājs, 
saimniecības pārziņa amata 
nosaukumu aizstāt ar “ēku un 
apsaimniekojamās teritorijas 
pārzinis” un slodzi mainīt no 
0,25 uz 0,5, automobiļa vadītāja 
slodzi mainīt no 0,75 uz 0,5, 
mainīt deju kopas vadītāja slodzi.

Liepnas pagasta pārvaldē
izveidot jaunas amata vienības 
– vadītājs ar slodzi 1, apkopējs 
ar slodzi 1,5, tehniskais dar-
binieks ar slodzi 1, izveidot 
sadaļu “Liepnas pagasta skolēnu 
pārvadājumi” un amata vienību – 
autobusa vadītājs ar slodzi 0,7,
likvidēt amata vienības – 
teritorijas attīstības speciālists, 
lietvedības sekretārs, autobusa 
vadītājs, apkopējs (3 vienības ar 
slodzi 3), skaņu režisors, deju 
kolektīva vadītājs, svītrot sadaļu 
“Sporta pasākumi”,
bibliotēkas vadītāja slodzi mainīt 
no 1 uz 0,8,
sporta pasākumu 
organizatora amatu pārcelt uz 
Liepnas tautas namu, slodzi 
mainīt no 0,5 uz 0,3, mainīt 
vairāku amatiermākslas kolektīvu 
vadītāju slodzes.

Malienas pagasta pārvaldē:
likvidēt amata vienības – 
sekretārs, tautas nama vadītājs, 
apkopējs, kurinātājs, komunālās 
saimniecības pārzinis,
izveidot jaunas amata vienības – 
kurinātājs ar slodzi 2, apkopējs 
ar slodzi 1, palīgstrādnieks ar 
slodzi 1, bibliotēkas vadītāja 
amata nosaukumu aizstāt ar 
“bibliotēkas vadītājs – kultūras 
darba organizators”,
mainīt amatiermākslas kolektīvu 
vadītāju slodzes.

Mālupes pagasta pārvaldē:
izveidot jaunas amata vienības – 
apkopējs ar slodzi 1,5, lietišķās 
mākslas interešu grupas vadītājs 
ar slodzi 0,1,
likvidēt amata vienības – 
lietvedības sekretārs, apkopējs 
(4 vienības ar slodzi 1,3), 
kapsētas pārzinis, ceļu meistars, 
deju kolektīva vadītājs, 
amatiermākslas kolektīva 
vadītājs, svītrot sadaļas “Mālupes 

sporta pasākumi”, “Mālupes 
pagasta sociālais centrs “Māras”,
bibliotēkas vadītāja slodzi mainīt 
no 1 uz 0,8, sporta pasākumu 
organizatora amatu pārcelt uz 
Mālupes Saieta namu, slodzi 
mainīt no 0,5 uz 0,3,
komunālās saimniecības pārziņa 
amata nosaukumu aizstāt ar 
“ēku un apsaimniekojamās 
teritorijas pārzinis”, slodzi 
mainīt no 0,5 uz 1, saieta nama 
vadītāja slodzi mainīt no 
1 uz 0,8, mainīt amatiermākslas 
kolektīvu vadītāju slodzes.

Mārkalnes pagasta pārvaldē:
izveidot jaunu amata vienību 
– vadītājs ar slodzi 1, tautas 
nama vadītājs, kurinātājs, 
amatierteātra režisors,
likvidēt amata vienības – 
sekretārs-lietvedis, apkopējs, 
kurinātājs (sezonas), mikroauto-
busa vadītājs,
bibliotēkas vadītāja 
amata nosaukumu aizstāt ar 
“bibliotēkas vadītājs-kultūras 
darba organizators”, 
komunālās saimniecības pārziņa 
amata nosaukumu aizstāt ar 
“ēku un apsaimniekojamās 
teritorijas pārzinis”, slodzi 
mainīt no 0,5 uz 1,
mainīt ansambļa vadītāja slodzi.

Pededzes pagasta pārvaldē:
likvidēt amata vienības – 
teritorijas attīstības speciālists, 
sekretārs-lietvedis, apkopējs (4 
vienības ar slodzi 2), kapsētas 
pārzinis, kultūras pasākumu 
tehniskais speciālists,
izveidot 2 jaunas amata vienības 
– apkopējs ar slodzi 2,
saimniecības pārziņa amata 
nosaukumu aizstāt ar “ēku un 
apsaimniekojamās teritorijas 
pārzinis”, slodzi noteikt 2,
bibliotēkas vadītāja slodzi 
mainīt no 1 uz 0,8, mainīt 
slodzes amatiermākslas kolektīvu 
vadītājiem.

Veclaicenes pagasta 
pārvaldē:
izveidot jaunas amata vienības – 
vadītājs ar slodzi 1, apkopējs ar 
slodzi 2, likvidēt amata vienības 
– sekretārs-lietvedis, apkopējs, 
kurinātājs (2 vienības ar slodzi 
2), svītrot sadaļu “Veclaicenes 
vēstures krātuve” un likvidēt 
krājuma glabātāja amatu, svītrot 
sadaļu “Veclaicenes pagasta 
informācijas punkts” un likvidēt 
lauku tūrisma speciālista amatu,
tautas nama vadītāja slodzi 
mainīt no 1 uz 0,8,
mainīt slodzes amatiermākslas 
kolektīvu vadītājiem.

Zeltiņu pagasta
 pārvaldē:
izveidot jaunas amata 
vienības – vadītājs ar slodzi 1, 
amatierteātra režisors ar slodzi 
0,2, palīgstrādnieks ar slodzi 1, 
apkopējs ar slodzi 1,5
likvidēt amata vienības – liet-
vedis, teritorijas attīstības 
speciālists, apkopējs, kurinātājs, 
saimniecības pārzinis, sētnieks, 
likvidēt sadaļu “Zeltiņu vēstures 
krātuve” un amata vienību – 
vēstures krātuves vadītājs,
ceļu meistara amata nosaukumu 
aizstāt ar “traktora vadītājs”, 
slodzi noteikt 1.
mainīt ansambļa vadītāja slodzi.

Ziemera pagasta pārvaldē:
likvidēt amata vienības – teri-
torijas attīstības speciālists, 

sekretārs-lietvedis, apkopējs 
(2 vienības ar slodzi 1,5), 
autoceļu remonta uzturēšanas 
darba organizators, darba 
aizsardzības, ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības speciālists, 
kurinātājs (2 vienības ar slodzi 
2), amatiermākslas kolektīva 
vadītājs,
saimniecības pārziņa, 
mikroautobusa vadītāja 
amata nosaukumu aizstāt ar 
“ēku un apsaimniekojamās 
teritorijas pārzinis, 
autobusa vadītājs”, noteikt 
slodzi 1, kurinātāja slodzi 
mainīt no 2 uz 1, izveidot jaunu 
amata vienību – apkopējs ar 
slodzi 1, bibliotēkas vadītāja 
slodzi mainīt no 1 uz 0,8,
mainīt kora vadītāja slodzi.

Alūksnes novada pašvaldības 
Administrācijā:
likvidēt amata vienības – 
ekonomists, nodokļu 
administrators, grāmatvedis-
uzskaitvedis, grāmatvedis-
uzskaitvedis (Pededze), 
grāmatvedis-uzskaitvedis 
(Alsviķi), grāmatvedis-
uzskaitvedis (Liepna), 
grāmatvedis-uzskaitvedis 
(Jaunalūksne), 
grāmatvedis-uzskaitvedis 
(Ziemeri, Jaunlaicene) un 
grāmatvedis-uzskaitvedis 
(Sociālo lietu pārvalde), 
likvidēt 3 amata vienības – 
grāmatvedis un grāmatvedis 
(Zeltiņi),
izveidot 10 jaunas amata 
vienības – pamatlīdzekļu 
grāmatvedis (2 amata 
vienības), debitoru grāmatvedis 
(3 amata vienības), kreditoru 
grāmatvedis (3 amata vienības) 
un krājumu grāmatvedis (2 
amata vienības), izveidot 1 
jaunu amata vienību – projektu 
vadītājs.

Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā:
likvidēt amata vienību – 
apkopējs.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā:
likvidēt amata vienības – 
galvenais bibliotekārs-bērnu 
literatūras nodaļas vadītājs, 
bibliotekārs, 
amata vienībai – informācijas 
tehnoloģiju administrators 
slodzi mainīt no 1 uz 0,8.

Alūksnes muzejā:
likvidēt amata vienību – klientu 
apkalpošanas speciālists.

Jaunlaicenes muižas 
muzejā:
likvidēt amata vienību – 
apkopējs-sētnieks, 
izveidot jaunu amata vienību - 
klientu apkalpošanas speciālists 
ar slodzi 1.

Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā:
likvidēt amata vienību – 
vēsturnieks.

Alūksnes Kultūras 
centrā:
mainīt vairāku amatiermākslas 
kolektīvu vadītāju slodzes,
izveidot jaunu amata vienību – 
senioru kora diriģents ar slodzi 
0,35.

Turpinājums 6. un 11. lappusē

Pašvaldības pakalpojumu apjoms saglabāsies
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Alsviķu pagasta pārvalde, no 01.01.2020.

Nr. 
p.k. Amata nosaukums

D
ar

ba
 

sl
od

ze

Alsviķu pagasta pārvalde 

1. Vadītājs  1

2. Lietvedis 0.7

Alsviķu pagasta komunālā saimniecība

3. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis 1

4. Kurinātājs (2 vienības, sezonas, summētais 
darba laiks)

2

6. Apkopējs 1.5

7. Palīgstrādnieks (sezonas) 1

Alsviķu feldšeru-vecmāšu punkts

8. Ambulatorā dienesta ārsta palīgs 0.5

9. Ambulatorā dienesta ārsta palīgs 0.25

Strautiņu feldšeru-vecmāšu punkts

10. Ambulatorā dienesta ārsta palīgs 0.5

Alsviķu bibliotēka

11. Bibliotēkas vadītājs (veic arī Strautiņu 
bibliotekāra darbu)

1

Alsviķu pagasta skolēnu pārvadājumi

12. Autobusa vadītājs (summētais darba laiks) 1

Alsviķu pagasta kultūras nams

13. Kultūras nama vadītājs 1

14. Deju kopas vadītājs (“Jandāls”) 0.2

15. Deju kopas vadītājs (“Vēlreiz”) 0.2

16. Deju kopas vadītājs (bērnu) 0.1

17. Ansambļa vadītājs (sieviešu) 0.15

18. Ansambļa vadītājs (bērnu) 0.1

19. Amatierteātra režisors 0.15

Annas pagasta pārvalde, no 01.01.2020.

Nr. 
p.k. Amata nosaukums

D
ar

ba
 

sl
od

ze

Annas pagasta pārvalde
1. Vadītājs  1

Annas kultūras nams
2. Ansambļa vadītājs 0.15

Annas bibliotēka
3. Bibliotēkas vadītājs - kultūras darba 

organizators
1

Annas pagasta komunālā saimniecība
4. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis
1

5. Palīgstrādnieks (sezonas) 1
6. Apkopējs 2
7. Kurinātājs (sezonas, summētais darba laiks) 4

Ilzenes pagasta pārvalde, no 01.01.2020.

Nr. 
p.k. Amata nosaukums

D
ar

ba
 

sl
od

ze

Ilzenes pagasta pārvalde

1. Vadītājs  1

Ilzenes pagasta skolēnu pārvadājumi

2. Autobusa vadītājs (summētais darba laiks) 1

Ilzenes pagasta komunālā saimniecība

3. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis 1

4. Palīgstrādnieks (sezonas) 1

5. Apkopējs 1

6. Kurinātājs (sezonas, summētais darba laiks) 1.5

Ilzenes bibliotēka

7. Bibliotēkas vadītājs- kultūras darba 
organizators

1

SKIM centrs “Dailes”

8. Ansambļa vadītājs 0.15

9. Deju grupas vadītājs 0.1

10. Sporta pasākumu organizators 0.2

Ilzenes  feldšeru punkts

11. Ambulatorā dienesta ārsta palīgs 0.4

Jaunalūksnes pagasta pārvalde, no 01.01.2020.

Nr. 
p.k. Amata nosaukums

D
ar

ba
 

sl
od

ze

Jaunalūksnes pagasta pārvalde

1. Vadītājs  1
2. Sekretārs 0.6

Bejas bibliotēka
3. Bibliotēkas vadītājs (veic arī Bejas 

novadpētniecības centra darbu)
1

Jaunalūksnes bibliotēka
4. Bibliotēkas vadītājs 0.8

Kolberģa tautas nams
5. Tautas nama vadītājs 1
6. Deju kolektīva vadītājs 0.2
7. Amatierteātra režisors 0.15
8. Amatierteātra režisors 0.15
9. Kora diriģents 0.25

10. Vokālā ansambļa vadītājs 0.2
Jaunalūksnes komunālā saimniecība

11. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis 1
12. Apkopējs 2
13. Palīgstrādnieks (sezonas) 1

Bejas feldšeru-vecmāšu punkts
14. Ārsta palīgs (feldšeris) 0.5

Jaunannas pagasta pārvalde, no 01.01.2020.

Nr. 
p.k. Amata nosaukums

D
ar

ba
 

sl
od

ze

Jaunannas pagasta pārvalde
1.       Vadītājs 1

Jaunannas un Kalncempju bibliotēkas

2. Jaunannas un Kalncempju bibliotēkas 
vadītājs

1

Jaunannas pagasta skolēnu pārvadājums

3. Autobusa šoferis (summētais darba laiks) 1
Jaunannas pagasta komunālā saimniecība

4. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 
pārzinis

1

5. Apkopējs 1
Jaunannas tautas nams

6. Tautas nama vadītājs 1.0
7. Ansambļa vadītājs 0.35
8. Amatierteātra režisors 0.15
9. Amatierteātra režisors 0.10
10. Deju kolektīva vadītājs 0.40

Jaunlaicenes pagasta pārvalde, no 01.01.2020.

Nr. 
p.k. Amata nosaukums

D
ar

ba
 

sl
od

ze

Jaunlaicenes pagasta pārvalde
1. Vadītājs  1

Jaunlaicenes pagasta komunālā saimniecība
2. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis
1

3. Palīgstrādnieks (sezonas) 1
4. Apkopējs 1

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka
5. Bibliotēkas vadītājs 0.8

Jaunlaicenes pagasta tautas nams
6. Folkloras kopas vadītājs 0.15
7. Amatierteātra režisors 0.15

Kalncempju pagasta pārvalde, no 01.01.2020.

Nr. 
p.k. Amata nosaukums

D
ar

ba
 

sl
od

ze

Kalncempju pagasta pārvalde

1. Vadītājs  1

Kalncempju pagasta komunālā saimniecība

2. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 
pārzinis

0.5

3. Apkopējs 0.5
Kalncempju pagasta skolēnu pārvadājumi

4. Automobiļa vadītājs 0.5

Sabiedriskais centrs

5. Deju kopas vadītājs 0.1

Feldšeru  vecmāšu punkts

6. Ārsta palīgs (feldšeris) 0.25

Liepnas pagasta pārvalde, no 01.01.2020.

Nr. 
p.k. Amata nosaukums

D
ar

ba
 

sl
od

ze

Liepnas pagasta pārvalde
1. Vadītājs  1

Liepnas bibliotēka
2. Bibliotēkas vadītājs 0.8

Liepnas autoceļu fonds

3. Traktortehnikas vadītājs 0.3
Liepnas tautas nams

4. Tautas nama vadītājs 1
5. Vokālā ansambļa vadītājs 0.15
6. Deju kopas vadītājs 0.2
7. Amatierteātra režisors 0.15
8. Lietišķās mākslas kolektīva vadītājs 0.1
9. Sporta pasākumu organizators 0.3

10. Deju kolektīva vadītājs 0.1
Liepnas pagasta komunālā saimniecība

11. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis 1
12. Kurinātājs - strādnieks 1
13. Apkopējs 1.5
14. Tehniskais darbinieks 1

Liepnas skolēnu pārvadājumi
15. Autobusa vadītājs 0.7

Malienas pagasta pārvalde, no 01.01.2020.

Nr. 
p.k. Amata nosaukums

D
ar

ba
 

sl
od

ze

Malienas pagasta pārvalde
1. Vadītājs 1

Malienas tautas nams
2. Vokālā ansambļa vadītājs 0.15
3. Amatierteātra režisors 0.15
4. Deju kolektīva vadītājs 0.2

Malienas bibliotēka
5. Bibliotēkas vadītājs-kultūras darba 

organizators
1

Malienas komunālā saimniecība
6. Kurinātājs (sezonas, summētais darba 

laiks)
2

7. Apkopējs 1
8. Palīgstrādnieks 1

Malienas skolēnu pārvadājumi
9. Mikroautobusa vadītājs (summētais darba 

laiks)
1

Mālupes pagasta pārvalde, no 01.01.2020.

Nr. 
p.k. Amata nosaukums

D
ar

ba
 

sl
od

ze

Mālupes  pagasta pārvalde
1. Pagasta pārvaldes vadītājs 1

Mālupes bibliotēka
2. Bibliotēkas vadītājs 0.8

Mālupes pagasta komunālā saimniecība
3. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis
1

4. Palīgstrādnieks (sezonas) 1.0
5. Apkopējs 1.5

Mālupes Saieta nams
6. Saieta nama vadītājs 0.8
7. Vokālā ansambļa vadītājs 0.15
8. Deju kopas vadītājs 0.1
9. Lietišķās mākslas interešu grupas vadītājs 0.1

10. Sporta pasākumu organizators 0.3
Mālupes pagasta skolēnu pārvadājumi

11. Autobusa vadītājs 1

Mārkalnes pagasta pārvalde, no 01.01.2020.

Nr. 
p.k. Amata nosaukums

D
ar

ba
 

sl
od

ze

Mārkalnes pagasta pārvalde
1. Vadītājs 1

Mārkalnes pagasta bibliotēka
2. Bibliotēkas vadītājs- kultūras darba 

organizators
1

Mārkalnes pagasta tautas nams
3. Ansambļa vadītājs 0.15

Mārkalnes pagasta teritorijas apsaimniekošana
4. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis 1
5. Kurinātājs (sezonas) 2
6. Apkopējs-sētnieks 1

Mārkalnes feldšeru punkts
7. Ārsta palīgs 0.5
8. Apkopējs 0.1
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Alūksnē atklāts pirmais pop-up salons
 21. novembrī Alūksnē, 
Dārza ielā 10, atklāja pirmo 
pop-up salonu, kurā 
strādā divas uzņēmējas – 
Madara Zaķe un Juliana 
Gruntej, kas sniegs 
šūšanas un skaistumkopšanas 
pakalpojumus. Nākotnē būs 
pieejama arī telpa kādam 
trešajam uzņēmējam, kurā 
šobrīd norisinās pēdējie 
remontdarbi.

 Ideja par pop-up salonu 
īstenota, Alūksnes novada 
pašvaldībai iesaistoties 
Eiropas Savienības starpreģionu 
sadarbības programmas 
URBACT III, kas 

atbalsta ilgtspējīgu pilsētu 
attīstību, projektā “Augoša 
pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes 
pārvarēšana mazajās pilsētās” 
(Re-grow City: Tackling Long 
Term Decline in Smaller 
Cities”) un apgūstot Vācijas 
pilsētas Altenas labās 
prakses pieredzi pop-up 
koncepta īstenošanā.
 Pop-up ir uz īsu brīdi vai sezonas 
laiku atvērts veikals, restorāns, 
galerija vai nomas vieta. Pop-up 
kustība var atdzīvināt 
pamestus pilsētas nostūrus, 
piešķirot tiem īpašu nokrāsu, 
aizvedot turp apmeklētājus. 
Pop-up idejas pamatā ir 
neieguldīt lielus fi nansiālus 

līdzekļus telpu labiekārtojumā, 
mārketinga aktivitātēs un dizaina 
izveidē.
 - Pasaulē pop-up biznesa 
modelis ir jau plaši pazīstams, 
bet Latvijā mazāk. Pārsvarā tos 
organizē lielākie tirdzniecības 
centri Rīgā, tādēļ ir prieks, 
ka šī metode nonākusi arī 
līdz Alūksnei. Paldies par 
sadarbošanos telpu īpašniekam 
Aleksandram Meirānam, 
bez kura pretimnākšanas šis 
pasākums nebūtu izdevies. 
Jaunajām uzņēmējām vēlam 
veiksmi un izdošanos! – saka 
Alūksnes novada pašvaldības 
Sociālo lietu pārvaldes projektu 
vadītāja Kristīne Lāce.

Pārrobežu sadarbības 
projektā starptautiska konference
 20. un 21. novembrī 
Izborskas muzejrezervātā 
Krievijā notika 
starptautiska zinātniski – 
praktiska konference 
“Izborska un tās apkārtne: 
partnerība pārrobežu 
sadarbībā un vietējo 
teritoriju attīstība”.

 Divu dienu konferences 
tematika bija veltīta projektā 
iesaistīto pušu pieredzes 
iepazīšanai, pārrobežu 
sadarbības ietekmei uz 
pierobežas teritoriju kultūras 
un tūrisma attīstību, dažādiem 
Izborskas apkārtnes pētījumu 
tematiem, kā arī citām 
nozīmīgām ar vēsturi, 
pētniecību, muzeju darbību un 
starptautisku sadarbību 
veltītām tēmām. Kopumā 
konferences dalībniekiem bija 
iespēja noklausīties vairāk nekā 
40 lektoru prezentācijas, kā arī 
aplūkot izgaismoto Izborskas 
cietoksni un apmeklēt 
meistarklases.
 Konferencē lektoru vidū bija 
arī projekta partneru pārstāvji 
no Latvijas. Alūksnes muzeja 
direktore Diāna Pelaka konfe-
rences dalībniekus iepazīstināja 
ar Alūksnes Jaunās pils un parka 
vēsturiskās vides atjaunošanas 
projektiem. Latvijas piļu un 
muižu asociācijas izpilddirektore 
Aira Andriksone informēja par 
asociācijas nozīmi mūsdienu 
mantojuma, kultūras un tūrisma 
sinerģijas procesos. Par Lūznavas 
muižu kā romantiskā jūgendstila 
pērli Latgalē stāstīja Lūznavas 
pagasta kultūras projektu 
vadītāja Inga Žirgule. Savukārt 
par Ārendoles muižu stāstīja tās 
īpašnieks Arvīds Turlajs.
 Konference notika Latvijas-
Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.-2020. 
gadam atbalstītā projekta 
Nr. LV-RU-008 “630 verstis 
pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ 
“630 Versts Full of Feelings/
Versts of Feelings” ietvaros, ko 
Alūksnes novada pašvaldība 
īsteno sadarbībā ar partneriem 
no Latvijas un Krievijas - Latvijas 
Piļu un muižu asociāciju no 
Latvijas, Pavlovskas 
muzejrezervātu un Izborskas 

muzejrezervātu Krievijā.
 Konferenci apmeklēja projektā 
iesaistīto pušu - Alūksnes novada 
pašvaldības, Alūksnes muzeja, 
Alūksnes Tūrisma informācijas 
centra, Pededzes tautas 
nama, Latvijas piļu un muižu 
asociācijas, Lūznavas muižas, 
Ārendoles muižas pārstāvji. 
Nākamā konference projekta 
ietvaros notiks 7. aprīlī Alūksnē.

 Pārrobežu projekta 
īstenošana uzsākta 
2019. gada maijā. Tā mērķis 
ir radīt jaunu tūrisma maršrutu, 
sākot no Krāslavas līdz Alūksnei 
Latvijā, kas tālāk turpināsies 
Krievijas Federācijā no Izbor-
skas līdz Pavlovskai, piedāvājot 
izbaudīt 630 sajūtu pilnas 
verstis. Projekta laikā radītais 
maršruts apvienos objektus, kas 
sniedz apmeklētājiem dažādu 
sajūtu gammu, iespēju sajust, 

līdzdarboties, piedzīvot, izbaudīt, 
ieraudzīt unikālo pierobežas 
tūrisma piedāvājumu, vēstures, 
dabas un cilvēka mijiedarbību 
cauri gadsimtiem.
 Projektā paredzēts uzlabot esošo 
tūrisma piedāvājumu deviņās 
maršruta vietās – radīt jaunus, 
papildinošus pakalpojumus 
sajūtu paspilgtināšanai, pēc 

iespējas izmantojot mūsdienu 
tehnoloģijas. Piemēram, 
Alūksnes Jaunajā pilī Fortepiano 
istabā būs kāds ar skaņu saistīts 
pārsteigums, Izborskas muzejs 
aicinās izjust apkārtnes dabu, 
Pavlovskas parkā varēs izbaudīt 
vēsturi un mūsdienas, Litenes 
muižā aicinās sajust dzīvi, 
Lūznavas muižā vērot 
sikspārņus naktī.
 Šobrīd turpinās kopīgā 
pārrobežu maršruta izstrāde – 
partneri ir atlasījuši saistošākos 
tūrisma objektus, naktsmītņu 
un ēdināšanas pakalpojumu 
sniedzēju piedāvājumus, kas spēj 
sniegt kvalitatīvu pakalpojumu 
un produktu ne tikai vietējiem, 
bet arī ārvalstu tūristiem, 
piedāvā apmeklētājiem 
interesantu produktu, iespēju 
baudīt sajūtas un gūt pozitīvas 
emocijas. Šobrīd tiek veidota 
interaktīva karte par maršrutā 
iekļautajām vietām un objek-
tiem, taps maršruta mobilā 
lietotne ar īpašu papildinātās 
realitātes vizuālo tēlu, kas 
lietotāju informēs par sajūtu 
piedāvājumiem maršrutā. 
Taps arī kopīgs informatīvs 
buklets un video, apkopojot 
tūrisma informāciju par sajūtu 
piedāvājumiem abpus robežai. 
Jauno maršrutu paredzēts 
prezentēt starptautiskajās 
tūrisma izstādēs, tiek organizēti 
sajūtu festivāli Lūznavā, Izborskā, 
Alūksnē un Pavlovskā. 
Projekta laikā organizē 
pārrobežu konferences un 
meistarklases, īpašu uzmanību 
pievēršot tam, kā izmantot 
sajūtas tūrisma piedāvājumā.
 Alūksnē šī projekta ietvaros radīs 
jaunu tūrisma piedāvājumu – 

gaisa trošu nobraucienu no 
Tempļakalna pussalas uz 
Pilssalu, kā arī atsegs Alūksnes 
Jaunās pils Fortepiano un Ērģeļu 
istabas sienu un griestu 
gleznojumus, tādejādi paplašinot 
apskatāmos Jaunās pils 
telpu interjerus, restaurēs 
19. gadsimta fl īģeli, radīs skaņas 
pārsteigumu apmeklētājiem 
un uzstādīs digitālu, diennakti 
pieejamu, āra stendu tūrisma 
informācijas ieguvei.
 Jaunās pils telpu sienu un 
griestu atjaunošanu veiks 
IU “Rokajs”, darbus plānots 
sākt decembrī un pabeigt 
19 mēnešu laikā. Savukārt 
vēsturisko koncertfl īģeli 
“J.Blutner” restaurē SIA “Ugāles 
ērģeļbūves darbnīca” – 
instruments jau ir nogādāts 
darbnīcā Ugāles pagastā. Flīģeļa 
restaurācija turpināsies gadu.
 Lai ierīkotu trošu nobraucienu, 
pēc SIA “Firma L4” izstrādātā 
paskaidrojuma raksta SIA 
“REKTA” izbūvēs gaisa trošu ceļa 
infrastruktūru, kā arī piegādās 
un uzstādīs tā funkcionēšanai 
nepieciešamo aprīkojumu. Šobrīd 
gaisa trošu ceļam ir izbūvēti 
pamati, pārējos veicamos darbus 
turpinās nākamgad, kad to 
ļaus laika apstākļi. Iecerēts, ka 
jaunajā tūrisma sezonā trošu 
nobraucienu varēs izmantot.
 Projektu vada Alūksnes novada 
pašvaldības projektu vadītāja 
Santa Supe, trošu nobrauciena 
izbūves darbus vada projektu 
vadītāja Sanita Adlere.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 
2014.-2020. gadam fi nansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var 
neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Co-funded by the European Union,
the Republic of Latvia and

the Russian Federation

Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji Izborskā       Evitas Aplokas foto
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Īstenoti vairāki projekti zivju resursu 
un ezeru infrastruktūras uzlabošanai
 Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūra “ALJA” 
šogad ir īstenojusi četrus Zivju 
fonda atbalstītos projektus, ar 
kuru palīdzību pavairoti zivju 
krājumi Alūksnes, Indzera, 
Sudala un Vaidavas ezeros, 
kā arī projektu zivju resursu 
aizsardzības līdzekļu iegādei. 
Savukārt ar Latvijas vides 
aizsardzības fonda atbalstu 
īstenoti divi projekti Alūksnes 
ezera infrastruktūras 
uzlabošanai.

  Ar Zivju fonda atbalstu konkur-
sa 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 pašvaldības aģentūra 
“ALJA” īstenoja četrus zivju 
krājumu pavairošanas projektus 
- “Līdaku pavairošana Sudala 
ezerā”, “Līdaku pavairošana 
Indzera ezerā”, “Līdaku 
pavairošana Vaidavas ezerā”, un 
“Zandartu pavairošana Alūksnes 
ezerā”.
 Projekta rezultātā Sudala ezerā 
ielaisti 14 000 līdaku vienvasaras 
mazuļu. Kopējās projekta 
izmaksas – 4 150,30 EUR. 
Indzera ezerā zivju krājumi 
papildināti ar 13 000 līdaku 
vienvasaras mazuļu. Projekta 
kopējās izmaksas – 
3 853,85 EUR. Savukārt Vaidavas 

ezerā šogad ielaisti 2 300 līdaku 
vienvasaras mazuļi. Šī projekta 
kopējās izmaksas - 681,84 EUR. 
Visos minētajos ezeros ielaisto 
līdaku mazuļu vidējais svars – 
5 g, garums – 10 cm. Alūksnes 
ezerā ar Zivju fonda atbalstu 
ielaisti 9 000 zandartu vienva-
saras mazuļi (vidējais svars – 
9,2 g, garums – 11 cm). Šī 
projekta izmaksas – 
8 494,20 EUR.
  No Zivju fonda līdzekļiem 
konkursam pasākumā “Zivju 
resursu aizsardzības pasākumi, 
ko veic valsts iestādes vai 
pašvaldības, kuru kompetencē ir 
zivju resursu aizsardzība (izņemot 
attiecīgās institūcijas kārtējos 
izdevumus)”, tika realizēts 
projekts “Alūksnes novada pub-
lisko ūdenstilpju zivju resursu 
aizsardzība”. Šī projekta ietvaros 
iegādātas meža, medību un 
apsardzes kameras
1 470,00 EUR vērtībā.
  Kopējās Zivju fonda atbalstīto 
projektu izmaksas sastāda 
18 650,19 EUR, no kā Zivju 
fonda finansējums ir 
10 896,25 EUR, Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējums – 
3 909,74 EUR, pašvaldības 
aģentūras “ALJA” līdzfinansējums 
– 3844,20 EUR.

 Latvijas vides aizsardzības 
fonda programmas “Ūdeņu 
aizsardzība” aktivitātes 
“Publisko ūdeņu praktiskā 
pārvaldība” ietvaros šogad 
īstenoti 2 projekti: “Laivu 
nolaišanas vietas uzlabošana 
Alūksnes ezerā” un 
“Peldēšanās vietas “Vējiņš” 
infrastruktūras uzlabošana un 
pieejamības nodrošināšana 
Alūksnes ezerā”.
  Projekta “Laivu nolaišanas 
vietas uzlabošana Alūksnes 
ezerā” rezultātā laikā veikti šādi 
darbi: piebraucamā ceļa izbūve, 
laivu nolaišanas platformas 
izbūve Ozolu ielā, laipas izbūve 
un teritorijas labiekārtošana. 
Projekta vadītāja - Kristīne 
Lāce. Projekta kopējās izmaksas 
sastāda 49 754,38 EUR.

  Projekta “Peldēšanās 
vietas “Vējiņš” infrastruktūras 
uzlabošana un pieejamības 
nodrošināšana Alūksnes ezerā” 
ietvaros veiktie darbi: krasta 
līnijas planēšana, bērnu laukuma 
ierīkošana, celiņu izbūve 
un teritorijas labiekārtošana. 
Projekta vadītāja – Sanita Adlere. 
Projekta kopējās izmaksas – 
70 000,00 EUR.

Noslēgts līgums par 
būvdarbiem ģimnāzijas 
jaunāko klašu korpusā
 Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projektā “Alūksnes 
novada vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vides 
uzlabošana” noslēgusies 
iepirkuma procedūra un 
tās rezultātā 20. novembrī 
noslēgts līgums par būvdarbu 
veikšanu Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
7.-9. klašu korpusā. Šobrīd 
būvnieks gatavojas būvdarbu 
uzsākšanai, izstrādā darbu 
veikšanas projektu un precizē 
darbu veikšanas grafiku 
saskaņošanai ar pašvaldību 
kā pasūtītāju, izglītības 
iestādi un būvuzraugu.

 SIA “BAZALTS” veiks ģimnāzijas 
jaunāko klašu korpusa pārbūvi 
pēc personu apvienības SIA “REM 
PRO” un SIA “SESTAIS STILS” 
izstrādātā būvprojekta, savukārt 
būvuzraudzību nodrošinās SIA 
“BŪVUZRAUGI LV”. Līguma 
izpildes termiņš paredzēts 
15 mēneši.
 Projektā paredzēts ēkā pārbūvēt 
mācību korpusa iekštelpas 
un centrālo ieejas mezglu, 
nodrošināt vides pieejamību, 
mainīt iekšējos inženiertīklus 

- apkures sistēmu, ventilāciju, 
elektroapgādi u. c. tīklus, daļēji 
nomainīt jumta segumu, kā arī 
pārbūvēt ārējos inženiertīklus 
-ūdensvadu, siltumtrasi, 
zemējuma kontūru. 
 Pēc būvdarbu veikšanas mācību 
telpas iegūs arī jaunas, er-
gonomiskas mēbeles - skolēnu 
solus un galdus, katra klase 
būs aprīkota ar mūsdienīgām 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijām, būs papildināts 
ģimnāzijas kā reģionālā 
metodiskā centra aprīkojums. 
 Būvdarbu laikā visām ģimnāzijas 
klasēm mācību procesu organizē 
skolas vecajā korpusā, sporta 
nodarbības notiks sporta zālē. 
Darbus iecerēts organizēt tā, lai 
ēdināšana mācību gada laikā 
notiktu esošajā ēdnīcā.
 Minētā projekta laikā jau ir 
uzlabotas Alūksnes novada 
vidusskolas mācību korpusa 
un Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas internāta telpas.
 Projektu vada Alūksnes novada 
pašvaldības projektu vadītāja 
Santa Supe.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Noslēgušies būvdarbi pašvaldības administratīvajā ēkā
 Ir noslēgušies būvdarbi 
Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projektā 
“Energoefektivitātes 
uzlabošana Alūksnes 
novada pašvaldības 
administratīvajā ēkā”, kura 
rezultātā ir paaugstināta 
ēkas energoefektivitāte, lai 
samazinātu tās uzturēšanas 
izdevumus, uzlabots ēkas 
vizuālais izskats, kā arī 
pārbūvēta apkārtējā 
teritorija.

 Projekta īstenošanas laikā ir 
siltināta administratīvās ēkas 
fasāde, jumta un pamatu 
konstrukcijas, uzlabotas 
ūdensapgādes, kanalizācijas, 
elektroapgādes, siltumapgādes 
un ventilācijas sistēmas. 
Apjomīgākā būvniecība 
iekštelpās notikusi ēkas 
1. stāva foajē daļā un lielajā 
zālē. Ēkai ir mainījies galvenais 
ieejas mezgls, tas kļuvis ērtāks 
un pieejamāks gan cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem, 
gan māmiņām ar ratiņiem. 
Apmeklētāju plūsma turpmāk 
ēkā notiks caur šo ieeju, pārējās 
ieejas tiks izmantotas dienesta 
vajadzībām. Foajē veikta sanitāro 
telpu pārbūve, kur tagad būs 
pieejamas labierīcības cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem, kā arī 
zīdaiņu pārtīšanas galds.
 Lielo zāli turpmāk izmantos 
pašvaldības domes sēžu darba 
nodrošināšanai, savukārt mazo 
zāli izmantos Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļa laulību un 
citu svinīgo aktu reģistrēšanai, 
arī Dzimtsarakstu nodaļas 

biroja telpas no janvāra 
atradīsies Dārza ielā 11.
 Lai uzlabotu vides pieejamību, 
izbūvēts pacēlājs, kas 
apmeklētājiem nodrošinās ērtāku 
piekļuvi gan iestādēm, kas 
atradīsies ēkas četrstāvu daļas 
pirmajā stāvā, gan arī foajē 
izveidotajam Valsts un 
pašvaldības vienotajam 
klientu apkalpošanas centram, 
kas izbūvēts un aprīkots par 
valsts budžeta un pašvaldības 
līdzekļiem.
 Kabinetos četrstāvu ēkas 
daļā ierīkota ventilācijas un 
gaisa kondicionēšanas sistēma, 
uzlabota ugunsgrēka atklāšanas 
un trauksmes signalizācijas 
sistēma, izbūvēta jauna apkures 
sistēma un nomainīti gaismekļi. 
Kosmētiskais remonts 
kabinetos un gaiteņos projektā 
nebija paredzēts. 
 Ēkas ārpusē veikta centrālā 
laukuma pārbūve un apkārtējās 
teritorijas labiekārtošana. 
Laukuma centrālais elements ir 
monumentāls masts lielizmēra 
Latvijas karoga pacelšanai. 
Masta pamatnē veidots krāsains 
bruģa raksts dzijas kamola 
veidolā. Teritorijā izvietoti 
jauni atpūtas soliņi, bruģēti 
celiņi, ierīkota lietus ūdens 
kanalizācija un drenāža. Ēkas 
fasāde un reprezentatīvais 
laukums diennakts tumšajā laikā 
ir izgaismoti. Atkārtoti izvērtējot 
apstādījumu atbilstību Latvijas 
Ziemeļaustrumu klimatam, no 
sākotnēji plānotajiem augiem: 
kārkliem, japāņu pahisandras, 
tiarellām, ābelēm, Japānas ziedu 
ķiršiem un bārbelēm atsako-

ties, teritorijas apstādījumu 
plāns tika vienkāršots. Teritorijas 
apzaļumošanai iestādīti augi – 
hortenzijas, fizokarpi, astilbes un 
hostas, ozoli, kļavas, priedes un 
bērzi.
 Projekta kopējās izmaksas 
2 651 905,78 EUR, tajā skaitā 
ERAF finansējums 309 000,00 
EUR, valsts budžeta dotācija 
pašvaldībām 16 358,83 EUR, 
pašvaldības līdzfinansējums 
2 326 546,95 EUR. Projektu vada 
Alūksnes novada 
pašvaldības projektu vadītāja 
Una Tetere-Teterovska.
 Būvdarbus veica SIA “VENTARS” 
pēc SIA “BM-projekts” izstrādātā 
projekta, būvuzraudzību 
nodrošināja SIA “Firma L4”.

Iestādes atgriežas 
iepriekšējās telpās

 Noslēdzoties būvdarbiem 

pašvaldības administratīvajā ēkā, 
no pagaidu telpām uz Dārza ielu 
11 pārceļas gan valsts iestādes, 
kas nomā telpās šajā ēkā, gan 
pašvaldības administrācijas 
nodaļas un iestādes.

Administratīvajā ēkā 
apmeklētāju pieņemšanu 
atsākuši:
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde,
Valsts ieņēmumu dienests,
Valsts zemes dienests,
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs”,
Valsts vides dienests,
Lauku atbalsta dienests,

Zvērināts advokāts G. Priedītis,
 Visu augšminēto iestāžu 
telpas atrodas pašvaldības 
administratīvās ēkas Dārza ielā 
11, 1. stāvā
Alūksnes novada bāriņtiesa (no 
5. decembra).

 Lūdzam sekot aktuālajai 
informācijai par Alūksnes 
novada pašvaldības 
administrācijas un iestāžu 
atgriešanos administratīvajā 
ēkā Dārza ielā 11, kas būs 
pieejama www.aluksne.lv 
un pašvaldības sociālo tīklu 
kontos.

Evita Aploka

Evitas Aplokas foto
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Vai Alūksne ir 
gatava Pohjonenam?
 13. decembrī pulksten 19.00 
Alūksnes Kultūras centrā 
uzstāsies unikāls, 
pa-saules līmeņa mākslinieks 
– ekspresīvais somu 
akordeonists Kimmo 
Pohjonens!

 Kimmo Pohjonens (Kimmo 
Pohjonen) tiek dēvēts par 
pasaules bezbailīgāko 
akordeonistu – katrs pats savā 
prātā var iztēloties, ko tieši tas 
varētu nozīmēt... Viņš ir 
viens no ievērojamākajiem un 
pieprasītākajiem mūsdienu somu 
mūziķiem. Meistarīgi apvienojot 
akordeonu, stīgu instrumentus, 
vokālu un vizuālos efektus, 
Pohjonens veido folkmūzikas, 
roka, deju, teātra, 
eksperimentālās un klasiskās 
mūzikas savienojumu.
 Šis koncerts iespējams 
dēļ sadarbības ar igauņu 
producentu Toivo Tuberiku, kurš 
jau iepriekš Alūksnei sarūpējis 
izcilu mākslinieku viesošanos. 
Toivo, būdams liels latviešu 
mūzikas cienītājs, par Kimmo 
uzstāšanos saka: “Lai man pie-
dod Raimonds Pauls, bet Kimmo 
uzstāšanās manā skatījumā būs 
starptautiski ievērojamākā 
mākslinieka viesošanās, kādu 
Alūksne jebkad ir piedzīvojusi!”. 
Par to, vai varēsim piekrist 
viņa vārdiem, ikviens aicināts 
pārliecināties koncertā 
13. decembrī!
 Savas karjeras laikā Kimmo 
Pohjonens piedalījies desmitiem 
dažādos projektos un sadarbībās, 

saņemot prestižas industrijas 
balvas un nominācijas, to skaitā 
divas somu džeza izdevuma 
“Jazz Rytmit” “Gada Akordeoni-
sta” balvas, kā arī BBC Radio 3 
“Pasaules Mūzikas Balvas” un 
“Planētas Balvas” nominācijas 
attiecīgajās kategorijās.
 Jāpiebilst, ka šis būs ekskluzīvs 
koncerts – šī būs Somijas akorde-

ona zvaigznes Kimmo Pohjonena 
vienīgā uzstāšanās Latvijā!
 Biļetes uz koncertu iespējams 
iegādāties Alūksnes Kultūras 
centra kasē, kā arī visās “Biļešu 
paradīze” tirdzniecības vietās.

Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra

mārketinga  speciālists

Publicitātes foto

Ziemassvētku laiks 
Alūksnes stacijas kvartālā
 Gada izskaņa pienāk 
ar skaisto Ziemassvētku 
un brīnuma gaidīšanas 
laiku. Šogad svētku sajūtu 
smelties un uzburt sev 
īsto Ziemassvētku sajūtu, 
aicinām Alūksnes dzelzceļa 
stacijas kvartālā. 

 Svinīgais Alūksnes stacijas 
kvartāla egles iedegšanas 
pasākums pie Alūksnes dzelzceļa 
stacijas (Jāņkalna iela 52) notiks 
4. decembrī pulksten 19.15 ar 
vilciena sagaidīšanu un 
pavadīšanu. 
 Baltija vienīgais šaursliežu 
vilciens visu decembri kursēs 
īpašā svētku rotā. Klašu un 
darba kolektīvu grupām 
bānītis sarūpējis aizraujošu 
svētku piedāvājumu (tālrunis 
20228884). Alūksnes stacijā vil-
ciens pienāk divas reizes dienā – 
14.25 un 19.25. Dodies ziemīgā 
izbraucienā līdz Gulbenei vai 
kādai no stacijām. 22 minūšu 
brauciena attālumā no Alūksnes 
atrodas Umernieku stacija, no 
kuras viegli atgriezties pilsētā ar 
taksometru. 
 Tikai reizi gadā – decembrī 
ekspozīcija “Alūksnes Bānīša 
stacija” (Jāņkalna iela 52) pārtop 
par Ziemassvētku pieturu, kurā 
arī tu vari piestāt un no 
5. decembra piedalīties 
nodarbībā “Pietura: 
Ziemassvētki”, kurā ceļojums 
uz svētkiem notiks ar radošām 

darbnīcām un jautrām rotaļām. 
 Ziemassvētku laika sajūtām 
tuvinās Alūksnes Mūzikas 
skolas audzēkņu un pedagogu 
koncerti no cikla “Ceļā uz 
Ziemassvētkiem” – 6., 12. un 
16. decembrī pulksten 17.30, 
kuri notiks Alūksnes Ceļu 
pārvaldes zālē (Jāņkalna iela 43). 
6. decembrī uzstāsies jaunāko 
klašu, 12. decembrī - vidējo 
klašu un 16. decembrī - 
vecāko klašu audzēkņi un 
pedagogi.
 21. decembrī Bānītis dosies 
šī gada pēdējā izbraucienā ar 
tvaika lokomotīvi Ferdinands. 
Vilciens Gulbenes staciju atstās 
pulksten 13.00 un Alūksnē 
ienāks 14.55, bet atpakaļ uz 

Gulbeni dosies pulksten 15.25. 
 Viena no svētku sastāvdaļām ir 
gardas maltītes kopā ar mīļajiem. 
Otrajos Ziemassvētkos – 
26. decembrī – visi laipni aicināti 
uz vēsturisko dzelzceļa viesnīcu 
- Bahnhofs Hotel (Jāņkalna ielā 
51) - uz Ziemassvētku branču 
jeb vēlajām brokastīm. Iepriekš 
piesakoties (tālrunis 27459999) 
var izvēlēties nesteidzīgai maltītei 
labāko laiku – 11.00 vai 13.30. 
 Piedzīvo svētkus Alūksnes 
stacijas kvartālā!

Dace Bumbiere-Augule,
Alūksnes Tūrisma informācijas 

centra vadītājas vietniece

Valsts Kultūrkapitāla 
fonds atbalsta unikāla 
mūzikas instrumenta 
atjaunošanu Ates 
muzejam

 Valsts Kultūrkapitāla 
fonda projektu konkursā 
“Tradicionālā kultūra” 
atbalstīts Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzeja projekts “Viktora 
Ķirpa Ates muzeja bases 
detaļu izgatavošana”. 

 Projekta mērķis ir 
veikt muzeja pamatkrājuma 
priekšmeta – bases trūkstošo 
detaļu izgatavošanu, 
pamatojoties uz apsekošanā 
gūtajiem rezultātiem, tādejādi 
nodrošinot pamatkrājuma 
priekšmeta pilnvērtīgu 
komplektāciju un pieejamību 
sabiedrībai. Projektā paredzētos 
darbus uzsāks šī gada decembrī 
un tos veiks Varis Auziņš 
(nodibinājums “Kultūras 
darbnīca”).
 Vēsturiskie materiāli liecina, 
ka 19. gs. un 20. gs. pirmajā 
pusē latviešu tautas mūzikā 
plaši tika spēlēts stīgu 
instruments, ko sauc par basi. 
Līdz mūsdienām ir saglabājušās 
un apzinātas nedaudz vairāk 
nekā 20 vēsturiskās bases, kas 
atrodamas, galvenokārt, muzeju 
krājumos un privātkolekcijās. 
Vēsturiskā informācija liecina, ka 
bases izgatavoja un plaši lietoja 
tieši Vidzemē, galvenokārt, 
spēlējot lauku kapelās.
 Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejs glabā nelielu 
mūzikas instrumentu kolekciju, 
tajā skaitā tradicionālo trīsstīgu 
basi. 2019. gada augustā basīšu 
pētnieks Varis Auziņš kopā ar 
muzeja darbiniekiem veica 
šīs bases detalizētu apsekošanu 
un dokumentēšanu. Apsekošanas 

gaitā bases iekšpusē tika 
atrasts sekojošs ieraksts: 
Taisīta 13. martā 1934. g. 
Zeltiņu pag., “Micpaldos”, 
E. Kappa, E. Ribaks, 
A. Sikaters. Šim atrastajam 
ierakstam ir būtiska nozīme 
bases izcelsmes un lietošanai 
noteikšanai, jo tajā minētais 
Arvīds Sikaters ir kalncempietis, 
kurš arī pārstāv Kalncempju 
muzicēšanas vēsturi. Apsekojot 
basi, tika konstatēts, ka bases 
tehniskais stāvoklis ir labs, bet, 
lai base būtu eksponējama, 
ir nepieciešams izgatavot 
trūkstošās detaļas.
 2020. gada Muzeju naktī 
muzejā plānots atklāt izstādi 
par kāzu un kāzu muzikantu 
tradīcijām Kalncempjos, kurā 
viens no objektiem būs arī 
atjaunotā base. Visas vasaras 
garumā un arī Pļaujas svētku 
pasākumā apmeklētājiem būs 
iespējams aplūkot šo unikālo 
mūzikas instrumentu. Pēc 
izstādes noslēguma priekšmets 
nonāks muzeja krātuvē, kur 
Muzeju naktīs to varēs aplūkot.

Muzeja krājuma 1960. gada 
foto, kur redzami Laimonis 
Grabažs ar bungām, Jānis Žvarts 
ar akordeonu un Arvīds Sikaters 
ar vienu no savām basēm

Janita Šolina,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 

Ates muzeja vadītāja

Uz reģiona skati – 
“Slieksnis”
 Alūksnes novada amatierteātru 
skatē piedalījās septiņi 
amatierteātri, kuru vidū 
viens no kaimiņu novada – 
Gulbenes Tautas teātris.
 Visaugstāko punktu skaitu 
un augstāko pakāpi ieguva 
Ulda Sedlenieka Alūksnes 
Tautas teātris “Slieksnis” (režisore 
Daiga Bētere), kas ar iestudēto 
Rafija Šarta komēdiju “Manu 
sievu sauc Moriss” izvirzīts uz 
reģiona skati.
 Pārējie Alūksnes 

novada amatierteātri – Bejas 
amatierteātris (rež. Arnis 
Ezeriņš), Alsviķu pagasta 
kultūras nama amatierteātris 
“Aplis” (rež. Monika Upeniece), 
Jaunannas tautas nama 
amatierteātris “Šūpoles” (rež. 
Elita Jansone), Liepnas dra-
matiskais kolektīvs “Troksnis” 
(rež. Inese Toka), Malienas 
amatierteātris “Pakāpiens” (rež. 
Rūta Boita) ieguva II pakāpi.
 Amatierteātru sniegumu vērtēja 
Valdis Lūriņš un Anna Eižvertiņa.
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Jauniešu brīvprātīgais 
darbs Alūksnē
 Kopš janvāra Alūksnes 
jaunieši aktīvi iesaistās 
vietējā brīvprātīgajā darbā, 
veicot dažādus pienākumus 
vietēja un starptautiska 
mēroga pasākumos, kā 
arī iesaistās pastāvīgajā 
brīvprātīgajā darbā 
dažādās iestādēs.

 Jaunieši ir veikuši gida 
pienākumus starptautiskā 
deju festivālā “Alūksnes ziema”, 
koordinatoru pienākumus 
Latvijas amatierteātru 
salidojumā. Jauniete Laura 
Delviņa ir atradusi savu vietu 
Alūksnes Bānīša stacijā, kurā 
aizvada ikvienu brīvo brīdi, jo 
jūtas kā daļa no kolektīva, 
kurā Laurai uztic visdažādākos 
darbus. Jaunietei Unai Kolistei 
ir iespēja apmeklēt daudz un 
dažādus kultūras pasākumu, 
jo ir atradusi laiku un iespēju 
veikt brīvprātīgo darbu Alūksnes 
Kultūras centrā. Savukārt 
jauniete Samanta Adlere ir 
biežs palīgs Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrā, kur organizē 
aktivitātes un pasākumus, un 
vēl daudzi citi jaunieši iesaistās 
brīvprātīgajā darbā. Jaunieši 
ir veikuši brīvprātīgo darbu 
arī dažādos Alūksnes muzeja 
organizētajos pasākumos.

 Jauniešu brīvprātīgais darbs 
ir vērsts uz prasmju un 
savas pirmās darba pieredzes 
iegūšanu, tas nav apmaksāts, 
bet sniedz labumu gan 
brīvprātīgajam, gan sabiedrībai. 
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs aicina iesaistīties arī citus 
jauniešus, kas vēlas brīvajā 
laikā apgūt jaunas prasmes, 
iepazīties ar jauniem cilvēkiem, 
kā arī paplašināt savu redzesloku 
iesaistīties vietējā brīvprātīgajā 
darbā, to var paveikt, 
iepazīstoties ar informāciju 
www.abjc.lv sadaļā “Brīvprātīgais 

darbs” vai vienkārši atnākot 
uz Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centru klātienē. Arī šobrīd ir 
aktuālas brīvprātīgā darba 
vakances – Alūksnes Kultūras 
centrs aicina uz skaņu un 
gaismu operatora palīga amatu, 
savukārt Alūksnes Muzejs 
meklē palīgu, kuru interesē 
muzeja darbība un tajā 
apslēptā krātuve.

Una Tomiņa,
Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centra
jaunatnes lietu speciāliste

Pagasti aicina pieteikt pirmsskolas 
bērnus Ziemassvētku pasākumiem
 Sagaidot Ziemassvētkus, 
Alūksnes novada pagastu 
pārvaldes plāno organizēt 
pasākumus pirmsskolas 
vecuma bērniem vecumā 
līdz 6 gadiem un aicina 
pagastos deklarēto bērnu 
vecākus pieteikt savas 
atvases.

 Alsviķu pagasts. Ziemassvētku 
pasākums notiks 22. decembrī 
pulksten 16.00 Alsviķu kultūras 
namā. Lai pasākuma laikā 
pagastā deklarētie bērni varētu 
saņemt svētku saldumus, vecāki 
tiek lūgti bērnus pieteikt pie 
Alsviķu kultūras nama vadītājas, 
zvanot pa tālruni 28330421, 
līdz 13. decembrim (ieskaitot). 
Paciņas tiks izsniegtas tikai 
pasākuma laikā.

 Annas pagasts. Ziemassvētku 
pasākums notiks 28. decembrī 
pulksten 11.00 Annas kultūras 
namā. Lai pasākuma laikā 
pagastā deklarētie bērni varētu 
saņemt svētku saldumus, vecāki 
tiek lūgti bērnus līdz 6 gadiem 
pieteikt pie Annas bibliotēkas 
vadītājas, zvanot pa tālruni 
26252091, līdz 18. decembrim 
(ieskaitot).

 Ilzenes pagasts. Ziemassvētku 
pasākums pirmsskolas un skolas 
vecuma bērniem notiks 
21. decembrī pulksten 17.30 
SKIM centrā “Dailes”. Lai 
pasākuma laikā pagastā 
deklarētie bērni varētu saņemt 
svētku saldumus, vecāki tiek lūgti 
bērnus vecumā līdz 6 gadiem 
pieteikt pie Ilzenes bibliotēkas 
vadītājas, zvanot pa tālruni 
29140752, līdz 13. decembrim 

(ieskaitot). Paciņas tiks 
izsniegtas tikai pasākuma laikā.

 Jaunalūksnes pagasts. 
Ziemassvētku pasākums 
notiks 20. decembrī pulksten 
17.00 Kolberģa tautas namā. 
Lai pasākuma laikā pagastā 
deklarētie bērni varētu saņemt 
svētku saldumus, vecāki 
tiek lūgti bērnus vecumā līdz 6 
gadiem pieteikt pie Kolberģa 
tautas nama vadītājas, zvanot pa 
tālruni 25775584 vai rakstot uz 
e-pastu: tn.kolbergis@aluksne.lv.

 Jaunannas pagasts. 
Ziemassvētku pasākums notiks 
21. decembrī 11.00 Jaunannas 
tautas namā. Lai pasākuma laikā 
pagastā deklarētie bērni varētu 
saņemt svētku saldumus, vecāki 
tiek lūgti bērnus vecumā līdz 6 
gadiem pieteikt pie Jaunannas 
tautas nama vadītājas, zvanot 
pa tālruni 28366016, līdz 
13. decembrim (ieskaitot).

 Jaunlaicenes pagasts. 
Ziemassvētku pasākums notiks 
26. decembrī 13.00 Jaunlaicenes 
tautas namā. Lai pasākuma laikā 
pagastā deklarētie bērni varētu 
saņemt svētku saldumus, vecāki 
tiek lūgti bērnus vecumā līdz 6 
gadiem pieteikt pie Jaunlaicenes 
tautas nama vadītājas, zvanot pa 
tālruni 29123994  vai rakstot uz 
e-pastu: 
tn.jaunlaicene@aluksne.lv 
līdz 13. decembrim (ieskaitot).

 Kalncempju pagasts. 
Ziemassvētku pasākums notiks 
21. decembrī pulksten 11.00 
Jaunannas tautas namā 
(Jaunannas un Kalncempju 

pirmsskolas vecuma bērniem). 
Lai pasākuma laikā Kalncempju 
pagastā deklarētie bērni varētu 
saņemt svētku saldumus, vecāki 
tiek lūgti bērnus vecumā līdz 6 
gadiem pieteikt pie Kalncempju 
Sabiedriskā centra vadītājas, 
zvanot pa tālruni 26365885, līdz 
13. decembrim (ieskaitot).

 Liepnas pagasts. Ziemassvētku 
pasākums notiks 21. decembrī 
pulksten 11.00 Liepnas tautas 
namā. Vecāki tiek lūgti bērnus 
pieteikt līdz 13. decembrim, 
rakstot uz e-pastu: 
tn.liepna@aluksne.lv vai zvanot 
pa tālruni 29438300 (Lienīte), 
vai Liepnas pagasta 
tautas namā.

 Malienas pagasts. 
Ziemassvētku pasākums notiks 
22. decembrī pulksten 15.00 
Malienas tautas namā. Vecāki 
tiek lūgti bērnus pieteikt līdz 
13. decembrim pa tālruni 
25458550 vai e-pastu 
tn.maliena@aluksne.lv.

 Mālupes pagasts. 
Ziemassvētku pasākums notiks 
22. decembrī 11.00 Mālupes 
Saieta namā. Vecāki tiek lūgti 
bērnus pieteikt līdz 
16. decembrim pa tālruni 
26585594 (Iveta).

 Mārkalnes pagasts. 
Ziemassvētku pasākums notiks 
21. decembrī 17.00 Mārkalnes 
tautas namā. Vecāki tiek lūgti 
bērnus pieteikt līdz 
10. decembrim pa tālruni 
26544098 (tautas nama 
vadītāja).

 Pededzes pagasts. 
28. decembrī pie pirmskolas 
vecuma bērniem, kuri dzīvo 
Pededzes pagastā, ciemosies 
Ziemassvētku vecītis. Vecāki tiek 
lūgti bērnus pieteikt, zvanot pa 
tālruni 29176039.

 Veclaicenes pagasts. 
Ziemassvētku pasākums notiks 
26. decembrī  pulksten 10.00 
Māriņkalna tautas namā 
(Veclaicenes un Ziemera pagasta 
bērniem). Lai pasākuma laikā 
Veclaicenes pagastā deklarētie 
bērni varētu saņemt svētku 
saldumus, vecāki tiek lūgti 
bērnus vecumā līdz 6 gadiem 
pieteikt pie Veclaicenes tautas 
nama vadītājas, zvanot pa tālruni 
26633547, līdz 13. decembrim 
(ieskaitot).

 Zeltiņu pagasts. Ziemassvētku 
pasākums notiks 21. decembrī 
pulksten 15.00 Zeltiņu 
tautas namā. Lai pasākuma laikā 
pagastā deklarētie bērni varētu 
saņemt svētku saldumus, vecāki 
tiek lūgti bērnus pieteikt pie 
Zeltiņu tautas nama vadītājas, 
zvanot pa tālruni 29492284, 
līdz 13. decembrim (ieskaitot). 
Paciņas tiks izsniegtas tikai 
pasākuma laikā.

 Ziemera pagasts. 
Ziemassvētku pasākums notiks 
26. decembrī 10.00 Māriņkalna 
tautas namā. Lai pasākuma laikā 
pagastā deklarētie bērni varētu 
saņemt svētku saldumus, vecāki 
tiek lūgti bērnus vecumā līdz 6 
gadiem pieteikt pie Māriņkalna 
tautas nama vadītājas, zvanot pa 
tālruni 26413370, līdz 
13. decembrim (ieskaitot).

Piedalās 
starptautiskā 
pasākumā
 Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra jaunatnes lietu 
speciāliste Una Tomiņa no 
4. līdz 8. novembrim pavadīja 
Somijas pilsētā Rovaniemi, 
kur norisinājās starptautisks 
pasākums “Tool Fair XIV - 
#know-how”.

 Šis pasākums pulcēja jaunatnes 
darbiniekus un speciālistus no 
visas Eiropas, kas dalījās ar 
inovatīvām metodēm, ko pielietot 
darbā ar jauniešiem un 
jaunatnes darbiniekiem, kā 
arī labās prakses piemēriem 
jaunatnes jomā. Šis ir jau 
četrpadsmitais šāda veida 
pasākums, taču pirmo reizi tas 
norisinājās Somijā. Šī gada 
tēma bija saistīta ar praktiskām 
iemaņām, kompetencēm, 
pieejām 
jaunatnes darbā ar īpašu akcentu 
uz zināšanām un izglītību, kā arī 
ar to saistītiem pētījumiem. 
 ABJC jaunatnes lietu speciālistei 
bija iespēja apgūt jaunas un 
inovatīvas metodes darbā 
jaunatni, ko pielietot ikdienā, 
veidojot aktivitātes un 
apmācības. Pasākuma 
dalībniekiem bija iespēja arī 
iepazīt jaunatnes darbu 
Rovaniemi un dažādas jaunatnes 
darba formas Somijā, piemēram, 
šobrīd Somijā daudz tiek runāts 
par digitālo jaunatnes darbu. 
Šis pasākums tika finansēts no 
Erasmus+ programmas.

Una Tomiņa,
Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centra jaunatnes lietu speciāliste

Ar kokaugiem 
papildina paviljona 
apkārtni
 Kopš pagājušā gada 
vasaras Alūksnes muižas 
parkā apmeklētājus atkal 
priecē Putnu paviljons, 
kā tas bijis baronu 
Fītinghofu laikā. Šoruden 
paviljona apkārtnē projekta 
“Pašvaldību darbi parkos” 
ietvaros iestādīti dažādi 
kokaugi.

 Stādījumi veidoti ar 
mērķi bagātināt 
paviljona apkārtnes 
ainavu un papildināt 
kopējo parka stāstu par 
dendroloģiskajiem stādījumiem. 
Kokaugu izvēli veica Alūksnes 
novada pašvaldības ainavu 
arhitekte Madara Sildega-
Mieriņa, bet vietas stādīšanai 
izvēlētas kopā ar Latvijas muižu 
un parku pētnieci, pieredzējušu 
parku vēsturiskās ainavas 
speciālisti - Ilzi Māru Janelis. 
Paldies Ilzei Mārai Janelis, 
projekta organizatoriem – 
Latvijas Pašvaldību savienībai 
un projekta finansētājiem – 
Meža attīstības fondam par 
iespēju papildināt Alūksnes 
muižas parku ar vērtīgiem 
stādījumiem!

 Ņemot vērā, ka stādījumi
veidoti pie Putnu paviljona, 
kokaugu izvēle saistīta ar 
putnu un Japānas tematiku. 
Stādmateriāls iegādāts 
vietējās kokaudzētavās, 
piemeklējot retāk 
sastopamas sugas 
un šķirnes.
 Iestādīti dažādi kokaugi, 
kas ar savam ogām vai sēklām 
varētu pievilināt putnus (asā 
egle, Maķedonijas priede, 
divirbuļu vilkābeles šķirne, 
ābeļu šķirnes, piramidālie un 
sarkanais ozols, melnā 
plūškoka šķirne, pīlādžu 
šķirnes), savukārt par 
Japānu atgādinās gan 
kokaugi ar sarkanām lapām, 
piemēram, iepriekšminētais 
sarkanais ozols, gan arī tādi 
augi, kas vērojami Japānas 
dārzos, piemēram, kalnu 
priedes. Košumu pavasarī 
teritorijai piedos olveida 
forsītijas, ceriņi un filadelfi. 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
31.10.2019. lēmumu Nr. 303 
(protokols Nr. 12, 15. punkts)

NOTEIKUMI Nr. 22/2019

Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 
27. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”
Izdoti saskaņā ar  likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 8., 10. punktu

1. Izdarīt Alūksnes 
novada domes 2018. gada 
27. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 13/2018 “Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
nodevām” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu tiesisko 
pamatojumu šādā redakcijā: 
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 
12. panta pirmās daļas 
1., 2., 4., 5., 7., 8., 
10. punktu”;
1.2. Svītrot visā noteikumu tekstā 
vārdus “t.sk. alus” (attiecīgā 
locījumā);
1.3. Izteikt 26.5. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
“26.5. alkoholisko dzērienu”;
1.4. Izteikt 26.6. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
“26.6. cita veida komerciāla 
rakstura reklāmas”;
1.5. Izteikt 36. punkta ievaddaļu 
šādā redakcijā:
“Administratīvā pārkāpuma proce-
su līdz administratīvā pārkāpuma 

lietas izskatīšanai veic:”.
1.6. Izteikt 37. un 38. punktu šādā 
redakcijā:
“37. Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata Alūksnes novada 
pašvaldības Administratīvā 
komisija.
38. Par saistošo noteikumu prasību 
neievērošanu 
fi ziskām personām piemēro 
naudas sodu no 6 naudas 
soda vienībām līdz 20 naudas 
soda vienībām, bet juridiskām 
personām – no 20 naudas soda 
vienībām līdz 40 naudas soda 
vienībām.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
vienlaikus ar Administratīvās 
atbildības likumu.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu

“Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2018. gada 27. septem-
bra saistošajos noteikumos Nr. 
13/2018 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības nodevām””
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Saistošo noteikumu saskaņošana 
ar Administratīvās atbildības 
likuma 16. pantu, kas nosaka, ka 
naudas soda apmēru pašvaldību 
saistošajos noteikumos izsaka 
naudas soda vienībās.
2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošo noteikumu projektā, 
atbilstoši Administratīvās atbildības 
likumam, saistošajos 
noteikumos paredzētās 
administratīvās atbildības naudas 
sodi izteikti naudas soda vienībās 
un saskaņota terminoloģija.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu projekts 
neparedz ietekmi uz pašvaldības 
budžetu.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi pēc 
būtības neparedz izmaiņas 
administratīvajā atbildībā par 
saistošo noteikumu pārkāpumiem, 
tādēļ sabiedrības līdzdalība nav 
organizēta.
5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
Saistošo noteikumu 
projekts neparedz jaunas no 
esošā regulējuma atšķirīgas 
administratīvās procedūras.
6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
Saistošie noteikumi pēc 
būtības neparedz izmaiņas 
administratīvajā atbildībā par 
saistošo noteikumu pārkāpumiem, 
tādēļ sabiedrības līdzdalība nav 
organizēta.
7. Cita informācija
Nav.

Pededzes pagasta pārvalde, no 01.01.2020.

Nr. 
p.k. Amata nosaukums

D
ar

ba
 

sl
od

ze

Pededzes pagasta pārvalde
1. Vadītājs 1

Pededzes pagasta komunālā saimniecība
2. Kurinātājs (sezonas) 1
3. Kurinātājs (sezonas) 1
4. Mikroautobusa vadītājs (summētais darba laiks) 1

5. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis 2
6. Apkopējs 2

 Pededzes ambulance
7. Ārsta palīgs 0.5

Pededzes bibliotēka   
8. Bibliotēkas vadītājs 0.8

Pededzes tautas nams  
9. Tautas nama vadītājs 1
10. Folkloras kopas vadītājs 0.15
11. Vokālā ansambļa vadītājs 0.1
12. Deju kolektīva vadītājs 0.20
13. Deju kolektīva vadītājs 0.15
14. Deju kolektīva vadītājs 0.15

Pededzes ugunsdrošības pasākumi
15. Ugunsdzēsēju automašīnas vadītājs 0.2

Veclaicenes pagasta pārvalde, no 01.01.2020.

Nr. 
p.k. Amata nosaukums

D
ar

ba
 

sl
od

ze

Veclaicenes pagasta pārvalde

1. Vadītājs 1

Komunālā saimniecība

2. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis 1

3. Apkopējs 2

4. Palīgstrādnieks (sezonas) 1

Veclaicenes pagasta bibliotēka

5. Bibliotēkas vadītājs 1

Veclaicenes pagasta tautas nams

6. Tautas nama vadītājs 0.8

7. Veclaicenes senioru ansambļa vadītājs 0.15

8. Veclaicenes vīru vokālā ansambļa vadītājs 0.15

9. Veclaicenes sieviešu vokālā 
ansambļa vadītājs

0.15

10. Veclaicenes jauktā vokālā 
ansambļa vadītājs

0.15

11. Deju kopas vadītājs 0.10

12. Deju kolektīva vadītājs 0.20

Zeltiņu pagasta pārvalde, no 01.01.2020.

Nr. 
p.k. Amata nosaukums

D
ar

ba
 

sl
od

ze

Zeltiņu pagasta pārvalde

1. Vadītājs 1

Zeltiņu tautas nams

2. Vadītājs 1

3. Ansambļa vadītājs 0.1

4. Amatierteātra režisors 0.2

Zeltiņu bibliotēka

5. Bibliotēkas vadītājs 1

Zeltiņu komunālā saimniecība

6. Apkopējs 1.5

7 Palīgstrādnieks (sezonas) 1.0

Speciālais budžets-autoceļu fonds-Zeltiņi

8. Traktora vadītājs 1

Zeltiņu pagasta skolēnu pārvadājumi

9. Autobusa vadītājs (summētais darba laiks) 1

Ziemera pagasta pārvalde, no 01.01.2020.
Nr. 
p.k. Amata nosaukums

D
ar

ba
 

sl
od

ze

Ziemera pagasta pārvalde

1. Pagasta pārvaldes vadītājs 1

Komunālā saimniecība

2. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis 
mikroautobusa šoferis

1

3. Kurinātājs (sezonas) 1

4. Palīgstrādnieks (sezonas) 1

5. Apkopējs 1

 Māriņkalna bibliotēka

6. Bibliotēkas vadītājs 0.8

 Māriņkalna tautas nams

7. Tautas nama vadītājs 1

8. 29.Ziemeru mazpulka vadītājs 0.5

9. Ziemera sieviešu kora “Elisa” vadītājs 0.25

10. Ziemera sieviešu vokālā
ansambļa vadītājs

0.15

11. Ziemera folkloras kopas vadītājs 0.15

Draudzēs 
Alūksnes ev. lut. 
draudzē
Baznīcā
8. decembrī 11.00 Adventa 
2. Svētdienas dievkalpojums
15. decembrī 11.00 Adventa 
3. Svētdienas dievkalpojums
18. decembrī 17.30 Kluso lūgša-
nu vakars
22. decembrī 11.00 Adventa 
4. Svētdienas dievkalpojums
24. decembrī 19.00 Svētvakara 
dievkalpojums
25. decembrī 11.00 Kristus pie-
dzimšanas svētku dievkalpojums
26. decembrī 11.00 Martīra Ste-
fana dienas dievkalpojums
29. decembrī 11.00 1. svētdienas 
pēc Ziemassvētkiem dievkalpo-
jums

Mācītājmuižā 

Katru darba dienu 9.00 Laudes; 
18.00 Vespere 
Ceturtdienās 18.20 Bībeles 
stunda 
Piektdienās no 17.00-18.00 
Mācītāja pieņemšanas laiks
10.45 Svētdienas skola
7. decembrī 10.00 Klusuma 
rekolekcijas

Aicinām arī citas novada draudzes 
sniegt informāciju par saviem 
aktuālajiem pasākumiem, 
līdz mēneša 20. datumam 
nosūtot to: evita.aploka@aluksne.lv. 
Informācija laikrakstā tiks 
ievietota iespēju robežās.

Dārza ielā un telpās 

Dārza ielā 8

Mājražotāju un 
amatnieku

21. decembrī
plkst. 9.00 - 14.00 

Pieteikšanās līdz 17.12. 
pa tālruni 29207776 vai 

e-pastu 
gundegaand@gmail.com

TIRDZIŅŠ

Sabiedrības centrā 

ZIEMASSVĒTKU 
dāvanu tirdziņš

 Sabiedrības centrā 
Dārza ielā 8A, Alūksnē 
no 2. decembra dar-
bojas Ziemassvētku 
dāvanu tirdziņš.

 Visi laipni gaidīti!

19. decembrī 
10.00

Alūksnes Kultūras centra 
Mazajā zālē

Alūksnes invalīdu 
biedrība aicina biedrus 

uz Ziemassvētku 
pasākumu!



12. Alūksnes Novada Vēstis 04.12.2019.

1. Šie noteikumi nosaka: 
1.1. kārtību, kādā Alūksnes 
novada administratīvajā teritorijā 
notiek augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas 
(turpmāk – Topogrāfiskā 
informācija) pārbaude, 
reģistrācija, sagatavošana un 
izsniegšana;
1.2. maksu par Topogrāfiskās 
informācijas sniegšanu.
2. Noteikumi ir obligāti 
visām fiziskām un juridiskām 
personām, kas Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā:
2.1. veic topogrāfiskos un 
ģeodēziskos uzmērīšanas darbus;
2.2. veic inženierkomunikāciju un 
būvju projektēšanu, būvniecību, 
pārbūvi vai uzturēšanu;
2.3. veic zemes ierīcības 
projektu, detālplānojumu un 
lokālplānojumu izstrādi.
3. Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā 
Topogrāfiskās informācijas 
pieņemšanu, pārbaudi un 
ievadīšanu pašvaldības 
augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas 
datubāzē (turpmāk – Datubāze), 
kā arī mērniecībai nepieciešamo 
datu izsniegšanu, koordinē 
un realizē Alūksnes novada 
pašvaldības izvēlēta juridiska 
persona (turpmāk – Datubāzes 
uzturētājs), ar kuru ir noslēgts 
līgums par pārvaldes uzdevuma 
deleģēšanu.
4. Maksa par Datubāzes 
uzturētāja sniegtajiem 
Topogrāfiskās informācijas 
pakalpojumiem, pamatojoties uz 
Datubāzes uzturētāja iesniegto 
izcenojumu, noteikta šo saistošo 
noteikumu pielikumā.
5. Ēku, inženierbūvju un 
inženiertīklu jauna būvniecība, 
kā arī pārbūve, restaurācija vai 
atjaunošana, jāveic saskaņā ar 
būvniecības regulējumā no-
teikto kārtību, kur par pamatu 
būvniecības dokumentācijas 
izstrādei ņemts sertificēta 
mērnieka izstrādāts topogrāfiskais 
plāns, kas saskaņots ar 
inženierkomunikācijas 
apkalpojošām organizācijām 
un Datubāzes uzturētāju, un 
ievadīts pašvaldības Datubāzē. 
Būvniecības dokumentāciju 
hidrotehniskajām un meliorācijas 
būvēm, kā arī komersantu 
ceļiem ārpus pilsētām un ci-
emiem var izstrādāt uz sertificēta 
mērnieka sagatavota būves 
uzmērījuma plāna, kas saskaņots 
ar inženierkomunikācijas 
apkalpojošām organizācijām, 
reģistrēts pie Datubāzes 
uzturētāja un ievadīts pašvaldības 
Datubāzē.
6. Informāciju, kas 
nepieciešama mērniecības
darbu veikšanai, par samaksu 
sniedz Datubāzes uzturētājs, 
pēc rakstiska (elektroniska) 
pieprasījuma saņemšanas
2 darba dienu laikā.
7. Topogrāfiskā uzmērījuma 
aktualizācija būvniecības 
iecerei nav nepieciešama 
un var izmantot Datubāzē 
esošo topogrāfisko informāciju, 
ko izsniedz Alūksnes novada 
pašvaldības kartogrāfs 
5 darba dienu laikā:
7.1.  avārijas darbu gadījumā;
7.2. uzstādot pagaidu būves vai 
reklāmas objektus – fiziskām un 
juridiskām personām par sev 
piederošo nekustamo īpašumu, 

ja Datubāzē pieejami dati par 
konkrēto teritoriju;
7.3. ūdensvada un kanalizācijas 
pieslēgumu projektēšanai – 
fiziskām un juridiskām personām 
par sev piederošo nekustamo 
īpašumu, ja Datubāzē pieejami 
dati par konkrēto teritoriju;
7.4. citos gadījumos, kurus 
nenosaka būvniecības 
regulējums.
8. Ja, veicot būvdarbus vai 
rakšanas darbus, tiek atrasti 
topogrāfiskajos plānos 
neuzrādīti vai plānam 
neatbilstoši izvietoti inženiertīkli, 
tad Būvētājs noskaidro šo 
inženiertīklu uzturētāju, fiksē to 
novietojumu dabā un informē 
Būvvaldi. Ja inženiertīkli tiek 
saglabāti, tad atbildīgajam 
inženiertīklu uzturētājam 
tie jāuzmēra un jāparāda 
izpildmērījumā. Izbūvētie 
inženiertīkli jāuzmēra pirms 
tranšejas (būvbedres) aizbēršanas. 
9. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas 
un topogrāfiskā plāna 
sagatavošanas to saskaņo ar 
tiem inženiertīklu turētājiem, kas 
ir atbildīgi par inženiertīkliem 
teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā 
uzmērīšana. Alūksnes novadā tie 
ir:
9.1. elektrotīkli – AS “Sadales 
tīkls”;
9.2. augstsprieguma tīkli – 
AS “Augstsprieguma tīkls”;
9.3. sakaru tīkli – SIA “Tet”, 
VAS “Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centrs”;
9.4. sadzīves notekūdeņu 
kanalizācijas tīkli, ūdensvadi – 
SIA “Rūpe”;
9.5. siltumtīkli – AS “Simone” 
(Alūksnes pilsētā, Jaunlaicenes, 
Mālupes pagastos), pagastu 
pārvaldes;
9.6. ielu apgaismošanas tīkli – 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūra “SPODRA” (Alūksnes 
pilsētā), pagastu pārvaldes;
9.7. lietus kanalizācija – Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūra 
“SPODRA” (Alūksnes pilsētā), 
pagastu pārvaldes;
9.8. meliorācija – VSIA 
“Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi”;
9.9. gāzesvadi – SIA “Latvijas 
propāna gāze”, AS “Latvijas 
Gāze”;
9.10. telekomunikāciju uzturētājs 
– SIA “Tet”, SIA “Baltcom”;
9.11. VAS “Latvijas Dzelzceļš”, 
ja topogrāfisko plānu izstrādā 
dzelzceļa teritorijā.
Pēc minēto saskaņojumu 
saņemšanas sertificēts mērnieks 
topogrāfisko plānu saskaņo ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
kartogrāfu un pēc tam 
iesniedz reģistrēšanai Datubāzes 
uzturētājam.
10. Ja iesniegtais topogrāfiskais 
plāns atbilst prasībām reģistrācijai 
Datubāzē, Datubāzes uzturētājs 
uz plāna veic atzīmi par 
reģistrāciju pašvaldības Datubāzē 
un ne vēlāk kā 5 darba dienu 
laikā no topogrāfiskā materiāla 
saņemšanas, to reģistrē un ievada 
pašvaldības Datubāzē.
11. Ja iesniegtais topogrāfiskais 
plāns neatbilst prasībām 
reģistrēšanai Datubāzē, 
Datubāzes uzturētājs 
elektroniski plānā norāda 
precizējamos objektus un sadaļas, 
un nosūta plāna izstrādātājam 
labošanai. 
Pēc veiktajiem labojumiem 

plānu iesniedz atkārtotai 
pārbaudei.
12. Topogrāfiskais plāns un 
izpildmērījuma plāns, pēc 
to attiecīgās saskaņošanas, 
pārbaudes un reģistrācijas, 
ir derīgs tikai ar mērniecībā 
sertificētas personas
parakstu. Topogrāfiskā 
plāna derīguma termiņš 
ir 2 gadi, skaitot no tā 
reģistrācijas datuma Alūksnes 

novada pašvaldības 
Datubāzē. Izpildmērījuma plānam 
nav derīguma 
termiņa.
13. Datubāzes uzturētājs 
Topogrāfiskās informācijas 
ievadīšanai Alūksnes novada 
pašvaldības Datubāzē pieņem 
tikai mērniecībā sertificētu 
personu topogrāfiskos vai 
ģeodēziskos uzmērījumus (tajā 
skaitā izpildmērījumus 

un būvasu nospraušanas aktus), 
kas sagatavoti digitālā veidā 
(*dgn vai *dwg formātā),
 Latvijas ģeodēzisko koordinātu 
sistēmā (LKS-92) un 
Latvijas normālo augstumu 
sistēmā epohā 2000,5 
(LAS-2000,5). 

Turpinājums 15. lappusē

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sniegšanas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k. Pakalpojums Izcenojumi 
EUR

PVN** 
21%,
EUR

Izcenojumi 
kopā ar 

PVN, EUR
Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tajā skaitā ielu sarkano 
līniju), pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, 
reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai (pielieto arī 
laukumveida izpildmērījumu un ēku/būvju izpildmērījumu 
plāniem, kuros tiek attēloti labiekārtojuma elementi un/vai 
inženiertīkli):
Objektos, kuros ir 2 (divi) vai mazāk inženiertīklu, tāmei tiek 
piemērots koeficients k=0,8.
Meža autoceļu, meliorācijas sistēmu (novadgrāvji, upes) 
izpildmērījumu un lineāru būvju uzmērījumu plāniem 
(meliorācijas sistēmu projektēšanas vajadzībām), pielieto 
maksimālā izcenojuma ierobežojumu, ne vairāk kā 500,00 EUR 
bez PVN vienam objektam.
objekta platība līdz 0,3 ha (ieskaitot), viens objekts;   15,70    3,30 19,00
objekta platība virs 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot), viens objekts;   18,18    3,82 22,00
objekta platība virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts;   23,97    5,03 29,00
objekta platība no 1,0 ha līdz 10,0 ha, papildus par katru 
nākamo ha.    5,70 1,20 6,90

objekta platība no 10,1 ha līdz 20,0 ha, papildus par katru 
nākamo ha.    3,72    0,78 4,50

objekta platība no 10,1 ha līdz 50,0 ha, papildus par katru 
nākamo ha.    2,73    0,57 3,30

objekta platība no 50,1 ha līdz 100,0 ha, papildus par katru 
nākamo ha.    1,82    0,38 2,20

objekta platība no 100,1 ha, papildus par katru nākamo ha.    0,83    0,17 1,00
Inženiertīklu izpildmērījuma plāna pieņemšana, pārbaude, 
ievietošana karšu lapās, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un 
nosūtīšana pašvaldībai:
viena veida inženiertīkls ar garumu no 0 līdz 30 m (ieskaitot), 
viens objekts;    5,70    1,20 6,90

viena veida inženiertīkls ar garumu no 30 līdz 300 m (ieskaitot), 
viens objekts;    9,92    2,08 12,00

viena veida inženiertīkls ar garumu virs 300 m, papildus par 
katriem nākamajiem 100 m.    2,89    0,61 3,50

Inženiertīklu demontāžas aktu pieņemšana, pārbaude, 
ievietošana karšu lapās, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un 
nosūtīšana pašvaldībai. Demontēto inženiertīklu garums:
no 0 līdz 30 m (ieskaitot), viens objekts;    2,89    0,61 3,50

no 30 līdz 300 m (ieskaitot), viens objekts;    4,96    1,04 6,00
trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 
m.    1,45    0,30 1,75

Galveno būvasu reģistrēšana datu bāzē un nosūtīšana 
pašvaldībai, viens objekts.    7,11    3,30 8,60

Būves izpildmērījuma plāna pārbaude (nodošanai ekspluatācijā):
Būves izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana datubāzē un 
nosūtīšana pašvaldībai. Mērvienība - ēka un saistītās būves zemes 
vienībā līdz 0,3 ha platībai.
Ja būves izpildmērījuma plānā attēlotās būves platība pārsniedz 
0,3 ha, tad cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1.punkta 
nosacījumi.

  11,57    2,43 14,00

Ja būves izpildmērījuma plānā tiek attēloti arī labiekārtojuma 
elementi un/vai inženiertīkli, tad cenas noteikšanai tiek piemēroti 
šī cenrāža 1.punkta nosacījumi.

1.punkts

Viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas 
reģistrēšana, ievadīšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai, 
viens objekts:

  11,57    2,43 14,00

Būvju situācijas plāna noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam ***
objekta platība līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts;   24,79    5,21 30,00
objekta platība virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha.    5,70    1,20 6,90
Informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas u.c.) 
zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības 
darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos. 
Mērvienība - viena zemes vienība.

   2,89    0,61 3,50

Topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana digitālā 
formā
objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens objekts;    2,89    0,61 3,50
objekta platība virs 25 ha, papildus par katru nākamo ha.    0,08    0,02 0,10
Aizsargjoslu datu bāzes uzturēšana – – Bez 

maksas

* – Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu (izņemot 8. un 9. punktu).
** – Pievienotās vērtības nodoklis.
*** – bez kadastra informācijas. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta 
cenrādi.
Objekts – izpildmērījuma vai topogrāfiskais plāns, kas elektroniskajā versijā atrodas vienā datnē, noformēts 
rakstlaukumos ar vienotu lapu numerāciju un attālums (grafiskās informācijas pārrāvums) starp uzmērītajiem objektiem 
nav lielāks par 100 m.
Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, topogrāfiskā informācija jāiesniedz kā jauns objekts – atsevišķās 
datnēs, veidojot jaunu rakstlaukumu.

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
31.10.2019. lēmumu Nr. 304 
(protokols Nr. 12, 16. punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 23/2019
SPĒKĀ NO 05.12.2019.

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 69. un 79. punktu



13.Alūksnes Novada Vēstis04.12.2019.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 28. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas 
saistošie noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5., 6. un 9. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 
7.7. apakšpunktu

1. Izdarīt Alūksnes 
novada domes 2017. gada 
28. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 19/2017 
“Alūksnes novada teritorijas, 
ēku/būvju un apstādījumu 
kopšanas un uzturēšanas 
saistošie noteikumi” šādus 
grozījumus:
1.1.izteikt 15. punktu šādā 
redakcijā:
“15. Par saistošo noteikumu 
prasību neievērošanu piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu 
fiziskām personām – no 
2 naudas soda vienībām līdz 
40 naudas soda vienībām, 
juridiskām personām – no 
6 naudas soda vienībām 
līdz 200 naudas soda 
vienībām.”;

1.2. izteikt 13. punktu 
šādā redakcijā:
“13. Administratīvā pārkāpuma 
procesu līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai 
veic Alūksnes novada 
pašvaldības iestādes “Būvvalde” 
un Alūksnes novada pašvaldības 
policijas amatpersonas. 
Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata Alūksnes novada 
pašvaldības Administratīvā 
komisija.”;
1.3. svītrot 14. punktu. 

2. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā vienlaikus ar 
Administratīvās atbildības 
likumu.

Alūksnes novada 

domes saistošo noteikumu 
“Grozījumi Alūksnes 

novada domes 2017. gada 
28. septembra saistošajos 
noteikumos Nr.19/2017 

“Alūksnes novada teritorijas, 
ēku/būvju un apstādījumu 
kopšanas un uzturēšanas 

saistošie noteikumi””
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Saistošo noteikumu saskaņošana 
ar Administratīvās atbildības 
likuma 16. pantu, kas nosaka, 
ka naudas soda apmēru 
pašvaldību saistošajos 
noteikumos izsaka naudas soda 
vienībās.
2. Īss projekta satura izklāsts 

Saistošo noteikumu projektā 
atbilstoši Administratīvās 
atbildības likumam, saistošajos 
noteikumos paredzētās 
administratīvās atbildības naudas 
sodi izteikti naudas soda vienībās 
un saskaņota terminoloģija.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 
Saistošo noteikumu projekts 
neparedz ietekmi uz pašvaldības 
budžetu.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
Saistošie noteikumi pēc 
būtības neparedz izmaiņas 
administratīvajā atbildībā 
par saistošo noteikumu 

pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības 
līdzdalība nav organizēta.
5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
Saistošo noteikumu 
projekts neparedz jaunas no 
esošā regulējuma atšķirīgas 
administratīvās procedūras.
6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
Saistošie noteikumi pēc 
būtības neparedz izmaiņas 
administratīvajā atbildībā 
par saistošo noteikumu 
pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības 
līdzdalība nav organizēta.
7. Cita informācija
Nav.

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
31.10.2019. lēmumu Nr. 297

(protokols Nr. 12, 9. punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 16/2019

1. Izdarīt Alūksnes novada 
domes 2019. gada 28. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 
5/2019 “Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību 
Alūksnes novadā” šādus 
grozījumus:
1.1. Izteikt 31.punktu šādā 
redakcijā:
“31. Administratīvā pārkāpuma 
procesu par noteikumu 
neievērošanu līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai 
veic Alūksnes novada 
pašvaldības policija, 
balstoties uz sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēja rakstveida atzinumu. 
Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata pašvaldības 

Administratīvā komisija”. 
1.2. Izteikt 32. punktu šādā 
redakcijā:
“28. Par šo saistošo 
noteikumu prasību neievērošanu 
piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu fiziskām 
personām – līdz 
70 naudas soda vienībām, 
juridiskām personām – līdz 
280 naudas soda vienībām.”
1.3. Svītrot saistošo noteikumu 
33. punktu.

2. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā vienlaikus ar 
Administratīvās atbildības 
likumu.

Alūksnes novada 
domes saistošo noteikumu 

“Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2019. gada 

28. marta saistošajos 
noteikumos Nr.5/2019 “Par 
decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Alūksnes 
novadā”” paskaidrojuma 

raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Saistošo noteikumu saskaņošana 
ar Administratīvās atbildības 
likuma 16. pantu, kas nosaka, ka 
naudas soda apmēru pašvaldību 
saistošajos noteikumos izsaka 
naudas soda vienībās.
2. Īss projekta satura 
izklāsts Saistošo 
noteikumu projektā, atbilstoši 

Administratīvās atbildības 
likumam, saistošajos 
noteikumos paredzētās 
administratīvās atbildības 
naudas sodi izteikti naudas 
soda vienībās un saskaņota 
terminoloģija.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 
Saistošo noteikumu projekts 
neparedz ietekmi uz pašvaldības 
budžetu.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
Saistošie noteikumi pēc 
būtības neparedz izmaiņas 
administratīvajā atbildībā 
par saistošo noteikumu 

pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības 
līdzdalība nav organizēta.
5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
Saistošo noteikumu 
projekts neparedz jaunas no 
esošā regulējuma atšķirīgas 
administratīvās procedūras.
6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
Saistošie noteikumi pēc 
būtības neparedz izmaiņas 
administratīvajā atbildībā 
par saistošo noteikumu 
pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības 
līdzdalība nav organizēta.
7. Cita informācija 
Nav.

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
31.10.2019. lēmumu Nr. 299 
(protokols Nr. 12, 11. punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 18/2019

Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 5/2019 “Par 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā”

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu, piekto daļu, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
31.10.2019. lēmumu Nr. 298 
(protokols Nr. 12, 10. punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 17/2019

Grozījumi Alūksnes novada domes 2015. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 
“Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) 
zīmes Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar  likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5. punktu 
1. Izdarīt Alūksnes novada 
domes 2015. gada 
29. oktobra saistošajos no-
teikumos Nr. 21/2015 “Par 
kārtību, kādā izvietojamas un 
noformējamas ielu nosaukuma 
plāksnes, ēku numura (nosau-
kuma) zīmes Alūksnes novadā” 
šādus grozījumus:

1.1.Izteikt 21. punktu šādā 
redakcijā:
“21. Administratīvā pārkāpuma 
procesu līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai  
veic Alūksnes novada 
pašvaldības iestāde “Būvvalde” 
vai Alūksnes novada pašvaldības 
policija. Administratīvā 
pārkāpuma lietu izskata 
Alūksnes novada pašvaldības 
Administratīvā komisija.”
1.2. Svītrot saistošo 
noteikumu 22. punktu.

1.3. Izteikt 23. punktu 
šādā redakcijā:
“23. Par noteikumu pārkāpšanu 
nekustamā īpašuma, ēkas vai 
telpu grupas īpašniekam vai 
tiesiskajam valdītājam piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu no 
2 naudas soda vienībām līdz 12 
naudas soda vienībām. Alūksnes 
novada pašvaldības policijai, kā 
arī Alūksnes novada pašvaldības 
iestādei “Būvvaldei”, ir tiesības 
uzdot personai izpildīt šajos 
noteikumos noteikto pienākumu 
vai pārtraukt veikt darbības, 
par kuru nepildīšanu persona 
tiek saukta pie administratīvās 
atbildības, un pienākuma 
nepildīšanas gadījumā uzlikt 
piespiedu naudu. Attiecīgās 
iestādes lēmumu var apstrīdēt 
Alūksnes novada domē, savukārt 
Alūksnes novada domes lēmumu 
– pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā Administratīvā pro-
cesa likuma noteiktajā kārtībā.”
2. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā vienlaikus ar 
Administratīvās atbildības 
likumu.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu 

“Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2015. gada 

29.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.21/2015 “Par 

kārtību, kādā izvietojamas un 
noformējamas ielu 

nosaukuma plāksnes, ēku 
numura (nosaukuma) zīmes 

Alūksnes novadā”” 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Saistošo noteikumu 
saskaņošana ar Administratīvās 

atbildības likuma 16. pantu, 
kas nosaka, ka naudas soda 
apmēru pašvaldību saistošajos 
noteikumos izsaka naudas soda 
vienībās.
2. Īss projekta satura 
izklāsts 
Saistošo noteikumu pro-
jektā atbilstoši Administratīvās 
atbildības likumam, saistošajos 
noteikumos paredzētās 
administratīvās atbildības naudas 
sodi izteikti naudas soda vienībās 
un saskaņota terminoloģija.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 
Saistošo noteikumu projekts 
neparedz ietekmi uz pašvaldības 
budžetu.
4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi pēc 
būtības neparedz izmaiņas 
administratīvajā atbildībā 
par saistošo noteikumu 
pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības 
līdzdalība nav organizēta.
5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
Saistošo noteikumu projekts 
neparedz jaunas no 
esošā regulējuma atšķirīgas 
administratīvās procedūras.
6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
Saistošie noteikumi pēc 
būtības neparedz izmaiņas 
administratīvajā atbildībā 
par saistošo noteikumu 
pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības 
līdzdalība nav organizēta.
7. Cita informācija 
Nav.



14. Alūksnes Novada Vēstis 04.12.2019.

1. Izdarīt Alūksnes 
novada domes 2017. gada 
25. maija saistošajos 
noteikumos Nr. 9/2017 
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība” šādus 
grozījumus:
2. Izteikt 34., 35. un 
36.punktu šādā redakcijā:
“34. Par noteikumu 15., 18., 
22., 27.6., 28.1.2., 28.1.4., 
28.1.6., 29.2., 31.10. punktā 
minēto prasību pārkāpumiem 
personas var tikt sauktas pie 
administratīvās atbildības, 
piemērojot brīdinājumu vai 
naudas sodu fiziskām personām 
līdz 70 naudas soda vienībām, 
juridiskām personām līdz 280 
naudas soda vienībām.

35. Administratīvā pārkāpuma 
procesu līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai 
veic šādas amatpersonas:
35.1. Alūksnes novada 
pašvaldības policijas 
amatpersonas;
35.2. Būvvaldes amatpersonas.
36. Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata Alūksnes novada 
pašvaldības Administratīvā 
komisija.”
3. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā vienlaikus ar 
Administratīvās atbildības 
likumu.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu 

“Grozījums Alūksnes 
novada domes 2017. gada 

25. maija saistošajos 
noteikumos Nr. 9/2017 

“Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība”” 

paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Saistošo noteikumu saskaņošana 
ar Administratīvās atbildības 
likuma 16. pantu, kas nosaka, 
ka naudas soda apmēru 
pašvaldību saistošajos 
noteikumos izsaka naudas 
soda vienībās.
2. Īss projekta satura 
izklāsts 
Saistošo noteikumu projektā 
atbilstoši Administratīvās 

atbildības likumam, saistošajos 
noteikumos paredzētās 
administratīvās atbildības 
naudas sodi izteikti naudas 
soda vienībās un precizēta 
terminoloģija.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 
Saistošo noteikumu projekts 
neparedz ietekmi uz pašvaldības 
budžetu.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
Saistošie noteikumi pēc 
būtības neparedz izmaiņas 
administratīvajā atbildībā 
par saistošo noteikumu 
pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības 

līdzdalība nav organizēta.
5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
Saistošo noteikumu 
projekts neparedz jaunas no 
esošā regulējuma atšķirīgas 
administratīvās procedūras.
6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
Saistošie noteikumi pēc 
būtības neparedz izmaiņas 
administratīvajā atbildībā 
par saistošo noteikumu 
pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības 
līdzdalība nav organizēta.
7. Cita informācija 
Nav.

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
31.10.2019. lēmumu Nr. 300 
(protokols Nr. 12, 12. punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 19/2019

Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 25. maija saistošajos noteikumos 
Nr. 9/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 
kārtība Alūksnes novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu, ceturto daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto daļu

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
31.10.2019. lēmumu Nr. 305 
(protokols Nr. 12, 17. punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 24/2019

SPĒKĀ no 05.12.2019.

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, 10. panta otro daļu

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

1. Svītrot 8. punktā vārdus: 
“ja tās deklarētā dzīvesvieta ir 
citā pašvaldībā.”;
2. 9. punktā:
2.1. izteikt 9.punkta 
ievaddaļu šādā redakcijā:
“9. Personas, kuras vēlas saņemt 
palīdzību, iesniedz pašvaldībā 
vai pagasta pārvaldē iesniegumu 
(veidlapa pielikumā), rakstveidā, 
elektroniskā veidā vai mutvārdos 
(mutvārdos izteiktu iesniegumu, 
ja nepieciešams, personas 
klātbūtnē noformē rakstiski un 
izsniedz tā kopiju personai), kā 
arī apliecina, ka:”;
2.2. aizstāt 9.1. apakšpunktā 
vārdus “personai vai viņa 
laulātajam” ar vārdiem “personai 
un tās laulātajam”;
2.3. izteikt 9.2. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
“9.2. persona un tās laulātais 
pēdējo 5 (piecu) gadu laikā nav 
devuši piekrišanu dzīvojamās 
platības vai nekustamā īpašuma 
pārdošanai vai atsavināšanai.”;
3. Svītrot 11.10. apakšpunktu;
4. Svītrot 13. punktā vārdu 
“rakstveida”;
5. Papildināt IV nodaļas 
nosaukumu aiz vārdiem 
“dzīvojamo telpu” ar 
vārdiem “un/vai sniegt 
palīdzību”;
6. 17. punktā:
6.1. izteikt 17.3. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
“17.3. ja personai vai 
kopā ar viņu dzīvojošai 
pilngadīgai personai, 
kurai saskaņā ar likumu “Par 

dzīvojamo telpu īri” ir 
solidāra mantiskā atbildība 
par dzīvojamās telpas īres 
līguma saistībām, ir īres un 
pamatpakalpojumu 
maksas parāds par iepriekš 
īrēto pašvaldības dzīvojamo 
telpu, nav noslēgta vienošanās 
par parāda atmaksu vai tā
netiek pildīta;”;
6.2. izteikt 17.4. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
“17.4. ja personas laulātajam 
(dzīvesbiedram, kopdzīves 
partnerim, ar kuru izveidota 
kopēja saimniecība) jau ir izīrēta 
pašvaldībai piederoša dzīvojamā 
telpa;”;
7. Aizstāt 32.1. apakšpunktā 
vārdu “komunālo” ar vārdu 
“pamatpakalpojumu”;
8. Papildināt 34.1. apakšpunktu 
aiz vārdiem “ārsts-radiologs” ar 
vārdiem “ķirurgs, traumatologs, 
zobārsts;”;
9. Izteikt pielikumu jaunā 
redakcijā (pielikumā).

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Alūksnes novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem 
“Grozījumi Alūksnes 

novada domes 2018. gada 
26. aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr. 7/2018 “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā Alūksnes 
novadā””

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Saistošo noteikumu “Grozījumi 
Alūksnes novada domes 2018. 
gada 26. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 7/2018 “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā Alūksnes novadā””, 
turpmāk – saistošie notei-
kumi, mērķis ir papildināt 

nepieciešamo speciālistu 
sarakstu medicīnā, kam 
pašvaldība sniedz palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā, 
veikt redakcionālus labojumus, 
ņemot vērā Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības minis-
trijas norādījumus un izmaiņas 
normatīvajos aktos. 
2. Īss projekta 
satura izklāsts 
Saistošo noteikumu 
34.1. apakšpunktā nepieciešamo 
speciālistu saraksts tiek 
papildināts ar ķirurgu, 
traumatologu un zobārstu, 
veikti redakcionāli labojumi, 
ņemot vērā Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministrijas norādījumus un 
izmaiņas normatīvajos 
aktos.
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 Īpašumu nodaļa. 
5.3.Normatīvais akts tiks 
publicēts laikrakstā „Alūksnes 
Novada Vēstis” un Alūksnes 
novada pašvaldības mājaslapā 
internetā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
 Saistošo noteikumu 

izstrādes procesā konsultācijas 
ar privātpersonām nav 
notikušas. 

Pielikums

Alūksnes novada pašvaldības
Dzīvokļu komisijai

____________________________

(vārds, uzvārds)
_____________________________

(personas kods)
_____________________________

(deklarētā dzīvesvieta)
Kontaktinformācija saziņai:

______________________________
______________________________
______________________________

(adrese, e-adrese, e-pasta adrese, tālrunis)

iesniegums
(par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā)

 
Apliecinu, ka man un manam laulātajam nav īpašumā vai valdījumā citas dzīvojamās 
platības vai nekustamā īpašuma un ka pēdējo 5 (piecu) gadu laikā nav dota piekrišana 
dzīvojamās platības vai nekustamā īpašuma pārdošanai vai atsavināšanai.

Kopā dzīvojošie ģimenes locekļi:
o ir 

(norādīt – cik pilngadīgas personas, cik – nepilngadīgas)
o nav

Esmu informēts, ka mani personas dati tiks apstrādāti Alūksnes novada pašvaldības 
noteiktā mērķa īstenošanai: sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 
risināšanā. Dati var tikt nodoti attiecīgās dzīvojamās ēkas apsaimniekotājam 
un Sociālo lietu pārvaldei lēmumu izpildei un kontrolei, kā arī lai nodrošinātu 
pamatpakalpojumu pieejamību un dzīvojamās telpas apsaimniekošanu.
Datu apstrādes pārzinis: Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000018622, 

juridiskā adrese Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301,  
e-pasts dome@aluksne.lv, tālrunis 64381469.

o Apliecinu, ka iesniegums ir uzrakstīts saskaņā ar manu mutiski sniegto 
informāciju (atzīmē gadījumos, ja persona pati neraksta iesniegumu).

Atbildi vēlos saņemt:
o rakstveidā

o nosūtīt uz e-adresi vai e-pasta adresi ________________________

_____________                                                                             _____________    
         datums                      paraksts



15.Alūksnes Novada Vēstis04.12.2019.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā decembrī
Sporta pasākumi novadā
14.-15. decembrī no 
pulksten 10.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē, Glika ielā 10, 
Alūksnē, XIX Starptautiskās 
sacensības džudo “Ziemassvētku 
balvas izcīņa”.

Alūksnē
6. decembrī 17.30 Alūksnes 
Ceļu pārvaldes zālē Alūksnes 
Mūzikas skolas jaunāko klašu 
audzēkņu un pedagogu koncerts 
no cikla “Ceļā uz Ziemassvētkiem”. 
Ieeja: bez maksas.
7. decembrī 17.00 pašvaldības 
administratīvās ēkas laukumā, 
Dārza ielā 11, Alūksnes pilsētas 
galvenās egles iedegšana 
“Brīnumu ieraudzīt…”. 
Ieeja: bez maksas. 
7. decembrī 18.00 Alūksnes 
Kultūras centrā leģendārā 
pasaka “Sniegbaltītes skola”. 
Lomās: Laima Miltiņa, Jānis 
Jarāns, Raimonda Vazdika, 
Pēteris Šogolovs, Dainis Porgants, 
Dace Makovska, Jānis Mūrnieks, 
Sandis Bergholds, Kārlis Tols u.c. 
Ieeja: 8,00-15,00 EUR.
8. decembrī 16.00 Alūksnes 
Kultūras centra kamerzālē 
Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātra “Slieksnis” izrāde - 
Ralfs Šarts “Manu sievu sauc 
Moriss”. Vecuma ierobežojums 
12+. Ieeja: 5,00 EUR.
12. decembrī 17.30 Alūksnes 
Ceļu pārvaldes zālē Alūksnes 
Mūzikas skolas vidējo klašu 
audzēkņu un pedagogu koncerts 
no cikla “Ceļā uz Ziemassvētkiem”. 
Ieeja: bez maksas.
13. decembrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā vienīgais 
koncerts Latvijā - ekskluzīvs 
ekspresīvā somu akordeonista 
Kimo Pohjonena koncerts. 
Ieeja: 9,00-12,00 EUR.
14. decembrī 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra deju 
kolektīva “Enku-drenku” koncerts. 
Ieeja: bez maksas.
15. decembrī 15.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Mārtiņš Brauns 
“Ziemassvētkos”. Piedalās vokālā 
grupa “Insomnia”. 
Ieeja: 10,00-15,00 EUR.
16. decembrī 17.30 Alūksnes 
Ceļu pārvaldes zālē Alūksnes 
Mūzikas skolas vecāko klašu 
audzēkņu un pedagogu koncerts 

no cikla “Ceļā uz Ziemassvētkiem”. 
Ieeja: bez maksas.
16. decembrī 19.00 
Alūksnes Kultūras centrā 
jautra koncertprogramma 
“Sniegavīra ekspresis”. 
Piedalās: Ralfs Eilands, Kristīne 
Prauliņa&Very Cool People. 
Ieeja: 8,00-15,00 EUR.
21. decembrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centra Mazajā 
zālē Alūksnes Kultūras 
centra skolotāju kora “Atzele” 
Ziemassvētku koncerts 
“Tumsa ir gaiša”. 
Ieeja: 2,50 EUR.
26. decembrī 17.00 
Alūksnes Kultūras centrā 
Marijas Naumovas Ziemassvētku 
koncerts “Pa īstam”. 
Ieeja: 19,00-20,00 EUR.
28. decembrī 16.00 Alūksnes 
Kultūras centra Kamerzālē 
Ulda Sedlenieka Alūksnes tautas 
teātra “Slieksnis” izrāde - 
Ralfs Šarts “Manu sievu sauc 
Moriss”. Vecuma ierobežojums 
12+. Ieeja: 5,00 EUR.
31. decembrī 23.00 
Alūksnes Kultūras centrā 
Jaungada nakts balle ar grupu 
“Galaktika” un DJ Lustix. 
Ieeja: 10,00 EUR, iespējams 
rezervēt galdiņus.
31. decembrī 24.00 pie 
Alūksnes Kultūras centra 
Jaungada nakts uguņošana. 

Alūksnes muzejā
Mainīgās izstādes:
Stikla mākslinieces Ilzes Dūdiņas 
personālizstāde “Ledus ir salts 
un silts”. Latvijas Mākslas 
akadēmijas Vizuāli plastiskās 
mākslas nodaļas Stikla mākslas 
katedras docente Ilze Dūdiņa 
izstādei Alūksnē izvēlējusies 
darbus ar ziemas sajūtu, 
kuros baudāma autores radītā 
pasakainā ziemas noskaņa.  
Izstāde aplūkojama no 
7. decembra. 
Ceļojošā izstāde “Latvijas 
ainavu dārgumi vakar, šodien, 
rīt”. Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) sadarbībā ar Latvijas 
Nacionālo bibliotēku (LNB) un 
plānošanas reģioniem 2018. gadā 
ir izveidojusi ceļojošu izstādi 
“Latvijas ainavu dārgumi vakar, 
šodien, rīt”. Tā stāsta par 50 
Latvijas ainavu dārgumiem, kas 
izraudzīti, iesaistot sabiedrību. 

Izstādē ir iekļautas mums 
visiem nozīmīgo Latvijas ainavu 
fotogrāfijas, vēsturiski fotoattēli 
no iedzīvotāju un LNB krājumiem. 
Alūksnes muzejā apskatāmas Vid-
zemes reģiona ainavas. Aicinām 
izstādi apmeklēt līdz 5. decem-
brim.
V. Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”. Izstādē 
Alūksnes vecmeistaru fotogrāfijās 
redzama Alūksne gan 20. gs. 
sākumā, gan Pirmās brīvvalsts 
laikā, savukārt alūksnietis fotogrāfs 
Vilnis Blūms uzlūko šīs vietas ar 
šodienas skatījumu. Izstādē vi-
enuviet skatāmas pilsētas ainavas 
toreiz un šodien.
J. Medmana privātā mēbeļu 
kolekcijas izstāde “19. gs. 
muižkungu guļamistaba”. 
Izstādē apskatāmas 19.-20. gs. 
eklektikas un bīdermeijera stila 
interjera mēbeles. 

Tematiskā izstāde “No 
trimdas Latvijā – Austras Lindes 
120 tautu meitu miniatūras”. 
Izstādi veido 120 tautumeitu 
miniatūras etnogrāfiskajos latviešu 
tautas tērpos, kurus pagājušā 
gadsimta astoņdesmitajos un 
deviņdesmitajos gados darinājusi 
trimdā ASV dzīvojusi novadniece 
Austra Linde (dz. Ķauķis).

Pastāvīgās ekspozīcijas: 
Alūksnes vēsturiskā un 
arheoloģiskā ekspozīcija 
“Laikmetu mielasts”. Vienotā 
vēstures un arheoloģijas 
ekspozīcija, kur pie lielā mielasta 
galda satiekas laika periodi no 
aizvēstures līdz Latvijas valsts 
neatkarības atjaunošanai.
“Fītinghofu zelta dzīsla 
Alūksnē”. Ekspozīcijas pamatā 
fotomateriāli un citas vizuālas un 
tekstuālas liecības par Fītinghofu 
dzimtu un tās devumu Alūksnei.
“Leo Kokle. Mākslinieka 
istaba”. Izcila, tautā populāra un 
mīlēta gleznotāja un portretista 
piemiņai veltīta ekspozīcija, kurā 
apskatāmi mākslinieka darbi un 
personīgās lietas.
“Totalitārajā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”. Ekspozīcija 
veidota represiju atcerei un 
atspoguļo Alūksnes novada 
iedzīvotāju likteņgaitas Sibīrijā 
un Tālajos Austrumos. Tajā 
apskatāmi dokumenti, priekšmeti, 
fotogrāfijas un atmiņu stāsti.

“Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 
Daudzveidīgu tēlniecības darbu 
ekspozīcija, kurā apskatāmi gan 
profesionālu tēlnieku, L. Līces un 
G. Grundbergas darbi, gan 
padomju gados neatzītu 
autoru darbi.
Digitāla izstāde “100 vēsturiski 
mirkļi Alūksnē”. Izstāde 
ļauj ieskatīties un saprast, kā 
vēsturiskās norises ietekmējušas 
un mainījušas pilsētas dzīvi un 
tēlu, vēstot par norisēm dažādās 
dzīves jomās laika posmā no 
1918.-2017. gadam.
“Pa 7. Siguldas kājnieku 
pulka pēdām”. Izstāde veltīta 
pulka dibināšanas simtajai 
gadadienai un tajā apskatāmas 
Alūksnes muzeja, Latvijas Kara 
muzeja, privātkolekcionāru, kā 
arī alūksniešu deponētās vēstures 
liecības par pulka dibināšanu, 
cīņām Latvijas Neatkarības karā 
un miera gadiem Alūksnē.

Pasākumi:
7. decembrī 13.00 stikla 
mākslinieces Ilzes Dūdiņas 
personālizstādes “Ledus ir salts 
un silts” atklāšana un radošā 
darbnīca, kuras laikā varēs 
izveidot savu Laimes putnu no 
stikla.
No 9. decembra Alūksnes 
muzejs piedāvā Ziemassvētku 
muzejpedagoģisko programmu 
“Tec, Laimiņa, tu pa priekšu”, 
kuras laikā meklēsim, vēlēsim, 
zīlēsim laimi, baudīsim ziemas 
sajūtu stikla mākslinieces 
Ilzes Dūdiņas personālizstādē un 
darināsim savu Laimes pogu.
21. decembrī no 11.00 līdz 
14.00 Alūksnes muzejs aicina 
uz Ziemas saulgriežu svinībām. 
Gada īsāko dienu un garāko 
nakti atzīmēsim ar bluķa vilkšanu 
un maskoto gājienu, skanīgām 
rotaļām kopā ar folkloras kopu. 
Pulcēšanās pie Alūksnes Jaunās 
pils. Aicinām tērpties ķekatnieku 
maskās un līdzi ņemt dažādus 
pūšamus, sitamus un skandināmus 
ķekatnieku mūzikas instrumentus. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Tā 
baltā sniegpārsla, kas uzdejo uz 
plaukstas, varbūt ir sveiciens…” 
(02.-31.12. abonementā), “Tēja 
veselībai un baudai”: 15.XII – 
Starptautiskā tējas diena (02.-

31.12. abonementā), “Interesantas 
lasītavas grāmatas, ko vērts palasīt 
vai vismaz pašķirstīt” (02.-31.12. 
lasītavā), “Ziemassvētku prieks” 
(02.-27.12. bērnu literatūras 
nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
12.-30. decembrī Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 9. klašu 
skolēnu grafikas izstāde (bērnu 
literatūras nodaļā),
11. decembrī “Ienāc spēļu 
pasaulē” - spēļu diena (bērnu 
literatūras nodaļā),
19. decembrī pulksten 14.00 
Ziemassvētku radošā darbnīca 
(bērnu literatūras nodaļā),
23. decembrī Jauno grāmatu 
diena (bibliotēkā).

Alsviķu pagastā
14. decembrī 15.00 Alsviķu 
kultūras namā pagasta 
amatiermākslas kolektīvu 
koncertuzvedums “Patīkamu 
lidojumu!”. Ieeja: 1,50 EUR.
22. decembrī 16.00 Alsviķu 
kultūras namā Ziemassvētku 
sarīkojums “Domino un 
Cirka kauliņa Ziemassvētku 
piedzīvojums” ar rotaļām un 
svētku vecīti pagasta pirmsskolas 
vecuma bērniem.
25. decembrī 13.00 Alsviķu 
kultūras namā pagasta senioru 
Ziemassvētku sarīkojums “Mani 
svētki…”. Līdzi lūgums ņemt svētku 
noskaņojumu, mazu dāvaniņu 
un “groziņu”. 
25. decembrī 15.00 Alsviķu 
kultūras namā Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
muzikālās studijas Ziemassvētku 
koncerts “Tev tuvumā”. 
Ieeja: bez maksas.
25. decembrī 22.00 Alsviķu 
kultūras namā Ziemassvētku 
balle ar Gregu. Līdzi var ņemt 
“groziņus”. Ieeja: 2,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Ja pa kreisi iet - būs 
sāpe. Ja pa labi iet - būs raize. Ja 
uz priekšu iet - būs maldi, ja iet 
atpakaļ - būs žēl.” - rakstniekam, 
žurnālistam Pāvilam Rozītim – 130, 
rakstniekam Kārlim Zariņam – 
130, rakstniecei Evai Mārtužai 
– 65, dzejniekam Leonam Briedim 
– 70; 4., 11., 18. decembrī 9.00 
senioru grupas “Par prieku sev un 
citiem” tikšanās.

Turpinājums 12. lappusē

Turpinājums no 12. lappuses

14. Ja starp Datubāzes 
uzturētāju un mērniecības 
darbus veikušo sertificēto 
personu rodas strīds, tad 
veikto darbu pārbaudei 
un strīda atrisināšanai tiek 
pieaicināta cita, mērniecībā 
sertificēta vai licencēta 
persona. Kļūdas gadījumā 
darbus apmaksā puse, kas 
kļūdu pieļāvusi.
15. Atzīt par spēku 
zaudējušiem Alūksnes 
novada domes 2015. gada 
24. septembra saistošos 
noteikumus Nr. 17/2015 
“Par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību Alūksnes novadā”.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu

“Par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību Alūksnes 

novadā”
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
1.1. Pienākumu izdot šos 
saistošos noteikumus uzliek 
Ģeotelpiskās informācijas 
likuma” 6. panta 2. punkts, 
13. panta sestā daļa un 
26. panta trešā daļa, un Ministru 
kabineta 2012. gada 24. aprīļa 
noteikumu Nr. 281 “Augstas 
detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas un tās centrālās 
datubāzes noteikumi” 

69., 79. un 81. punkts;
1.2. Saistošo noteikumu mērķis 
ir aktualizēt augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas aprites 
kārtību Alūksnes novadā;
1.3. Alūksnes novadā, līdz 
šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās dienai, spēkā ir 
2015. gada 24. septembra 
saistošie noteikumi 
Nr. 17/2015 “Par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību 
Alūksnes novadā”.
2. Īss projekta satura izklāsts  
Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kā Alūksnes novadā 
notiek augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas 
iesniegšana, pārbaude un 
reģistrācija pašvaldības 

augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas 
datubāzē, un izsniegšana 
no tās, kā arī nosaka maksu 
par datubāzes uzturētāja 
sniegtajiem pakalpojumiem 
(saistošo noteikumu pielikumā), 
pamatojoties uz datubāzes 
uzturētāja iesniegto 
izcenojumu. Saistošajos 
noteikumos noteikti 
inženierkomunikāciju turētāji, ar 
kuriem jāsaskaņo topogrāfiskais 
plāns, un noteikts topogrāfiskā 
plāna derīguma termiņš.
3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu  
Pašvaldībā nav nepieciešams 
veidot jaunas institūcijas, 
darbavietas, paplašināt 

esošo institūciju kompetenci, 
lai nodrošinātu saistošo 
noteikumu izpildi. Saistošo 
noteikumu īstenošanai netiek 
prognozēta finansiāla 
ietekme uz pašvaldības 
budžetu.
4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
Nav būtiskas ietekmes.
5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
Nav attiecināms.
6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām
Nav attiecināms.

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
31.10.2019. lēmumu Nr. 304 
(protokols Nr. 12, 16. punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 23/2019
SPĒKĀ NO 05.12.2019.

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 69. un 79. punktu



Annas pagastā
21. decembrī 11.00 Annas 
kultūras namā pagasta senioru 
un viņu draugu Ziemassvētku 
pasākums “Ticot zvaigžņotam 
brīnumam”.
28. decembrī 11.00 Annas 
kultūras namā pagasta 
pirmsskolas vecuma bērnu eglīte 
“Ziemassvētku rūķus gaidot”.
Annas bibliotēkā tematiska 
izstāde “Kad Ziemassvētki 
tuvojas…” - dzeja, stāsti, ticējumi, 
idejas.

Ilzenes pagastā
21. decembrī 17.30 SKIM 
centrā “Dailes” Ziemassvētku 
pasākums pirmsskolas un skolas 
vecuma bērniem “Brīnums ir egles 
zarā un Ziemassvētku gaišajās 
svecēs”.
Ilzenes bibliotēkā tematiska 
izstāde “Lai nepietrūkst 
gaismas!”, literatūras izstāde 
“Ne uzvarēt es gribu, bet varēt” 
(L. Briedim - 70), izstāde - bērnu 
ilustrācijas par izlasīto grāmatu 
“Emociju glezna”.

Jaunannas pagastā
5. decembrī 15.00 Jaunannas 
egles iedegšana kopā ar Brīnumu 
un Mīlestības fejām no Vēlmju 
meža.
18. decembrī 13.00 
Jaunannas tautas namā 
koncerts “Piparkūku vīriņa 
Ziemassvētki” (piedalās 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas audzēkņi). Pēc 
koncerta Jaunannas senioru 
Ziemassvētku pasākums “Līst 
sirdī prieks no sveču liesmām” 
(pasākumam pieteikties un 
naudiņu par cienastu samaksāt 
līdz 13. decembrim ēdnīcā 
“Pie Andas”).
21. decembrī 11.00 
Jaunannas tautas namā 
Ziemassvētku pasākums 
Jaunannas un Kalncempju 
pirmsskolas vecuma bērniem 
“Ziemassvētku rūķus gaidot”.
26. decembrī 11.00 Jaunannas 
tautas namā Ziemassvētku galda 
spēļu turnīrs (sīkāka informācija 
sekos).
Naktī no 31. decembra uz 
1. janvāri 00.30 Jaunannas 
Tautas namā Jaungada nakts 
balle. Spēlē Juris Ķirsons no OTTO. 
Ieeja: 3,50 EUR.
Jaunannas bibliotēkā izstādes: 
“Tie var palikt nemanāmi, bet 
tomēr viņi ir!” - izstāde par rūķiem, 
“Vecākās grāmatas bibliotēkas 
krājumos”.

Jaunalūksnes pagastā
6. decembrī 19.00 Kolberģa 
tautas namā viesosies Iveta 
Baumane, Roberts Pētersons un 
Viesturs Samts ar svētku ieskaņas 
koncertu “Sajūti Ziemassvētkus”. 
Ieeja: 3,50 EUR.
18. decembrī 13.00 
Kolberģa tautas namā seni-
oru pēcpusdiena Ziemassvētku 
noskaņas.
20. decembrī 17.00 Kolberģa 
tautas namā sarīkojums 
Jaunalūksnes pagasta pirms-
skolas vecuma bērniem “Domino 
un Cirka kauliņa Ziemassvētku 
piedzīvojums”.
Bejas novadpētniecības centrā 
11. decembrī “Vakarēšana” - sena 
latviešu tautas sadzīves tradīcija, 
kopā pavadīts laiks, tērzēšana, 
mīklu minēšana, dziedāšana, 
darbosimies “Ziemassvētku 
dekoru izgatavošanā”; pastāvīgās 
ekspozīcijas: Jaunalūksnes 
pagasta vēsture līdz 1945. gadam, 
Jaunalūksnes pagasta vēsture 
pēckara periodā 1945.-1988. 
gadā, Nacionālo partizānu kustība 
Jaunalūksnes pagastā 1945.-
1953. gadā.
Bejas bibliotēkā literatūras un 
tematiskās izstādes: “Mīlestības, 
gaišuma un piedošanas laiks ir 

klāt”, “Es esmu ievēries pats sevī” – 
dzejniekam Leonam Briedim – 70; 
pasākumi jaunāko klašu skolēniem 
“Ceļā uz Ziemassvētkiem” - 
iepazīsim Ziemassvētku laiku caur 
grāmatām, (09.-17.12., precīzs 
laiks tiks saskaņots ar skolu); 
Lasītāju klubiņa pasākums “Pasauli 
aijā svētlaimīgs miers, Mūsu mājās 
nāk Ziemsvētku prieks” (18.12. 
plkst. 12.00).
Jaunalūksnes bibliotēkā 
izstādes: “Runci, teic - vai tev 
nemaz, Būt par puķi negribas…” 
(dzejniekam Leonam Briedim – 
70); rakstniekam, žurnālistam 
Pāvilam Rozītim – 130; “No 
debesīm vējš baltu sniegu nes. 
No ziemeļiem Vecītis dāvanas 
nes. Nes Ziemsvētkus vējš…”; 
literatūras izstāžu cikla “Iepazīsim 
dažādu valstu literatūru” 
11. izstāde - austriešu un 
islandiešu literatūra; 4. decembrī 
“Bērnu žūrijas” noslēguma 
pasākums PII “Pūcīte” audzēkņiem.

Jaunlaicenes pagastā
8. decembrī 17.00 pie 
Jaunlaicenes tautas nama 
Ziemassvētku egles iedegšanas 
pasākums “Pošam egli svētku 
rotā”.
15. decembrī 14.00 
Jaunlaicenes tautas namā 
pasākums Jaunlaicenes un 
kaimiņpagastu senioriem 
“Ziemassvētkus gaidot”. Par 
mūziku gādās Sandra Siliņa no 
Palsmanes.
17. decembrī 18.00 Jaun-
laicenes tautas namā sveču 
liešanas meistardarbnīca.
26. decembrī 13.00 
Jaunlaicenes tautas namā jautrs 
Ziemassvētku uzvedums pagasta 
pirmsskolas vecuma bērniem 
“ Domino un Cirka kauliņa 
Ziemassvētku piedzīvojums”.
Jaunlaicenes muižas 
muzejā pieņem pieteikumus 
uz Ziemassvētku pasākumiem 
skolēnu grupām, darba 
kolektīviem vai ģimenes lokā 
(pasākumu norise no 3. decem-
bra): “Diža meža pašā vidū” – 
izglītojošas aktivitātes, rotaļas, 
spēles un radoša darbošanās kopā 
ar Rūķi un Mežaveci;
izglītojošās nodarbības un lekcijas 
dažāda vecuma apmeklētājiem: 
“Mana Latvija” – komandu spēle 
ar Latvijas vēstures iepazīšanu, 
mīklu minēšanu, tautasdziesmu 
atpazīšanu un atjautības uzde-
vumu risināšanu; “Noklusētā 
varonība” - stāstījums par 
Ziemeļlatvijas karaspēka vienību 
organizēšanu Igaunijas armijas 
paspārnē un par kaujām Alūksnes 
novadā; “Muzejā caur ķēķa 
durvīm” – nodarbība pirmsskolas 
vecuma bērniem, atklājot muzeja 
noslēpumus; “Dzimtas koka 
stāsts” – aktivitātes un uzdevumu 
risināšana par un ap dzimtas koka 
veidošanu; “Ar varonību kabatā” 
– orientēšanās spēle Jaunlaicenes 
muižas parkā;
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes 
muiža”, “Malēnieši Opekalna 
draudzē”;
izstādes: “Daudz zābaku pa manu 
zemi staigā”, “Latvijas Neatkarības 
karš 1918.-1920. Noklusētā 
varonība”; kāzu un krustabu 
pasākumi, kāzu 
jubilejas, dzimšanas dienas un citi 
tematiskie pasākumi ģimenēm, 
draugiem, darba kolektīviem un 
domubiedriem.

Kalncempju pagastā
21. decembrī pulksten 11.00 
Jaunannas tautas namā 
pasākums Jaunannas un 
Kalncempju pirmsskolas vecuma 
bērniem.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā izzinošas 
ekskursijas un izglītojošās 
programmas ar līdzdarbošanos 
visām vecuma grupām (iepriekš 

piesakoties); 
5.-20. decembrī izglītojošā 
programma “Lācīša Ziemassvētku 
piedzīvojumi”, izglītojošās 
programmas maksa – 3,00 EUR.
Kalncempju bibliotēkā 
literatūras izstāde: rakstniekam 
Kārlim Zariņam - 130.

Liepnas pagastā
1. decembrī 17.00 Liepnas 
tautas namā filma “Dvēseļu 
putenis”.
4., 11., 18. decembrī Liepnas 
tautas namā radošās darbnīcas 
“Gatavošanās Ziemassvētkiem”.
7. decembrī 15.00 Liepnas 
tautas namā Ineses Bebres foto 
izstādes atklāšana “Visskaistākais 
gadalaiks ir mīlestība...”. 
Muzikālais noformējums: Raitis 
Lapacinskis.
21. decembrī 11.00 Liepnas 
tautas namā Ziemassvētku eglīte 
pirmsskolas vecuma bērniem.
28. decembrī 17.00 Liepnas 
tautas namā filma “Jaungada 
taksometrs 2”.
31. decembrī “Kad gadi tiekas 
uz  īsu mirkli” 00.00 svētku 
uguņošana pie Liepnas tautas 
nama, 1. janvārī no 00.30 Liepnas 
tautas namā ballīte ar DJ Ilmāru.
Liepnas pagasta bibliotēkā 
radošā darbnīca “Katram savu 
svētku pārsteigumu!” - 
veidosim rotājumus un apsveiku-
mus (12.12.), tematisks pasākums 
“Tikai ziemas pasakā gribētos 
būt…” pirmsskolas vecuma 
bērniem un 1. klasei (17.12.), 
tematiska izstāde “Ziemassvētku 
zvaigzne lai pār visiem mirdz!” 
(11.12.- 29.12.), literatūras izstāde 
“Bez mīlestības nevaru nekā/
Leonam Briedim - 70”  (2.12.-
20.12.).

Malienas pagastā
6. decembrī 19.00 Malienas tautas 
namā Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas muzikālās studi-
jas Ziemassvētku koncerts “Tev 
tuvumā”. Ieeja: 1,50 EUR.
10. decembrī 10.00 Malienas 
tautas namā animācijas filma 
“Auniņš Šons. Filma – 
Fermagedons”. Filmas garums - 
1h 20 min. Ieeja: 1,50 EUR.
12. decembrī 15.00 laukumā 
pie Malienas tautas nama 
pagasta Lielās Ziemassvētku egles 
iedegšana.
22. decembrī 15.00 Malienas 
tautas namā Ziemassvētku Rūķi 
gaidīs ciemos pirmsskolas vecuma 
bērnus.
26. decembrī 13.00 Malienas 
tautas namā senioru tikšanās 
Ziemassvētkos.
28. decembrī 19.00 Malienas 
tautas namā latviešu komēdija 
“Jaungada taksometrs 2”. 
Ieeja: 1,50 EUR.
30. decembrī 22.00 
Malienas tautas namā Vecgada 
balle ar Jāni Krūmiņu no 
grupas “Apvedceļš” un DJ Gunchs. 
Ieeja: 3,00 EUR. Galdiņu iepriekš 
iespējams rezervēt pa tālruni 
25458550.
Malienas bibliotēkā izstādes: 
“Advente - gaidīšanas un tikšanās 
laiks”, “Ar ko tiek sacerēti 
dzejoļi?” (L. Briedim - 70), 
“Atver vārtus, atver durvis 
Ziemassvētki klāt”, radošās 
darbnīcas “Ziemas saulgriežus 
gaidot”.

Mālupes pagastā
14. decembrī 17.30 Mālupes 
pagastā pie “Mārām” Svētku 
eglītes iedegšana, 18.00 
Mālupes Saieta namā Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
muzikālās studijas Ziemassvētku 
koncerts “Tev tuvumā”.
18. decembrī 17.00 Mālupes 
Saieta namā rokdarbu pulciņa 
“Annele” izstādes “Sasiesim astes” 
atklāšana.
21. decembrī 14.00 Mālupes 

Saieta namā Alūksnes Kultūras 
centra skolotāju kora “Atzele” 
Ziemassvētku koncerts “Tumsa ir 
gaiša…”.
22. decembrī 11.00 Mālupes 
Saieta namā pasākums Mālupes 
pagasta mazajiem bērniem 
“Ziemassvētku rūķus gaidot”.

Mārkalnes pagastā
14. decembrī 16.00 Mārkalnes 
tautas namā kaimiņpagastu 
senioru pasākums.
21. decembrī 17.00 Mārkalnes 
tautas namā Ziemassvētku 
pasākums Mārkalnes pagasta 
pirmsskolas vecuma bērniem 
“Domino un Cirka kauliņa 
Ziemassvētku piedzīvojums”. Jautrs 
Ziemassvētku uzvedums bērniem.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
jaunākās literatūras izstāde 
“Grāmata kā dāvana”, akcija 
“Randiņš ar grāmatu” (katram 
bibliotēkas apmeklētājam būs 
iespēja izvēlēties līdzņemšanai 
1 iesaiņotu grāmatu, kura ir 
norakstīta no bibliotēkas krājuma. 
Grāmata kā dāvana un 
interesanta lasāmviela). Dosim 
grāmatām otro dzīvi!

Pededzes pagastā
28. decembrī pie pirmskolas 
vecuma bērniem, kuri dzīvo 
Pededzes pagastā, ciemosies 
Ziemassvētku vecītis.
30. decembrī 20.00 
Pededzes tautas namā Vecgada 
pavadīšana pie galdiņiem, līdzi 
ņemot labu omu, radus un 
draugus, kā arī “groziņus”. 
Dejas kopā ar V. Bogdanovu.
Pededzes tautas namā, piesakot 
iepriekš pa tālruni 29176039, 
apskatāma pamatekspozīcija 
“Pededzes senā sadzīve”; tematis-
ka pasākuma apmeklējums “Lellīšu 
tīšana”, speciālais piedāvājums 
kāzām, vecpuišu/ vecmeitu 
ballītēm, ekspozīcija “Fantāzijas 
lidojums un pededziešu rokdarbi.
Pededzes bibliotēkā pirmdienās 
decembrī Adventes laika aktivitātes 
“Mūsu Tēvs Debesīs…”, 
1. decembrī 10.00 tematiskā 
izstāde “Mīlestība apsnigusi 
klaudzinās pie loga, tā labestīgi 
durvis vaļā vērs, uz pieres glāstā 
mierinot liks roku” (ziemas 
cikls), 9.-20. decembrī grāmatu 
izstāde bērniem “Balta debess 
zvaigznīte, kas ar prieku sedz 
visu, ko tik apkārt sev līksmās acis 
redz” (Ziemassvētku dzejoļi), 23. 
decembrī 11.00 Ziemassvētku 
loterija bibliotēkas aktīvākajiem 
lasītājiem “Ziemas svētki dumpojas 
šurp nākdami”.

Veclaicenes pagastā
7. decembrī 14.00 Veclaicenes 
tautas namā kaimiņpagastu 
senioru pasākums “Dedz svētku 
liesmu sirdī savā”. Dziedās 
Veclaicenes vīru vokālais 
ansamblis, dejos Veclaicenes 
līnijdeju kolektīvs, tiks izspēlēta 
Veclaicenes un Māriņkalna 
pensionāru apvienotā teātra izrāde 
“Vecā mīlestība nerūs” (autore 
un režisore I. Voropajeva). Ballē 
spēlēs 
ansamblis “Vannamuudu” no 
Veriem (Igaunija).
14. decembrī 12.00  
Veclaicenes klubiņā Rūķu 
rokdarbu darbnīca. Bērni un 
jaunieši gatavos Ziemassvētku 
kartītes.
20. decembrī 19.00  
Veclaicenes tautas namā 
Veclaicenes vīru vokālajam 
ansamblim 20 gadu 
jubileja “Mīlestības stāsts 
dziesmā”. Piedalīsies viesi no 
Ziemera, Valmieras, Viļakas un 
Balviem.
26. decembrī 10.00 Māriņkalna 
tautas namā pasākums 
Veclaicenes un Ziemera pagastu 
pirmsskolas un skolas vecuma 
bērniem “Domino un Cirka kauliņa 

Ziemassvētku piedzīvojums”.
28. decembrī 20.00 
Veclaicenes tautas namā 
jauniešu izklaides pasākums 
“Saskriesim!”. Draudzīgas 
aktivitātes, filmu skatīšanās, ballīte 
pie labas mūzikas un jautras 
izdarības.

Zeltiņu pagastā
1. decembrī Zeltiņu skolas 
ēkas zālē jaunieši, sadarbībā ar 
Zeltiņu vēstures krātuvi, aicina uz 
erudīcijas spēlēm: 11.30 “Zelta 
prāti” junioriem 1. sezonas 
2. spēli, 13.00 “Zelta prāti“ 
3. sezonas 2. spēli. Pieteikties līdz 
30. novembrim, rakstot vai zvanot 
26281188 (Sigita).
8. decembrī no 12.00 līdz 14.00 
Zeltiņu tautas namā “Mazais 
Ziemassvētku dāvanu tirdziņš”. 
Novada amatnieki un mājražotāji 
piedāvās iespēju sarūpēt jaukas un 
noderīgas dāvanas mūsu mīļajiem 
svētkos.
21. decembrī 15.00 Zeltiņu 
tautas namā Ziemassvētku 
pasākums pagasta 
pirmsskolas vecuma bērniem 
“Rūķu Ziemassvētki”. Nāciet kopā 
ar brāļiem un māsām, ņemiet līdzi 
draugus, tā būs jautrāk dziedāt 
un iet rotaļās. Tā būs skanīgāk 
sasaukt Ziemassvētku vecīti, kurš 
noteikti ieradīsies ar saldumu 
maisu.
25. decembrī 19.00 Zeltiņu 
tautas namā koncertprogramma 
“Ziemas pasaka” - piedalās Zeltiņu 
dziedošo aktieru apvienība “Jautrie 
Podi”, Ilzenes eksotisko deju grupa 
“Luxora”, Lejasciema dāmu deju 
grupa “ Dzinteles”. Ieeja: brīva.
25. decembrī no 21.00 līdz 
26. decembra 02.00 Zeltiņu 
tautas namā balle, spēlēs grupa 
“Rolise”. Ieeja: līdz 22.00 – 3,00 
EUR, vēlāk 4,00 EUR.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes “Lai kluss un mīļš pa 
sniegiem atbrien svētvakars”, 
“Balts klusums no debesīm snieg 
un snieg” (bērniem).
Zeltiņu vēstures krātuvē 
pastāvīgās ekspozīcijas: “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltīta novadniekam 
Edgaram Liepiņam), “Nesenā 
pagātne”, “Novadnieku istaba”, 
“Mana skola Zeltiņos”; fotostāsts 
“Gadsimtu vējos šūpojoties”; 
stāstījums par padomju armijas 
raķešu bāzes darbību Zeltiņos.

Ziemera pagastā
13. decembrī 19.00 Māriņkalnā 
pie pagasta pārvaldes ēkas 
pagasta svētku egles iedegšana.
26. decembrī 10.00 
Māriņkalna tautas namā 
Ziemassvētku eglīte pagasta 
pirmsskolas vecuma bērniem 
“Domino un Cirka kauliņa 
Ziemassvētku piedzīvojums”.
28. decembrī 22.00 
Māriņkalna tautas namā 
Vecgada groziņballe kopā ar 
grupu “Zemeņu iela”. 
Ieeja: 4,00 EUR. Galdiņus pieteikt 
pa tālruni 26413370.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes: 
“Advente - pārdomu un gaidīšanas 
laiks”, “Mani darbi - cilvēku 
dvēseļu vēstures pētījumi” 
(rakstniecei E. Mārtužai – 65), “Kad 
ziema sniegu sāk pūkāt…” (bērnu 
dzejas autoram L. Briedim – 70), 
“Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūrija 
– 2019”, “Nāc, lasi un kļūsti par 
ekspertu!” - grāmatu kolekcija 
(5 – 15 gadi), “Ar skuju un 
piparkūku smaržu, Lai katrā 
mājā ienāk Ziemassvētku laiks”; 
pasākumi: “Eglītei es došu 
viņu,-Pašgatavotu spožumiņu” 
(bibliotekārā stunda ar radošajām 
darbnīcām skolēniem), “Kur iet 
ceļš uz Rūķu mājām?” (bibliotekārā 
stunda skolēniem).

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā decembrī

16. Alūksnes Novada Vēstis 04.12.2019.


