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Alūksnes Novada Vēstis
Svētkos pasniegti pašvaldības apbalvojumi
 Sestdien, 1. augustā, 
Alūksnes pilsētas svētku 
laikā notika Alūksnes 
novada pašvaldības 
apbalvojumu “Pagodinājums 
izglītībā”, “Pagodinājums 
uzņēmējdarbībā”, 
“Pagodinājums kultūrā”, 
“Pagodinājums sportā”, 
kā arī pašvaldības 
darbinieku apbalvojuma 
“Zelta bite” pasniegšanas 
ceremonija.

 Apbalvojumu pasniegšana 
bija paredzēta valsts svētkiem 
veltītajā pasākumā 4. maijā, 
diemžēl vīrusa izraisītās 
saslimšanas izplatības dēļ tas 
nevarēja notikt, un arī šajā reizē 
pasākumu nebija iespējams 
apmeklēt visiem, kas būtu 
gribējuši sumināt apbalvojumu 
saņēmējus. Pasākumā piedalījās 
apbalvojumu saņēmēji, viņu 
tuvākie cilvēki, kā arī tās perso-
nas, kas apbalvojumu saņēmējus 
bija pieteikušas apbalvošanai.
 Pašvaldības apbalvojums 
“Pagodinājums kultūrā” svinīgajā 
pasākumā tika pasniegts 
biedrībai “Pededzes nākotne”, 
ko pārstāvēja Tatjana Steklova, 
laikraksta “Alūksnes un Malienas 
Ziņas” kultūras žurnālistei Dacei 
Plaudei. Pagodinājums piešķirts 
arī Alūksnes Kultūras centra 
skolotāju kora “Atzele” 
koncertmeistarei, Alūksnes 
Mūzikas skolas skolotājai Ritai 
Bogda-novai, taču viņa nevarēja 
būt klāt pasākumā, tādēļ 
apbalvojumu saņems vēlāk.
 Apbalvojumu “Pagodinājums 
sportā” saņēma Alūksnes 
novada pašvaldības sporta 
darba organizators Vilnis 
Veļķeris, biedrība “Ūdens 
motosporta klubs “NordOst”, 
kā arī jaunā vieglatlēte Patrīcija 
Ozoliņa, kuru pārstāvēja vecāki 
Solvita un Rolands Ozoliņi.
 Apbalvojumus abām nozarēm 
pasniedza Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis un pašvaldības Kultūras 
un sporta nodaļas vadītāja 
Sanita Eglīte.
  Apbalvojumu “Pagodinājums 
uzņēmējdarbībā” pasniedza 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Dzintars Adlers un pašvaldības 
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciāliste Māra Saldābola. 
Apbalvojumu saņēma 
saimnieciskās darbības veicējs 
Artūrs Mollers, Alūksnes ra-
jona Jaunalūksnes zemnieku 
saimniecība “Slišiņi”, SIA “Geo 
Solutions” un 
SIA “JM GRUPA”.
 Apbalvojums “Pagodinājums 
izglītībā” tika pasniegts Alūksnes 
Mūzikas skolas skolotājai Inesei 
Petrikalnei, Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas skolotājai 
Inesei Ločmelei, Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
džudo trenerei Kristai Rencei, 
Alūksnes novada vidusskolas 
skolotājai Esēnijai Lielbārdei. 
Apbalvojumu pedagoģēm 
pasniedza domes priekšsēdētāja 
vietnieks Aivars Fomins un 

Izglītības pārvaldes vadītāja 
Gunta Kupča.
 Jāpiebilst, ka “Pagodinājumu” 
saņēmēji līdz ar piemiņas velti 
un rakstisku apbalvojumu saņem 
arī naudas balvu 400 eiro pirms 
nodokļu nomaksas.

 Šogad pirmo reizi vienlaikus ar 
“Pagodinājumu” pasniegšanu 
tika pasniegts arī apbalvojums 
“Zelta bite” – piemiņas velte 
un rakstisks apliecinājums, kas 
tiek piešķirts pašvaldības un tās 
iestāžu darbiniekiem. Alūksnes 
novada pašvaldības izpilddirek-
tore Janīna Čugunova svinīgajā 
ceremonijā to pasniedza piecām 
pašvaldības iestāžu darbiniecēm.
 “Zelta bite” šogad pasniegta 
Alūksnes novada pašvaldības 
Plānošanas un attīstības nodaļas 
projektu vadītājai Sanitai Adlerei, 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādes “Sprīdītis” personāla 
speciālistei Anitai Gasper-
tei, ārsta palīdzei Pededzes 
ambulancē Ņinai Možarovai, 
Jaunlaicenes muižas muzeja 
izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem vadītājai Evitai 
Zeilei un Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas internāta un 
sporta zāles administratorei 
Sarmītei Zilauai.

 Alūksnes novada pašvaldība sveic visus apbalvojumu "Pagodinājums" un "Zelta bite" saņēmējus un pateicas 
par ieguldījumu un darbu katram savā nozarē!
 Plašāka fotogalerija no apbalvošanas pasākuma apskatāma pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv un 
pašvaldības sociālo tīklu kontos Facebook un draugiem.lv

Evitas Aplokas foto

“PAGODINĀJUMS KULTŪRĀ”
Ritai Bogdanovai, Alūksnes Kultūras centra skolotāju kora 
“Atzele” koncertmeistarei, Alūksnes Mūzikas skolas skolotājai - 
par profesionalitāti un radošumu, aktīvu dalību kultūras norisēs, 
ieguldījumu novada amatierkolektīvu un jauno mūziķu 
izaugsmē

Biedrībai “Pededzes nākotne” - par mērķtiecīgu un nozīmīgu 
darbu novada nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā

Dacei Plaudei, laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” kultūras 
žurnālistei - par ilggadēju un profesionālu žurnālista darbu, 
popularizējot un atspoguļojot laikrakstos Alūksnes novada 
kultūras nozares notikumus

“PAGODINĀJUMS SPORTĀ” 
Patrīcijai Ozoliņai, vieglatlētei – par jaunā sportista 
mērķtiecību

Vilnim Veļķerim, Alūksnes novada pašvaldības sporta 
darba organizatoram - par iniciatīvu un nozīmīgu ieguldījumu 
sporta nozares attīstībā, valsts un starptautiska mēroga 
sporta notikumu organizēšanā Alūksnes novadā

Biedrībai “Ūdens motosporta klubs “NordOst” - 
par augstiem sasniegumiem sportā, ūdens motosporta 
popularizēšanu un sporta veida pārmantojamības 
veicināšanu Alūksnes novadā 

“PAGODINĀJUMS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ” 
Saimnieciskās darbības veicējam Artūram Molleram - par 
profesionālu attieksmi un kvalitatīvu veikumu, kas sekmējis 
uzņēmuma attīstību un Alūksnes vārda atpazīstamību

Alūksnes rajona Jaunalūksnes zemnieku saimniecībai “SLIŠIŅI” 
- par augsti kvalitatīvu, uzticamu un noturīgu uzņēmējdarbību 
Alūksnes novadā

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Geo Solutions” - par 
veiksmīgu uzņēmējdarbību, izveidojot stabilu uzņēmumu, 
atbalstu kultūras un sporta pasākumiem novadā

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “JM GRUPA” - par kvalitatīvu 
un ilgtspējīgu tūrisma produktu attīstīšanu, kas sekmē Alūksnes 
vārda atpazīstamību

“PAGODINĀJUMS IZGLĪTĪBĀ” 
Inesei Petrikalnei, Alūksnes Mūzikas skolas skolotājai - 
par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem 
izglītojamiem

Inesei Ločmelei, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
skolotājai - par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar 
talantīgiem izglītojamiem

Kristai Rencei, Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas džudo trenerei - par jaunā skolotāja radošu, mūsdienīgu, 
efektīvu un profesionālu darbu

Esēnijai Lielbārdei, Alūksnes novada vidusskolas skolotājai - par 
jaunā skolotāja radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu 
darbu

“ZELTA BITE”
Sanitai Adlerei, Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un 
attīstības nodaļas projektu vadītājai – par nozīmīgu ieguldījumu, 
izpratni un radošumu Alūksnes kultūrvēsturiskā mantojuma 
teritoriju saglabāšanas un tūrisma attīstības risinājumos, 
par atbildību un rīcību projektu sagatavošanā, īstenošanā 
un rezultātu uzturēšanā ilgtermiņā, par mērķtiecīgu darbu 
pašvaldības atpazīstamības veicināšanā

Anitai Gaspertei, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes 
“Sprīdītis” personāla speciālistei – par godprātību, precizitāti, 
atsaucību un ieinteresētību darba pienākumu veikšanā Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”

Ņinai Možarovai, ārsta palīgam Pededzes ambulancē – 
par profesionalitāti, godprātību, precizitāti, atsaucību un 
ieinteresētību darba pienākumu veikšanā Pededzes ambulancē

Evitai Zeilei, Jaunlaicenes muižas muzeja izglītojošā darba un 
darba ar apmeklētājiem vadītājai – par radošu un inovatīvu 
pieeju darba pienākumu veikšanā Jaunlaicenes muižas muzejā, 
tādejādi veicinot Alūksnes novada atpazīstamību un pašvaldības 
mērķu sasniegšanu

Sarmītei Zilauai, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
internāta un sporta zāles administratorei – par nozīmīgu 
ieguldījumu, profesionalitāti un ieinteresētību darba pienākumu 
veikšanā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Alūksnes novada domes 30. jūlija sēdē
  Alūksnes novada domes 
30. jūlija sēdē piedalījās 
14 deputāti un izskatīja 
24 darba kārtības 
jautājumus.

 Dome nolēma:

 - sagatavot atsavināšanai 
Alūksnes novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu – 
dzīvokli Laurencenes ielā 
4-34, Alūksnē, ar kopējo 
platību 63,7 m² un ar to 
saistītām kopīpašuma 
domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas. Piekrist, 
ka atsavināšanas izdevumus, 
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma 
tiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda, novērtēšanu un 
atsavināšanas procesa 
veikšanu, sedz dzīvokļa 
īrnieks. Pēc atsavināšanas 
procesa pabeigšanas 
izdevumus iekļaut dzīvokļa 
pirkuma līgumā noteiktās 
cenas samaksā. Nodot 
atsavināšanai minēto 
pašvaldības īpašumu, 
pārdodot par brīvu cenu 
dzīvokļa īrniekam. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu un 
dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 
veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Silavas”, Ziemera 
pagastā, kas sastāv no 
zemes vienības 2325 m² 
platībā. Noteikt 
atsavināšanas veidu – 
pārdošana izsolē. Nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Priedītes”, Ziemera 
pagastā, kas sastāv no 
zemes vienības 5,47 ha 
platībā. Noteikt 
atsavināšanas veidu – 
pārdošana izsolē. Nosacītās 
cenas noteikšanu un 
izsoles organizēšanu uzdot 
veikt pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - secinot, ka nepieciešamie 
izdevumi, lai savestu 
dzīvošanai kārtībā 
pašvaldības dzīvokli Centra 
ielā 1-9, Jaunannas pagastā, 
bet vēlāk arī administrēšanas 
un uzturēšanas izdevumi, nav 
samērojami ar īpašuma faktisko 
vērtību un izmantošanas 
iespējām, atzīt, ka minētais 
dzīvoklis nav derīgs dzīvošanai. 
Nodot atsavināšanai dzīvokli 
ar kopējo platību 64 m² 
un ar to saistītām kopīpašu-
ma domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes. 
Noteikt atsavināšanas veidu – 
pārdošana izsolē. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu 
un dzīvokļa īpašuma 
atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - nodot lokālplānojuma, 
kas groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 
2015.-2027. gadam, 
nekustamajam īpašumam Pils 
ielā 3, Alūksnē, pirmo 
redakciju publiskai apspriešanai 
un institūciju atzinumu 
saņemšanai. Lokālplānojuma 
publiskās apspriešanas termiņu 
noteikt četras nedēļas. Noteikt, 
ka ar lokālplānojuma pirmo 
redakciju var iepazīties valsts 
vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā 
www.geolatvija.lv, pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.aluksne.lv 
sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” 
un ar lokālplānojuma 
redakcijas materiāliem izdrukas 
veidā var iepazīties Alūksnes 
novada Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
tā darba laikā;

 - apstiprināt pašvaldības 
aģentūras “ALJA” 2019. gada 
publisko pārskatu;

 - izdarīt grozījumu domes 
27.02.2020. lēmumā 
Nr.67 “Par Alūksnes novada 
pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammu 2020. gadam”, 
aizstājot lēmuma 1.1. punktā 
skaitli un vārdus 30 000 EUR 
ar skaitli un vārdiem 
34 000 EUR.Lēmums saistīts ar 
finansējumu Annas pagasta 
pārvaldes projektam “Annas 
ciema publiskās teritorijas 
ielu apgaismojuma 
ierīkošana”, kam februārī 
pieņemtajā lēmumā indikatīvā 
summa bija noteikta līdz 
30 tūkstošiem eiro. Veicot 
iepirkumu, noskaidrota 
precīzā nepieciešamā summa 
un tā ir 34 tūkstoši eiro;

 - komandēt domes priekšsē-
dētāju Arturu Dukuli no 12. līdz 
14. augustam uz Kuldīgu, lai 
piedalītos biedrības “Reģionā-
lo attīstības centru apvienība” 
izbraukuma seminārā;

 - izdarīt domes 2018. gada 
26. aprīļa nolikumā 
Nr. 17/2018 “Ziemeru 
pamatskolas nolikums” 
grozījumus un papildināt 
nolikumu ar 9.4. un 9.5. 
apakšpunktiem šādā 
redakcijā: “9.4. speciālās 
pamatizglītības programmu 
izglītojamiem ar smagiem 
garīgās attīstības traucējumiem 
vai vairākiem smagiem attīstības 
traucējumiem (kods 21015911); 
9.5. speciālās pirmsskolas 
izglītības programmu izglītoja-
miem ar jauktiem attīstības 
traucējumiem (kods 
01015611).”;

 - apstiprināt ieejas biļešu 
cenas ekskursijām Veclaicenes 
vēstures krātuvē (neapliekot ar 
pievienotās vērtības nodokli): 
pieaugušajiem 1,00 EUR; 
skolēniem, studentiem un 
pensionāriem 0,70 EUR. 
Noteikt, ka apmeklējums 

bez maksas ir Muzeju nakts 
un citos Veclaicenes pagasta 
pārvaldes un Alūksnes novada 
pašvaldības rīkotajos, vēsturi 
izzinošos pasākumos, kas 
notiek Veclaicenes pagasta 
Kornetos; pirmsskolas vecuma 
bērniem, ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju 
klientiem, personām ar 
invaliditāti (uzrādot apliecību) 
un vienai personai, kas viņu 
pavada, diviem apmeklētāju 
grupas vadītājiem (grupa no 
20 cilvēkiem), Latvijas muzeju 
darbiniekiem un Starptautiskās 
muzeju padomes biedriem 
(uzrādot apliecību). 
Lēmums stājas spēkā 
2020. gada 1. augustā;

 - izdarīt grozījumus ar 
Alūksnes novada domes 
2015. gada 27. augusta 
lēmumu Nr.277 “Par Alūksnes 
Kultūras centra maksas 
pakalpojumiem” apstiprinātajā 
Alūksnes Kultūras centra 
pakalpojumu cenrādī. Telpu 
nomas maksa (norādīta bez 
PVN) stundā turpmāk būs: 
Lielā zāle – 135,00 EUR, 
Mazā zāle 45,50 EUR, disko 
zāle 13,00 EUR, amatierteātra 
zāle 24,00 EUR, telpa 
izbraukuma tirdzniecībai 
5,50 EUR, uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs 17,00 EUR, 
koru zāle 26,00 EUR, 
koncertflīģeļa “Estonia” 
noma 112,17 EUR 
pasākumam;

 - ar 2020. gada 1. augustu 
izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada domes 31.01.2019. 
lēmumā Nr.15 “Par amata 
vietām un atlīdzību Alūksnes 
novada pašvaldībā”, 
Veclaicenes pagasta 
pārvaldē vienai no apkopēja 
amata vienībām, kā 
pienākumi saistīti ar tūrisma 
objekta – dabas māju 
uzkopšanu, noteikt 
summēto darba laiku;

 - piešķirt papildu finansējumu 
13 935,00 EUR Alūksnes novada 
pašvaldības pirmsskolas, pama-
ta, vispārējās, interešu un 
profesionālās ievirzes iestāžu 
administrācijas un pedagogu 
darba samaksas un valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu palielinājumam 
2020. gadam;

 - izskatot nekustamā īpašuma 
Pils ielā 58, Alūksnē, pircēja 
iesniegumu, ņemot vērā domes 
22.02.2018. lēmuma Nr.45 “Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma Pils ielā 
58, Alūksnē, Alūksnes novadā 
atsavināšanu” 4. punktu, piekrist 
veikt grozījumu 03.07.2018. 
nekustamā īpašuma pirkuma 
līgumā, nosakot pircējam 
pienākumu līdz 31.12.2020. 
sakārtot ēkas Pils ielā 58 fasādi. 
Minēto pašvaldības nekustamo 
īpašumu 2018. gadā izsoles 
kārtībā iegādājas uzņēmējs, 
un tā iegādes dokumentos 
paredzēts nosacījums, ka 

pircējam jāsakārto ēkas 
fasāde 2 gadu laikā, pretējā 
gadījumā pašvaldība var īstenot 
īpašuma atpakaļpirkuma 
tiesības. Minētais termiņš 
apritējis šī gada jūlija 
sākumā, taču, tā kā 
uzņēmējs šobrīd ir uzsācis 
fasādes sakārtošanas 
darbus, dome pieņēma 
lēmumu tomēr īpašuma 
fasādes sakārtošanas termiņu 
pagarināt līdz šī gada 
beigām;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļauju 
pašvaldībai ņemt vidējā termiņa 
aizņēmumu Valsts kasē paš-
valdības investīciju projekta 
“Baložu bulvāra 
pārbūve Alūksnē, Alūksnes 
novadā” īstenošanai līdz 
126 635 EUR apmēram. 
Nodrošināt pašvaldības 
investīciju projekta “Baložu bul-
vāra pārbūve Alūksnē, Alūksnes 
novadā” līdzfinansēšanu līdz 
51 473 EUR. Šis ir viens no 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektiem, kas atbalstīts 
ar Ministru kabineta 2020. gada 
15. jūlija rīkojumu “Par atbalstī-
tajiem pašvaldību investīciju 
projektiem valsts aizdevumu 
piešķiršanai ārkārtējās situācijas 
ietekmes mazināšanai 
un novēršanai saistībā 
ar Covid-19 izplatību”. 
Projektā paredzēts sakārtot 
Baložu bulvāri no Pils 
ielas virzienā uz SIA “Alūksnes 
enerģija”;

 - precizēt domes 2020. gada 
27. februāra saistošos noteiku-
mus Nr. 2/2020 “Par specializē-
tajiem tūristu transportlīdzekļiem 
Alūksnes novadā”;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļauju 
Alūksnes novada pašvaldībai 
ņemt vidējā termiņa aizņēmumu 
Valsts kasē Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda specifiskā atbal-
sta mērķa 3.3.1. “Palielināt in-
vestīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritori-
ju ekonomiskajai specializācijai 
un vietējo uzņēmēju vajadzībām 
2. kārta” projekta “Publiskās 
infrastruktūras uzlabošana 
Alūksnes novadā” īstenošanai 
līdz 32 064 EUR apmēram. Šis 
pašvaldības sagatavotais 
projekts paredz ūdensvada 
ierīkošanu Gulbenes ielā;

 - piedalīties Latvijas vides 
aizsardzības fonda projektu kon-
kursā Valsts budžeta program-
mas “Vides aizsardzības fonds” 
projektu konkursā “Dabas 
un bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšana un aizsardzība” 
aktivitātē “Sugu un biotopu 
stāvokļa uzlabošana” ar projekta 
pieteikumu “Bioloģiskās daudz-
veidības saglabāšana Jaunlaice-
nes muižas parkā”.

Turpinājums 3. lappusē
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Sēdes 
 

Tautsaimniecības komitejas 
sēde

13. augustā 10.00

Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu 
komitejas sēde  

17. augustā 10.00

Finanšu komitejas 
sēde
     20. augustā 10.00

Domes sēde   
27. augustā 10.00

Apstiprināts 
pašvaldības 
publiskais 
pārskats
 Ar Alūksnes novada domes 
25.06.2020. sēdes lēmumu 
Nr. 168 (sēdes protokols 
Nr. 9, 14. punkts) apstiprināts 
Alūksnes novada pašvaldības 
2019. gada publiskais pārskats.
 Ar publisko pārskatu var 
iepazīties Alūksnes novada 
Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā un Alūksnes 
novada pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/
Pašvaldības publiskie pārskati.

Izsole
Alūksnes novada pašvaldība 
11.08.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
un būves “Gāzītes”, 
Jaunlaicenē, Jaunlaicenes 
pagastā, Alūksnes novadā - 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
20239937. Nosacītā cena – 
1031 EUR. Nodrošinājums – 
103 EUR, kas ieskaitāmi 
pašvaldības kontā līdz 
07.08.2020. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Valsts un pašvaldības vienotajā 
Klientu apkalpošanas centrā no 
plkst. 9.00 līdz 11.00 un 
no plkst. 14.00 līdz 16.00, 
līdz 07.08.2020. līdz plkst. 
16.00.

Tikās ar 
veselības ministri
 29. jūlijā Alūksnes novada 
pašvaldības pārstāvji – domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis un 
priekšsēdētāja vietnieks Aivars 
Fomins, kā arī SIA “Alūksnes 
slimnīca” valde un Apes novada 
pašvaldības pārstāvji bija aicinā-
ti tikties ar veselības ministri Ilzi 
Viņķeli, lai apspriestu dažā-
dus jautājumus, kas saistīti ar 
slimnīcas pakalpojumiem. Šādas 
tikšanās Veselības ministrija 
organizē ar visām pašvaldībām, 
kas ir slimnīcu īpašnieki. 
A. Dukulis pēc sarunas uzsvē-
ra, ka tās galvenā tēma bijusi 
saistīta ar slimnīcas attīstības 
plāniem. Slimnīcai augustā jāie-
sniedz Veselības ministrijai savi 
attīstības priekšlikumi. Ministrija 
pēc sarunām ar pašvaldībām un 
slimnīcām rudenī nāks klajā ar 
skatījumu.



Apmeklētāju pieņemšana augustā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki augustā

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 
3. un 17. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS 
3. un 17. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS 
3. un 17. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA 
3. un 17. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 14. un 28. augustā 

no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00

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

e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv.

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 21.08.2020. 10.00-11.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Verners KALĒJS 21.08.2020. 15.00-16.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Viola Aija KAPARŠMITE 25.08.2020. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, 117. kabinetā

Maruta KAULIŅA 24.08.2020. 10.00-11.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Līga LANGRATE 27.08.2020. 14.00-15.00 Annas pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS 13.08.2020. 9.00-10.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Ainars MELDERS 27.08.2020. 9.00-10.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Druvis MUCENIEKS 17.08.2020. 12.30-13.30 Ziemera pagasta pārvaldē

Laimonis SĪPOLS 19.08.2020. 15.00-16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS 10.08.2020. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, 317. telpā

Jānis ZELTIŅŠ 25.08.2020.
9.00-10.00

11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Jana ZILKALNE 07.08.2020. 12.00-13.00
Liepnas pagasta pārvaldē

(tālrunis 29355400)
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Aicina uz sabiedrisko apspriedi 
par Jaunlaicenes muižas parka 
attīstības iecerēm

 14. augustā pulksten 13.00 
Jaunlaicenes tautas namā, 
“Līgotņos”, Jaunlaicenē, 
Jaunlaicenes pagastā, 
Alūksnes novadā aicinām 
uz sabiedrisko apspriedi.

Darba kārtība:
1. Par Jaunlaicenes muižas 
parka   sakārtošanas  un 
attīstības  iecerēm un plāniem  
stāstīs  Kristīne  Dreija, 
arhitektūras zinātņu doktore, 
projekta “Jaunlaicenes muižas 
parka ainavu tematiskā plāna 

izstrāde” ietvaros. Dalībniekiem 
lūgsim izteikt savu viedokli un 
uzklausīsim priekšlikumus.
2. Par 2021. gada iecerēm 
un plānotajiem darbiem 
Jaunlaicenes pagastā informēs 
Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 
vadītāja Aiga Mūrniece. 
Dalībniekiem lūgsim izteikt 
savu viedokli un uzklausīsim 
priekšlikumus.

Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 

vadītāja

Turpinājums no 2. lappuses

 Apstiprināt indikatīvās kopējās 
izmaksas projektā - 
24 604,00 EUR, no kurām 
Latvijas vides aizsardzības fonda 
finansējums indikatīvi 90% no 
kopējām attiecināmajām izmak-
sām sastāda 22 143,60 EUR 
un pašvaldības līdzfinansējums 
indikatīvi 10% no kopējām attie-
cināmajām izmaksām 2460,40 
EUR. Projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt projekta priekšfinan-
sēšanu un pašvaldības līdzfinan-
sējumu no 2020. un 2021. gada 
budžeta līdzekļiem. Projektus var 
iesniegt sugu un biotopu aiz-
sardzībai, ja teritorijai ir izstrā-
dāts dabas aizsardzības plāns. 
Plāns Veclaicenes aizsargājamo 
ainavu apvidum ir izstrādāts, 
tas aptver arī Jaunlaicenes 
muižas parku. Projektā plānotās 
darbības: dīķa krasta tīrīšana, 
pastaigu laipas uzstādīšana gar 
krastu, arborista pakalpojumi, 
informatīvo stendu izvietošana;

 - iesniegt projekta “Tālavas 
ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes 
novadā” iesniegumu Satiksmes 
ministrijā valsts autoceļu fonda 
programmas apakšprogram-
mas “Mērķdotācijas pašvaldību 
autoceļiem (ielām)” līdzekļu sa-
ņemšanai. Apstiprināt projekta 
indikatīvās kopējās izmaksas 
1 708 684,54 EUR. Projekta 
atbalsta gadījumā, nodrošināt 
pašvaldības līdzfinansējumu 
projektam 427 000 EUR apmērā 
no pašvaldības 2021. un 
2022. gada budžeta līdzekļiem;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļauju 
pašvaldībai ņemt vidējā termiņa 
aizņēmumu Valsts kasē Eiro-
pas Reģionālās attīstības fonda 
specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. 
“Teritoriju revitalizācija, reģene-
rējot degradētās teritorijas at-

bilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām 3. kārta” 
projekta “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes pilsētā” 
īstenošanai līdz 149 429 EUR 
apmēram. Aizņēmumu garantēt 
ar pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem. Nodrošināt ERAF 
projekta “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras attīs-
tība Alūksnes pilsētā” līdzfinan-
sēšanu līdz 13 395 EUR apmē-
ram, izdalot no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem. 
Projekts paredz turpināt komerc-
darbībai nozīmīgas teritorijas 
attīstību Rūpniecības ielā;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļauju 
pašvaldībai ņemt vidējā ter-
miņa aizņēmumu Valsts kasē 
pašvaldības investīciju projekta 
“Autoceļa “Mālupe-Priednieki” 
transporta infrastruktūras 
atjaunošana” īstenošanai līdz 
72 572 EUR apmēram. Aizņē-
mumu garantēt ar pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem. 
Nodrošināt pašvaldības 
investīciju projekta “Autoceļa 
“Mālupe-Priednieki” transporta 
infrastruktūras atjaunošana” 
līdzfinansēšanu 35 565 EUR 
apmērā. Šis ir otrs Alūksnes no-
vada pašvaldības projekts, kas 
apstiprināts ar Ministru kabineta 
2020. gada 15. jūlija rīkoju-
mu Nr.387 “Par atbalstītajiem 
pašvaldību 
investīciju projektiem valsts 
aizdevumu piešķiršanai ārkārtē-
jās situācijas ietekmes mazinā-
šanai un novēršanai saistībā ar 
Covid-19 izplatību”.

Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes 
novada domes darbu/Domes 
lēmumi

Alūksnes novada 
domes 30. jūlija sēdē

Plāno ierīkot kompostēšanas laukumu
 Alūksnes novada domes 
20. jūlija ārkārtas sēdē 
deputāti pieņēma lēmumu 
par projektu “Zaļo un dārza 
atkritumu kompostēšanas 
laukuma izveide Alūksnes 
novadā”.

 Pašvaldība sagatavojusi 
projekta pieteikumu un 
iesniegusi to finansējuma 
saņemšanai Eiropas Savienības 
fondu Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
5.2.1.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Bioloģiski noārdāmo 
atkritumu pārstrādes iekārtu 
izveide, 3. kārta, 2. uzsaukums” 
projektu konkursam.
 Domes sēdē tika apstiprinātas 
projekta kopējās indikatīvās 
izmaksas 238 709,43 EUR, ko 
sastāda pieejamais Kohēzijas 
fonda finansējums indikatīvi 
34,01% no projekta izmaksām, 
t.i. 81 184,80 EUR un 

Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējums 65,99% no 
projekta izmaksām, t.i. indikatīvi 
157 524,63 EUR. Projekta at-
balsta gadījumā līdzfinansējumu 
paredzēts nodrošināt no Valsts 
Kases aizņēmuma līdzekļiem 
2020. un 2021. gadā.
 Ja pašvaldības projekts tiks 
atbalstīts, kompostēšanas 
laukumu paredzēts veidot uz 
SIA “Rūpe” piederoša zemesga-
bala “Iztekās”, Alsviķu pagastā.
 Projekta mērķis ir izveidot 
iežogotu bioloģiski noārdāmo 
dārzu vai parku atkritumu 
kompostēšanas laukumu, 
vienlaikus attīstot šo atkritumu 
pārstrādi un veicinot atkritumu 
vairākkārtēju izmantošanu.
 Līdz šim pašvaldības aģentūra 
“Spodra”, kuras funkcijas ir 
saistītas ar teritorijas uzkopšanu, 
zaļo un parku atkritumu 
kompostēšanai ir izmantojusi 
neatbilstoši aprīkotu 

laukumu. Efektīvākais 
risinājums būtu izbūvēt šādu, 
normatīvo aktu prasībām 
atbilstošu, kompostēšanas 
laukumu netālu no pilsētas. 
 Projektā plānots izbūvēt 
iežogotu cietā seguma 
(asfalta) laukumu 
3000 m2 platībā ar lietusūdens 
novadīšanu, iegādāties 
tehniku - ar dīzeļdzinēju 
darbināmu pārvietojamu 
šķeldotāju, kā arī nodrošināt 
objekta būvuzraudzību un 
autoruzraudzību. 
 Plānots, ka kompostēšanas 
laukumā varēs novietot 
590 t/gadā dalīti savākto 
bioloģiski pārstrādājamo atkritu-
mu. Ierīkojot laukumu, pēc trim 
gadiem pašvaldība iegūs savā 
valdījumā kompostu, kas būs 
tālāk izmantojams pilsētas un 
novada teritorijā apzaļumošanā 
un labiekārtošanā.
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 Alūksnes novada
pašvaldība informē, ka 
2020. gada 30. jūnijā domes 
sēdē tika pieņemts lēmums 
Nr. 193 “Par lokālplānojuma, 
kas groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 
2015. - 2027. gadam, 
nekustamajam īpašumam 
Pils iela 3, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, pirmās 
redakcijas nodošanu 
publiskai apspriešanai 
un institūciju atzinumu 
saņemšanai”.

 Lokālplānojuma izstrādes 
priekšlikums paredz funkcionālā 
zonējuma maiņu nekustamajā 
īpašumā no Savrupmāju apbūves 
teritorijas (DzS) uz Publiskas 
apbūves teritoriju (P2).
 Lokālplānojuma redakcijas 
publiskās apspriešanas laiks: 
no 2020. gada 13. augusta 
līdz 17. septembrim. Publiskās 
apspriešanās sanāksme notiks 
Alūksnes novada pašvaldības 
zālē 1. stāvā (adrese: Dārza ielā 
11, Alūksne, Alūksnes no-
vads) 2020. gada 9. septembrī 
plkst.18.00.
 Lokālplānojuma pirmo 
redakciju var iepazīties valsts 
vietotajā ģeotelpiskajās 
informācijas portālā 
www.geolatvija.lv, 
pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.aluksne.lv sadaļā 
“Sabiedrības līdzdalība” un 
ar lokālplānojuma redakcijas 
materiāliem izdrukas veidā var 
iepazīties Klientu apkalpošanas 
centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā tās darba laikā.
 Rakstiskus iesniegumus un 

priekšlikumus var iesniegt 
personīgi vai pa pastu līdz 
2020. gada 17. septembrim 
Alūksnes novada pašvaldībā 
(adrese: Dārza iela 11, Alūksne, 
Alūksnes novads, LV-4301), kā 
arī elektroniski uz e-pasta adresi: 
dome@aluksne.lv. Fiziskām 

personām jānorāda vārds, 
uzvārds, adrese, juridiskām 
personām – nosaukums, 
reģistrācijas numurs, adrese.
 Aicinām sekot līdzi informācijai 
Alūksnes novada pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.aluksne.lv 
un sociālajos portālos.

Paziņojums par lokālplānojuma 
publisko apspriešanu nekustamajam 
īpašumam Pils ielā 3, Alūksnē

Dome nosaka jaunas 
pakalpojumu maksas 
un atlaides “Saules stara” 
un “Aprūpe mājās” 
pakalpojumiem
 Alūksnes novada domes 
30. jūlija sēdē deputāti 
izskatīja divus jautājumus, 
kas saistīti ar Alūksnes 
novada Sociālo 
lietu pārvaldes sniegto 
pakalpojumu maksas 
noteikšanu.

 Ņemot vērā pakalpojumu 
pašreizējās izmaksas, veikts 
pārrēķins un noteikta jauna 
maksa par dienas aprūpes 
centra “Saules stars” un biroja 
“Aprūpe mājās” pakalpojumiem. 
Iepriekšējie lēmumi par maksas 
noteikšanu šiem abiem 
pakalpojumiem pieņemti 
attiecīgi 2015. un 
2014. gadā, līdz ar to 
pakalpojumu nodrošināšanas 
izmaksas ir pieaugušas. 
Apstiprinot jaunās pakalpojumu 
maksas, Alūksnes novada 
dome arī noteica vairākas 
iedzīvotāju kategorijas, kam 
piemēros pakalpojuma 
maksas atlaidi.

Dienas aprūpes 
centra “Saules stars” 
pakalpojuma maksa

 No 2020. gada 1. augusta 
maksa par Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes Sociālās 
aprūpes nodaļas Dienas 
aprūpes centra “Saules stars” 
pakalpojumu ir noteikta 
1,04 EUR stundā jeb 8,32 EUR 
dienā, ja aprūpējamās personas 
(ģimenes) ienākumi uz vienu 
personu mēnesī ir ne zemāki par 
summu, kura aprēķināta valstī 
noteikto minimālo mēneša algu 
reizinot ar koeficientu 1,2 par 
pirmo personu un ar koeficientu 
0,5 par katru nākamo personu.
 50% atlaidi noteiktajai 
pakalpojuma maksai stundā 
piemēros Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā 
deklarētajai personai 
(ģimenei), ja:
1) aprūpējamās personas 
(ģimenes) ienākumi uz vienu 
personu mēnesī nepārsniedz 
summu, kura aprēķināta valstī 
noteikto minimālo mēneša algu 
reizinot ar koeficientu 1,2; 
2) aprūpējamās personas 
(ģimenes) ienākumi uz vienu 
personu mēnesī ir ne zemāki par 
summu, kura aprēķināta valstī 
noteikto minimālo mēneša algu 
reizinot ar koeficientu 0,75. 

 75% atlaidi noteiktajai 
pakalpojuma maksai stundā 
piemēros Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā 
deklarētajai personai 
(ģimenei), ja:
1) aprūpējamās personas 
(ģimenes) ienākumi uz vienu 
peronu mēnesī nepārsniedz 
summu, kura aprēķināta 
valstī noteikto minimālo mēneša 
algu reizinot ar koeficientu 
0,75; 
2) aprūpējamās personas 
(ģimenes) ienākumi uz vienu 
personu mēnesī, ir ne zemāki 
par summu, kura aprēķināta 
valstī noteikto minimālo mēneša 
algu reizinot ar koeficientu 0,6. 

 85% atlaidi noteiktajai 
pakalpojuma maksai 
stundā piemēros Alūksnes 
novada administratīvajā 
teritorijā deklarētajai personai 
(ģimenei), ja aprūpējamajai 
personai (ģimenei) ir 
maznodrošinātas 
personas statuss, uz 
maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statusa laiku.

 100% atlaidi noteiktajai 
pakalpojuma maksai stundā 
piemēros Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā 
deklarētajai personai (ģimenei), 
ja aprūpējamajai personai 
(ģimenei) ir trūcīgas personas 
statuss, uz trūcīgas personas 
(ģimenes) statusa laiku.

Biroja “Aprūpe mājās” 
pakalpojuma maksa

 No 2020. gada 1. augusta 
maksa par Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes Sociālās 
aprūpes nodaļas Birojs “Aprūpe 
mājās” sociālās aprūpes 
pakalpojumu dzīvesvietā 
noteiktā maksa ir 19,58 EUR 
stundā.

 70% atlaidi noteiktajai 
maksai stundā piemēros 
Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā 
deklarētai personai.

 85% atlaidi noteiktajai 
maksai stundā piemēros 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā deklarētai personai, 
ja personai piešķirts 
maznodrošinātas 
personas (ģimenes) statuss, 
uz maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statusa laiku.

 100% atlaidi noteiktajai 
maksai stundā piemēros 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā deklarētai personai, 
ja personai piešķirts trūcīgas 
personas (ģimenes) statuss, uz 
trūcīgas personas (ģimenes) 
statusa laiku. 

 Tām Alūksnes novadā 
deklarētajām personām, 
kam biroja “Aprūpe mājās” 
pakalpojumu nodrošinās ar 
85% un 100% atlaidi, pirmā un 
otrā aprūpes līmeņa sniegtajiem 
pakalpojumiem paredzēto 
pakalpojuma maksas atlaidi 
piemēros līdz divām 
pakalpojuma sniegšanas reizēm 
nedēļā, bet trešā aprūpes līmeņa 
sniegtajiem pakalpojumiem – 
līdz trīs reizēm nedēļā.

 Ja personai ir apgādnieki, 
tie solidāri maksā par 
pakalpojumu saskaņā ar 
2003. gada 27. maija Ministru 
kabineta noteikumu
Nr. 275 “Sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu samaksas 
kārtība un kārtība, kādā
pakalpojuma izmaksas tiek 
segtas no pašvaldības budžeta” 
5.3., 5.4. punktu.

Dizaina profesionāļu tikšanās 
Alūksnes Bānīša stacijā
 23. jūlijā Alūksnes 
Bānīša stacijā notika īpašs 
dizaina biroja “H2E” 
rīkots SEDG Latvijas dizaina 
kopienas publisks pasākums, 
kurā ekskursiju pa 
starptautiski godalgoto 
Bānīša stacijas ekspozīciju 
vadīja tās dizaina autori 
Ingūna un Holgers Eleri 
un ar neformālu lekciju 
piedalījās Igaunijas lielākā 
dizaina biroja “Velvet“ 
partneris un stratēģiskā 
dizaina vadītājs Janno 
Sīmars (Janno Siimar).

 Alūksnes Bānīša stacijas 
ekspozīcija pērn saņēma galveno 
apbalvojumu starptautiskās 
organizācijas SEGD rīkotajā 
dizaina konkursā, tādēļ “H2E”, 
kas ir Alūksnes Bānīša staci-
jas ekspozīcijas autori, šogad 
Alūksnē organizēja pasākumu 
dizaina interesentiem.
 - Esam starptautiskās 
organizācijas pārstāvji Latvijā un 
Baltijā un gribam aicināt dažādu 
nozaru profesionāļus, dizaina 
un radošo risinājumu lietotājus 
diskutēt par dizainu un aicināt 
to lietot vairāk, saskatīt to, kas 
mums Latvijā ir īpašs, un rādīt to 
arī starptautiskām auditorijām, - 
pasākuma ievadā uzsvēra “H2E” 

pārstāve Dagnija Balode.
 Pasākuma dalībniekus uzrunāja 
arī Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Dzintars 
dīlers. Savā uzrunā viņš uzsvēra, 
cik būtiski ir noteikt skaidrus 
mērķus un virzīties uz tiem.
 - Alūksnē esam sasnieguši ļoti 
daudz, un mērķi, par kuriem 
runājām pirms desmit gadiem, 
ir īstenojušies. Lasot Nacionālo 
attīstības plānu, īsti nesaprotu, 
uz kurieni virzās valsts, bet es 
skaidri zinu, kur virzās Alūksnes 
novads. Pašvaldībā sapratām, 
ka ir jāuzstāda skaidri, sap-
rotami un atbildīgi mērķi, kas 

stiprinātu novada ekonomiku, 
uzlabotu dzīves kvalitāti 
iedzīvotājiem. Izvirzījām divus 
svarīgus virzienus ekonomiskajā 
attīstībā – ražošana un atbalsts 
uzņēmējdarbībai, un tūrisms – 
visa veida atbalsts, lai Alūksnē 
ienāktu tūristi un stiprinātu mūsu 
teritoriju, jo skaidrs, ka ar šo 
nelielo iedzīvotāju blīvumu ne-
varam šeit vietas ģenerēt vietējās 
idejas un stiprināt ekonomiku. 
Viss it kā izskatās ļoti vienkārši 
– ir stratēģisks plāns, ir mērķi – 
īstenojam, viss notiek. Bet nē, 
nav nekas tik vienkārši. 

Turpinājums 5. lappusē

Sanitas Spudiņas foto
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Plāno vairāku ielu 
pārbūvi Alūksnē
 Jūlijā Alūksnes novada 
pašvaldības pārstāvji 
tikās ar uzņēmuma 
SIA “Vertex projekti” 
pārstāvjiem, lai pārrunātu 
būvprojektu izstrādes gaitu. 
Tiek izstrādāti būvprojekti 
Gulbenes un Tālavas 
ielas posmu pārbūvei, kā 
arī ūdenssaimniecības 
infrastruktūras ierīkošanai 
Tālavas ielā.
 Tikšanās laikā speciālisti 
iepazīstināja ar būvprojektu 
risinājumiem to aktuālajā 
izstrādes stadijā. Pašlaik ir 
veikta objektu apsekošana, 
topogrāfi skā un ģeotehniskā 
izpēte, pieprasīti un saņemti 
tehniskie noteikumi, 
izstrādātas skices pārbūvējamo 
ielu plānojumam un 
inženierkomunikāciju 
novietojumam.
 Tālavas ielas pārbūve tiek 
plānota posmā no Malienas 

ielas līdz pilsētas robežai, bet 
Gulbenes ielas pārbūves projekts 
ietver posmu no Gulbenes ielas 
4B līdz Malienas ielai un līdz 
pārbūvējamajai Tālavas ielai. 
Projektu ietvaros tiek plānota 
ielas un ietvju seguma pārbūve, 
lietus kanalizācijas izbūve, 
gaismekļu nomaiņa ielu apgais-
mojumam un ūdenssaimniecības 
infrastruktūras izbūve Tālavas 
ielā.
 Par pārbūvējamo ielu posmu 
būvprojekta risinājumiem ielu 
pieguļošo zemju īpašnieki tiks 
informēti, nosūtot vēstules. 
Pēc informācijas saņemšanas 
un iepazīšanās ar plānoto 
risinājumu, būs iespēja tikties 
ar būvprojekta autoru, precizēt 
neskaidros jautājumus un izteikt 
savus priekšlikumus.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnē darbu uzsācis 
POP-UP sociālās 
rehabilitācijas centrs
 Sadarbībā ar biedrību 
“Brīnummāja” Alūksnē 
līdz šī gada beigām 
darbosies POP-UP Sociālās 
rehabilitācijas centrs. Tajā 
varēs saņemt šādus 
pakalpojumus: mūzikas, 
Kanis un Tomatis 
terapijas nodarbības, 
psihologa konsultācijas, 
Montessori un Forbrain 
nodarbības, kā arī Minhenes 
funkcionālās attīstības 
diagnostiku.

 Biedrības “Brīnummāja” 
mērķis ir bērnu un jauniešu 
attīstības veicināšana un 
attīstošo aktivitāšu pieejamības 
nodrošināšana dažādām 
sociālajām grupām un 
sabiedrības izpratnes veidošana 
par bērnu un jauniešu attīstības 
vajadzībām. Biedrības sociālo 
rehabilitācijas pakalpojumu 
mērķis ir sniegt klientiem 
tādu pakalpojumu kopumu, 
kurš, apvienojot sociālā darba 
speciālistu konsultācijas un 
biedrības darbības pamat-
virzienu metodes, ir vērsts uz 
sociālās funkcionēšanas spēju 
atjaunošanu vai uzlabošanu, 
lai nodrošinātu sociālā sta-
tusa atgūšanu un iekļaušanos 
sabiedrībā.
 Biedrības pamatdarbības vieta 
ir Cēsis. Ar POP-UP metodes 
palīdzību biedrība Alūksnē 
veiks izpēti par mērķauditorijas 
vajadzībām un sociālo 
rehabilitācijas pakalpojumu 
nepieciešamību, organizēs 
pakalpojumu sniegšanu. Šādi 
pakalpojumi tik plašā apmērā 

Alūksnē līdz šim nav sniegti.
 Pakalpojumi būs pieejami līdz 
šī gada beigām, tie tiks sniegti 
Alūksnes novada vidusskolas 
telpās, Kanaviņu ielā 14, 
Alūksnē.
 Par iespējām saņemt sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus 
aicinām interesēties, zvanot pa 
tālruni 27722449.
 Vairāk par biedrību var uzzināt 
www.brinummaja.lv 

 Pop-up kustība un metodes 
tiek pētītas un īstenotas 
URBACT III projekta “Augoša 
pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes 
pārvarēšana mazajās pilsētās” 
(Re-grow City: Tackling Long 
Term Decline in Smaller Citie) 
ietvaros.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kanis terapija

Pededzē ierīkota atpūtas vieta
 Pededzes pagasta 
pārvalde sadarbībā ar 
biedrību “Alūksnes lauku 
partnerība” pabeigusi 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
fi nansētā projekta “Ģimeņu 
atpūtas vietas ierīkošana 
Pededzē” īstenošanu 
Pededzes centrā radīta plaša, 
sakārtota, brīvi pieejama 
atpūtas vieta pie ūdens.

 Pededzes pagasta centrā 
ir plaša zaļā zona, kas piemērota 
atpūtas vietas izveidei, 
atrodas tuvu pagasta pārvaldei, 
tautas namam, pamatskolai 
un dzīvojamo māju ciematam. 
Pašvaldības īpašumā “Internāts” 
biedrība “Pededzes Nākotne” ir 
izveidojusi bērnu rotaļu 
laukumu, uzsākta “Tradīciju 
dārza” veidošana. Tomēr 
daļa īpašuma bija nesakopta, 
jo sakārtošanu apgrūtināja 
senu ēku pamati un lieli 
akmeņi. Projektā veikta teri-
torijas planēšana ar smago 
tehniku, veidojot reljefu, tam 
sekoja zaļās zonas izveide, 
iesējot puķu zālienu. Izveidots 
slidkalniņš sniegotās ziemas 
prieku izbaudīšanai. Turpinot 
veidot “Tradīciju dārzu”, projektā 
uzstādīta koka konstrukcija 
veiklības pārbaudei. 
 Pašvaldības īpašumā “Dāboli” 
atrodas dīķis, kurš bija aizaudzis 
ar zāli un krūmiem, tāpēc kļuvis 
aktīvai atpūtai neizmantojams. 
Pededzes pagasta teritorijā nav 

neviena ezera, ne arī kādas 
citas publiski pieejamas atpūtai 
piemērotas vietas, tādēļ projekta 
ietvaros dīķis ir iztīrīts, izveidots 
grantēts celiņš, izlīdzināts un 
iesēts zāliens. Uzbērta smilts, 
kas piemērota bērnu rotaļām un 
dažādām fi ziskām aktivitātēm 
pagasta iedzīvotājiem. 
Projekta rezultātā Pededzes 
centrā radīta plaša, sakārtota, 
brīvi pieejama atpūtas vieta 
pie ūdens, kā arī estētiski 
pilnveidota vieta mierīgas 
atpūtas Ierīkotbaudītājiem. 

Publiskā iepirkuma rezultātā 
labiekārtošanas darbus, 
saskaņā ar SIA “Karvas projekts” 
izstrādāto paskaidrojuma rakstu, 
veica SIA “Sorma”.
 Projekta kopējās izmaksas 
ir 29942,43 EUR, tajā skaitā 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfi nansējums 3262,79 EUR, 
publiskais fi nansējums 
26679,64 EUR.

Daiga Vītola, 
Pededzes pagasta pārvaldes 

vadītāja

 Ierīkota atpūtas vieta Pededzes centrā
Vjačeslava Bogdanova foto

Apdrošinās saskaņā ar prasībām
 Alūksnes novada domes 
30. jūlija sēdē pieņemts 
lēmums noteikt amatus, kuru 
pienākuma izpilde ir saistīta 
ar dzīvības vai veselības 
apdraudējumu, un veikt 
attiecīgo personu nelaimes 
gadījumu apdrošināšanu 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām.

 Lēmums saistīts ar Valsts 
un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 37. pantu, kas 
nosaka, ka valsts vai pašvaldības 
institūcija obligāti apdrošina 
amatpersonu (darbinieku) 
veselību vai amatpersonas 
(darbiniekus) apdrošina pret 
nelaimes gadījumiem, ja šīs 
amatpersonas (darbinieki), 
veicot amata (dienesta, darba) 
pienākumus, ir pakļautas 
reālam dzīvības vai veselības 
apdraudējumam (riskam), kā 

arī Ministru kabineta 
21.06.2010. noteikumu 
Nr. 565 “Noteikumi par valsts 
un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku 
sociālajām garantijām” 
6.1 punktu, kurā ir noteikti 
konkrēti gadījumi.
 Ar 30. jūlija domes lēmumu 
Alūksnes novadā ir noteikti 
šādi amati, kuru pienākumu 
izpilde saistīta ar dzīvības vai 
veselības apdraudējumu:
 Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvaldē: vadītājs, vadītāja 
vietnieks, struktūrvienības 
vadītājs, nodaļas vadītājs, 
sociālais darbinieks, sociālais 
darbinieks darbam ar ģimeni 
un bērniem, sociālais dar-
binieks darbam ar personām ar 
funkcionāliem traucējumiem, 
sociālais aprūpētājs, sociālais 
rehabilitētājs, aprūpētājs, 
medicīnas māsa, automobiļa 
vadītājs;

 Alūksnes novada 
bāriņtiesā: priekšsēdētājs, 
priekšsēdētāja vietnieks, 
loceklis, priekšsēdētāja palīgs;
 Alūksnes novada pašvaldības 
policijā: priekšnieks, vecākais 
inspektors, inspektors;
 Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūrā “ALJA”: direktors, 
inspektors, domes pilnvarotā 
persona;
 Būvvaldē: vadītājs – 
arhitekts, būvinspektors;
 Administratīvajā komisijā: 
priekšsēdētājs, priekšsēdētāja 
vietnieks, loceklis. 
 Saskaņā ar domes lēmumu 
minēto amatpersonu (dar-
binieku) nelaimes gadījumu 
apdrošināšanu nodrošinās no 
attiecīgās iestādes (institūcijas) 
budžeta līdzekļiem, nosakot, 
ka vienas amatpersonas 
(darbinieka) apdrošināšanas 
prēmija (maksa) gadā 
ir līdz 25,00 EUR.

Dizaina profesionāļu tikšanās 
Alūksnes Bānīša stacijā

Turpinājums no 4. lappuses

Šajā procesā pats svarīgākais 
ir atrast labākos izpildītājus, kas 
pašvaldībām un valsts iestādēm 
nav vienkārši. Te ir vajadzīgs 
komandas darbs, un pirmkārt 
komandai ir jāsaprot, kas ir 
labākais – labākais dizainers, 
arhitekts, būvnieks. Mēs tieca-
mies sadarboties ar labākajiem, 
kas ir lojāli un godīgi pret savu 
darbu, - sacīja Dz. Adlers.

 Dizaineri Ingūna un Holgers 
Eleri klātesošajiem pastāstīja par 
to, kā veidota un tapusi stacijas 
ekspozīcija, tās izveidē iesais-
tot arī vietējos iedzīvotājus, kas 
dalījušies atmiņās par Bānīti, 
piedalījušies ekspozīcijas ekrānos 
redzamajos video materiālos.
 - Šis ir projekts, kas piedzīvojis 
maz izmaiņu no konceptuālās 
stadijas tādēļ, ka pasūtītājs 
mums uzticējās un teica – jūs 
esat profesionāļi, dariet. Ja ir 

tāda abpusēja uzticība, tad arī 
rezultāts ir veiksmīgs. Mūsu 
uzdevums bija izstāstīt stāstu 
par mazbānīti no vēsturiskā, 
emocionālā, cilvēciskā aspekta 
un jau skiču stadijā bija skaidrs, 
kā tam vajadzētu izskatīties, - 
uzsvēra H. Elers. 
 Pasākumā piedalījās arī drama-
turgs, režisors Lauris Gundars, 
kurš dalījās pieredzē ekspozīcijas 
tekstu veidošanā. 
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Pašvaldības līdzfinansējums 
pieslēgumiem centralizētajiem tīkliem – 116 īpašumos
 Saskaņā ar Alūksnes 
novada domes saistošajiem 
noteikumiem, kopš 
2017. gada Alūksnes 
novada pašvaldība piešķir 
līdzfinansējumu nekustamā 
īpašuma pieslēgšanai 
centralizētajai 
ūdensapgādes un/vai 
kanalizācijas sistēmai.

 Četru gadu laikā, ieskaitot 
2020. gadu, šo iespēju 
izmantojuši 116 nekustamo 
īpašumu īpašnieki, tai skaitā četri 
pagastu teritorijās. Kopējais no 
pašvaldības budžeta piešķirtais 
līdzfinansējuma apmērs ir bijis 
74304,45 eiro.
 Šobrīd pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu 
nosaka jaunie 2020. gada 
26. marta saistošie noteikumi 
Nr. 6/2020 “Par pašvaldības 
līdzfinansējuma apmēru 
nekustamo īpašumu pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas sistēmai”. 
Pašvaldības līdzfinansējumu 
piešķir projektēšanas un 
būvdarbu izmaksu segšanai 50% 
apmērā izmaksām, bet ne vairāk 
kā 750,00 EUR viena nekustamā 
īpašuma objekta pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes 
un/vai kanalizācijas sistēmai. 
Pieteikšanos līdzfinansējuma 
saņemšanai pašvaldība 

izsludina reizi gadā.
 Centralizēto ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu darbību 
Alūksnes novadā nodrošina 
pašvaldības kapitālsabiedrība 
SIA “Rūpe”, kas arī 
līdzfinansējuma pretendentiem 
sniedz konsultācijas par 
dokumentu sagatavošanu 
līdzfinansējuma pieprasīšanai, 
kā arī nepieciešamības 
gadījumā sniedz tīklu 
ierīkošanas pakalpojumu.
 Arī šogad daudzi nekustamo 
īpašumu saimnieki ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējumu savos īpašumos 
ierīko pieslēgumu centralizētajai 
ūdens vai kanalizācijas 
sistēmai. Arī Ivetas Bērziņas 
ģimene Helēnas ielā ir viena no 
tiem, kas šovasar pieslēdz 
īpašumu centralizētajiem 
tīkliem. 
 - Darām to, lai būtu ērtāka 
dzīvošana. Lai gan ikdienā šeit 
nedzīvojam, bet vasarās, kad 
atbraucam, gribas ērtības. 
Droši vien pieslēgtos 
centralizētajiem tīkliem arī par 
saviem līdzekļiem, ja nebūtu 
pašvaldības atbalsta, bet tas var-
būt nebūtu šogad, jo, lai šādas 
lietas īstenotu, kaut kādai jaudai 
jābūt – vajadzīgie līdzekļi vai nu 
jāsakrāj vai kā citādāk. Esam 
no Rīgas, tādēļ priecājamies, 
ka “Rūpe” palīdzēja

visus jautājumus 
sakārtot attālināti pa 
tālruni, - saka Iveta Bērziņa.
 SIA “Rūpe” valdes loceklis 
Artis Sviklis uzsver, ka, arvien 
vairāk lietotājiem pieslēdzoties 
centralizētajai ūdensapgādei un 
kanalizācijai, ieguvums ir visiem, 
jo lietotāju skaits ietekmē 
pakalpojumu tarifu.
 - Īpašniekiem, kuri vēlas 
izmantot pašvaldības sniegto 
atbalstu un saņemt līdzfinansē-
jumu pieslēgumu ierīkošanai, 
sniedzam konsultācijas par 
līdzfinansējuma saņemšanas 
kārtību, palīdzam sagatavot 
nepieciešamos dokumentus. Arī 
tad, ja cilvēki ikdienā dzīvo citur 
un Alūksnē ir tikai brīvdienās, 

palīdzam visu sakārtot. 
Pašvaldības līdzfinansējums ir 
ļoti labs atbalsta instruments, lai 
veicinātu, ka iedzīvotāji savus 
īpašumus pieslēdz 
centralizētajiem tīkliem. Sistēmu 
izbūvēt var pats īpašnieks vai 
pirkt pakalpojumu. Ierīkošanas 
pakalpojumu var sniegt arī 
SIA “Rūpe”. Nepieciešamības 
gadījumā varam arī ar klientu 
vienoties par izbūves 
pakalpojuma sniegšanu ar 
pēcmaksu, un arī šo iespēju 
cilvēki izmanto, - saka A. Sviklis.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Radinieki atkal 
var klātienē 
apciemot sociālās 
aprūpes centros 
mītošos klientus
 Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes 
struktūrvienībās – sociālās 
aprūpes centros “Alūksne” un 
“Pīlādži” ir atjaunota iespēja 
tuviniekiem apciemot centros 
mītošos radiniekus.
 Sakarā ar koronavīrusa 
izraisītās saslimšanas COVID-19 
izplatību, sociālās aprūpes 
centros tika izsludināta 
karantīna, un tuviniekiem nebija 
iespējams šajā laikā klātienē 
apciemot savus aprūpes centros 
mītošos radiniekus.
  No jūlija vidus apmeklējuma 
iespēja ir atjaunota, taču ar 
zināmiem nosacījumiem. Lai 
apmeklētu klātienē savu sociālās 
aprūpes centrā dzīvojošo 
tuvinieku, iepriekš jāpiesakās, 
zvanot uz sociālās aprūpes 
centru dežūrtālruni: 
SAC “Alūksne” - 22010646, 
SAC “Pīlādži” - 29421540. 
Jāņem vērā, ka klātienes 
apmeklējums sociālās aprūpes 
centros ir iespējams darbdienās 
no pulksten 10.00 līdz 16.00, 
brīvdienās – no pulksten 10.00 
līdz 14.00. Apmeklējums drīkstēs 
ilgt līdz 30 minūtēm, un šajā 
laikā viesiem obligāti jālieto sejas 
aizsegs.

Evita Aploka

Alūksnes novadā svinēja leģendārā soļotāja 
Ādolfa Liepaskalna 110. dzimšanas dienu
 15. jūlijā Alūksnes 
novada Alsviķu pagasta 
Karvā un Opekalna kapsētā 
Jaunlaicenes pagastā, 
kur notika novadnieka, 
leģendārā soļotāja, 
pasaules rekordista Ādolfa 
Liepaskalna 110. dzimšanas 
dienas pasākumi.

 Soļotājs dzimis 
1910. gada 15. jūlijā Trapenes 
pagasta “Lipšos”/“Lāriņos”. 
Viņa pirmās sacensības soļošanā 
notika 1934. gadā. Pirms 
Otrā pasaules kara Liepaskalns 
bija Latvijas izlases dalībnieks, 
vairākkārt izcīnot Latvijas 
čempiona titulus un citas 
godalgotas vietas, kā arī 
sasniedzot augstus rezultātus 
sacensībās ārvalstīs. 1938. gadā 
Ā. Liepaskalns sasniedza savu 
pirmo pasaules rekordu 
25 km un 30 km soļošanā, 
bet 1940. gadā pirmais pasaulē 
nosoļoja 25 km distanci ātrāk 
par divām stundām.
 Pēc kara Liepaskalns turpināja 
sporta gaitas, un laikā no 
1946. līdz 1952. gadam viņš 
laboja piecus pasaules un 
21 PSRS rekordu dažādās 
distancēs. Soļotājs vairākas
reizes uzvarējis PSRS čempionātā 
50 km soļošanā, bet viņa 
lielākais triumfs bija starts 
1951. gada sacensībās, kur 
50 km distancē vienlaikus laboja 
sešus Latvijas, sešus PSRS un 
divus pasaules rekordus. 
1950. gadā Ādolfam 
Liepaskalnam piešķirts PSRS 
Nopelniem bagātā sporta 
meistara nosaukums. 1959. 
gadā, savās 25. sezonas 

aktīvajās sporta gaitās, 
soļotājs uzrādīja pēdējos divus 
Latvijas rekordus, savukārt 
1965. gadā, piedaloties 
veterānu sacensībās, soļotājs 
laboja pasaules rekordu 
veterāniem.
 Sportisku garu Liepaskalns 
saglabājis līdz sava mūža 
pēdējām dienām, par ko liecina 
pieraksti viņa treniņu burtnīcā. 
Vairākkārtējais pasaules 
rekordists savā pēdējā 
soļojumā mūžībā devās 
1972. gada 28. septembrī. 
Alsviķu pagasta Karvā, 
netālu no Liepaskalnu mājām 
“Avotenes”, apvidū, kur 
dzīvoja un trenējās soļotājs, 
1986. gadā atklāja tēlnieka 
Aināra Zelča veidoto piemiņas 
akmeni soļotājam.

 Atceres pasākumi 15. jūlijā 
notika gan pie sportistam veltītā 
piemiņas akmens Karvā, gan 
Opekalna kapsētā, kur šogad 
atjaunotas sportista un viņa 
ģimenes kapavietas.
 Svētku pasākumu Alsviķu 
pagasta Karvā tā apmeklētāji 
tika aicināti sākt ar 
simbolisku Ādolfa Liepaskalna 
110. dzimšanas dienas 
soļojumu pa liepu aleju līdz 
piemiņas akmenim. Turpat liepas 
zarā pulkstenis, līdzīgi kā 
savulaik darījis Liepaskalns, 
treniņu laikā iekarot laikrādi 
kokā. Ikviens pasākuma 
dalībnieks varēja paturēt rokās 
un aptaustīt arī leģendāro 
Liepaskalna koferīti, kas šobrīd ir 
muzeja eksponāts. Lai sasniegtu 
labākus rezultātus sacensībās, 
soļotājs mēdzis treniņos izman-

tot koferīti, kas bijis pildīts ar 
ķieģeļiem, vai dažkārt pat divus.  
 Pasākumā uzrunas teica un 
atmiņu stāstos par leģendāro 
sportistu dalījās Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs 
Arturs Dukulis, Alsviķu pagasta 
pārvaldes vadītāja Ingrīda 
Sniedze, skolotāja Maija Miķele 
no Trapenes, sporta veterāns 
Harijs Buliņš, kurš glabā vairākas 
nozīmīgas Liepaskalna dzīvi 
apliecinošas liecības, grāmatas 
“Ādolfa Liepaskalna mūža soļi” 
autors, vēsturnieks Jānis Polis, 
sportista brālēna dēls Guntis 
Liepaskalns.

 1972. gadā pēc nāves 
Ādolfs Liepaskalns guldīts 
Opekalna kapos, blakus savai 
bērnībā mirušajai māsiņai 
Adelīnei. Svētku pasākumā 
pie atjaunotajām Liepaskalna 
un viņa ģimenes locekļu kapa 

vietām klātesošos uzrunāja 
Apes novada domes 
priekšsēdētāja vietniece Astrīda 
Harju. Par soļotāja un viņa 
ģimenes kapavietu atjaunošanu 
Opekalna kapsētā stāstīja 
Alūksnes un Apes novada fonda 
brīvprātīgā Vizma Supe, kurai 
pieder iniciatīva tās atjaunot, 
un Alūksnes un Apes novada 
fonda valdes priekšsēdētāja 
Dzintra Zvejniece. Fonda 
aicināti, kapavietu atjaunošanu 
ar ziedojumiem atbalstīja Aritas 
un Roberta Zvejnieku vadītās 
erudīcijas spēles “Prāta labo-
ratorija” dalībnieki (saziedoja 
402,00 EUR), SIA “Ēdenes dārzs” 
(kapavietu labiekārtošanai 
ziedoja soliņu, plāksni ar 
gravējumu sportista vecākiem 
un krustu ar gravējumu māsiņai 
Adelīnei 220 EUR vērtībā), 
z/s “Sprogas”. Pašus 
atjaunošanas darbus paveica Ilva 

Sāre un Vizma Supe, paldies 
par godprātīgi paveiktu 
darbu arī Marekam Grandavam. 
Svētbrīdi pie atjaunotās 
kapavietas noturēja Gulbenes 
iecirkņa prāvests, Opekalna 
draudzes mācītājs Vilnis Sliņķis.
 Pasākumus Karvā un Opekalnā 
ar priekšnesumiem kuplināja 
jaunais saksofonists Sandis 
Krūmiņš, Kolberģa tautas nama 
trio un Apes tautas nama jauktais 
koris “Ape”. Cieņu leģendārajam 
novadniekam gan pie piemiņas 
akmens, gan ģimenes 
kapavietas apliecināja pasākumu 
dalībnieku noliktie ziedi un 
aizdegtās svecītes. Izcilā 
sportista dzimšanas dienas 
svinības noslēdzās ar svētku 
kliņģeri Opekalna baznīcas 
pagalmā.
 Alūksnes un Apes novada 
fonda valdes priekšsēdētāja 
Dz. Zvejniece atzina, ka pēc 
leģendārā soļotāja 
kapavietas atjaunošanas 
fonds arī turpmākajos ga-
dos, iespējams, kā vienu no 
iniciatīvām varētu turpināt 
šādu izcilu personību kapavietu 
atjaunošanu.
 Sportista atceres pasākumus 
organizēja Alūksnes novada 
pašvaldība, Apes novada 
pašvaldība, Alsviķu pagasta 
pārvalde, Alūksnes un Apes 
novada fonds un Opekalna 
evaņģēliski luteriskā draudze. 
Paldies ikvienam, kurš iesaistījās 
un atbalstīja Ā. Liepaskalna 
piemiņas vietu atjaunošanu un 
sakopšanu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Svētku pasākuma dalībnieki Opekalna kapsētā pie Liepaskalnu 
ģimenes kapiem                                                       Evitas Aplokas foto
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Jaunannas jauniešu 
darbīgā vasara
 Ierobežojumiem 
mazinoties, arī Jaunannas 
jaunieši ir atsākuši aktīvi 
darboties biedrības 
“Interešu centrs “Jaunanna”” 
realizētā jaunatnes iniciatīvu 
projekta “Izzini sevi, 
lai mācītos” ietvaros. 

 Jūnijā un jūlijā trīs nodarbības 
jauniešiem norisinājās Kristapa 
Brasļa keramikas darbnīcā, 
kur tika radīti dažādi dizaina 
priekšmeti, kā arī praktiska 
pielietojuma trauki. Katram 
jaunietim bija iespēja izvēlēties, 
ko izgatavot. Kristaps palīdzēja 
īstenoties pat trakākajām 
jauniešu idejām, deva padomu, 
kā pareizāk un skaistāk izveidot 
darbu. Vairāku nodarbību gaitā, 
kas aizsākās jau februārī, 
projekta dalībnieki guvuši 
pārliecību, ka Kristaps 
neatlaidīga darba procesā ir 
sasniedzis labus rezultātus. 
 16. jūnijā Jaunannas 
Tautas namā kopā ar uztura 
speciālisti Baibu Bērtiņu jau 
otro reizi jaunieši mielojās ar 
veselīgām uzkodām, kokteiļiem 
un papildināja savu recepšu 
grāmatiņu ar pāris noderīgiem 
padomiem ēdienu gatavošanā. 
Aizraujošu aktivitāšu rezultātā 
tika noskaidrots, ka, apēdot 
vienu SNICKERS batoniņu, mēs 
apēdam 8 cukura graudiņus un, 
lai izdzertie 300 ml 
coca-cola dzēriena neietu 
labumā, jānoskrien divi 
kilometri. Tikšanās ar uztura 
speciālisti jauniešus 
iedvesmoja dzīvot veselīgāk, 
vienlaikus apzinoties, ka svarīgi 
pārmaiņas veikt soli pa solītim. 
Lai ēdienkarte būtu sabalansēta, 
jauniešiem bija iespēja 
pagatavot arī kādu 
neveselīgāku našķi. 

 8. jūlijā meistarklasē ar pavāru 
Tomu Maļiņinu tika gatavoti 
burgeri – gan veģetārie, gan 
parastie ar gaļu. Uzzinājām, 
kā pagatavot gaļas aizvietotāju 
no zirnīšiem un pupiņām. Ar 
nepacietību gaidīsim noslēguma 
nodarbību augustā, kurā 
atkārtosim iepriekšējās trīs reizēs 
gatavoto ēdienu receptes un 
gatavosim arī kaut ko jaunu.
 24. jūlijā jauniešu organizētās 
nakts orientēšanās “Jaunan-
na-2020” sacensības norisinājās, 
pateicoties projekta “Izzini 
sevi, lai mācītos” piešķirtajam 
fi nansējumam. Arī noteikumi, 
salīdzinot ar iepriekšējiem 
gadiem, tika mainīti. Dalībnieki 
saņēma virtuālu karti, kurā bija 
pieejami kontrolpunkti. Tajos 
novietoto jautājumu atbildes, bija 
skaitļi, kas noteiktā secībā tika 
ievadīti Google maps meklētājā 
kā koordināta uz fi nišu. Šogad 
sacensībās piedalījās 
12 komandas. Visas 

komandas veiksmīgi atrada 
šī punkta atrašanās vietu, kur 
notika spēles noslēgums un 
uzvarētāju apbalvošana. Šajā 
pasākumā jauniešus atbalstīja arī 
Jaunannas ēdnīca “Pie Andas” 
un SIA “Wood Studio”.
 Minētā projekta ietvaros augustā 
jauniešiem plānotas divu 
dienu sportiskas un aizraujošas 
nodarbības ar biedrības 
“Piedzīvojuma Gars” vadītājiem 
un pārsteigumiem pilnā nakts 
trase pa Jaunannu.
 Biedrības īstenoto jaunatnes 
iniciatīvu projektu “Izzini sevi, 
lai mācītos! pilnībā fi nansē 
Eiropas Sociālā fonda 
projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”(PuMPuRS)

Sanija Jansone,
Jauniešu kluba “Tikšķis” 

dalībniece

Nakts orientēšanās uzvarētāji

Kad koka ciršanai 
nevajag atļauju?
 Alūksnes novada 
pašvaldības Apstādījumu 
aizsardzības komisijai viens 
no galvenajiem pienākumiem 
ir apsekot kokus, kurus sava 
īpašuma teritorijā vēlas no-
cirst īpašnieks. Tomēr ne visos 
gadījumos, kad īpašnieks 
vēlas nocirst kādu koku, va-
jadzīga pašvaldības izsniegtā 
atļauja.

 Situācijas, kad atļauja ir 
jāpieprasa un kad tā nav 
nepieciešama, nosaka Ministru 
kabineta 2012. gada 2. maija 
noteikumi Nr.309 “Noteikumi 
par koku ciršanu ārpus meža”.
  Pašvaldības atļauja vajadzī-
ga, ja vēlas cirst:
kokus, kuru celma caurmērs 
ir 20 centimetri vai lielāks, 
un koks atrodas:
•  pilsētas un ciema teritorijā;
•  īpaši aizsargājamā dabas 
teritorijā, izņemot aizsargājamo 
ainavu apvidus, ja tie nav iedalīti 
funkcionālajās zonās, kā arī Zie-
meļvidzemes biosfēras rezervātu 
un īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju neitrālo zonu (šis punkts 
neattiecas uz Veclaicenes 
aizsargājamo ainavu apvidu);
•  teritorijā, kurā atrodas 
kultūras pieminekļi, un tās 
aizsargjoslā;
•  parkā;
•  kapsētā;
•  alejā (arī tad, ja tā atrodas 
ceļu zemes nodalījuma joslā);
•  gar valsts un pašvaldību 
ceļiem;
•  virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslā, izņemot mākslīga 
ūdensobjekta aizsargjoslu, ja 
kokus cērt ne tālāk kā 50 metru 
joslā gar virszemes ūdensobjektu 
vai visā palienes platumā gar 
ūdensobjektu ar izteiktu 
periodiski applūstošu palieni;

•  Baltijas jūras un Rīgas jūras 
līča krasta kāpu aizsargjoslā;
•  pašvaldības teritorijas 
attīstības plānošanas 
dokumentos noteiktajā ainaviski 
vērtīgajā teritorijā;
•  kad tie 1,3 metru augstumā 
no sakņu kakla sasnieguši 
apkārtmēru atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumu 
1. pielikumam (lielie koki, 
potenciālie dižkoki).
  Bez pašvaldības izsniegtas 
atļaujas drīkst cirst:
•  kokus, kuru celma caurmērs ir 
mazāks par 20 centimetriem;
•  augļu kokus;
•  kokus ārpus pilsētām 
teritorijās, kur saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par 
aizsargjoslām, meliorāciju, 
autoceļiem un dzelzceļiem koku 
audzēšana ir aizliegta, kā arī 
Aizsargjoslu likuma 61. pantā 
minētos kokus;
•  kokus ārkārtējā situācijā, kas 
izsludināta atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par 
nacionālo drošību;
•  kokus, kuri apdraud 
infrastruktūras darbību, cilvēka 
veselību, dzīvību vai īpašumu, ja 
pirms darbu veikšanas ir notikusi 
situācijas fotofi ksācija un infor-
mēta pašvaldība jeb bīstamie 
koki (pirms ciršanas ar foto no 
3 rakursiem, kur labi redzams 
koks, informējot pašvaldību);
• dzelzceļa infrastruktūras 
pārvaldītājam – dzelzceļa zemes 
nodalījuma joslā (arī aizsargstā-
dījumos) augošus kokus, lai 
garantētu dzelzceļa infrastruktū-
ras objektu drošu ekspluatāciju 
un satiksmes drošību.

Anda Klints,
Alūksnes novada pašvaldības 

ainavu arhitekte, Apstādījumu 
aizsardzības komisijas 

priekšsēdētāja

Bezmaksas konsultācijas 
Alūksnes novada NVO
 Līdz 31. oktobrim biedrība 
“Alūksnes nevalstisko 
organizāciju atbalsta cen-
trs” sniedz konsultācijas par 
NVO dibināšanu, attīstību, 
juridiskiem un grāmatvedības 
jautājumiem, par brīvprātīgo 
darbu, projektu veidošanu 
un citiem aktuāliem 
jautājumiem. Par sev 
interesējošo tēmu iespējams 
sazināties ar Dzintru Zvejnieci 
pa tālruni 28642250.
 No augusta līdz oktobrim 
piedāvājam vadīt seminārus 
par šādām tēmām: projektu 
veidošana; radoši fi nansējuma 
piesaistes veidi NVO sektorā; 
brīvprātīgais darbs un tā 
organizēšana; koučinga pieeja 
NVO darbībā; 
kopienas veidošanas process un 
tā ietekme uz teritorijas attīstību. 
Ja vēlaties kādu no semināriem 
uzņemt savā pilsētā vai pagastā, 
sazinieties ar Dzintru Zvejnieci.
 No 1. janvāra līdz 31. oktobrim 
biedrība “Alūksnes nevalstisko 
organizāciju atbalsta 
centrs” īsteno projektu “Alūksnes 
NVO atbalsta centrs – rosīgām 
kopienām”, kura mērķos ietilpst 
nodrošināt kvalitatīvu informāciju 
un izglītības pasākumus 
Alūksnes, Apes, Baltinavas, 
Balvu, Gulbenes, Rugāju, 

Smiltenes un Viļakas novadu 
NVO, pašvaldību pārstāvjiem 
un citiem interesentiem.
 Biedrība “Alūksnes nevalstisko 
organizāciju atbalsta centrs” 
2020. gadā sniedz atbal-
stu Alūksnes novada esošām 
un topošām biedrībām un 
nodibinājumiem, kā arī piedāvā 
izglītojošus pasākumus NVO 
pārstāvjiem, pašvaldības iestāžu 
darbiniekiem un individuāliem 
interesentiem. 2020. gadā īpaši 
uzsveram stipru kopienu attīstību, 
kā mērķtiecīgi iespējams strādāt 
ar kopienu veidošanu un kāds no 
tā labums visai sabiedrībai.
 Projekta aktivitātēm aicinām 
sekot līdzi biedrības mājas lapā 
www.aluksnesnvo.lv un 
Facebook lapā
@AluksnesNVOatbalstacentrs.
 Projektu fi nansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds no 
Kultūras ministrijas piešķirtajiem 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Ilze Zvejniece,
Projekta vadītāja un sabiedrisko 

attiecību speciāliste

 Laikā, kad liepas zied un 
smaržo, no liepām ir 
izaudzis Liepnas pagasts, 
kā senāk dēvēja – Līpnas. 
Šogad vasara Liepnā iesākās 
mazliet citādāk, ar ilgošanos, 
gaidām un cerībām. Viena 
no cerībām ir piepildījusies - 
sapņotā brīvdabas estrādes 
“Saidupīte” pārbūve, 
lielākais notikums, ar ko 
lepojamies un apdziedam, 
izdejojam ar prieku un 
pozitīvām sajūtām, par 
lielāku estrādi, par telpām, 
kur pārģērbties, par plašāku 
skatuvi.

 Liepnas pagasts 25. jūlijā 
svinēja svētkus, mazliet neierasti, 
jo nenotika “Nakts volejbols”, 
bet ar mazākām sporta 
aktivitātēm sākām svētku dienu, 
mūs pat lutināja laika apstākļi 
un spīdēja saulīte, līdz ar to 
varējām izbaudīt iecerētās ūdens 
aktivitātes un citas, kas notika 
arī uz sauszemes un aizrāva gan 
mazus, gan lielus.
 Savukārt tautas namā bija 
iespēja aplūkot rokdarbu pulciņa 
darbu izstādi, iegādāties kādu 
pašu gatavotu vai rūpnieciski 
ražotu produktu. Savukārt vakarā 

ikviens bija aicināts apmeklēt 
brīvdabas estrādes “Saidupīte” 
svinīgo atklāšanas uzve-
dumu “Kas jāzina meitiņām”, 
kurā piedalījās pašmāju 
amatiermākslas kolektīvi, dra-
matiskais kolektīvs “Troksnis”, 
režisore Inese Toka, sieviešu 
vokālais ansamblis “Noskaņa”, 
vadītāja Lilita Spirka, vidējās 
paaudzes deju kolektīvs un dāmu 
deju kopa “Veldze”, vadītāja 
Ludmila Uglovska, kas dziedāja, 
dejoja, spēlēja un vakarēja, jo 

tika celtas gaismā tautasdzies-
mas, kas izrunātas tikai Liepnai 
raksturīgā izloksnē, izskanēja 
īpašāk. Neizpalika arī rotaļas 
ar Liepnas pagasta teicēju 
iedziedātu “bolsi”, viena no tām 
deja “Šaine”, kur tika aicināti arī 
viesi piedalīties, lai mazliet izjus-
tu Liepnas jeb Līpnas gaisotni un 
varbūt pat turpinātu tradīcijas. 

Turpinājums 9. lappusē

Liepnas pagasta svētkos 
atklāj atjaunoto estrādi

Svētkos atklāta pārbūvētā Liepnas estrāde
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Atskats uz Alūksnes pilsētas svētkiem

Ierastajā amatnieku tirdziņā šogad amatnieki no Alūksnes un kaimiņu novadiem
Evitas Aplokas foto

GHETTO GAMES metienu konkursā tikās domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis (no 
kreisās), pašvaldības sporta darba organizators Vilnis Veļķeris un novadnieks, Latvijas 
izlases biatlonists Andrejs Rastorgujevs

Ceturtdienas vakarā jaunieši no "Jauno producentu apvienības" aicināja visus doties 
velobraucienā "IzGAISMO ALŪKSNI". Paldies jauniešiem par iniciatīvu un paldies visiem, 
kas to atbalstīja un piedalījās braucienā  Sanitas Spudiņas foto

Pie Alūksnes Jaunās pils notika dažādas norises - muzicēja vietējie mūziķi, varēja uzrakstīt 
vēlējumu Alūksnei simtgadē un piedalīties Alūksnes pilsētas bibliotēkas aktivitātēs

Pilsētas svētkos alūksnieši piedzīvoja arī pirmo laivu koncertu romantiskās saulrieta 
noskaņās ar grupu "Saldās sejas"

"Koncerts Tavā pagalmā" - šādi rotāts auto sestdien iebrauca vairākos pagalmos un 
publiskās vietās, lai priecētu svētkos tos, kuri šoreiz bija izvēlējušies palikt mājās

Mazajiem alūksniešiem, kas dzimuši kopš pērnajiem pilsētas svētkiem, tika pa laimes 
pogai no skursteņslaucītāju rokām

Alūksnes pilsētas svētki šogad, ņemot vērā vispārējo 
situāciju valstī un pasaulē, notika pavisam citādi kā bija plānoti. 
Lai gan šogad ar daudzveidīgu pasākumu programmu 
būtu jāsvin Alūksnes Gadsimta svētki, tos nāksies pārcelt 
uz nākamo gadu. Toties šajos svētkos alūksnieši un 
pilsētas viesi piedzīvoja daudz interesantu, iepriekš 
nebijušu norišu. 
Tāds bija “Jauno producentu apvienības” rīkotais velobrauciens 
“IzGAISMO ALŪKSNI”, grupas “Saldās sejas” koncerts Tempļakalna 
pakājē skatītājiem laivās, Latvijas skursteņslaucītāju saiets Alūksnē un 
iespēja pieskarties pie viņu formastērpu laimes pogām, “Koncerts Tavā 
pagalmā” - vietējo mūziķu viesošanās daudzos pagalmos, lai 
priecētu tos, kuri palikuši mājās, un citas aktivitātes.

Alūksnes novada pašvaldība pateicas visiem svētku 
apmeklētājiem un visiem, kas rūpējās par svētku norišu organizēšanu, 
pasākumu vietu sakārtošanu un uzkopšanu, visiem ēdināšanas un 
viesmīlības uzņēmējiem, kas atsaucās un ar savu 
piedāvājumu iesaistījās svētku programmas veidošanā!

Uz tikšanos Alūksnes Gadsimta svētkos 2021. gadā!
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Par specializētajiem tūristu 
transportlīdzekļiem Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 9.panta trešo daļu, 10.panta pirmās daļas 1.punktu, 16.panta 6.² daļas 1.punktu

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 27.02.2020. lēmumu Nr. 35 (protokols Nr.3, 16. punkts)
PRECIZĒTI ar Alūksnes novada domes 30.07.2020.  lēmumu Nr. 206 (protokols Nr. 11,  20.punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 2/2020 SPĒKĀ NO 06.08.2020

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā tiek reģistrēti 
specializētie tūristu 
transportlīdzekļi, apstiprināti 
to kustības maršruti, nodrošināta 
tehniskā stāvokļa kontrole, un 
noteikti to izmantošanas 
nosacījumi.
2. Alūksnes novada adminis-
tratīvajā teritorijā pašvaldības 
noteiktajā maršrutā drīkst braukt 
saistošajos noteikumos noteiktajā 
kārtībā reģistrēti specializētie 
tūristu transportlīdzekļi.
3. Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā 
specializētos tūristu 
transportlīdzekļus reģistrē 
Alūksnes novada pašvaldības 
Licencēšanas komisija, turpmāk 
– Licencēšanas komisija, kas veic 
specializēto tūristu transportlī-
dzekļu un to piekabju uzskaiti.

II Specializēto tūristu 
transportlīdzekļu 
reģistrēšanas kārtība
4. Lai reģistrētu specializēto 
tūristu transportlīdzekli, personai, 
kura plāno veikt pasažieru pār-
vadāšanu specializētajā tūristu 
transportlīdzeklī, turpmāk – 
pakalpojuma sniedzējs, 
jāiesniedz Alūksnes novada 
pašvaldībā:
4.1.  pieteikums specializētā 
tūristu transportlīdzekļa 
reģistrēšanai (1.pielikums);
4.2.  dokumenti, kas apliecina 
specializētā tūristu 
transportlīdzekļa īpašuma vai 

turējuma tiesības;
4.3.  specializētā tūristu 
transportlīdzekļa tehnisko doku-
mentu kopijas;
4.4.  Alūksnes novada 
pašvaldības izvēlēta sauszemes 
transportlīdzekļu tehniskā 
eksperta atzinuma kopiju par 
specializētā tūristu 
transportlīdzekļa tehniskā 
stāvokļa atbilstību drošai 
pasažieru pārvadāšanai;
4.5.  specializētā tūristu 
transportlīdzekļa vizualizācija.
5. Licencēšanas komisija pieņem 
lēmumu par specializētā tūristu 
transportlīdzekļa reģistrēšanu, 
izsniedzot tā īpašniekam vai 
turētājam reģistrācijas apliecību, 
vai pieņem lēmumu par 
atteikumu reģistrēt specializēto 
tūristu transportlīdzekli, ja nav 
iesniegti šo noteikumu 4.punktā 
noteiktie dokumenti.
6. Reģistrācijas apliecība tiek 
izsniegta uz laiku, kas 
nepārsniedz:
6.1.  divpadsmit mēnešus no 
dienas, kad izsniegts 
sauszemes transportlīdzekļu 
tehniskā eksperta atzinums par 
atļauju izmantot specializēto 
tūristu transportlīdzekli pasažieru 
pārvadāšanai;
6.2.  termiņu, uz kuru 
specializētais tūristu 
transportlīdzeklis nodots turēju-
mā Pakalpojumu sniedzējam.
7. Ja Pakalpojuma sniedzējs 
Alūksnes novada pašvaldībā 
iesniedz pieteikumu pagarināt 
izsniegtās reģistrācijas apliecības 

darbības termiņu un tam klāt 
pievieno šo noteikumu 
4.4.punktā noteiktos 
dokumentus, Licencēšanas komi-
sija, ievērojot šo 
noteikumu 6.punktā minēto, 
ir tiesīga pagarināt izsniegtās 
reģistrācijas apliecības darbības 
termiņu līdz divpadsmit 
mēnešiem.
8. Licencēšanas komisija piešķir 
reģistrācijas numuru katram 
specializētā tūristu transportlī-
dzekļu vilcējam un katrai 
piekabei šādā kārtībā:
8.1. vilcēja numura pirmie 
simboli ir “ANP-V-“; 
8.2. pēdējais vilcēja numura 
simbols ir cipars, kas tiek 
piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā 
katram vilcējam, sākot no “1”;
8.3. piekabes numura pirmie 
simboli ir “ANP-P-“;
8.4. pēdējais piekabes 
numura simbols ir cipars, kas tiek 
piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā 
katrai piekabei, sākot no “1”.
9. Reģistrācijas numura emaljēta 
plāksnīte Pakalpojumu 
sniedzējam jāpiestiprina uz 
specializētā tūristu transport-
līdzekļa vilcēja un piekabes 
ārējās virsbūves. Numuriem 
jābūt melnā krāsā uz balta fona 
(ja transportlīdzekļa virsbūve 
ir tumšā krāsā, tad numuriem 
jābūt baltā krāsā uz melna fona), 
skaidri saredzamiem ar “Arial” 
fontu. Plāksnītes augstums – 
110 mm, platums – 520 mm, 
izņemot gadījumus, ja specializē-
tā tūristu transportlīdzekļa izga-

tavotāja konstrukcijā ir paredzēta 
vieta numura zīmes uzstādīšanai. 
10. Ja specializētais tūristu 
transportlīdzeklis reģistrēts 
citā pašvaldībā, pakalpojumu 
sniedzējam jāapstiprina maršruts 
saskaņā ar šajos noteikumos 
11.punktā noteikto.

III Specializēto tūristu 
transportlīdzekļu maršruta 
apstiprināšanas kārtība
11. Lai apstiprinātu specializētā 
tūristu transportlīdzekļa 
maršrutu, Pakalpojumu 
sniedzējam jāiesniedz Alūksnes 
novada pašvaldībā:
11.1. pieteikums specializētā 
tūristu transportlīdzekļa maršruta 
apstiprināšanai (2.pielikums);
11.2. specializētā tūristu 
transportlīdzekļa maršruta 
shēma, norādot pieturvietas, 
pakalpojuma sniegšanas laikus 
un sezonalitāti, kas saskaņota 
ar Alūksnes novada pašvaldības 
Tūrisma informācijas centru un 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūru “SPODRA” vai 
attiecīgo pagasta pārvaldi, kurā 
tiks sniegts pakalpojums ar spe-
cializēto tūristu transportlīdzekli;
12. Lēmumu par maršruta 
apstiprināšanu vai atteikumu 
apstiprināt maršrutu pieņem 
Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektors. 
13. Lēmumā par maršruta 
apstiprināšanu norāda:
13.1. specializētā tūristu trans-
portlīdzekļa reģistrācijas numuru;
13.2. maršrutu un periodu, uz 

kādu maršruts ir apstiprināts;
13.3. specializētā tūristu 
transportlīdzekļa pieļaujamo 
braukšanas ātrumu;
13.4. nosacījumus, kas jāievēro 
pakalpojuma sniedzējam.
14.  Maršruts tiek apstiprināts uz 
laika periodu, kas nepārsniedz 
specializētā tūristu transportlī-
dzekļa reģistrācijas apliecības 
beigu termiņu. Ja tiek pagarināts 
reģistrācijas apliecības termiņš 
šo noteikumu 7.punktā noteik-
tajā kārtībā, Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektors lemj 
par maršruta apstiprināšanas 
termiņa pagarināšanu uz 
periodu, kādā ir izsniegta 
reģistrācijas apliecība. 
Izpilddirektoram ir tiesības atteikt 
maršruta pagarināšanu, ja tiek 
konstatēts kāds no šo noteikumu 
15.1.-15.5.minētajiem 
gadījumiem.
15. Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektors ir tiesīgs atteikt 
maršruta apstiprināšanu, ja:
15.1. var tikt traucēti citi ceļu 
satiksmes dalībnieki;
15.2. var tikt apdraudēta 
satiksmes drošība;
15.3. var tikt aizskartas 
sabiedrības intereses;
15.4. maršruta apstiprināšana 
nav pieļaujama no esošās 
infrastruktūras, kultūras 
pieminekļu aizsardzības un/vai 
vides aizsardzības viedokļa;
15.5. nav iesniegti šo noteikumu 
11.punktā noteiktie dokumenti.

Turpinājums 10. lappusē

 Zeltiņu estrādē 8. augustā 
pulksten 18.00 ar dziesmām 
un dzejas rīmēm izdaiļots, 
grupas “Baltie Lāči” koncerts, 
kurā bez pazīstamām un 
populārām dziesmām, skanēs 
kāda jauna vai pat pavisam 
aizmirsta melodija. 

 Katrai vietai ir bijis savs tirgus un 
savi stāsti. Šoreiz grupa viesosies 
Zeltiņos, kur apjūsmos un 
ieklausīsies Zeltiņu Tirgus stāstos. 
Ar ironiju un humoru, ar sirsnību 

un vienkāršību caurvijoties melo-
dijai dzīvā izpildījuma skanējumā 
(bez elektroniskās sintezācijas) 
mūziķi spēlēs un dziedās kopā, 
protams, ievērojot distanci un 
toleranci.
 Koncertā piedalīsies: Aldis Kise 
– akordeons un vokāls, Deniss 
Smirnovs – sitamie instrumenti, 
Mārtiņš Leišaunieks – tuba, An-
dris Baltacis – ģitāra un vokāls.
 Programmas provizoriskais 
ilgums 1st 30min.

Zeltiņu estrādē koncerts 
“Tirgus stāsti”

  Jaunas mājas meklē mīlīga, 
balta kaķenīte,  kā arī pelēki, 
rudi un tīģerkrāsas kaķēni. 
 

Dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”

Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Turpinājums no 7. lappuses

  Runājot par tradīcijām, 
nepamanītas nepalika saimnieku 
un saimnieču dienas, kas tiek 
atzīmētas 25. un 26. jūlijā, tās ir 
Jēkaba un Annas dienas. Svētku 
vakars turpinājās ar atklāšanas 
zaļumballi.
 Estrāde pārbūvēta Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) projektā 
“Aktīvas atpūtas vietas “Saidupe” 
estrādes pārbūve pasākumu 
kvalitātes uzlabošanai”. Kopējās 
projekta izmaksas ir 
39 216,98 EUR. No tām 
attiecināmās izmaksas ir 
15 000,00 EUR. ELFLA 
finansējums 90% apmērā no 
attiecināmajām izmaksām 
jeb 13 500,00 EUR, Alūksnes 
novada pašvaldības 

līdzfinansējums 10% apmērā 
no attiecināmajām izmaksām 
jeb 1500,00 EUR, neattiecināmās 
izmaksas 24 216,98 EUR 
apmērā.
 Sveicot svētkos, pateicāmies 
arī estrādes projektētājiem, 
atbalstītājiem, dalībniekiem. 
Paldies Alūksnes novada 
pašvaldībai, Liepnas 
pagasta pārvaldei, Eiropas 
Lauksaimniecības fondam lauku 
attīstībai, Lauku atbalsta 
dienestam, būvfirmai SIA “Rufs”, 
Alūksnes lauku partnerībai, 
tāpat liels paldies ikvienam, 
kurš līdzdarbojās šī projekta 
realizācijā!
 Patiess prieks par to, ka ieguvēji 
esam mēs visi, gan dalībnieki, 
gan skatītāji! 

Lienīte Trivole, 
Liepnas tautas nama vadītāja

Liepnas pagasta svētkos 
atklāj atjaunoto estrādi
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Turpinājums no 9. lappuses
IV Specializēto tūristu 
transportlīdzekļu 
izmantošanas nosacījumi
16. Šajos noteikumos noteiktajā 
kārtībā reģistrētu un aprīkotu 
specializēto tūristu transportlī-
dzekli ir atļauts izmantot 
pasažieru pārvadāšanai, ja tā 
tehniskais stāvoklis atbilst drošai 
pasažieru pārvadāšanai, ko 
apliecina ne vēlāk kā pirms 
12 mēnešiem izsniegts 
sauszemes transportlīdzekļu 
eksperta atzinums.
17. Specializētais tūristu 
transportlīdzeklis nedrīkst dublēt 
regulāros sabiedriskā transporta 
pasažieru pārvadājumus.
18. Specializētajā transportlī-
dzeklī pasažieriem redzamā vietā 
jābūt izvietotai maršruta shēmai, 
informācijai par pakalpojuma 
maksu, kā arī lietošanas drošības 
noteikumiem latviešu valodā un 
vismaz divās svešvalodās. 
19. Uz specializētā tūristu trans-
portlīdzekļa redzamā vietā var 
tikt izvietots Alūksnes logo.
20. Ja sakarā ar publiskiem 
pasākumiem vai citu iemeslu dēļ 
(piemēram, ielas, ceļa remont-
darbi) uz noteiktu laiku tiek 
slēgta vai ierobežota satiksme 
kādā no maršruta posmiem, tā 
maršruta daļa, kura satiksmei 
slēgta, apbraucama pa maršrutu, 
kas saskaņots ar Alūksnes nova-
da pašvaldības izpilddirektoru.
21. Pasažieru pārvadāšana 
ārpus apstiprinātā maršruta nav 
atļauta, izņemot gadījumus, kad 
tie ir vienreizēja rakstura brau-
cieni, kuru organizēšanas laiks 
un maršruts iepriekš saskaņots 
ar Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektoru.

V Specializētā tūrista 
transportlīdzekļa 
reģistrēšanas apliecības 
anulēšanas kārtība
22. Lēmumu par specializētā 
tūristu transportlīdzekļa reģistrē-
šanas apliecības anulēšanu 
Licencēšanas komisija var 
pieņemt šādos gadījumos:
22.1. uz Pakalpojuma sniedzēja 
iesnieguma pamata;
22.2. Pakalpojuma sniedzējs 
zaudē īpašuma vai turējuma 
tiesības uz specializēto tūristu 
transportlīdzekli.

VI Apstiprinātā specializē-
tā tūristu transportlīdzekļa 
maršruta atcelšanas un 
grozīšanas kārtība
23. Lēmumu par apstiprināta 
specializētā tūristu transport-
līdzekļa maršruta atcelšanu 
Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektors var pieņemt šādos 
gadījumos:
23.1. pakalpojuma sniedzējs ne-
ievēro šajos noteikumos vai citos 
normatīvajos aktos noteiktās ceļu 
satiksmes drošības un kārtības 
prasības;
23.2. pakalpojuma sniedzējs 
iesniedz iesniegumu par atteik-
šanos no maršruta;
23.3. pakalpojuma sniedzējs 
zaudē īpašuma vai turējuma 
tiesības uz specializēto tūristu 
transportlīdzekli;
23.4. ekspluatējot specializēto 
tūristu transportlīdzekli, tiek 

apdraudēta pasažieru vai citu 
personu dzīvība, veselība vai 
drošība;

VII Administratīvo aktu un 
faktiskās rīcības apstrīdēšana 
un pārsūdzēšana
24. Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektora un Licencēšanas 
komisijas lēmumus un faktisko 
rīcību var apstrīdēt Alūksnes 
novada domē, kuras pieņemtais 
lēmums ir pārsūdzams Adminis-
tratīvajā rajona tiesā.

Paskaidrojuma raksts
Alūksnes novada domes 

saistošajiem noteikumiem 
Nr.2/2020

“Par specializētajiem tūristu 
transportlīdzekļiem Alūksnes 

novadā”

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Ņemot vērā uzņēmēju izrādī-
to interesi par iespējām sniegt 
pakalpojumus ar specializēta-
jiem tūristu transportlīdzekļiem 
Alūksnes novadā, pieaugošo 
tūristu skaitu Alūksnes pilsē-
tā, nepieciešams noregulēt ar 
iepriekšminēto transportlīdzekļu 
izmantošanu saistītos jautāju-
mus.

2. Īss projekta satura 
izklāsts 
2.1. Saistošie noteikumi 
izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes 
likuma 9. panta trešo daļu, 
10. panta pirmās daļas 
1. punktu, 16. panta 6.² daļas 
1. punktu
2.2. Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā tiek reģistrēti spe-
cializētie tūristu transportlīdzekļi, 
apstiprināti to kustības maršruti, 
nodrošināta tehniskā stāvokļa 
kontrole, un noteikti to 
izmantošanas nosacījumi.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 
Pašvaldības budžeta izdevumi 
nepalielinās.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi izstrādāti, 
lai sekmētu uzņēmējdarbību un 
tūristu piesaisti Alūksnes novadā.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām 
5.1. Jaunas institūcijas netiks 
radītas un esošo institūciju 
funkcijas netiks paplašinātas.
5.2. Institūcijas, kurās persona 
var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir Alūksnes novada 
pašvaldības Licencēšanas 
komisija un 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. 

2.pielikums

Alūksnes novada domes 27.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.2/2020
“Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Alūksnes novadā”

Alūksnes novada pašvaldībai
Pieteikums specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanai

Fiziskai personai - vārds, uzvārds, 
juridiskai personai - nosaukums
Fiziskai personai – personas kods, 
juridiskai personai – reģistrācijas 
numurs
Kontaktpersona
Tālruņa numurs
E-pasta adrese

Lūdzu apstiprināt specializētā tūristu transportlīdzekļa maršrutu Alūksnes novada pilsētas vai  
_______________pagasta teritorijā.

Transportlīdzekļa 
reģistrācijas numurs*

*ja maršrutu apstiprināšanai iesniedz citā pašvaldībā reģistrēts specializētā tūristu transportlīdzekļa pakalpojumu 
sniedzējs, klāt pievienojama reģistrācijas apliecības kopija

Pielikumā:

1. specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta shēma, norādot pieturvietas, pakalpojuma sniegšanas 
laikus un sezonalitāti, kas saskaņota ar Alūksnes novada pašvaldības Tūrisma informācijas centru un 
Alūksnes novada pašvaldības aģentūru “SPODRA” vai attiecīgo pagasta pārvaldi, kurā tiks sniegts 
Pakalpojums ar specializēto tūristu transportlīdzekli;

Paraksts_________________  Datums________________

Par specializētajiem tūristu 
transportlīdzekļiem Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 9.panta trešo daļu, 10.panta pirmās daļas 1.punktu, 16.panta 6.² daļas 1.punktu

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 27.02.2020. lēmumu Nr. 35 (protokols Nr.3, 16. punkts)
PRECIZĒTI ar Alūksnes novada domes 30.07.2020.  lēmumu Nr. 206 (protokols Nr. 11,  20.punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 2/2020

1.pielikums
Alūksnes novada domes 27.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.2/2020

“Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Alūksnes novadā”

Alūksnes novada pašvaldībai
Pieteikums specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanai

Fiziskai personai - vārds, uzvārds, 
juridiskai personai - nosaukums
Fiziskai personai – personas kods, 
juridiskai personai – reģistrācijas 
numurs
Kontaktpersona
Tālruņa numurs
E-pasta adrese

Lūdzu reģistrēt specializēto tūristu transportlīdzekli Alūksnes novada pilsētas vai _____________pagasta teritorijā.

Transportlīdzekļa garums (m)
Transportlīdzekļa platums (m)
Dzinēja tips
Izgatavošanas datums
Motora jauda
Pasažieru sēdvietu skaits
Ražotāja noteiktais maksimālais 
ātrums
Krāsa
Transportlīdzekļa īpašnieks
Transportlīdzekļa turētājs

 

Pielikumā:

1. dokumenti, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma tiesības;
2. specializētā tūristu transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas;
3. Alūksnes novada pašvaldības izvēlēta sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinuma kopija par 

specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai;
4. specializētā tūristu transportlīdzekļa vizualizācija.

Paraksts_________________  Datums________________
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Atgādinām, ka kultūras, 
sporta un izklaides pasākumi 
notiek atbilstoši valstī 
attiecīgajā laikā noteiktajiem 
pulcēšanās ierobežojumiem.

Sporta pasākumi novadā
8. augustā pulksten 10.00 
Zeltiņu sporta laukumā 
“Kristera kausa izcīņa” pludmales 
volejbolā.
11. augustā no pulksten 16.00 
līdz 19.00 Ādolfa Liepaskalna 
piemiņas akmens apkārtnē 
orientēšanās sacensību 
“Horizonts” 3. kārta.
18. augustā no pulksten 16.00 
līdz 19.00 a. p. “Dzeņi” 
apkārtnē orientēšanās 
sacensību “Horizonts” 4. kārta.
25. augustā no pulksten 16.00 
līdz 19.00 Ziemeru apkārtnē 
orientēšanās sacensību 
“Horizonts” 5. kārta.

Alūksnē
6. augustā 20.00 Alūksnes 

Kultūras centrā Latvijas 
animācijas filma pieaugušajiem 
“Akmeņi manās kabatās”. 
Filmas režisore Signe Baumane. 
Ieeja: 5,00 EUR.
8. augustā 20.00 Alūksnes 
Pilssalas estrādē grupas 
“Labvēlīgais tips” koncerts 
“Es nav redzējis tevi jau sen”. 
Ieeja: 15,00 EUR.
8. augustā 14.00 pie Alūksnes 
Jaunās pils pūtēju orķestru 
koncerts “Strūklaku parka 
melodijas”. Piedalās: Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
pūtēju orķestris (diriģents 
Sandors Līviņš), Smiltenes 
Kultūras centra jauniešu pūtēju 
orķestris (mākslinieciskais 
vadītājs Pēteris Vilks, diriģents 
Jānis Silakalns), Latvijas 
Universitātes pūtēju orķestris 
(mākslinieciskais vadītājs Jānis 
Puriņš, diriģents Māra Lemkena). 
Ieeja: bez maksas.
13. augustā 20.00 Alūksnes 
Kultūras centrā filma 

“Klejotāji”. Filmas režisors 
Matīss Kaža. Ieeja: 5,00 EUR.
22. augustā 21.00 Alūksnes 
Pilssalas estrādē grupas 
“Sestā jūdze” vasaras vakara 
koncerts “Šī ir vienīgā diena, 
vienīgā nakts”. 
Ieeja: 10,00-20,00 EUR.
23. augustā pie 
administratīvās ēkas Baltijas 
ceļa atceres dienas pasākums: 
9.00-12.00 ziedu kompozīciju 
veidošana, 15.00 brāļu Puncuļu 
koncerts.

Alūksnes muzejā
Pasākumi
15. augustā 11.00 pastaiga 
pa Alūksnes Muižas parku ar 
stāstījumu par parka vēsturi, 
mazajām arhitektūras formām 
un dendroloģisko daudzveidību. 
Tikšanās Alūksnes Jaunajā 
pilī. Dalības maksa: 
pieaugušajiem - 
2,50 EUR, skolēniem, 
pensionāriem - 1,00 EUR.

Mainīgās izstādes
Normunda Laņģa darbu 
izstāde “Varde zelta podā sakuļ 
krējumu sviestā”. Radīšanas 
procesā keramiķis katru detaļu 
individuāli pielāgojis, apstrādājis 
un piestiprinājis īstajā vietā, tā, 
lai finālā mākslas darbs būtu ne 
tikai unikāls, bet arī solīds. 
Izstāde aplūkojama vasaras 
izstāžu zālē - Ledus pagrabs. 
Ainas Muzes piemiņas 
izstāde “Bezgalīgais pavediens”. 
Mākslinieces tekstili ir 
apliecinājums tam, ka viņas 
daiļradi allaž caurvij rūpes par 
Latvijas vēsturi un kultūru kā 
patiesu un saudzējamu vērtību.
Aiga Audera rotu izstāde 
“Daba un rotas”. Par mākslinieka 
rotām tapuši dažādās 
kompozīcijās savienoti dabas 
elementi - smalki sakņu vijumi, 
jūras nogludināti priekšmeti, 
meža veltes un dabas veidojumi, 
ko akcentē Latvijas dārgakmens 
- dzintars.

Edvīns Šakalis - 
kalējmeistars izstādē “Iezvanos 
zvanā”. Mākslinieks māk uguni 
kā jaunu meiteni apčubināt, 
māk laktu un veseri pārvērst 
svilpavniekā, kura sasauktās un 
izdziedātās melodijas pārtop 
īstos mākslas darbos. Izstāde 
aplūkojama vasaras izstāžu zālē 
- Apaļais tornītis.  
Viļņa 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 vienuviet skatāmas 
pilsētas ainavas toreiz un šodien.
Jāņa Medmana privātā mēbeļu 
kolekcijas izstāde “19. gs. 
muižkungu guļamistaba”. Izstādē 
apskatāmas 19.-20. gs. 
eklektikas un bīdermeijera stila 
interjera mēbeles.

Turpinājums 12. lappusē

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā

 Izdarīt Alūksnes novada 
domes 2018. gada 22. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 
3/2018 “Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras 
“ALJA” nolikums” šādus 
grozījumus: 

1. Papildināt 8. punktu aiz vārda 
“apsaimniekošanu” ar vārdiem 
“un uzraudzību”;
2. Papildināt saistošos notei-
kumus ar 9.1 punktu šādā 
redakcijā:
“9.1 9.7.punktā minētās 
darbības tiesīgas veikt 
pašvaldības vides kontroles 
amatpersonas - Aģentūras 
inspektori, direktors un Alūksnes 

novada domes pilnvarotās 
personas”.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu 

“Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2018. gada 22. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 
3/2018 “Alūksnes novada 

pašvaldības aģentūras “ALJA” 
nolikums” paskaidrojuma 

raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
 Saistošie noteikumi precizēti 
pamatojoties uz Administratīvās 
atbildības likuma 115. pantu un 
Zvejniecības likuma 18. pantu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts 
 Mērķis ir noteikt pašvaldības 
aģentūras “ALJA” (turpmāk – 
Aģentūras) amatpersonu un 
pašvaldības pilnvaroto personu 
tiesības veikt administratīvo 
pārkāpumu procesu un saskaņot 
terminoloģiju ar Administratīvas 
atbildības likumu un Zvejniecības 
likumu.
 Saistošie noteikumi precizē 
līdzšinējos Aģentūras uzdevu-
mus, nosakot, ka Aģentūra ne 
tikai nodrošina Alūksnes novada 
ezeru un upju, izņemot 
ūdenstilpes, kuras ir privātā 
īpašumā un kurās 
zvejas tiesības nepieder 

valstij, apsaimniekošanu, 
bet arī uzraudzību.

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

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
 Ar saistošajiem noteikumiem 
apstiprinātā Aģentūras kompe-
tence ir vērsta uz pašvaldības 
funkciju realizēšanu, tādēļ to 
izdošana uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā būtiski 

neietekmēs.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
 Privātpersona saistošo notei-
kumu piemērošanā var griezties 
Aģentūrā vai Alūksnes novada 
pašvaldībā pie izpilddirektora.

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

Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 
22. marta saistošajos noteikumos Nr.3/2018 “Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums”
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
   25.06.2020. lēmumu 

Nr. 174 (protokols Nr. 9, 20. punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 18/2020 SPĒKĀ NO 06.08.2020

Grozījums Alūksnes novada domes 2018. gada 
27. septembra saistošajos noteikumos Nr.13/2018 
“Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas  15. punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1., 
2., 4., 5., 7., 8., 10. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 6., 7., 9., 10., 12., 
13., 15., 16.1 punktu

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 
25.06.2020. lēmumu 

Nr. 175 (protokols Nr. 9, 21. punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 19/2020 SPĒKĀ NO 06.08.2020

 Izdarīt Alūksnes novada domes 
2018. gada 27. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 
13/2018 “Par Alūksnes novada 
pašvaldības nodevām” šādu 
grozījumu:

Papildināt saistošo noteikumu 
5.3. apakšpunktu ar  5.3.3., 
5.3.4., 5.3.5. apakšpunktiem 
šādā redakcijā:
“5.3.3. Izziņa par visa veida 
civilstāvokļa aktu (dzimšana, 
miršana, laulība) reģistrāciju - 
7,00 euro.
5.3.4. Izziņa par laulības 
noslēgšanai nepieciešamo do-
kumentu pārbaudi iesniegšanai 
citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie 
garīdznieka - 7,00 euro.

5.3.5. Daudzvalodu standarta 
veidlapas sagatavošana izziņai 
par civilstāvokļa akta reģistrāciju 
vai civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
apliecībai - 7,00 euro.”

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu 
“Grozījums Alūksnes 
novada domes 2018. gada 
27.septembra saistošajos 
noteikumos Nr.13/2018 “Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
nodevām”” paskaidrojuma 
raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
 Saistošo noteikumu projekts 
“Grozījums Alūksnes novada 

domes 2018. gada 27. sep-
tembra saistošajos noteikumos 
Nr.13/2018 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības nodevām””, 
turpmāk – saistošie noteikumi, ir 
sagatavots, lai atbilstoši likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 15.punktam, no-
teiktu pašvaldības nodevas no 
Alūksnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļas arhīva sagatavotajiem 
dokumentiem.

2. Īss projekta satura 
izklāsts 
 Saistošie noteikumi 
“Par Alūksnes novada 
pašvaldības nodevām” tiek 
papildināts ar 5.3.3., 5.3.4., 
5.3.5.apakšpunktiem, 

nosakot pašvaldības nodevu par 
izziņām par civilstāvokļa aktu 
(dzimšana, miršana, laulība) 
reģistrāciju, izziņām par laulības 
noslēgšanai nepieciešamo 
dokumentu pārbaudi 
iesniegšanai citā dzimtsa-
rakstu nodaļā vai pie 
garīdznieka, daudzvalodu stan-
darta veidlapas sagatavošanai 
izziņai par civilstāvokļa akta 
reģistrāciju vai civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas apliecībai.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu
 Saistošo noteikumu grozījumos 
paredzētās iekasētās pašvaldības 
nodevas tiek ieskaitītas Alūksnes 

novada pašvaldības budžetā.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Projekts šo jomu neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
Nav.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

7. Cita informācija
Nav.
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Turpinājums no 11. lappuses

Tematiskā izstāde
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.
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. līdz 2017. 
gadam.
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”. 
Ekspozīcijas pamatā fotomateriāli 
un citas vizuālas un tekstuālas 
liecības par Fītinghofu dzimtu un 
tās devumu Alūksnei.
“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.
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. 
Izcila, tautā populāra un mīlēta 
gleznotāja un portretista 
piemiņai veltīta ekspozīcija, kurā 
apskatāmi mākslinieka darbi un 
personīgās lietas.
“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.
“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.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Garšas 
vilinājums” - ieskats jaunāko 
pavārgrāmatu klāstā (01.08.- 
31.08. abonementā); “Apceļo 
Latviju!” (01.08.-31.08. lasītavā); 
“Dzīvnieki arī lasa grāmatas…” 
(20.08.-31.08. bērnu literatūras 
nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
1.-31. augustā “Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 2020 turpinās” 
(bērnu literatūras nodaļā).
31. augustā Jauno grāmatu 
diena (abonementā).

Annas pagastā
Annas bibliotēkā: “Mūžs 
uzrakstīts dzejoļos un stāstos”, 
novadniecei literātei Vitai Vīksnai 
- 85; “Bibliotēka – mans prieks 
un mana sāpe”, ilggadējai 

kultūras darbiniecei, bibliotekārei 
Ārijai Duncei – 95.

Ilzenes pagastā
16. augustā 17.00 SKIM 
centrā “Dailes”  stepa dejas  
“Soul tap”  vasaras nometnes 
noslēguma koncerts.
27. augustā  12.00  Ilzenes 
bibliotēkā  radoša darbnīca 
“Ļaujies ideju lidojumam!”. Līdzi 
jāņem kāds priekšmets (taburete, 
lampas abažūrs, stikla pudele 
vai burciņa), kuram vēlas piešķirt 
citu izskatu. Sīkāka informācija 
pa tālruni 29140752.

Jaunannas pagastā
8. augustā 11.00-14.00 
Jaunannas Tautas namā 
seminārs “Koučinga pieeja 
NVO darbā” (vada neformālās 
mācīšanās fasilitatore, koučs Ilze 
Zvejniece). Uz semināru lūgums 
pieteikties pa tālruni 29495371.
8. augustā 17.00 birztalā 
pie Jaunannas Tautas nama 
jauniešu meistarklase ar pavāru 
Tomu Maļiņinu projekta “Izzini 
sevi, lai mācītos” ietvaros.
13.-14. augustā Jaunannas 
Zaķusalā divu dienu nodar-
bības jauniešiem ar biedrības 
“Piedzīvojuma Gars” vadītājiem 
projekta “Izzini sevi, lai mācītos” 
ietvaros.
15. augustā 11.00 Jaunannas 
Zaķusalā Dubļu Tautas bumbas 
sacensības. Reģistrēšanās no 
10.30. Dalībnieku skaits - 5, no 
kuriem vismaz viena sieviešu kār-
tas pārstāve.
22. augustā 19.00 Jaunannas 
Zaķusalā Latvijas Universitātes 
jauktā kora “Juventus” koncerts. 
Piedalās deju kolektīvi “Oga” un 
“Jaunanna”. Ieeja: brīva.
22. augustā 20.00-24.00 
Jaunannas Zaķusalā 
zaļumballe ar Juri Ķirsonu no 
grupas “OTTO”. Ieeja: 3,50 EUR.
26. augustā 18.00 Jaunannas 
Tautas namā rotu gatavošanas 
meistardarbnīca ar Leldi Gustu. 
Lūgums dalību pieteikt pa tālruni 
29495371.
Jaunannas Tautas namā 
apskatāma Igora Roņa medību 
trofeju izstāde (130 medību tro-
fejas, to skaitā arī no Āfrikas).

Jaunalūksnes pagastā
6. augustā Jaunalūksnes 
pagasta seniori dodas izzināt 
Alūksnes novadu: Ziemeru 
muiža, Vaidavas un Palpiera 
ezeru Dabas mājas, Dēliņkalna 
skatu tornis, baronu fon Volfu 
kapi un kapliča Jaunlaicenē, 
“Velo osta” un kafejnīca “Tvaiks 
x Ogle” Alūksnē. Informācija un 
pieteikšanās līdz 3. augustam pa 
tālruni 25775584. Vietu skaits 
ierobežots!
14. augustā 19.00 Kolberģī 
pie strūklakas Santa 
Kasparsone (balss) un Kaspars 
Kasparsons (klavieres, saksofons) 
vasaras vakara romantiskajā 
koncertā “Ziedu kurpēs vasara”. 
Ieeja: 4,00 EUR.
28. augustā 11.00 
Kolberģa tautas namā 
pasākums bērniem, Jaunannas 
bērnu teātra “EJam” uzvedums 
“Reiz kādā karaļvalstī…”, 
pēc izrādes kopīgas rotaļas. 
Ieeja: brīva.

Jaunalūksnes bibliotēkā 
literatūras izstāde: “Vasara! 
Laiks sev un grāmatai”; 
izstāde: “Iepazīsim 
Ziemeļvidzemes pērli – Alūksni 
un Alūksnes novadu”.

Jaunlaicenes pagastā
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pamatekspozīcija “Jaunlaicenes 
muiža” – par Jaunlaicenes muižu 
un tās apbūvi, par Vidzemes 
muižu apsaimniekošanu un 
sadzīvi, par baronu fon Volfu 
dzimtu;
Izstādes:
līdz 31. augustam “Daudz 
zābaku pa manu zemi 
staigā” – par cilvēku dzīvi 
pasaules notikumu virpulī 
laikā no 1940. līdz 
1960. gadam;
“Noklusētā varonība Latvijas 
Neatkarības karš 1918.-1920.” 
– par Latvijas Neatkarības kara 
norisi, Ziemeļlatvijas armijas 
sākumu un kaujām par 
Ziemeļvidzemes atbrīvošanu 
virzienā no Apes uz Alūksni;
“Ja ikviens tik zemē sētu” – par 
ražas novākšanas un pārstrādes 
rīkiem un metodēm no 19. gs. 
līdz 20. gs. vidum.

Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā, atsaucoties 
uz iedzīvotāju interesi, 6. augus-
tā 13.00 atkārtota V. Sahņenko 
filmas “Ates muzejam 10” 
demonstrācija;
līdz 30. septembrim - izstāde 
“Vasara - kāzu laiks!”;
līdz 30. novembrim - izstāde 
“Stāv dzirnas zaļā ielejā”. Izstāde 
veltīta Otes dzirnavu 225 gadu 
pastāvēšanai;
izzinošas ekskursijas un 
izglītojošās programmas:
“Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm 
un medu pirmskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērnu grupām;
“Veļas diena” - sārma gata-
vošana, veļas mazgāšana ar 
koka veļas mazgājamo mašīnu, 
velēšana, gludināšana ar ogļu 
gludekli. Piedāvājums spēkā āra 
apstākļos. Programma 
piemērota dažādu vecumu 
auditorijai. Jaunākajiem 
apmeklētājiem tā papildināta 
ar multiplikācijas filmu par 
darbu norisi;
“Neba maize pati nāca” - stāsts 
par maizes ceļu no grauda līdz 
maizes kukulim, izmantojot 
muzeja krājuma priekšmetus. 
Programma piemērota dažādu 
vecumu apmeklētājiem;
“No linu pogaļas līdz kreklam” – 
stāsts par linu audzēšanu 
un apstrādi ar aktīvu 
līdzdarbošanos;
“Koka pārvērtības” – izzinoša un 
aktīva programma par dažādu 
koku pielietojumu sadzīvē un 
attēlojumu folklorā;
“No aitas sprogas līdz vilnas 
zeķei” - iepazīstina ar vilnas 
apstrādes procesu pēc 
nocirpšanas un vilnas 
izmazgāšanas, dodot iespēju 
praktiski izmēģināt vilnas 
plucināšanu, sukāšanu, 
vērpšanu, dzijas šķeterēšanu 
un adīšanu;
kāzu programma “Darbi lauku 
sētā” – atraktīva programma 
jaunlaulātajiem un kāzu 
viesiem ar līdzdarbošanos 
un kopā dziedāšanu.

Liepnas pagastā
14. augustā 20.00 Liepnas 
brīvdabas estrādē 
“Saidupīte” dokumentālā filma 
“Apskrien Latviju” par arhitekta 
Dina Vecāna pirms trim 
gadiem iespēto, 1740 kilometros 
pieveicot ceļu 22 dienās apkārt 
dzimtenei.
29. augustā no 20.00 līdz 

24.00 Liepnas brīvdabas 
estrādē “Saidupīte” diskoballe.
Liepnas pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes “Augļu un 
dārzeņu krājumu sagatavošana 
ziemai visdažādākajos veidos un 
receptēs” (03.-28.08.), “Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija” (03.-
28.08.), “Novadpētniecības foto 
materiālu izstāde “Vai tu zini šos 
cilvēkus, vietas un notikumus?” 
(03.-28.08.).

Malienas pagastā
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Mūžs uzrakstīts 
dzejoļos un stāstos” (rakstniecei 
Vitai Vīksnai - 85), rakstniekam 
Aleksandram Grīnam - 125, 
“Rudens priekšvēstnesis –
augusts”.

Mālupes pagastā
15. augustā 10.30 Mālupes 
salā Aktīvās atpūtas diena 
“Ejam, skrejam, smejam”.
22. augustā 17.00 Mālupes 
brīvdabas estrādē līnijdeju 
sadancis “Saules meitas danci 
grieza”.
Līdz 28. augustam 
Mālupes Saieta namā Māra 
Salmiņa gleznu izstāde 
“Aicinājums dabā”.
Mālupes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstāde: “Vientulība – 
lūk, sasodīta lieta! Tā var 
pazudināt cilvēku....” - 
rakstniekam Aleksandram 
Grīnam - 125, “Šis biķeris man 
neies secen” - rakstniecei, 
publicistei Marinai 
Kosteņeckai – 75; tematiskā 
izstāde: 
“Liekam vasaru burciņā”.

Mārkalnes pagastā
19. augustā 13.00 Mārkalnes 
brīvdabas estrādē “Lakstī-
galas” humoristiski atraktīva 
atpūtas pēcpusdiena 
“Mārkalnieši – malēnieši” 
(obligāta iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālruni 26250001 - Anitai).

Pededzes pagastā
4., 12., 20.  augustā 10.00 
Pededzes tautas namā 
rokdarbu pamatu apgūšana 
“Darbnīca dvēselei”.
Neparastas ekskursijas pa 
Pededzes pagastu (sadarbībā ar 
Pededzes bibliotēku). 
Pierakstīšanās un sīkāka 
informācija pa tālruni 29176039.
Maršruts: Pededze-Zaiceva-
Čistigi-Jaseņeci-Zabolova-
Pededze
18. augustā 10.00 - ar 
autobusu (maksa - 1,50 EUR).
Maršruts: Pededze-Kalnapede-
dze-Ponkuļi-Silenieku krustak-
mens-Pededze
25. augustā 10.00 - ar 
autobusu (maksa - 1,50 EUR),
26. augustā 10.00 - ar 
autobusu ar velosipēdu.
21. augustā “Pededzes 
pagasta svētki”
Programmā:
16.00 - Atklāšana
16.30 - Jautrie konkursi 
(sadarbībā ar Pededzes 
bibliotēku)
19.00 - Ansambļa “Intriga” 
koncerts (ieeja 2,50 EUR)
21.00 - Balle ar V. Bogdanovu.

Pededzes tautas namā, 
iepriekš piesakoties pa tālruni 
29176039, apskatāma 
pamatekspozīcija “Pededzes senā 
sadzīve”, tematiska pasākuma 
apmeklējums “Lellīšu tīšana”, 
īpašais piedāvājums kāzām pēc 

Pededzes pagasta pareizticīgo 
iedzīvotāju kāzu rituāla 
tradīcijām, kuras iereģistrētas 
Latvijas Nacionālajā nemateriālā 
kultūras mantojumā sarakstā, 
speciālais piedāvājums: kāzām, 
vecpuišu/ vecmeitu ballītēm;
Vēl piedāvājumā iespēja 
apmeklēt latviešu pasaku taku, 
vizināties zirga pajūgos, nogaršot 
Pededzes pankūkas, apmeklēt 
pareizticīgo baznīcu.

Veclaicenes pagastā
25. augustā Veclaicenes 
bibliotēkā literatūras izstāde 
“Vēstules no mājām” – Marinai 
Kosteņeckai – 75.

Zeltiņu pagastā
7. augustā 19.00 Zeltiņu 
tautas namā filmas “Zeltiņu 
Liepiņi” (par aktieri Edgaru 
Liepiņu un ārstu Rūdolfu Liepiņu). 
Filmās tiksimies arī ar Viju Cin-
gleri un Gunāru Kalēju. Uz filmu 
skatīšanos lūgums pieteikties līdz 
6. augustam, zvanot pa tālruni 
29492284. Būsim atbildīgi, 
ievērosim valstī noteiktos 
ierobežojumus un sociālo 
distancēšanos.
8. augustā 18.00 Zeltiņu 
estrādē grupas “Baltie lāči” 
koncertprogramma “Tirgus stās-
ti”. Ieeja 4,50 EUR, skolēniem, 
studentiem 2,50 EUR. Būsim 
atbildīgi, ievērosim valstī 
noteiktos ierobežojumus un 
sociālo distancēšanos.
8. augustā no 20.00 līdz 24.00 
Zeltiņu estrādē zaļumballē 
spēlēs grupa “Rolise”. 
Ieeja: 3,50 EUR. Būsim atbildīgi, 
ievērosim valstī noteiktos 
ierobežojumus un sociālo 
distancēšanos.
7.-8. augustā Draudzības 
sacensība - foto orientēšanās 
Zeltiņu pagastā “Kur zelts?” 
(vairāk: linktr.ee/zeltini).
8. augustā 10.00 Zeltiņu 
pagasta sporta un atpūtas 
parkā “Kristera kausa izcīņa 
pludmales volejbolā”, 
reģistrēšanās sacensībām no 
9.00 līdz 09.45.
9. augustā 13.00 
Dievkalpojums Zeltiņu kapsētā.
20. augustā 13.00 no Zeltiņu 
tautas nama bērni un jaunieši 
tiek aicināti doties ikgadējā 
ciemošanās braucienā uz 
dzīvnieku māju “Astes un Ūsas”, 
iepazīties ar Alūksnes Bānīša 
stacijas ekspozīciju, kā arī 
piedalīties galda kultūras 
nodarbībā burgeru kafejnīcā 
“Tvaiks x ogle”.  Pieteikšanās 
OBLIGĀTA līdz 17. augustam 
pa tālruni 29492284.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes “Ziemas krājumi ar 
vasaras smaržu”, “Kas? Kur? 
Kāpēc?”, “Iepazīsim dažādu 
tautu literatūru - franču 
literatūra”.
Zeltiņu vēstures krātuvē 
pastāvīgās ekspozīcijas 
“Ziemeļu zvaigzne” (veltīta 
Edgaram Liepiņam), “Nesenā 
pagātne”, “Novadnieku istaba”, 
“Mana skola Zeltiņos”, fotostāsts 
“Gadsimtu vējos šūpojoties”.
Ekskursijas uz bijušo PSRS 
kodolraķešu bāzi Zeltiņos gida 
pavadībā (lūgums pieteikties 
vismaz 2 dienas iepriekš pa 
tālruni 29492284).

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā




