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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Sāk vidi degradējošo būvju
nojaukšanu Alūksnes muižas
parka teritorijā
Marta nogalē tika uzsākti
darbi, lai muižas parka
teritorijā, Alūksnes pilsētas
centrā, nojauktu vidi
degradējošās būves.

Mierpilnas un
gaišas Lieldienas
ikvienā mājā!
Lai visiem laba
veselība un
sirsnība ģimenēs!

Šī gada janvārī Alūksnes novada domes Tautsaimniecības
komitejā tika sniegta detalizēta
informācija par sagatavoto
tehnisko dokumentāciju, kas
paredz pilsētas centrā esošās
muižas parka vēsturiskās ieejas
daļas atjaunošanu un apkārtējās
teritorijas labiekārtošanu.
Teritorijas attīstība ir paredzēta
vairākās kārtās, taču, lai plānotos
darbus varētu sākt, primāri
nepieciešams nojaukt vidi
degradējošās būves, kas atrodas
parka zonā Ojāra Vācieša ielas
malā, tajā skaitā nepabeigto
būvi, ko tautā dēvē par “Lujāna
drupām”.
Darbu veikšanas nodrošināšanai
stāvlaukumā Ojāra Vācieša ielā ir
izvietots žogs, kas norobežo daļu
laukuma - tas vajadzīgs darbu
veikšanai nepieciešamās tehnikas un aprīkojuma novietošanai.
Līdz ar to pašvaldība vērš
autovadītāju uzmanību uz to,
ka šis stāvlaukums autotransporta novietošanai būs mazāk
pieejams, un aicina izmantot
laukumus Skolas ielā vai pie
Alūksnes Kultūras centra. Jāteic,
ka nākotnē, kad pašreizējā
stāvlaukuma vietā plānots
uzbūvēt izziņas centra ēku, šajā
vietā nebūs laukuma ilgstošai

Alūksnes novada pašvaldība

Vairākus gadu desmitus Alūksnes muižas parka teritorijā pilsētas centrā atradušās nepabeigtās būves
atliekas nojauks, lai nākotnē varētu atjaunot parka vēsturiskās ieejas daļu un labiekārtot teritoriju
Evitas Aplokas foto
autotransporta novietošanai,
taču jaunu stāvlaukumu
paredzēts izbūvēt parka malā,
tuvāk Pils un Ojāra Vācieša ielu
krustojumam.
Tā kā darbus sākot, objekta teritorijā vēl bija sniegs,
demontāžu sākt nevarēja, tādēļ,
apsekojot objektu klātienē,
darbu izpildītāji primāri sāka ar

projektā paredzēto krūmu un
koku zāģēšanu. Nozāģētie koki
diametrā virs 20 cm tiek nodoti
pašvaldības aģentūrai “Spodra”.
Saskaņā ar iepirkuma
procedūras rezultātiem vidi
degradējošās būves nojauks SIA
“ATR”. To veikšanai Alūksnes
novada dome 25. februāra sēdē
piešķīra 88032 EUR ﬁnansējumu,

kas ietver gan nojaukšanas
darbu, gan arī nepieciešamās
būvuzraudzības nodrošināšanas
izmaksas.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicina pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisiju
locekļu kandidātus darbam Alūksnes novada
vēlēšanu iecirkņos
Alūksnes novada vēlēšanu
komisija saskaņā ar
Pašvaldības domes vēlēšanu
likumu aicina pieteikt
vēlēšanu iecirkņu komisijas
locekļu kandidātus darbam
Pašvaldību vēlēšanās
2021. gada 5. jūnijā.

• ne mazāk kā 10 vēlētājiem
(vēlētāju grupa);
• attiecīgās republikas pilsētas
vai novada vēlēšanu komisijas
loceklim.

locekļa kandidāta vārds, uzvārds,
personas kods, dzīvesvietas
adrese, tālruņa numurs, ziņas
par piedalīšanos vēlēšanu
gatavošanā un rīkošanā agrāk.

Par iecirkņa komisijas locekli var
pieteikt ikvienu vēlētāju:

Alūksnes novadā darbosies
19 vēlēšanu iecirkņi, katra
vēlēšanu iecirkņa darbības
nodrošināšanai ir nepieciešama
komisija ne vairāk kā 7 locekļu
sastāvā.
Vēlēšanu iecirkņu saraksts ir
pieejams Centrālās vēlēšanu
komisijas mājas lapā www.cvk.lv.

• kurš prot latviešu valodu;
• kuram ir vismaz vispārējā
vidējā izglītība;
• kurš vēlēšanās nav pieteikts
par deputāta kandidātu vai nav
pilnvarotā persona kandidātu
saraksta iesniegšanai;
• kurš nav Eiropas Parlamenta,
Saeimas, attiecīgās republikas
pilsētas domes vai novada
domes deputāts;
• kurš nav citas vēlēšanu
komisijas loceklis vai citas
iecirkņa komisijas loceklis.

Parakstot pieteikumu,
kandidāts apliecina, ka
piekrīt savu personas datu
apstrādei, apņemas pildīt
savus pienākumus, ievērojot
likumus, Centrālās vēlēšanu
komisijas instrukcijas, lēmumus
un rīkojumus, un nodrošinās
ﬁzisko personu datu aizsardzību
atbilstoši Fizisko personu datu
apstrādes likumam.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus
pārstāvjus iecirkņu komisijās ir:
• reģistrētajām politiskajām
partijām vai reģistrētu politisko
partiju apvienībām;

Ievilkt gaisu krūtīs pa īstam,
Lai plīst smiekli un pumpuri
Un saule starp mākoņiem
baltiem!
Palūgt no pūpola visu,
Ko palūgt drīkst –
Veselību un spēku,
Un ticību gada gaitai.
(A. Anitīna)

Pieteikumā norādāms komisijas

Pieteikums sagatavojams uz
veidlapas, kas ir atrodama
Centrālās vēlēšanu komisijas
mājas lapā www.cvk.lv.
Pieteikumi iesniedzami no
2021. gada 24. marta līdz

2021. gada 16. aprīlim:
1) klātienē Alūksnes novada
Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā
Dārza ielā 11, Alūksnē, ar norādi
“Vēlēšanu komisijai" (kastīte
iesniegumiem);
2) nosūtot pa pastu - “Vēlēšanu
komisijai”, Dārza ielā 11,
Alūksnē, Alūksnes novadā,
LV-4301;
3) elektroniski – parakstot ar
drošu elektronisko parakstu un
nosūtot uz e-pastu
aluksne@pakalpojumucentri.lv,
dome@aluksne.lv.
Kontaktinformācija:
Alūksnes novada Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja
Ilze Rubene
Tālrunis 2652 6652
nvk@aluksne.lv,
ilze.rubene@aluksne.lv

Lemj par
Torņa ielas
15 cietušās
kāpņu telpas
atjaunošanas
virzību
Alūksnes novada dome
25. marta sēdē pieņēma
lēmumu saistībā ar
daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Torņa ielā 15,
Alūksnē, gāzes sprādzienā
cietušās 5. kāpņu telpas
atjaunošanas virzību.
Minētās dzīvojamās mājas
cietušās daļas atjaunošanai SIA
“Alūksnes nami”
ir astoņas reizes veikusi
iepirkuma procedūras. Līdz
šim tās ir bijušas nesekmīgas.
Tiklīdz šogad SIA “Alūksnes
nami” izsludinātā iepirkuma procedūra noslēdzās
rezultatīvi, Alūksnes novada
pašvaldība vērsās Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā ar lūgumu
piešķirt šim mērķim valsts
budžeta līdzekļus.
Pašvaldība no ministrijas ir
saņēmusi uzdevumu
sagatavot un iesniegt tai
dokumentus, lai pretendētu
uz valsts budžeta ﬁnansējumu
no programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”.
Ņemot vērā minētās programmas nosacījumus,
tas varētu būt līdz 70% no
paredzamajām izmaksām,
tādēļ Alūksnes novada dome
25. marta sēdē nolēma
valsts atbalsta gadījumā
palielināt SIA “Alūksnes nami”
pamatkapitālu, ieguldot
50 370 EUR, lai nodrošinātu
mājas pārvaldniekam tūlītēji
pieejamus līdzekļus pilna
apjoma būvdarbu realizēšanai.
Evita Aploka

2.

Alūksnes Novada Vēstis

Pašvaldība rīko
izsoles
Alūksnes novada pašvaldība
20.04.2021. rīko nomas
tiesību izsoli piestātnēm, kas
atrodas Pilssalā, Alūksnē,
Alūksnes novadā – mutisku
izsoli ar augšupejošu soli.
Nomas izsoles noteikumi
publicēti www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa
tālruni 26141741. Nomas
izsoles sākumcena – 11 EUR
bez PVN mēnesī par vienu
piestātni. Izsoles solis 3 EUR.
Pieteikumu reģistrācija katru
darba dienu Dārza ielā 11,
Alūksnē, Alūksnes novada
Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz
16.04.2021. plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
13.04.2021. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – “Liedes”,
Annā, Annas pagastā, Alūksnes
novadā – mutisku trešo izsoli
ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma
pa tālruni 28686707. Trešās izsoles sākumcena – 17096 EUR.
Nodrošinājums – 1710 EUR,
kas ieskaitāms pašvaldības
kontā līdz 09.04.2021. Pieteikumu reģistrācija katru
darba dienu Dārza ielā 11,
Alūksnē, Alūksnes novada
Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz
09.04.2021. plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
27.04.2021. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – zemes
starpgabala “Viduči”, Annas
pagastā, Alūksnes novadā
– mutisku otro izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma
pa tālruni 22042791. Otrās
izsoles sākumcena – 4740 EUR.
Nodrošinājums – 474 EUR,
kas ieskaitāms pašvaldības
kontā līdz 23.04.2021. Pieteikumu reģistrācija katru
darba dienu Dārza ielā 11,
Alūksnē, Alūksnes novada
Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz
23.04.2021. plkst. 16.00.

Domes 25. marta sēdes lēmumi
Alūksnes novada domes
25. marta sēdē deputāti izskatīja 26 darba kārtības jautājumus.
Dome nolēma:
- nodot atsavināšanai Alūksnes
novada pašvaldības nekustamo
īpašumu “Jaunie Dienvidi”,
Jaunlaicenes pagastā, kas sastāv
no zemesgabala 0,1223 ha
platībā, par atsavināšanas veidu
nosakot pārdošanu izsolē.
Nosacītās cenas noteikšanu un
izsoles organizēšanu uzdots veikt
pašvaldības pašumu
atsavināšanas komisijai;
- nodot atsavināšanai Alūksnes
novada pašvaldības īpašumu –
neapbūvētu zemes starpgabalu
“Stiliņi 1”, Jaunlaicenes pagastā,
kas sastāv no zemesgabala
5,67 ha platībā, pārdodot to
atklātā izsolē noteiktam personu
lokam pievienošanai
pierobežas īpašumam. Nosacītās
cenas noteikšanu un atsavināšanu
uzdots veikt pašvaldības pašumu
atsavināšanas komisijai;
- nodot atsavināšanai
pašvaldības īpašumu –
neapbūvētu zemes
starpgabalu “Mežmalas”,
Jaunalūksnes pagastā, kas sastāv
no zemesgabala 6,55 ha platībā,
pārdodot to atklātā izsolē
noteiktam personu lokam
pievienošanai pierobežas
īpašumam. Nosacītās cenas
noteikšanu un atsavināšanu uzdots
veikt pašvaldības pašumu
atsavināšanas komisijai;
- nodot atsavināšanai
pašvaldības īpašumu –
neapbūvētu zemes
starpgabalu “Dienvidi 16”,
Jaunlaicenes pagastā, kas sastāv
no zemesgabala 2,01 ha platībā,
pārdodot to atklātā izsolē
noteiktam personu lokam
pievienošanai pierobežas
īpašumam. Nosacītās cenas
noteikšanu un atsavināšanu uzdots
veikt pašvaldības pašumu
atsavināšanas komisijai;
- nodot atsavināšanai
pašvaldības īpašumu –
neapbūvētu zemes starpgabalu
“Rāznas”, Jaunalūksnes pagastā,
kas sastāv no zemesgabala
5,08 ha platībā, pārdodot atklātā
izsolē noteiktam personu lokam
pievienošanai pierobežas
īpašumam. Nosacītās cenas
noteikšanu un atsavināšanu uzdots
veikt pašvaldības pašumu
atsavināšanas komisijai;
- atļaut ﬁziskai personai atmežot

Sēdes
Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu
komitejas sēde
14. aprīlī 10.00
Tautsaimniecības komitejas
sēde
19. aprīlī 10.00
Finanšu komitejas
sēde
22. aprīlī 10.00
Domes sēde

29. aprīlī 10.00

rkārtējās situācijas laikā
komiteju un domes sēdes
notiek videokonferences
re īmā. Ied īvotāji tām līd i
var sekot tiešraidē Alūksnes
novada pašvaldības mājas lapā
.aluksne.lv.

01.04.2021.

tās īpašumā esošu meža zemi
0,29 ha platībā;
- apstiprināt Alūksnes
sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības plānu. Ar plānu
lūdzam iepazīties pašvaldības
mājas lapas www.aluksne.lv
sadaļā Pašvaldība Dokumenti
Civilās aizsardzības plāns;
- apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 7 2021 “ rozījumi Alūksnes
novada domes 2021. gada
25. februāra saistošajos
noteikumos Nr.5 2021
“Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtība
Covid-19 izplatības negatīvās
ietekmes mazināšanai uz
saimniecisko darbību Alūksnes
novadā”. Saistošie noteikumi
publicēti šajā “Alūksnes Novada
Vēstu” numurā. Tie precizē normas
par de minimis atbalsta
piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojuma
piemērošanas gadījumā;
- apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 8 2021 “ rozījumi Alūksnes
novada domes 2014. gada
27. marta saistošajos noteikumos
Nr.7 2014 “Par materiālo atbalstu
iedzīvotājiem Alūksnes novadā””;
- apstiprināt atklāta projektu
konkursa “Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos” nolikumu. Konkurss
notiks Eiropas Savienības
struktūrfondu projekta “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”
ietvaros;
- izskatot Alūksnes novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieces Kristīnes Puķītes
iesniegumu par atbrīvošanu no
bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieka amata, atbrīvot viņu
2021. gada 31. martā no minētā
amata;
- izdarīt grozījumu Alūksnes
novada domes 25.02.2021.
lēmuma Nr. 51 “Par izglītības
iestāžu izdevumu noteikšanu
pašvaldību savstarpējos norēķinos”
2. punktā, aizstājot
2.3. apakšpunktā skaitli “203,64”
ar skaitli “193,46” un
2.4. apakšpunktā skaitli “193,46”
ar skaitli “203,64”. rozījumi
saistīti ar redakcionālu
neprecizitāti lēmuma tekstā;
- no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem” piešķirto
ﬁnansējumu pašvaldības izglītības
iestāžu pedagogu piemaksām par

individuālajām konsultācijām
103 166 EUR apmērā sadalīt,
ņemot vērā šādus nosacījumus:
1) sasummēt konkrētā
pedagoga likmes visās Alūksnes
novada vispārējās izglītības
iestādēs;
2) aprēķināt 10 konsultācijas
stundas nedēļā katram
pedagogam un atbalsta
personālam (bez direktora,
bibliotekāra, metodiķa, direktora
vietnieka) ar slodzi vairāk
nekā 0,5 likmes;
3) aprēķināt 5 konsultācijas
stundas nedēļā katram
pedagogam un atbalsta
personālam (bez direktora,
bibliotekāra, metodiķa, direktora
vietnieka) ar slodzi līdz 0,5 likmes
(ieskaitot);
4) 1. un 3. punktā aprēķinātās
stundas sadalīt starp novada
vispārējās izglītības iestādēm
proporcionāli pedagoga likmēm,
ja pedagogs nodarbināts
vairākās novada vispārējās
izglītības iestādēs;
5) ﬁnansējumu aprēķina,
piemērojot stundas tarifa likmi,
kas aprēķināta no pedagogu
darba samaksas noteikumos
noteiktās zemākās mēneša algas
likmes, un normatīvajos aktos
noteikto valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas likmes.
Apstiprināt valsts budžeta
ﬁnansējuma sadalījumu novada
pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu piemaksām par
individuālajām konsultācijām un to
izlietot līdz 2021. gada
30. aprīlim;
- valsts budžeta ﬁnansējumu
mācību literatūras un vai mācību
līdzekļu iegādei 2021. gadam
sadalīt proporcionāli skolēnu
skaitam pašvaldības izglītības
iestādēs uz 2020. gada
1. septembri. Apstiprināt
ﬁnansējuma sadali novada
pašvaldības izglītības iestādēm,
kas īsteno licencētas pirmsskolas
izglītības programmas, vispārējās
pamatizglītības programmas un
vispārējās vidējās izglītības
programmas;
- izdalīt no atsavināšanas
procesā iegūtajiem līdzekļiem
ﬁnansējumu 12 000,00 EUR Ernsta
lika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
internāta divu divistabu dzīvojamo
bloku kosmētiskajam remontam
un mēbeļu iegādei;
- izdalīt no atsavināšanas procesā
iegūtajiem līdzekļiem ﬁnansējumu
35 379,00 EUR Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra ēkas fasādes un
jumta atjaunošanas būvdarbiem
ēkai Dārza ielā 8A, Alūksnē;

- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 29.10.2020.
lēmumā Nr.280 “Par līdzekļu
izdalīšanu no atsavināšanas
procesā iegūtajiem līdzekļiem
Zeltiņu pagasta pārvaldei”,
lēmuma 1. punktā teksta daļu
“un elektroenerģijas pieslēguma
ierīkošanas būvprojekta izstrādei”
aizstāt ar teksta daļu aiz komata
“elektroenerģijas pieslēguma,
uzstādot kontrolskaitītāju,
ierīkošanai un tūrisma objekta
norāžu izgatavošanai”;
- ņemot vērā to, ka Mārkalnes pagasta pārvalde nodrošina īpašuma
“Pūcīte” siltumenerģijas apgādi,
apstiprināt maksu par Mārkalnes
pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju: ﬁziskām personām –
0,67 EUR m2 (maksa apliekama ar
pievienotās vērtības nodokli 12%
apmērā), juridiskām personām –
0,67 EUR m2 (maksa apliekama ar
pievienotās vērtības nodokli 21%
apmērā). Lēmums stājas spēkā
2021. gada 1. aprīlī;
- ar 2021. gada 1. aprīli izdarīt
grozījumus Alūksnes novada
domes 28.12.2020. lēmumā
Nr. 342 “Par amata vietām
un atlīdzību Alūksnes novada
pašvaldībā”. rozījumi saistīti ar
izmaiņām amatu sarakstā saskaņā
ar divu pašvaldības iestāžu
iesniegumiem;
- pie apstākļiem, ja Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija, pamatojoties
uz Ministru kabineta 2018. gada
17. jūlija noteikumiem
Nr. 421 “Kārtība, kādā veic
gadskārtējā valsts budžeta likumā
noteiktās apropriācijas izmaiņas
līdzekļus” piešķir līdzﬁnansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Torņa ielā 15, Alūksnē, 5. kāpņu
telpas (1. kārtas) atjaunošanai, ar
mērķi nodrošināt daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
pārvaldniekam tūlītēji
pieejamus līdzekļus, palielināt
SIA “AL KSNES NAMI”
pamatkapitālu, ieguldot
50 370 EUR. Minēto summu izdalīt
no pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem.
Pilnībā ar domes lēmumiem
aicinām iepa īties
.aluksne.lv sada ā
Pašvaldība/Par Alūksnes novada
domes darbu/ omes lēmumi.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

No 6. aprīļa izmaiņas
maršrutā Rīga Smiltene Alūksne
un Alūksne Kalncempji
Pasažieru ērtībām no
2021. gada 6. aprīļa
gaidāmas izmaiņas maršrutā
Nr.7906 Rīga Smiltene
Alūksne un Nr.5194
Alūksne Kalncempji.
Lai pasažieri pieturā "Līzespasts"
varētu paspēt pārsēsties no viena

autobusa citā, maršruta Nr.7906
Rīga–Smiltene–Alūksne reiss
Alūksnes autoostā katru dienu
tiks uzsākts plkst.17.50 (līdz šim
tika uzsākts plkst.17.55).
Savukārt maršruta Nr.5194
Alūksne–Kalncempji autobusi
turpmāk apstāsies arī pieturā

"Sudrabi".
Autotransporta direkcija aicina
iedzīvotājus izmantot sabiedriskā
transporta pakalpojumus un
paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku
par reisa pieprasījumu veido
pasažieriem izsniegtais biļešu

skaits. Par konstatētiem biļešu
tirdzniecības pārkāpumiem
pasažieri var ziņot mūsu
kontrolieriem jebkurā diennakts
laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa
tālruni 27776621.
Valsts SIA
Autotransporta direkcija

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums: Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu arhīva foto.
Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 7550 eksemplāri.

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

3.

Alūksnes Novada Vēstis

01.04.2021.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas numurs 90000018622
atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Alūksnes nami” VALDES LOCEK A amatu
Valdes locekļa pienākums ir vadīt un pārstāvēt
kapitālsabiedrību atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem,
pilnvarojuma līgumam un normatīvo aktu prasībām.
Kandidātam -ei izvirzāmās prasības
- atbilstība likuma “Par interešu kon ikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” prasībām;
- valsts valodas (vismaz C1 līmenis) un vismaz vienas
Eiropas Savienības oﬁciālās valodas zināšanas valdes
locekļa uzdevumu profesionālai izpildei
nepieciešamajā apjomā (angļu valodas zināšanas, tiks
uzskatītas par priekšrocību);
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā,
tiesību zinātnēs, inženierzinātnēs vai nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu
kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus
konkrētajā amatā;
- vismaz divu gadu pieredze līdzvērtīgā vadošā amatā
kapitālsabiedrības darbības jomā, vai vismaz divu gadu
pieredze līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina
kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas,
lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus
(pieredze kapitālsabiedrības vadošā amatā, kas darbojas
SIA “Alūksnes nami” komercdarbības jomā tiks uzskatīta
par priekšrocību);
- nevainojama reputācija;
- izpratne un zināšanas par kapitālsabiedrības darbības
(nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana)
jomu;
- izpratne un zināšanas par pašvaldības darbu kopumā,
par pašvaldības kapitālsabiedrību
darbību un to pārvaldi, t.sk. kapitālsabiedrības darbības
stratēģijas plānošanu un realizēšanu;
- izpratne un zināšanas par administratīvo un ﬁnanšu
vadību, pieredze iestādes ﬁnanšu līdzekļu plānošanā un
racionālā izmantošanā;
- pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu
realizēšanā;
- zināšanas un pieredze publisko iepirkumu
organizēšanā;
- labas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas
prasmes;
- teicamas iemaņas darbā ar datoru;
- B kategorijas autovadītāja apliecība

Nepieciešamās kompetences
- komandas vadīšana;
- stratēģiskais redzējums;
- plānošana un organizēšana;
- orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
- lēmumu pieņemšana un atbildība;
- pārmaiņu vadīšana

izaicinājumu risināšanai (ne vairāk kā divas A4 formāta
lapaspuses). Informācija par kapitālsabiedrību pieejama
www.aluksnesnami.lv;
- citu dokumentu kopijas, ko kandidāts uzskata par
nepieciešamu pievienot, kas apliecinātu izvirzīto prasību
izpildi.

Nominācijas procesā nevar piedalīties un par
kandidātu -i uz valdes locekļa amatu kļūt persona, uz
kuru attiecas Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta
ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi, kas liedz ieņemt
valdes locekļa amatu.
Kandidātam -ei jāiesniedz šādi
pieteikuma dokumenti:
- personīgi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu,
datētu, motivētu pieteikumu SIA “Alūksnes nami” valdes
locekļa kandidātu nominācijas procesam (izmantojot
nolikuma 1.pielikumā noteikto formu);
- dzīves gājuma aprakstu jeb CV (Curriculum Vitae),
kas sagatavots atbilstoši Europass CV standarta formai,
iekļaujot pašvērtējumu par datorprasmēm, informāciju par
B kategorijas autovadītāja apliecību un norādīt kontaktinformāciju par personām, no kurām Komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu (vismaz par pēdējo darba vietu);
- personīgi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu
apliecinājumu, ka uz kandidātu nav attiecināmi Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 37.panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi
(izmantojot nolikuma 2.pielikumā noteikto formu);
- izglītību apliecinoša dokumenta (diploma) kopiju (ja
izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno
Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam
Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam
atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
- valsts valodas prasmes apliecības kopija, atbilstoši
nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un
pakāpei (C1 līmenis) (izņemot personas, kuras
ieguvušas augstāko izglītību akreditētās programmās
latviešu valodā);
- redzējums par SIA “Alūksnes nami” darbības
organizēšanu un attīstības prioritātēm, ņemot vērā
kapitālsabiedrībai izvirzītos vispārējos stratēģiskos mērķus,
norādot svarīgākās darbības mērķu sasniegšanai un

Apmeklētāju pieņemšana aprīlī
Alūksnes novada pašvaldības vadības un deputātu pieņemšanas notiek attālināti. Ja nav norādīts deputāta
tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus IEPRIEKŠ, pirms deputāta noteiktā pieņemšanas laika, zvanīt Alūksnes
novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai
rakstīt uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto deputātu.

Pieteikuma dokumentus, ievietotus slēgtā aploksnē ar
norādi “Pieteikums SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa
amata kandidātu nominācijas procesam” var iesniegt
Alūksnes novada pašvaldībai:
- Alūksnes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, 1.stāvā
darba dienās (pirmdien 8.00-17.30, otrdien, trešdien,
ceturtdien 8.00-17.00, piektdien 8.00-16.30);
- nosūtot pa pastu uz adresi: Dārza iela 11, Alūksne,
Alūksnes novads, LV-4301;
Pieteikuma dokumentus var iesniegt elektroniska
dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot
uz elektroniskā pasta adresi: dome@aluksne.lv
vai izmantojot tiešsaistes formas, kas pieejamas Vienotajā
valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv
Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2021. gada
9. aprīļa plkst. 14.00
Ar izraudzīto kandidātu tiks slēgts pilnvarojuma līgums par
valdes locekļa pienākumu izpildi.
Mēneša atlīdzība no 1570 EUR līdz 2152 EUR pirms
nodokļu nomaksas.
Ar nominācijas procesa nolikumu, nominācijas komisijas
sastāvu un informācija par situāciju SIA “Alūksnes nami”,
tās stratēģiju (kopsavilkumu), mērķiem un izaicinājumiem
var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājas lapas
www.aluksne.lv sadaļā “Vakances”.
Kontaktpersona: Nominācijas komisijas priekšsēdētājs
Dzintars Adlers tālr. 29299933
Alūksnes novada pašvaldība, kā personas datu apstrādes
pārzinis, informē, ka pretendenta pieteikuma dokumentos
norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu
šīs pretendentu atlases norisi. Piesakoties konkursam uz
vakanto valdes locekļa amatu, kandidāts piekrīt savu
personas datu apstrādei konkursa mērķim – kandidātu
atlases nodrošināšanai.

Sociālo lietu pārvalde
jaunās telpās

Alūksnes novada pašvaldības vadības pieņemšanas laiki saskaņā ar pašvaldības nolikumu ir noteikti katra mēneša pirmā
un trešā pirmdiena no pulksten 15.30 līd 17.30, i pilddirektoram arī katra mēneša otrā un ceturtā piektdiena no
pulksten 8.00 līd 11.00.

Domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS 19. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS 19. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS 19. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Pašvaldības izpilddirektore Janīna U UNOVA 19. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
un 9. un 23. aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00
Saziņai ar pašvaldības vadību lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot Alūksnes novada Valsts un pašvaldības
vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai rakstīt uz
e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki aprīlī
Deputāts

Datums

Laiks

Vieta

Mārtiņš AU STKALNIETIS

27.04.2021.

Darba laikā

Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu
apkalpošanas centram

Verners KAL JS

23.04.2021.

15.00-16.00

Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu
apkalpošanas centram

Viola Aija KAPARŠMITE

20.04.2021.

10.00-11.00

Tālrunis 29166807

Maruta KAULI A

23.04.2021.

11.00-12.00

Tālrunis 64307141

Līga LAN RATE

Katru darba
dienu

10.00-17.00

Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu
apkalpošanas centram

Modris LAZDEKALNS

19.04.2021.

9.00-10.00

Tālrunis 29285514 vai e-pasts:
modris@almohardwood.com

Ainars MELDERS

29.04.2021.

9.00-10.00

Tālrunis 29339305

Druvis MUCENIEKS

14.04.2021.

9.00-10.00

Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu
apkalpošanas centram

Laimonis SĪPOLS

14.04.2021.

14.00-15.00

Tālrunis 26431206

Jānis SKULTE

14.04.2021.

Darba laikā

Tālrunis 29276883

Jānis ZELTI Š

27.04.2021.

9.00-12.00

Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu
apkalpošanas centram

Jana ZILKALNE

Katru darba
dienu

10.00-17.00

Tālrunis 29355400, e-pasts zeltavarti@gmail.com vai
sazinoties Facebook Messenger

Alūksnes novada
Sociālo lietu pārvalde
ir pārcēlusies uz savām
jaunajām telpām ēkā
Uzvaras ielā 1, Alūksnē.
Sakarā ar pārcelšanos,
pagaidām ar pārvaldes
darbiniekiem var sazināties
pa mobilajiem tālruņiem vai
e-pastā. Kontaktinformācija
pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv sadaļā
Pašvaldība Sociālās un citas
iestādes Alūksnes novada
Sociālo lietu pārvalde. Tā kā
ārkārtējās situācijas laikā iestāde
turpina pakalpojumu sniegšanu
attālināti, līdz 6. aprīlim
klienti aicināti savus
iesniegumus iemest pastkastītē
pie Sociālo lietu pārvaldes
līdzšinējās atrašanās vietas Lielā
Ezera ielā 11, Alūksnē.

ka Uzvaras ielā 1,
Alūksnē, pārbūvēta Sociālo
lietu pārvaldes un tās
struktūrvienību vajadzībām
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda projektā “Infrastruktūras
risinājumi deinstitucionalizācijas
īstenošanai Alūksnes novadā”,
izveidojot daudzfunkcionālu
sociālo pakalpojumu centru.
kā būs izvietots dienas aprūpes
centrs un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu centrs bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem,
dienas aprūpes centrs un
specializētās darbnīcas personām
ar garīga rakstura traucējumiem,
kā arī Alūksnes novada Sociālo
lietu pārvalde.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

4.

Alūksnes Novada Vēstis

Izglītības iestādēm
sadala līdzekļus
jaunā mācību satura
ieviešanai
Alūksnes novada domes
25. marta sēdē deputāti
pieņēma lēmumu par
pašvaldības budžeta
finansējuma sadali
novada pirmsskolas izglītības
iestādēm un skolu
pirmsskolas grupām, kā arī
vispārizglītojošām skolām,
lai turpinātu nodrošināt
pilnveidotā mācību satura
un pieejas ieviešanu novada
izglītības iestādēs.
40,9% no pašvaldības šī gada
pamatbudžeta izdevumiem ir
atvēlēti izglītībai. Lai gan budžeta
ieņēmumu samazinājuma dēļ
pašvaldībai šogad nācās atteikties no vairākām ﬁnansēšanas
programmām, izglītības nozarē
pašvaldība ir saglabājusi
iepriekšējos gados aizsākto
ﬁnansēšanas virzienu – piešķirot
līdzekļus bērnudārziem un
skolām pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai.
Novada pirmsskolas izglītības
iestādēm, kā arī vispārizglītojošo
skolu pirmsskolas grupām
pilnveidotā mācību satura un
pieejas ieviešanai pašvaldības
budžetā 2021. gadā piešķirti
18 000 EUR. Šis ﬁnansējums
saskaņā ar 25. martā pieņemto
domes lēmumu sadalīts
proporcionāli normētajam
izglītojamo skaitam uz
2021. gada 1. martu.
Novada vispārizglītojošajām
skolām pašvaldības šī gada

budžetā pilnveidotā mācību
satura un pieejas ieviešanai
paredzēts ﬁnansējums
55 000 EUR. Šos līdzekļus
saskaņā ar domes pieņemto
lēmumu skolām sadalīs
proporcionāli prognozētajam
normētajam skolēnu skaitam 1.,
2., 4., 5., 7., 8., 10. un
11. klasēs nākamajā mācību
gadā, piemērojot papildu koeﬁcientus - 1., 2., 4. un 5. klasei –
1, 7. un 8. klasei – 1,5, bet
10. un 11. klasei – 2.
Šie līdzekļi izglītības iestādēm
tiek piešķirti, lai tās pilnveidotā
mācību satura un pieejas
ieviešanai varētu iegādāties
mācību līdzekļus, informācijas
un komunikāciju tehnoloģijas,
uzskates materiālus, mācību
grāmatas, uzziņu literatūru,
spēles, materiālus nodarbībām
vai eksperimentiem, abonētu
mācību platformas un
iegādātos citu jaunā mācību
satura ieviešanai nepieciešamu
aprīkojumu un palīglīdzekļus.
Aizvadītajā gadā, ņemot vērā
to, ka Covid-19 pandēmijas
dēļ sākās attālinātais mācību
process, izglītības iestādes
par piešķirtajiem līdzekļiem
visvairāk iegādājušās dažādas
ierīces tieši attālināto mācību
nodrošināšanai.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes
25. marta sēdē deputāti
apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 8 2021 “ rozījumi
Alūksnes novada domes
2014. gada
27. marta saistošajos noteikumos Nr.7 2014 “Par materiālo
atbalstu iedzīvotājiem
Alūksnes novadā””.
Šie saistošie noteikumi sagatavoti kā Alūksnes novada
pašvaldības brīvprātīga iniciatīva
un paredz jaunu pašvaldības
materiālā atbalsta veidu
iedzīvotajiem - pabalstu politiski
represētām personām.
Šogad aprit 80 gadi kopš
1941. gada 14. jūnija
deportācijām, tādēļ pašvaldība
plāno šogad sniegt vienreizēju
pabalstu 100 EUR apmērā
tām 1941. gada 14. jūnijā
komunistiskā režīma politiski
represētajām personām, kuras
savu pamata dzīvesvietu ne
vēlāk kā no šī gada 1. janvāra ir
deklarējušas Alūksnes novadā.
Saistošie noteikumi pēc to
apstiprināšanas domes sēdē ir

Noslēgušies būvdarbi jaunajā
daudzfunkcionālajā sociālo
pakalpojumu centrā Alūksnē
Ir noslēgušies būvdarbi
ēkā Uzvaras ielā 1, Alūksnē,
kas veikti Eiropas Reģionālās
attīstības fonda projekta
“Infrastruktūras risinājumi
deinstitucionalizācijas
īstenošanai Alūksnes
novadā” (Nr.
9.3.1.1 19 I 048)
ietvaros.
Būvdarbu rezultātā veikta
telpu pārplānošana un pārbūve
sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu sniegšanai,
konstrukciju un ēkai
nepieciešamo attiecīgo
inženiertīklu daļu atjaunošana
un pārbūve, jumta seguma
nomaiņa, kā arī nodrošināti vides
pieejamības risinājumi personām
ar funkcionāliem traucējumiem,
tajā skaitā lifta izbūve.

nosūtīti uz Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministriju atzinuma saņemšanai.
Pozitīva atzinuma gadījumā tie
stāsies spēkā nākamajā dienā
pēc publikācijas pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Alūksnes
Novada Vēstis”.
Deputāts Verners Kalējs bija
iesniedzis priekšlikumu piešķirt
ikgadēju svētku pabalstu
100 EUR apmērā politiski
represētām personām un
nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem, atzīmējot Latvijas
Republikas proklamēšanas
gadadienu. Šajos saistošo noteikumu grozījumos tas netika
iekļauts, domes priekšsēdētājs
Arturs Dukulis šo priekšlikumu
nosūtījis izskatīšanai Sociālajā,
izglītības un kultūras komitejā,
lai diskutētu par pabalsta
piešķiršanas kārtību gan šajā
priekšlikumā minētajām, gan,
iespējams, vēl citu
grupu personām.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Projekta rezultātā ēkā atradīsies
daudzfunkcionālais sociālo
pakalpojumu centrs, kas ietvers
Alūksnes novada Sociālo lietu
pārvaldi, sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu
centru, specializētās darbnīcas
un dienas aprūpes centrus
bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem un personām ar
garīga rakstura traucējumiem.
Uz ēku Uzvaras ielā 1 ir
pārcēlies Dienas aprūpes centrs
“Saules stars”, kas līdz tam
atradās Jāņkalna ielā 18, birojs
“Aprūpe mājās”, kam mājvieta

bija Brūža ielā 1 un Alūksnes
novada Sociālo lietu pārvalde,
kas atradās Lielā
Ezera ielā 11.
Būvdarbus ēkā Uzvaras ielā
1 pēc SIA “SCO CENTRS”
izstrādātā būvprojekta veica
SIA “SANART”, būvuzraudzību
nodrošināja IK “ RE PILDS”.
Projektu vada Alūksnes novada
Sociālo lietu pārvaldes projektu
vadītāja Kristīne Lāce.
Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

URBACT projekta aktualitātes
Alūksnē
Alūksnes novada
pašvaldība turpina aktīvi
īstenot URBACT
programmas projektu
“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa
lejupslīdes pārvarēšana
mazajās pilsētās”. Līdz
šim ir ieguldīts darbs,
gatavojot mēru deklarāciju,
kā arī strādāts pie jaunā
uzsaukuma sagatavošanas.

Mēru deklarācija

Pabalsts
1941. gada 14. jūnijā
represētajiem

01.04.2021.

Projekta “Augoša pilsēta:
Ilgtermiņa lejupslīdes
pārvarēšana mazajās pilsētās”
(“Re-grow Cit : Tackling Long
Term Decline in Smaller
Cities”) ietvaros Alūksnes
novada domes priekšsēdētājs
Arturs Dukulis parakstīja mēru
deklarāciju, par kuru vienojās
visas astoņas projektā iesaistītās
Eiropas pilsētas: Altena (Vācija),
Idrjia (Slovēnija), Igoumenitsa
( rieķija), Manresa (Spānija),
Melga o (Portugāle), N rb tor
(Ungārija), Isernia (Itālija) un
Alūksne.
Deklarācijas pamatā ir astoņu
mazo Eiropas pilsētu iniciatīva,
kuras mērķis ir apmainīties
ar zināšanām un veidiem, kā
cīnīties ar ilgtermiņa lejupslīdi.
Deklarācijas mērķis ir kļūt
par balsi mazajām un vidēja
izmēra pilsētām Eiropā, kā arī
atvērt Re-grow cit tīklu citām
mazām pilsētām, kuras piedzīvo
ilgtermiņa lejupslīdi, veicinot
labās prakses apmaiņu, lai
celtu kapacitāti un piedāvātu
savstarpēju atbalstu, nodrošinot
resursus cīņā ar lejupslīdi. Ar
mēru deklarācijas pilno versiju
varat iepazīties
www.aluksne.lv sadaļā Projekti
pie attiecīgā projekta apraksta.
Darbs pie pilsētas mēru
deklarācijas, kas adresēta Eiropas augstākajām institūcijām,
aizsākās 2020. gada janvārī
N rb torā, kur to izstrādāja
darba grupa. Tajā piedalījās
arī pārstāvji no Alūksnes no-

vada pašvaldības – domes
priekšsēdētāja vietnieks Aivars
Fomins, uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra Saldābola un
Sociālo lietu pārvaldes projektu
vadītāja Kristīne Lāce.

POP-UP pavasara
uzsaukums
Līdz ar pavasara un aktīvās
tūrisma sezonas atsākšanos
Alūksnes novada pašvaldība
aicina iesaistīties un kopīgi
iedzīvināt pilsētu ar POP-UP
metodes palīdzību. Ikviens - gan
privātpersona, gan juridiska
persona var pieteikt savu ideju
projektā, aizpildot pieteikuma

anketu līdz 16. aprīlim. Anketu
atradīsiet pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv.
No pašvaldības puses sniegsim konsultācijas, palīdzēsim
atrast telpas un atbalstīsim ar
mārketinga aktivitātēm.
Atgādinām, ka POP-UP ir uz
nenoteiktu laiku izveidots veikals,
kafejnīca, ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas vieta vai kāds
cits biznesa veids, kura mērķis ir
ieinteresēt klientus vai pārbaudīt
biznesa idejas dzīvotspēju.
Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Piešķir līdzekļus pagastu
infrastruktūras un vides kvalitātes
uzlabošanas projektiem
Alūksnes novada domes
25. marta sēdē deputāti
pieņēma lēmumu
par finansējuma piešķiršanu
Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību
infrastruktūras un vides
kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammai
2021. gadam un lēmumu
par līdzekļu sadalījumu
konkrētiem pagastu pārvalžu
projektiem.
Ministru kabinets ar
2021. gada 28. janvāra
rīkojumu Nr. 54 “Par
ﬁnansējuma sadalījumu
pašvaldībām Covid-19
izraisītās krīzes pārvarēšanas
un seku novēršanas pasākumu
īstenošanai” Alūksnes novada
pašvaldībai piešķīra
153 013 EUR. Šis ﬁnansējums
piešķirts kā vienreizēja papildu
dotācija pašvaldībām, kurām
izlīdzinātie ieņēmumi ir vismaz
par 10% zemāki salīdzinājumā
ar vidējiem izlīdzinātiem
ieņēmumiem valstī un bezdarba
līmenis ir augstāks par vidējo
valstī.
No piešķirtās summas
25. marta sēdē deputāti izdalīja
87 500 EUR Alūksnes novada
pagastu teritoriālo vienību

infrastruktūras un vides kvalitātes
uzlabošanas mērķprogrammai
2021. gadam. Savukārt atlikušais
ﬁnansējums - 65 513 EUR
novirzīts uz pašvaldības budžeta
līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem.
Tāpat 25. marta sēdē nolēma
atbalstīt piecu pagastu pārvalžu
infrastruktūras un vides kvalitātes
uzlabošanas projektus.
Annas pagasta pārvaldes
projekts “Apkures sistēmas
uzlabošana Annas kultūras
namā” atbalstīts ar indikatīvo
summu līdz 6 000 EUR. Plānots
izveidot autonomu granulu
apkures sistēmu, aprīkojot esošo
malkas apkures katlu ar granulu
degli un automātiku. Rezultātā
būs optimizētas apkures
sistēmas apkalpošanas izmaksas un nodrošināta vienmērīga
temperatūra kultūras namā.
Liepnas pagasta
pārvaldes projektam “Alekseja
rāvīša Liepnas pamatskolas
teritorijas labiekārtošana” un
vieglās automašīnas piekabes
ar tentu iegādei paredzēta
kopējā indikatīvā summa līdz
20 396 EUR. Piekabe pārvaldei
nepieciešama dažādu
instrumentu, darbarīku

pārvadāšanai, pašdarbības
kolektīvu inventāra un
aprīkojuma nogādāšanai
uz pasākuma vietām u.c.
vajadzībām. Skolas teritorijas labiekārtošanā paredzēts
nomainīt segumu gājēju
celiņam uz pamatskolu.
Zeltiņu pagasta pārvaldes
projektam “Pašvaldības
autoceļa Krastiņi-Krūmiņi
seguma atjaunošana” piešķirta
indikatīvā summa līdz 40 000
EUR. Piešķirto līdzekļu apjoms
tiks precizēts pēc iepirkuma
procedūras pabeigšanas.
Alsviķu pagasta pārvaldes
projekti “Publiskās teritorijas ielu
apgaismojuma izbūve ciemā
Aizupītes, Alsviķu pagastā,
Alūksnes novadā” un “Alsviķu
brīvdabas estrādes deju grīdas
remonts” atbalstīti ar kopējo
summu 20 000 EUR.
Savukārt Pededzes pagasta
pārvaldei atļauts 2020. gadā
piešķirto līdzekļu atlikumu –
2613 EUR izlietot projektam
“Pededzes tautas nama lielās
zāles sienu krāsošana”.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Izbūvēs ielu
apgaismojumu Aizupīšu
ciemā
Ar Alsviķu pagasta
pārvaldei piešķirtajiem
Alūksnes novada pašvaldības
pagastu teritoriālo vienību
infrastruktūras un vides
kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammas līdzekļiem,
kā arī ar pašvaldības
aģentūras “Spodra”
līdzekļiem tiks izbūvēts ielu
apgaismojums Aizupīšu
ciemā Alsviķu pagastā.
Šī gada 15. februārī noslēdzās
Alsviķu pagasta pārvaldes rīkotā
tirgus izpētes procedūra par
publiskās teritorijas ielu
apgaismojuma izbūvi Aizupītēs.
Tirgus izpētes rezultātā
pagasta pārvaldes iepirkumu
komisija, pieaicinot pašvaldības
aģentūras “Spodra” direktoru,
pieņēma lēmumu slēgt līgumu
ar SIA “MARITEC” par darbu
veikšanu. To kopējā līgumcena
ir 21413,91 EUR ar PVN. Par
projekta realizāciju līgumus ar
uzņēmēju slēgs Alsviķu
pagasta pārvalde un
PA “Spodra”, sadalot līgumcenu
proporcionāli uzstādāmo
apgaismojuma balstu skaitam.
2020. gadā SIA “Alūksnes
energoceltnieks” izstrādājis
tehnisko shēmu. Realizējot to,
izbūvēs publiskās teritorijas
ielu apgaismojumu un uzstādīs
14 apgaismojuma balstus.
Tehniskās shēmas izstrādes laikā
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projektētājs un Alsviķu pagasta
pārvaldes atbildīgie darbinieki
tikās ar Aizupīšu ciemā esošo
nekustamo īpašumu īpašniekiem,
iedzīvotājiem, un vienojās par
publiskā apgaismojuma balstu izvietojumu funkcionāli
svarīgākajās vietās. Apgaismojuma balsti būs aprīkoti ar
jaunās paaudzes ekonomiskiem
gaismekļiem saskaņā ar projektā
norādīto tehnisko speciﬁkāciju,
kas izstrādāta, ņemot vērā zaļā
publiskā iepirkuma prasības un
kritērijus ielu apgaismojuma
aprīkojumam.
Daļu projekta - 11 apgaismojuma balstu izbūvi un projekta autoruzraudzību ﬁnansēs
no Alsviķu pagasta pārvaldei
piešķirtajiem Alūksnes novada
pagastu teritoriālo vienību
infrastruktūras un vides kvalitātes
uzlabošanas mērķprogrammas
2018.-2022. gadam budžeta
līdzekļiem. Publiskā ielu
apgaismojuma izbūvei būs
novirzīti 16825,22 EUR, projekta
autoruzraudzībai - 240,79 EUR.
Daļu projekta - 3 apgaismojuma
balstu izbūvi Alūksnes pilsētas
teritorijā Ziemeru ielas posmā no
Rīgas ielas līdz krustojumam uz
Aizupīšu ciemu, ﬁnansēs no
PA “Spodra” līdzekļiem par
summu 4588,69 EUR ar PVN.
Saskaņā ar noslēgto būvdarbu
līgumu būvdarbi uzņēmējam

jāuzsāk 01.06.2021. un
jāpabeidz, nododot objektu
ekspluatācijā un saņemot
būvvaldes akceptu, līdz
30.10.2021.
Alsviķu pagasta pārvalde
informē Aizupīšu ciema
iedzīvotājus, ka šajā pašā laikā
tiks izbūvēts AS “Sadales tīkls”
investīciju objekts “0,4 kV EPL
pārbūve pie TP-1506, Aizupītes,
Alsviķu pagasts, Alūksnes
novads”, kura ietvaros tiks
demontētas esošās 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas un izbūvētas
jaunas kabeļu elektrolīnijas.
Alsviķu pagasta pārvalde
lūdz Aizupīšu iedzīvotājus būt
saprotošiem par neērtībām, kas
būs būvdarbu procesā. Jauna
publiskās teritorijas ielu apgaismojuma izbūve Aizupīšu ciemā
ir iedzīvotāju un pašvaldības
ilgi gaidīts projekts un tas būs
ilgtermiņa ieguldījums ciema
publiskās teritorijas uzlabošanā.
Lai pagasta pārvaldei,
PA “Spodra”, uzņēmējam
un iedzīvotājiem savstarpēji
komunicējot un sadarbojoties, izdodas veiksmīgi realizēt
projektu.
Ingrīda Snied e,
Alsvi u pagasta pārvaldes
vadītāja

Alsviķu vasaras
brīvdabas estrādei
būs jauna deju grīda
andrīz 10 gadus
veiksmīgi izmantojām
2010. gadā ekspluatācijā
nodoto Alsviķu vasaras
brīvdabas estrādes deju
grīdu. 2019. gada vasaras
periodā pēdējie atpūtas
vakari estrādē jau
notika uz ielāpiem klātas
deju virsmas.
Jau tad sapratām, ka būs
nepieciešams mainīt deju grīdas
segumu un mērķtiecīgi sākām
plānot tam ﬁnansējumu.
2020. gadu, kas aizritēja
bez īpašiem notikumiem
valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas dēļ, izmantojām,
konsultējoties gan ar pašvaldības
speciālistiem, gan ar būvniekiem
par iespējamo grīdas remonta
variantu un meklējot plānotajam
ﬁnansējumam efektīvāko
risinājumu.
Plānojot Alsviķu pagasta
kultūras nama 2021. gada
budžetu un saņemot 2020. gada
neizmantoto budžeta atlikumu,
iespēju robežās paredzējām
ﬁnansējumu estrādes deju
grīdas remontam. Marta sākumā
pagasta pārvalde rīkoja
tirgus izpētes procedūru “Alsviķu
vasaras brīvdabas estrādes deju
grīdas remonts”. Izvērtējot
iesniegtos piedāvājumus,
iepirkuma komisija pieņēma
lēmumu slēgt līgumu ar

SIA “PAMATI” par estrādes deju
grīdas remontu par kopēju
līgumcenu 24080,48 EUR
ar PVN.
Projekta realizācijai paredzēts
izmantot Alsviķu pagasta kultūras
nama un Alsviķu pagasta
pārvaldes ieplānoto ﬁnansējumu,
kā arī 2933,99 EUR izmantot no
Alūksnes novada pašvaldības
piešķirtajiem pagastu teritoriālo
vienību infrastruktūras un
vides kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammas līdzekļiem.
Alsviķu pagasta pārvalde šī gada
18. martā noslēdza līgumu,
kurā paredzēts, ka remontdarbi
uzņēmējam jāpabeidz līdz
25. maijam. Veiksmi un
savstarpēju saprašanos
uzņēmējam un pagasta pārvaldei
šī projekta realizēšanā
Cerot uz epidemioloģiskās
situācijas uzlabošanos un
ierobežojumu mīkstināšanu
valstī, 5. jūnijā aicināsim
interesentus iemēģināt jauno
Alsviķu vasaras brīvdabas
estrādes deju grīdu, baudīt
deju mūziku un svinēt estrādes
jubileju. Pacietību, izturību
un dzīvesprieku visiem un
uz tikšanos Alsviķu vasaras
brīvdabas estrādē
arina amane,
Alsvi u pagasta kultūras nama
vadītāja

Pededzes tautas nama
lielajā zālē nomainīts
grīdas segums
Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību
infrastruktūras un vides
kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammas ietvaros
Pededzes pagasta pārvalde
īstenoja projektu “Pededzes
tautas nama lielās zāles
grīdas seguma nomaiņa”.
Pededzes tautas namā lielās
zāles parketa dēlīšu segums
nebija mainīts kopš nama
uzcelšanas brīža. rīdas segumā
ekspluatācijas laikā radušies
mehāniski bojājumi, bojātais
hidroizolācijas slānis veicinājis
koka elementu trupi. rīdas
segums bija kļuvis nelīdzens.
Tā kā Pededzes tautas nams

kļuvis par iecienītu atpūtas,
izklaides, nodarbību un tikšanās
vietu, pašdarbības kolektīvu
mēģinājumu, sarīkojumu un
kocertēšanas vietu, grīdas
seguma nomaiņa tika izvirzīta
par prioritāti.
Izsludinātajā iepirkuma
procedūrā tika noskaidrots darbu
veicējs – SIA “Sporta halle”, kas
veica vecās grīdas demontāžu,
koka lāgu nomaiņu un ieklāja
jaunu segumu - oša grīdas dēļus.
Pededzes tautas nama lielās
zāles grīdas seguma nomaiņas
izmaksas ir 16624 EUR ar PVN.
aiga Vītola,
Peded es pagasta pārvaldes
vadītāja
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Restaurēs sienas
dekoratīvo apdari
Fortepiano istabā
Valsts kultūrkapitāla fonds
2021. gada 1. kultūras
projektu konkursā Kultūras
mantojuma nozarē Alūksnes
muzejam piešķīris 3500 EUR
projekta “Alūksnes Jaunās
pils Fortepiano istabas
austrumu sienas dekoratīvās
apdares restaurācija un
daļēja rekonstrukcija”
realizācijai.
Kopš 2020. gada sākuma
Alūksnes Jaunajā pilī pārrobežu
sadarbības programmas
Nr. LV-RU-008 “630 verstis pilnas
sajūtām Sajūtu verstis” ietvaros notiek pils divu pirmā stāva
telpu - Fortepiano istabas un
rģeļu istabas - griestu un sienu
oriģinālās apdares atsegšana un
konservācija. Darbus veic
Bauskas rajona Rundāles pagasta
unāra rīnfelda individuālais
restaurācijas uzņēmumus
“ROKAJS”. Atbildīgā restauratore
- vecmeistare Zinaida rīnfelde.
Jau 2014. gadā arhitektoniski
mākslinieciskās izpētes darbu
laikā konstatēts, ka Fortepiano
istabas austrumu siena savulaik
gandrīz pilnībā bijusi demontēta,
saglabājot vien nelielu sienas
fragmentu kaktā pie dienvidu
sienas un tāpat arī kaktā pie
ziemeļu sienas, bet augšējā
stāva slodzes uzņemšanai zem
pārseguma demontētās sienas
vietā iebūvēta apjomīga, uz
saglabātajiem oriģinālās sienas
fragmentiem balstīta, pasija .
Pārbūves darbi veikti laikā,
kad Alūksnes Jaunajā pilī
saimniekoja 7. Siguldas kājnieku
pulks, un siena demontēta, lai
pulka vajadzībām izveidotu
plašāku svētku zāli. Vēlākos
gados siena uzmūrēta no jauna,
taču plānāka, ne sākotnējā
biezumā. Durvju aila uz Svētku
zāli no jauna būvētajā sienā
izveidota citviet, novirzot to no
anﬁlādes ass.
Vienlaikus ar griestu un sienu
oriģinālās apdares atsegšanas
darbiem Fortepiano istabā
veikta arī atsevišķu sekundāri
iebūvēto konstrukciju demontāža
- nojauktas savulaik izbūvētās
šahtas telpas dienvidaustrumu
kaktā, un pie ziemeļu sienas.
Tāpat demontēts uz oriģinālās
grīdas vēlāk ieklātais parkets.
Demontējot šahtu Fortepiano
telpas dienvidaustrumu kaktā,
atklāti sienas gleznojuma
fragmenti. Pēc attīrīšanas no
pārkrāsojumiem kļuvis redzams,
ka daļēji saglabājies ir arī
austrumu sienas griestu ieloces oriģinālais dekoratīvais
krāsojums. Savukārt demontējot
uz oriģinālās grīdas vēlāk
uzklāto parketu, bija iespējams
precīzi noteikt durvju vēsturisko
atrašanās vietu, kā arī savulaik
demontētās oriģinālās sienas
biezumu.
Informācija, kas iegūta,
demontējot sekundāri ieklāto
parketu, ļāva atjaunot telpas
savulaik pārbūvēto austrumu
sienu vēsturiskajā apjomā, uz pils
telpu anﬁlādes ass centrējot arī
atjaunoto durvju ailu.
No pārkrāsojumiem attīrītās
sienas sniedz pilnīgu priekšstatu
par to, kāda kopumā bijusi
oriģinālā telpas apdare. an
telpas dienvidu, gan rietumu

siena ir līdzīgi rotāta - oriģinālajā
gleznojumā kaktos attēloti iluzori
pilastri ar joniskiem kapiteļiem,
sienas apakšdaļā tumšs cokols.
Ap durvīm gleznoti ar vāzēm
vainagoti portiki, virs katra portika vērojamas divu spārnotu grifu
ﬁgūras. Pēc šahtas demontāžas
uz oriģinālā austrumu sienas
fragmenta atsegtais gleznojums
liecina par to, ka arī telpas austrumu siena savulaik bijusi līdzīgi
dekorēta.
Telpas dienvidu un rietumu sienā
atsegtie gleznojumi saglabājušies
ar salīdzinoši nelieliem zudumiem. Tos paredzēts restaurēt
pārrobežu sadarbības programmas projekta “630 verstis pilnas
sajūtām Sajūtu verstis” ietvaros.
Savukārt, lai panāktu telpas
vienotu kompozīciju, Valsts
kultūrkapitāla fonda atbalstītā
projekta laikā tiks veikta Fortepiano istabas austrumu sienas
sākotnējā gleznojuma daļēja
rekonstrukcija. To iecerēts
panākt, kopējot rietumu sienas
zīmējumu un ieklājot pamattoņus
zīmējuma sadalītajos sienas
laukumos. Nav plānota
visa oriģinālā gleznojuma
pārgleznošana.
Tāpat tiks veikta arī austrumu
sienas griestu ielocē atklātā
gleznojuma oriģinālo laukumu
restaurācija un gleznojuma
restaurācija, kas pēc šahtas
demontāžas tika atsegts uz austrumu sienas oriģinālā fragmenta
telpas dienvidaustrumu kaktā.
Projekta īstenošana sākta martā,
to paredzēts realizēt 5 mēnešu
laikā. Mākslinieciskās apdares
restaurāciju un rekonstrukciju
veic monumentālās glezniecības
restauratore - vecmeistare Zinaida rīnfelde. Projekta vadītāja
ir Alūksnes muzeja direktores
vietniece Elīna Birzniece.
Pasija griestu balsts u sienām
vai kolonām.
An lāde telpu plānojuma prin
cips, kurā u vienas ass tiek i vie
totas telpas, durvju ailes un arkas
ar mēr i radīt perspektīvu. āds
telpu plānojums ir repre entatīva
rakstura un parasti atrodams
vēsturiskās celtnēs.
Elīna ir niece,
Alūksnes mu eja direktores
vietniece

ortepiano telpas austrumu siena
pirms darbu u sākšanas

ortepiano telpas austrumu siena
pēc vēsturiskā plānojuma un
apjoma atjaunošanas
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Mārkalni rotās svētku laikā
lai plānotu, kā sakopt
apkārtējo vidi, ko uzlabot, kā
svinēt svētkus attālināti.

Pandēmijas laiks ieviesis
pārmaiņas ikviena dzīvē.
Arī pagastu pārvaldēs un
kultūras iestādēs. Mārkalnes
pagastā vairāk laiku veltām,

Kopīgi radās ideja par pagasta
karogu izgatavošanu, kurus
izlikt pie apgaismes stabiem
uz svētkiem, tādēļ domājām,
kādiem tiem jābūt. Mārkalnes
vēstures krātuves pārzinātāja
Daina ailāne ieteica izmantot
fragmentu no tautiskās jostas,
kas kādreiz austa pēc pasūtījuma
Mārkalnei un iesvētīta kopā
ar skolas karogu. Veidotāju
pamatdoma bijusi rakstos ieaust
Mārkalnes “kalnus”, ezerus,
zaļās birzis, krustakmeņus,
cilvēku nerimstošo darbu un

dzīves takas, kas ved pie dabas.
Mākslinieks intars Čerbikovs
radīja unikālu karoga maketu, lai
tāds būtu tikai mūsu pagastam.
Jau Lieldienās iedzīvotājiem būs
iespēja pirmo reizi tos ieraudzīt.
Tas būs svētku sveiciens, kuru
papildinās arī Lieldienu zaķi.
“Lieldieniņa gaiša nāca,
Sauli nesa azotē.
Nu tās zelta kamolītis
Pret vasaru ritināja.”
Lai pavasara saules siltums un
dabas atmodas prieks sniedz
labu noskaņojumu, veselību,
enerģiju jauniem darbiem un
ticību labajam
ārkalnes pagasta pārvalde

Taps jauna
arheoloģijas ekspozīcija
Valsts kultūrkapitāla fonds
2021. gada Muzeju
nozares attīstības programmā
Alūksnes muzejam piešķīris
18 000 EUR projekta
“Livonijas ordeņa pils
Alūksnē arheoloģijas
ekspozīcijas “Zemē apraktā
sāks”” realizācijai.
Nozīmīga Alūksnes novada
kultūrvēsturiskā mantojuma
daļa ir arheoloģijas pieminekļi
un arheoloģiskajos
izrakumos atrastās vēstures
liecības. Ievērojamākais
arheoloģijas piemineklis Alūksnē
ir Livonijas ordeņa pils (valsts
aizsardzības Nr.157), kas ir arī
valsts nozīmes arheoloģijas
piemineklis Alūksnes pilsdrupas
(valsts aizsardzības Nr.2665).
Alūksnes novada pašvaldība,
apzinoties šī kultūrvēsturiskā
mantojuma nozīmīgumu, jau
vairāku gadu garumā veic
mērķtiecīgus Alūksnes pilsdrupu izpētes, saglabāšanas
un atjaunošanas darbus, kas
nākotnē nodrošinās kvalitatīvu
un autentisku vēsturisko Alūksnes
pilsdrupu mūru saglabāšanu,
kā arī iepazīstinās sabiedrību ar
Alūksnei un apkārtējai teritorijai
raksturīgo un neatkārtojamo
kultūrtelpu.
2011., 2014.-2016., 2018.,
2019. gadā vairākās Livonijas
ordeņa pils vietās - pils Ziemeļu
priekšpils daļā, galvenās pils
Ziemeļrietumu daļā, apaļajā
Dienvidu tornī, kā arī Dienvidu
priekšpilī - veikti arheoloģiskās
izpētes darbi.
Nozīmīgi, ka arheoloģisko
izrakumu laikā iegūti vairāk
nekā 5000 arheoloģiskie
atradumi, kas nonākuši
Alūksnes muzeja krājumā.
ruvešos un citos kultūrslāņos
atrastas daudzveidīgas
liecības: būvdetaļas, monētas,
sprādzes, metāla apkalumu
fragmenti, zirglietas, spēļu
metamie kauliņi, pogas, baltmāla
pīpes kāta fragmenti, granātu
fragmenti, lodes, kramenīcas
krami, nažu fragmenti, arbaleta
uzmavas bultas gali, mucu krāni,
atslēgas, piekaramās slēdzenes,
uzpirksteņi, svečturi, rotas.
Starp atradumiem ir arī
Latvijas arheoloģiskajā
materiālā izcili un reti
sastopami priekšmeti, piemēram,
rijas "lielgabalu" jeb lielais vara
šiliņš, Tartu bīskapijas feniņš,

raga taures apkalumi, karavīra
lāde un tās saturs, relikvija
ar Svētā Jura attēlu u.c.
senlietas. Pateicoties
arheoloģisko izrakumu
apjomam un regularitātei,
atklāti nozīmīgi fakti un liecības
par viduslaiku un jauno laiku
vēstures periodiem, kas apkopoti arheologu pētījumos un
atskaitēs, un papildina Alūksnes
muzeja krājumu un pētniecības
materiālu.
Lai nodrošinātu jaunatklāto,
daudzveidīgo arheoloģiskās
izpētes rezultātu un
muzeja arheoloģijas
kolekcijas pieejamību
sabiedrībai, Alūksnes muzejs
kā aktualitāti un
nepieciešamību izvirzīja
Livonijas ordeņa pils arheoloģijas
ekspozīcijas izveidi.
Ekspozīcija ļaus ieskatīties
laikā, kad Livonijas ordeņa pils
Alūksnē bija nozīmīgs pierobežas
aizsargpostenis un šī reģiona
lielākā sāls krātuve, kā arī vēstīs
par dažādu varu, sabiedrības
slāņu un kultūru mijiedarbību un
līdzāspastāvēšanu, akcentējot
vietējo iedzīvotāju lomu
iekarotāju politikā.
Lai apmeklētājiem radītu
plašāku priekšstatu un interesi par pils vēsturisko un
stratēģisko nozīmi, kā arī tās
lomu sabiedrībā viduslaiku un
jauno laiku periodā, ekspozīcijas
saturu paredzēts atspoguļot
politikas, karošanas, sadzīves,
būvniecības, amatniecības un
tirdzniecības jomās. Kopumā
šajā ekspozīcijā plānots eksponēt
vairāk nekā 200 senlietas.
Rūpējoties par arheoloģisko
priekšmetu saglabātību un
eksponēšanas iespējām topošajā
ekspozīcijā, Alūksnes muzejs ar
Alūksnes novada pašvaldības
un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu ir radis iespēju
konservēt 30 arheoloģiskos
priekšmetus. Konservācijai
atlasīto senlietu izvēli noteica
to unikalitāte, saglabātības
pakāpe un nozīmīgā loma katras
ekspozīcijas tematiskās daļas
vēstījuma akcentēšanā.
Savukārt, lai radītu priekšstatu
par arheoloģisko darbu
intensitāti un iegūto atradumu
apjomu, ekspozīcijā iekļauta arī
sadaļa par arheoloģisko darbu
norisi, vērtīgākajiem atradumiem
un kultūrslāni.
Lai nodrošinātu mūsdienu

muzeju daudzveidīgās auditorijas intereses, liela nozīme
ekspozīcijā paredzēta gan
oriģinālajām senlietām un
aprakstiem par to pielietojumu, gan arī interakcijai, kas
ļaus apmeklētājiem radoši
iesaistīties satura izzināšanā
un sajust dinamiku, skatoties
projekciju, liekot puzli, zīmējot ar
cirkuli, darbojoties ar dažādām
seno priekšmetu replikām,
iejūtoties pils iedzīvotāja tēlā
un fotografējoties aiz stikla
sienas. Lai apmeklētāji varētu
iegūt padziļinātu informāciju
par Livonijas ordeņa pils vēsturi
un arheoloģisko izrakumu
gaitu un rezultātiem, ekspozīcijā
plānota arī digitāla projekcija,
kuras saturu papildinās arheologu stāstījums. Šīs ekspozīcijas
sadaļa būs pieejama arī Alūksnes
muzeja mājaslapā
www.aluksnespils.lv.
paši nozīmīga šī ekspozīcija
alūksniešiem un tās viesiem
būs brīdī, kad apmeklētājiem
durvis vērs atjaunotais Livonijas
ordeņa pils priekšpils Dienvidu
tornis, kas ir vienīgais no senās
viduslaiku pils astoņiem torņiem,
kas būtiskā vēsturiskā apjomā ir
saglabājies līdz mūsdienām. Pēc
Dienvidu torņa apmeklējuma
un vizuāla priekšstata gūšanas
par tā apjomiem un funkcijām,
nozīmīgs būs Alūksnes muzeja
arheoloģijas ekspozīcijas
apmeklējums, kur varēs iegūt
papildu informāciju par
Livonijas ordeņa pils vēsturi
un arheoloģiskajos izrakumos
iegūtajām senlietām.
Tā kā Alūksne ir kļuvusi par
pieprasītu tūrisma galamērķi, arī
Alūksnes muzejam mērķtiecīgi
jāpiedalās tūrisma piedāvājuma
veidošanā un jānodrošina
kvalitatīva, padziļināta, saistoša
informācija par nozīmīgiem
kultūrvēstures objektiem,
akcentējot to unikalitāti.
Ekspozīciju plānots atvērt
2021. gada 12. novembrī un
eksponēt turpmākos 7 gadus.
Arheoloģijas ekspozīcijas
tehniskā projekta autore
dizainere Madara PilipaMatisone. Projekta vadītāja ir
Alūksnes muzeja direktores
vietniece Elīna Birzniece.
Elīna ir niece,
Alūksnes mu eja direktores
vietniece
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6 2021

Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā
APS IP IN I ar Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumu Nr. 35 (protokols Nr. 4, 8. punkts)
I doti saskaņā ar inistru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 Noteikumi par tird niecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tird niecības
organi ēšanas kārtība 9. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. ielu tirdzniecības vietas
Alūksnes novada administratīvajā
teritorijā;
1.2. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
1.3. kārtību, kādā tiek izsniegta
pašvaldības atļauja tirdzniecībai
publiskās vietās;
1.4. nosacījumus pašvaldības
izsniegtās ielu tirdzniecības vai
tirdzniecības organizatora atļaujas apturēšanai uz laiku;
1.5. kārtību, kādā tiek piešķirts
tirgus statuss;
1.6. nosacījumus pašvaldības
izsniegtās ielu tirdzniecības vai
tirdzniecības organizatora atļaujas apturēšanai uz laiku;
1.7. tirdzniecības dalībnieka un
tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai.
2. Šie noteikumi ir saistoši ikvienai ﬁziskai vai juridiskai personai
visā Alūksnes novada administratīvajā teritorijā, kura vēlas
saņemt pašvaldības saskaņojumu
pastāvīgai ielu tirdzniecības vietu
iekārtošanai publiskās vietās,
atļauju ielu tirdzniecībai, ielu
tirdzniecības organizēšanai vai
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, kā arī vēlas
izveidot tirgu.
3. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar
pašvaldības izsniegtu rakstisku
atļauju.
II. Ielu tirdzniecības vietas
4. Alūksnes novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šādas
ielu tirdzniecības vietas:
4.1. Alsviķu pagastā:
4.1.1. “Kultūras namā” kadastra
Nr. 3642 006 0391 (pielikums
Nr.1);
4.1.2. “Iebrauktuvē pie Vīteru mājas” kadastra. Nr. 36420090356
(pielikums Nr.2);
4.2. Annas pagastā:
4.2.1. “Ezeriņos”, kadastra
Nr.3644 004 0072 (laukums
pirms kapsētas “Ezeriņi”) (pielikums Nr. 3);
4.2.2. “Smiltīs”, kadastra Nr.
3644 004 0316 (laukums pie Annas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas) (pielikums Nr. 4);
4.2.3. “Ates dzirnavās”, kadastra
Nr. 3644 003 0192 un kadastra
Nr. 3644 003 0193 (stāvlaukums)
(pielikums Nr. 5);
4.3. Ilzenes pagastā: “Ceļš “Jaunozoli – Zīles”” (stāvlaukums),
kadastra Nr. 3652 005 0278
(pielikums Nr. 6);
4.4. Jaunalūksnes pagastā:
4.4.1. “Bejas skolā”, Bejā, kadastra Nr. 3656 010 0214 (pielikums
Nr. 7);
4.4.2. “Dainās”, kadastra Nr.
3656 010 0211 (pielikums Nr. 8);
4.4.3. “Dālderos”, kadastra Nr.
3656 003 0080 (pielikums Nr. 9);
4.5. Jaunannas pagastā: “Liepzaros”, Jaunannā, kadastra Nr.3658
002 0077 (pielikums Nr. 10);
4.6. Jaunlaicenes pagastā:
“Jaunlaicenes parkā”, kadastra
Nr. 3660 002 0255 un 3660 002
0256 (pielikums Nr. 11);
4.7. Kalncempju pagastā:
4.7.1. “Cempjos 2”, kadastra Nr.
3664 004 0216 (pielikums Nr.
12);
4.7.2. “Cempjos 4”, kadastra Nr.
3664 004 0215 (pielikums Nr.
13);
4.8. Liepnas pagastā: “Pagasta
zemē”, kadastra Nr. 3668 010
0525 (pielikums Nr. 14);

4.9. Malienas pagastā: “Brencos”,
kadastra Nr. 3672 002 0094
(pielikums Nr. 15);
4.10. Mālupes pagastā: “Austriņos”, kadastra Nr. 3674 002
0146 (pielikums Nr. 16);
4.11. Mārkalnes pagastā: “Lakstīgalās”, kadastra Nr. 3676 005
0203 (pielikums Nr. 17);
4.12. Pededzes pagastā:
4.12.1. “Krustcelēs”, kadastra
Nr. 3680 007 0215 (laukums pie
Pededzes tautas nama) (pielikums
Nr. 18);
4.12.2. “Eglainē 7”, kadastra Nr.
3680 009 0084 (Kūdupes kapsētā) (pielikums Nr. 19);
4.12.3. “Mihailovā”, kadastra
Nr. 3680 004 0131 ( uršu ciema
estrādē) (pielikums Nr. 20);
4.12.4. “Stāvlaukumā”, kadastra
Nr. 3680 007 0214 (pielikums
Nr. 21);
4.13. Veclaicenes pagastā: “Centrā”, kadastra Nr. 3688 003 0134
(pielikums Nr. 22);
4.14. Zeltiņu pagastā:
4.14.1. “Estrādē”, kadastra Nr.
3694 002 0336 (pielikums Nr.
23);
4.14.2. “Medņukalnos”, kadastra
Nr. 3694 001 0006 (pielikums
Nr. 24);
4.14.3. “Meldros”, kadastra
Nr.3694 002 0110 (pielikums Nr.
25);
4.15. Ziemera pagastā: “Tīksmēs”, Māriņkalnā, kadastra Nr.
3696 005 0266 (pielikums Nr.
26);
4.16. Alūksnes pilsētā:
4.16.1. Vēsturiskā centra zonā
(pielikums Nr. 27);
4.16.2. Centrālā zonā (pielikums
Nr. 27);
4.16.3. Parku zonā (pielikums
Nr. 27);
4.16.4. Alūksnes Bānīša stacijas
kvartāla zonā (pielikums Nr. 27).
5. Ielu tirdzniecība vai ielu tirdzniecības organizēšana publiska
pasākuma laikā Alūksnes novada
teritorijā uz pašvaldības autoceļa (ielas) braucamās daļas, ja
publiska pasākuma organizators
nav Alūksnes novada pašvaldība, var notikt divas reizes gadā:
vienu reizi pavasarī un vienu reizi
rudenī.
6. Pārējos gadījumos ielu tirdzniecība vai ielu tirdzniecības
organizēšana uz pašvaldības
autoceļa (ielas) braucamās daļas
ir aizliegta.
7. Papildus šo noteikumu 4. punktā noteiktajām ielu tirdzniecības
vietām, ielu tirdzniecības vietas
īslaicīgai preču pārdošanai kultūras, sporta vai reliģisku svētku
vai citu publisku pasākumu laikā
nosaka Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisija (turpmāk – Licencēšanas komisija).
8. Pašvaldības administratīvajā
teritorijā ielu tirdzniecība nav
pieļaujama:
8.1. uz ietvēm gar kultūras
iestāžu, valsts iestāžu, dievnamu,
pirmsskolas izglītības un mācību
iestāžu fasādēm un žogiem, izņemot publisku pasākumu laikā;
8.2. pieminekļu un piemiņas vietu
teritorijās;
8.3. vietās, kas aizsedz stacionārus reklāmas objektus.
III. Tirdzniecības vietās
realizējamo pre u grupas
9. Šajos noteikumos noteiktajā
kārtībā, noteiktajās tirdzniecības
vietās tirdzniecības dalībniekiem:
9.1. juridiskajām un ﬁziskajām
personām, izņemot tās ﬁziskās
personas, kurām atbilstoši nodok-

ļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē
saimnieciskā darbība, ir atļauts
pārdot jebkura veida pārtikas un
nepārtikas preces;
9.2. ﬁziskajām personām, kurām
nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, atļauts pārdot 2010. gada
12. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”
7. punktā noteiktās preču grupas.
10. Publisku pasākumu laikā saskaņā ar pasākuma organizatora
ieceri un pasākuma norises raksturu, izņemot pasākumus, kuru
norises mērķauditorija ir bērni
un jaunieši, ir atļauta alkoholisko
dzērienu tirdzniecība patērēšanai
uz vietas, bet ne ilgāk par pasākuma norises laiku.
11. Realizējamo preču grupas
Alūksnes pilsētas Vēsturiskā centra zonā, Parku zonā un Alūksnes
Bānīša stacijas kvartāla zonā:
11.1. saldējums;
11.2. grieztie ziedi, zari, no tiem
gatavotie oristikas izstrādājumi;
11.3. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi un mākslas
priekšmeti;
11.4. preses izdevumi un grāmatas;
11.5. pašu ražotas pārtikas preces
un bezalkoholiskie dzērieni;
11.6. savvaļas augļi, ogas, rieksti,
sēnes;
11.7. alkoholiskie dzērieni pasākumu laikā, ja iekļaujas pasākuma koncepcijā;
11.8. rūpnieciski ražoti suvenīri ar
Alūksnes vai Latvijas tematiku;
11.9. karstās uzkodas no specializētajām iekārtām (piemēram,
miltu, dārzeņu vai gaļas izstrādājumi);
11.10. piepūšamās un cita veida
atrakcijas.
12. Alūksnes novada pagastu
teritorijās un Alūksnes pilsētas
Centra zonā realizējamo preču
grupas netiek ierobežotas.
IV. Tirdzniecības atļauju
izsniegšanas kārtība
13. Pašvaldība izsniedz šādas atļaujas realizējamo preču grupām
ielu tirdzniecībai publiskās vietās:
13.1. pastāvīgai ielu tirdzniecībai
publiskās vietās;
13.2. īslaicīgai ielu tirdzniecībai
(t.i. ielu tirdzniecība vienā vietā
vai adresē, kas paredzēta ne
vairāk kā 3 dienas pēc kārtas,
tirdzniecībai kalendārajā gadā
nepārsniedzot 24 dienas), tajā
skaitā kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu publisku pasākumu norises laikā un vietā;
13.3. ielu tirdzniecībai no pārvietojamiem mazumtirdzniecības
punktiem;
13.4. ielu tirdzniecības organizēšanai;
13.5. sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai publiskā
vietā.
14. Atļaujas pastāvīgai ielu tirdzniecībai publiskā vietā saņemšanai persona Alūksnes novada
pašvaldībā iesniedz iesniegumu
(pielikums Nr. 28):
14.1. norāda Ministru kabineta
2010. gada 12. maija noteikumu
Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 15.punktā
norādīto informāciju;
14.1.1. vietas krāsainu fotoﬁksāciju bez tirdzniecības vietas
izvietojuma;

14.1.2. objekta novietni inženiertīklu situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā mērogā
1:250 vai 1:500 (A4 formātā) ar
izmēriem un piesaistēm;
14.1.3. detalizētu dizaina
risinājumu;
14.1.4. objekta vizualizāciju vides
kontekstā;
14.1.5. ja tirdzniecība tiek veikta
tikai no mehāniskā transportlīdzekļa bez papildu tirdzniecības
vietas iekārtojuma ārpus transportlīdzekļa vai tirdzniecības vieta
netiek speciāli iekārtota, iesniedz
transportlīdzekļa izvietojumu
robežu plānā mērogā 1:100 vai
1:250 ar izmēriem un piesaistēm.
15. Atļaujas īslaicīgai ielu tirdzniecībai publiskā vietā saņemšanai persona Alūksnes novada
pašvaldībā iesniedz iesniegumu
(pielikums Nr. 29), kurā norāda
Ministru kabineta 2010. gada
12. maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību
un tirdzniecības organizēšanas
kārtību” 15.punktā norādīto
informāciju;
16. Atļaujas ielu tirdzniecībai no
pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem saņemšanai persona Alūksnes novada pašvaldībā
iesniedz iesniegumu (pielikums
Nr. 30), kurā norāda Ministru
kabineta 2010. gada 12. maija
noteikumu Nr.440 “Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”
15.punktā norādīto informāciju.
17. Atļaujas ielu tirdzniecības
organizēšanai saņemšanai persona Alūksnes novada pašvaldībā
iesniedz iesniegumu (pielikums
Nr. 31), kurā norāda Ministru
kabineta 2010. gada 12. maija
noteikumu Nr.440 “Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”
19.punktā norādīto informāciju.
18. Ja ielu tirdzniecība tiek
organizēta pašvaldības īpašumā
vai tiesiskajā valdījumā esošajā
nekustamajā īpašumā un tirdzniecības organizators nav pašvaldība, nodevu par katru pieteikto
tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam, maksā tirdzniecības
organizators.
19. Tirdzniecības organizators
ir tiesīgs noteikt tirdzniecības
dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, kuras apmērs nedrīkst
pārsniegt pašvaldības nodevu
par tirdzniecību publiskās vietās
divkāršā apmērā.
20. Sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība
tiek veikta publiskās vietās ar
piesaisti pastāvīgajai tirdzniecības vietai un nav attiecināma uz
citiem ielu tirdzniecības veidiem
un teritorijām, kurām piešķirts
tirgus statuss.
21. Piesaiste pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanas vietai pastāv gadījumā, kad sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniedzējs pastāvīgajā vietā un publiskajā vietā ir
viena un tā pati persona, kā arī
pastāvīgo vietu un publiskā vietā
plānoto sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanas vietu
nešķir zemesgabals vai teritorija,
kas atrodas ielas sarkano līniju
robežās.
22. Atļaujas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

saņemšanai persona Alūksnes
novada pašvaldībā iesniedz:
22.1. iesniegumu (pielikums Nr.
32) un norāda Ministru kabineta
2010. gada 12. maija noteikumu
Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 15. punktā
norādīto informāciju;
22.2. vietas krāsainu fotoﬁksāciju
bez tirdzniecības vietas izvietojuma;
22.3. objekta novietni inženiertīklu situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā mērogā
1:250 vai 1:500 (A4 formātā) ar
izmēriem un piesaistēm;
22.4. detalizētu dizaina risinājumu;
22.5. objekta vizualizāciju vides
kontekstā.
23. Ja tiek iesniegts iesniegums
par sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanas darbības termiņa pagarināšanu viena
mēneša laikā, pirms atļaujā
norādītā darbības termiņa beigām, šo noteikumu 22. punktā
minētie dokumenti nav jāiesniedz
atkārtoti, ja:
23.1. nav mainījusies faktiskā
situācija;
23.2. nav beidzies attiecīgo
institūciju izsniegtais saskaņojuma
termiņš;
23.3. darbība norisinās nepārtraukti.
24. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju pastāvīgai ielu tirdzniecībai,
ielu tirdzniecībai no pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem, ielu tirdzniecības organizēšanai vai sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai pieņem
Licencēšanas komisija.
25. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt
atļauju īslaicīgai ielu tirdzniecībai
Alūksnes novada pagasta pārvalžu teritorijā pieņem attiecīgā
Alūksnes novada pašvaldības
pagasta pārvalde, bet Alūksnes
pilsētā – Licencēšanas komisija.
26. Licencēšanas komisija vai
attiecīgā Alūksnes novada pašvaldības pagasta pārvalde izskata
iesniegumu (pielikums Nr. 28, 29,
30, 31 un 32) un nepieciešamos
dokumentus tirdzniecības atļaujas
saņemšanai, pieņem lēmumu
un pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā izsniedz rakstisku
atļauju.
27. Tirdzniecības atļauju izsniedz
uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk
kā uz 1 (vienu) gadu.
28. Tirdzniecības atļauju izsniedz
pēc pašvaldības nodevas par
tirdzniecību publiskās vietās
samaksas, kas ir samaksājama
saskaņā ar Alūksnes novada
domes 2018. gada 27. septembra
saistošajiem noteikumiem
Nr. 13 2018 “Par pašvaldības
nodevām Alūksnes novadā”.
29. Vienas ielu tirdzniecības
maksimālais izmērs (izņemot ielu
tirdzniecību no pārvietojamiem
mazumtirdzniecības punktiem)
tiek noteikts 3 3 metri.
V. Tirgus statusa piešķiršanas
kārtība
30. Lai saņemtu pašvaldības
saskaņojumu jauna tirgus izveidošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā, persona iesniedz
pašvaldībā:
30.1. iesniegumu, norādot
ﬁziskās personas vārdu, uzvārdu
un personas kodu, vai juridiskās
personas nosaukumu, nodokļu

8.
Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Alsviķu pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā
“Kultūras nams” kadastra Nr. 36420060391

Alūksnes Novada Vēstis

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 5

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 6

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Alsviķu pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā
“Iebrauktuve pie Vīteru mājas” kadastra Nr. 36420090356

Pielikums Nr. 3

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Annas pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Ezeriņi”
kadastra Nr. 36440040072

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Annas pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Ates
dzirnavas” kadastra Nr. 36440030192 un kadastra Nr. 36440030193

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Ilzenes pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā
“Ceļš “Jaunozoli-Zīles”” (stāvlaukums) kadastra Nr. 36520050278

01.04.2021.
Pielikums Nr. 9

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Jaunalūksnes pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā
“Dālderi” kadastra Nr. 36560030080

Pielikums Nr. 10

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Jaunannas pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā
“Liepzari” kadastra Nr. 36580020077

Pielikums Nr. 7

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Jaunalūksnes pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā
“Bejas skola” kadastra Nr. 36560100214

Pielikums Nr.11

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Jaunlaicenes pagasta ielu tirdzniecības vieta “Jaunlaicenes parks”
kadastra Nr. 36600020255 un kadastra Nr. 36600020256

Pielikums Nr. 4

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Annas pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā “Smiltis”
kadastra Nr. 36440040316

Pielikums Nr. 8

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Jaunalūksnes pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā
“Dainas” kadastra Nr. 36560100211

Pielikums Nr. 12

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Kalncempju pagasta ielu tirdzniecības vieta “Cempji 2”
kadastra Nr. 36640040216

01.04.2021.
Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Kalncempju pagasta ielu tirdzniecības vieta “Cempji 4”
kadastra Nr. 36640040215

Pielikums Nr. 13

Pielikums Nr. 17

Pielikums Nr. 14

Pielikums Nr. 18

Pielikums Nr. 15

Pielikums Nr. 19

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Liepnas pagasta ielu tirdzniecības vieta “Pagasta zeme”
kadastra Nr. 36680100525

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Malienas pagasta ielu tirdzniecības vieta “Brenci”
kadastra Nr. 36720020094

Pielikums Nr. 16

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Mālupes pagasta ielu tirdzniecības vieta “Austriņi”
kadastra Nr. 36740020146

9.

Alūksnes Novada Vēstis
Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Mārkalnes pagasta ielu tirdzniecības
vieta “Lakstīgalas” kadastra Nr. 36760050203

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Pededzes pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā
“Krustceles” kadastra Nr. 36800070215

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Pededzes pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā
“Eglaine 7” kadastra Nr. 36800090084

Pielikums Nr. 20

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Pededzes pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā
“Mihailova” kadastra Nr. 36800040131

Pielikums Nr. 21

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Pededzes pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā īpašumā
“Stāvlaukums” kadastra Nr. 36800070214

Pielikums Nr. 22

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Veclaicenes pagasta ielu tirdzniecības vieta
nekustamajā īpašumā “Centrs” kadastra Nr. 36880030134

Pielikums Nr. 26

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Ziemera pagasta ielu tirdzniecības vieta nekustamajā
īpašumā “Tīksmes” kadastra Nr. 36940020110

Pielikums Nr. 27
Alūksnes novada domes 25.02.2021. Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Ielu tirdzniecības zonas Alūksnes pilsētā

10.
maksātāja reģistrācijas numuru,
adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;
30.2. zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
30.3. tirgus plānu ar tirdzniecības
vietu izvietojumu;
30.4. izstrādātus tirgus noteikumus.
31. Persona normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu.
32. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus
projektā paredzētie izveidošanas
un iekārtošanas darbi, Alūksnes
novada dome pieņem lēmumu
par tirgus statusa piešķiršanu
jaunizveidotajam tirgum.
33. Tirgus pārvaldītājam ir pienākums iesniegt Alūksnes novada
domei apstiprināšanai plānotās
izmaiņas tirgus noteikumos.
VI. Nosacījumi pašvaldības
izsniegtās ielu tirdzniecības
vai tirdzniecības organizatora
atļaujas apturēšanai uz laiku
34. Licencēšanas komisija un
pagasta pārvalde atbilstoši savai
kompetencei, var pieprasīt, lai
tirdzniecības veicējs pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto darbības
vietu uz laiku, par to informējot
ielu tirdzniecības atļaujas izsniedzēju, šādos gadījumos:
34.1. sakarā ar pašvaldībā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts,
ēkas fasādes remonts, ietves un
ielas seguma remonts u.c.);
34.2. sakarā ar paredzētajiem
publiskajiem pasākumiem;
34.3. ja tas nepieciešams pašvaldības projektu realizācijai;
34.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai.
35. Apturot tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas
darbību, iekasētā pašvaldības
nodeva netiek atmaksāta.
VII. Tirdzniecības dalībnieka
un tirdzniecības
organizatora pienākumi
kārtības nodrošināšanai
36. Tirdzniecības dalībnieks ir
atbildīgs:
36.1. par tirdzniecības noteikumu
ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā;
36.2. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;
36.3. par saskaņotās tirdzniecības
vietas izvietojuma un platības
ievērošanu;
36.4. par saskaņotās tirdzniecības
vietas vizuālā risinājuma ievērošanu;
36.5. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietā un 1,5 m rādiusā ap tirdzniecības vietu un šajos noteikumos
noteiktajos gadījumos atkritumu
urnu izvietošanu;
36.6. par speciālo iekārtu un
Pielikums Nr. 23

Alūksnes Novada Vēstis
objektu, kas tiek izmantoti
tirdzniecības veikšanai, atbilstību
Latvijas Republikas normatīvo
aktu prasībām;
36.7. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, uzturēšanu kārtībā,
tīrībā un bez bojājumiem, kā arī
iekārtu un objektu, kas zaudējuši
savu funkcionālo nozīmi, novākšanu;
36.8. par kārtības uzturēšanu
tirdzniecības laikā un sakopšanu
pēc tirdzniecības beigšanas tirdzniecības vietā.
37. Tirdzniecības organizators ir
atbildīgs:
37.1. par saskaņoto tirdzniecības
vietu skaita un platības patvaļīgu
nepalielināšanu;
37.2. par saskaņoto tirdzniecības vietu izvietojuma un platības
ievērošanu;
37.3. par saskaņotā tirdzniecības
vietu vizuālā risinājuma nodrošināšanu;
37.4. par tīrības un kārtības
nodrošināšanu ielu tirdzniecības
vietās 1,5 m rādiusā ap tirdzniecības vietām un atkritumu urnu
izvietošanu, un teritorijas sakopšanu pēc darba beigšanas;
37.5. par bezmaksas tualešu
pieejamību apmeklētājiem, ja
tirdzniecība ir ilgāka par 2 (divām)
stundām, uzstādot pārvietojamās
sabiedriskās tualetes, kas iekļaujas apkārtējās vides kontekstā un
nodrošinot to apkopi tirdzniecības
laikā.
38. Tirdzniecības organizatoram
un tirdzniecības dalībniekam
aizliegts:
38.1. bojāt zālājus, zālienus,
apstādījumus un ielas ietvju
segumu;
38.2. traucēt tuvumā esošo
kultūras iestāžu, vispārizglītojošo
mācību iestāžu un pirmsskolas
izglītības iestāžu darbu, kā arī
apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu
izmantošanu;
38.3. pārdot dzērienus stikla
iepakojumā tirdzniecībai publisko
pasākumu laikā;
38.4. aizsegt stacionāru reklāmas
objektu;
38.5. neatļautās vietās izvietot
slēgtas teltis, noliktavas, nojumes
ar nolaižamām sienām vai cita
veida norobežojošas konstrukcijas;
38.6. veikt ielu tirdzniecību ārpus
ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujā
noteiktās vietas un laika, kā arī
realizēt preču grupas, kuras nav
norādītas saņemtajā atļaujā;
38.7. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu;
38.8. izmantot auto transportlīdzekļus tirdzniecības zonā,
izņemot iebraukšanai un izbraukšanai, lai pievestu vai aizvestu
preci.
39. Pastāvīgai ielu tirdzniecības
vietai jāatbilst šādām prasībām:

Alūksnes novada domes 25.02.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
Zeltiņu pagasta ielu tirdzniecības vieta
nekustamajā īpašumā “Estrāde”
kadastra Nr. 36940020336

Pielikums Nr. 24

39.1. jāparedz vietas raksturīgajai
arhitektūrai un videi, konkrētas pilsētvides zonas apbūves
raksturam un mērogam atbilstošs
dizaina risinājums, nav pieļaujama plēves un zemas kvalitātes
materiālu izmantošana;
39.2. nav pieļaujama interjera
(iekštelpu) mēbeļu izmantošana;
39.3. visiem ielu tirdzniecības
vietas elementiem jābūt stilistiski
vienotiem;
39.4. nav pieļaujamas konstrukcijas ar saplaisājušu, atslāņojušos
krāsu, koroziju;
39.5. tirdzniecības iekārtām jābūt
mobilām, viegli pārvietojamām,
nav pieļaujamas pastāvīgas
būves;
39.6. karsto uzkodu un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecības
vietās jāparedz atkritumu urnas.
40. Pastāvīgai ielu tirdzniecības
vietai Kultūras pieminekļu teritorijā un to aizsargjoslā jāievēro
šādas papildus prasības:
40.1. tirdzniecības aprīkojumā
izmantojami latviskajās tradīcijās
veidoti stilizēti dizaina risinājumi,
piemēram, pūralādes, rati, salokāmi galdiņi, ažūri statīvi koka
konstrukcijās (molberti);
40.2. izmantojami kvalitatīvi dabiskie materiāli, piemēram, koks
ar atklātu koka tekstūru, klūgu
pinumi, metālkalumi, lins vai to
kvalitatīva imitācija;
40.3. pieļaujami tikai vieglas
konstrukcijas saulessargi lietussargi neitrālā, ar apkārtējo
pilsētvidi saderīgā tonī;
40.4. reklāmu uz saulessargiem
lietussargiem pieļaujams izvietot
30 cm platā joslā saulessarga
lietussarga apakšējā malā;
40.5. nav pieļaujama interjera
(iekštelpu) mēbeļu izmantošana;
40.6. nav pieļaujamas konstrukcijas ar saplaisājušu, atslāņojušos
krāsu, koroziju.
41. Sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanas vietai
jāatbilst šādām prasībām:
41.1. jāparedz apkārtējās vides,
arhitektūrai, konkrētas pilsētvides zonas apbūves raksturam
un mērogam atbilstošs dizaina
risinājums;
41.2. būve, nojume vai cita konstrukcija nedrīkst būt augstāka par
pieguļošās ēkas 1. stāva līmeni.
41.3. teritorijas norobežojums
ar dekoratīviem elementiem vai
stikla barjerām atļauts tikai līdz
maksimālajam augstumam
1,20 m;
41.4. visiem elementiem jābūt
stilistiski vienotiem;
41.5. izvietojums nedrīkst traucēt
gājēju plūsmu un satiksmi, nepieciešamības gadījumā, izveidojot
atdalošo joslu;
41.6. aizliegta ar realizējamo
produkciju nesaistītas reklāmas
izvietošana;
41.7. jānodrošina bezmaksas
tualetes pieejamība apmeklētājiem, nepieciešamības gadījumā
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uzstādot pārvietojamās sabiedriskās tualetes;
41.8. aizliegts bojāt zālājus, zālienus, apstādījumus un ielas ietvju
segumu;
41.9. noformējumā jāiekļauj
apzaļumošanas, gaismas un
labiekārtojuma elementi atbilstoši
gadalaikam.
I . Administratīvā atbildība
par noteikumu neievērošanu
un noteikumu izpildes
kontrole
42. Par tirdzniecības noteikumu
pārkāpumiem personas saucamas
pie likumā paredzētās atbildības.
Kontroli par noteikumu izpildi
veic Alūksnes novada pašvaldības
policija.
43. Par šo noteikumu pārkāpumiem, kas nav paredzēti
42. punktā, piemēro šādu administratīvo sodu - par 36.-41.
punkta prasību neievērošanu
piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu ﬁziskām personām – līdz
3 naudas soda vienībām, juridiskām personām – līdz 14 naudas
soda vienībām.
44. Administratīvā pārkāpuma
procesu par noteikumu neievērošanu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic
Alūksnes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma
lietu izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
45. Administratīvā soda samaksāšana neatbrīvo noteikumu
pārkāpēju no noteikumu izpildes,
kā arī no nodarīto zaudējumu
atlīdzināšanas, saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
. Administratīvo aktu
apstrīdēšana un
pārsūdzēšana
46. Licencēšanas komisijas un
pagasta pārvaldes izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību
persona var apstrīdēt Alūksnes
novada domē.
47. Alūksnes novada domes
pieņemto lēmumu par apstrīdēto
administratīvo aktu vai faktisko
rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
I. Noslēguma jautājums
48. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Alūksnes novada
domes 2011. gada 24. marta
saistošie noteikumi Nr. 9 2011
“Par tirdzniecību publiskās vietās
Alūksnes novadā”.
Nobeigums 14. lappusē.
Saistošo noteikumu pielikumus
kartes un veidlapas pilnā apjomā
lūd am skatīt
.aluksne.lv
sada ā Pašvaldība/ okumenti/
Saistošie noteikumi.
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Jaunākais
Alekseja rāvīša
Liepnas pamatskolā
Steidzīgi un darbīgi ir
aizritējuši šī gada pirmie
mēneši Alekseja rāvīša
Liepnas pamatskolā. Bez
šaubām, attālinātās mācības
prasa daudz enerģijas,
pacietības, uzņēmības
no visiem: skolēniem,
skolotājiem un vecākiem.
Arī savstarpējais atbalsts
un uzmundrinājums
vajadzīgs ikvienam.
Iegūt jaunas zināšanas un
pieredzi var ne tikai
mācību stundās,
bet arī ārpusstundu
aktivitātēs.
Janvārī visā Latvijā
atcerējāmies Barikāžu
notikumus. Mūsu skolā
attālināti platformā Teams
5.-9. klašu skolēniem notika
izglītojošs pasākums “Barikādēm
30”. Pēc pasākuma skolēniem
bija iespēja pārbaudīt savas
vēstures zināšanas viktorīnā
aplikācijā “Kahoot”. Zinošākie
nesenās vēstures jautājumos bija
8. klases skolēns
Reinis Bogomols (1. vieta),
9. klases skolniece Vivita Baldiņa
(2. vieta), bet 3. vieta 7. klases skolēnam Sandim
Bērziņam-Bondaram.
Lai izveidotu Valentīndienas
video sveicienu vecākiem,
skolotājiem un viens otram,
skolēni iesūtīja pašu veidotas kolāžas. No 16 iesūtītajiem
darbiem tad arī tapa sveiciens.
Montāžas operatora lomā –
8. klases skolniece Enija
Bordāne.
2. klases skolēni labprāt
iesaistījās dažādos
eksperimentos, kurus piedāvāja
audzinātāja Zita Rudbārža.
Dabas zinību un matemātikas
stundās skolēniem bija jāveic
sniega dziļuma mērīšana
dažādās konkrētās vietās ar pašu
izdomātiem mērinstrumentiem,
jāsalīdzina sniega dziļums un
jāizdara secinājumi. Savukārt
mājturības un dabas zinību
stundās jāvēro, kas notiek ar
ūdeni, kad tas sāk silt, ir
sakarsis, vārās, atdziest
un ko var ar ūdeni iesākt
katrā minētajā pozīcijā. Ir
tapuši izzinoši apvienotie
video rullīši par bērniem
uzticētajiem darbiem virtuvē,
par aktivitātēm sniegā, ledus
dekoru gatavošanu, savu un citu
darbu vērtēšanu, par
Barikāžu atceres dienu.
Šogad ziema mūs
priecēja ar bagātīgu sniegu un
arī sals knieba degunā, tāpēc
3. klases skolēni gatavoja
“Ledū kaltas dārza rotas”.
Darbi izdevās koši un
krāsaini. Paldies vecākiem
par atbalstu
Lai attālināto mācību laiku
padarītu interesantāku, skolēnu
pašpārvalde ierosināja lasīt
priekšā saviem skolasbiedriem
grāmatas. Šis pasākums ir
ieguvis nosaukumu: “Lasīšanas –
klausīšanās pauze”. Skolēni tika
sadalīti 3 klašu grupās. Pirmajā
lasīšanas pauzē
4.-6. klases skolēni klausījās
Dž. reja grāmatas “Zvērači”
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1. daļu, ko lasīja Enija Bordāne.
Nu jau skolēni ir noklausījušies
arī otro daļu, kuru lasīja Tīna
Rudbārža. Skolēni ar interesi
gaida nākamo tikšanās reizi, lai
uzzinātu, kā stāsts beigsies.
1.-3. klases skolēniem tika
piedāvāts klausīties dzejoļus no
Ineses Zanderes grāmatas
“Diegu burti”, un tos viņiem
lasīja 8. klases skolnieces Enija,
Rasa, Nika un Tīna. Skolēnu
uzdevums bija uzmanīgi
klausīties un viņuprāt
visinteresantāko dzejoli
uzzīmēt. Alise Terentjeva
uzzīmēja dzejoli par traktoru
un trusi, arī Alberts Blonskis
uzzīmēja ļoti krāsainu traktoru. Samantai Saulītei-Kļaviņai
visinteresantākais šķita dzejolis
par Jānīti un jaku. Soﬁja
Fedotova uzzīmēja krupi, kuram
katrā kabatiņā konfektīte.
Sniedzei Līviņai un Enijai
Fedotovai patika dzejolis par
ziloni, kuram viena zeķe zila,
otra zaļa. Austris Toms Pugejs
uzzīmēja dzejoli par šokolādes
sargiem, kuri sēž šūpolēs
un lādē šautenē ķiršus šokolādē.
Jānis Rakstiņš priecājas
par omes dobi ar burkāniem.
Brāļi Aldis un Raivis Borisani
savos zīmējumos apvienojuši
vairākus dzejoļus. Zīmējumi
liecina, ka sākumskolēniem
patīk radoši izpausties.
7.-9. klases skolēni klausījās
D. Defo romāna “Robinsons
Krūzo” fragmentus, kurus
lasīja Evelīna rāve. an 7.-9.,
gan 4.-6. klases skolēniem pēc
lasītā noklausīšanās bija
jāatbild uz jautājumiem.
Turpināsim tikties
lasīšanas-klausīšanās
pauzēs arī turpmāk.
Arī pirmsskolas grupā
darbošanās nav apstājusies.
Kāds apmeklē bērnudārzu,
bet vairums bērnu tomēr
darbojas attālināti. Audzinātāju
Edīti Kļaviņu īpaši iepriecina
Sebastiana, Viktorijas, Jutas,
Dāvja, Valtera un Danas iesūtītie
darbi, kuros redzams ne tikai
tas, kā un ko viņi mācās, bet
arī tas, kā palīdz veikt dažādus
darbus mājās. Lai audzinātāja
“neaizmirstu”, kā izskatās
viņas mazie skolēni, vecāki
sūta arī video, kuros redzams,
kā bērni lasa, skaita dzejoļus,
baro trušus, ceļ sniegavīrus.
Protams, bez vecāku atbalsta
un ieinteresētības tas nebūtu
iespējams. Šobrīd izpaliek visu
kopīgās rotaļas, spēles un
darbošanās, bet audzinātāja
Edīte un auklīte Anita viriņa
gaida, kad grupiņā atkal skanēs
visu bērnu čalas un smiekli.
Attālināto mācību laikā
skolēniem ir iespēja piedalīties
arī dažādos konkursos. Lepojamies ar 8. klases skolnieces
Nikas orkijas iegūto atzinību
Latviešu valodas aģentūras
konkursā “Mans grāmatplaukta
stāsts”. Jāpiebilst, ka konkursam
darbi bija jāiesūta 1. semestrī,
bet rezultāti tika paziņoti
pavisam nesen, un Nika saņēma
vērtīgas balvas no konkursa
organizatoriem. Pavisam bija
iesūtīti 1090 radošie darbi.

Projekta “Izaicini sevi,
piedalies un radi!”
aktivitātes

Projektā “Esi Līderis ” iesaistītie
skolēni, izveidojot divas
komandas, piedalījās konkursā
“Es savai skolai”. Komanda
“Vella kalpi” jeb Enija Bordāne,
Rasa Stabinge un Reinis Bogomols izstrādāja projektu “Skolas
kabinetu durvju zīmītes”, bet
komanda “Kaziņas” - Tīna
Rudbārža un Nika
orkija - projektu “Vingrinājumu
komplekts, kur smelties iedvesmu
vingrošanai mājas apstākļos”.
Katrai komandai bija jāizveido
projekta realizācijas plāns,
izplānotās idejas jārealizē dzīvē,
jāsagatavo un jāiesniedz projekta
atskaite. Skolēnus atbalstīja un
deva padomus skolotāja Iveta
Boroduška. Konkurss noslēdzās
26. martā.
Viena no aktīvākajām
konkursu dalībniecēm
2. klasē ir Alise Terentjeva.
Alise guvusi jaunu pieredzi,
piedaloties Alūksnes novada
Izglītības pārvaldes organizētajā
tiešsaistes skatuves runas
konkursā. Šajā konkursā meitene
ieguva 2. pakāpi. Savus darbus
viņa iesūtīja Latviešu valodas
aģentūras rīkotajiem konkursiem,
SIA “Medicīnas centrs 36,6”
bērnu zīmējumu konkursam,
Valsts policijas Vidzemes
reģiona pārvaldes organizētajam
bērnu radošo darbu
konkursam “Esmu redzams –
esmu drošs”. Šajā konkursā
pateicību un balvas saņēma
ne tikai Alise, bet arī
2. klases skolnieces Enija
Fedotova un Anastasija
Bērziņa. Balva par iegūto
2. vietu 1.-3. klašu grupā –
Karīnai Tarvānei (2. kl.),
par iegūto 2. vietu
4.-6. klašu grupā –
Evelīnai rāvei (6. kl.).
3. klases skolēni, audzinātājas
Janas Kalējas mudināti,
turpina piedalīties Latviešu
valodas aģentūras rīkotajos
konkursos. Janvārī
trešklasnieki piedalījās
konkursā “Lasi, skaiti un
raksti ”. Par piedalīšanos tika
saņemta balva – galda un
audio spēles. Ar nepacietību
viņi gaida atgriešanos skolā,
lai varētu tās spēlēt
visi kopā.
Skola turpina dalību
Eiropas Sociālā fonda
projektā Nr. 8.3.4.0 16 I 001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”
jeb PuMPuRS. Projektā iesaistīti
6 pedagogi, kuri šobrīd attālināti
sniedz atbalstu 10 skolēniem.
Tiek saņemta skolotāja palīga un
logopēda palīdzība un papildus
konsultācijas latviešu un angļu
valodā, ﬁzikā un ķīmijā.
aisā jau virmo pavasaris, un,
cerams, tas atnesīs priecīgāku
noskaņojumu, pozitīvāku
skatījumu uz dzīvi par spīti visām
nebūšanām, kas ir tik ļoti visus
nogurdinājušas.
Skolotāju Edītes K aviņas,
Ivetas oroduškas, itas
udbār as un anas Kalējas
stāstījumu pierakstīja un
papildināja Sanita ordāne

Nodibinājums “Bejas skolas
attīstības fonds” realizē
jauniešu iniciatīvu projektu
“Izaicini sevi, piedalies un
radi!”. Tā dalībnieki ir Bejas
pamatskolas izglītojamie, kā
arī bijušie skolas audzēkņi
un jaunieši no Jaunalūksnes
pagasta, kuri ir priekšlaicīgi
pārtraukuši mācības.
Projekts norit Eiropas
Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai
Nr.8.3.4.0 16 I 001 “PuMPuRS”,
ko īsteno Alūksnes novada
pašvaldība, ietvaros.
Tā mērķis ir veicināt jauniešu
mācību motivāciju un
pašiniciatīvu, ar neformālām
mācīšanās aktivitātēm personības attīstību, izzināt savas
spējas, gūt jaunas zināšanas un
prasmes, izzināt pieprasījuma
iespējas darba tirgū, veicināt
brīvprātīgā darba popularizēšanu
jauniešu vidū.
Oktobrī veiksmīgi uzsākām
aktivitātes “Pašdisciplīnas treniņš”
pirmo nodarbību. Sporta treneres
Dignas Cunskas vadībā jaunieši
ieguva zināšanas par veselīga
dzīvesveida nozīmi indivīda

attīstībā un piedalījās intervāla
treniņā.
Diemžēl epidemioloģiskā
situācija neļauj organizēt
aktivitātes klātienē, tāpēc tiek
meklētas iespējas to realizēt
attālināti. Februārī psiholoģe
Daiga Sliņķe vadīja nodarbību,
kuras laikā jaunieši vēroja
video sižetus, analizēja dažādas
situācijas, mācījās pieņemt
lēmumus, tos pamatot. Izmantojot dažādus testus, iepazina
un izzināja sevi, savas stiprās
puses. Nodarbības, aktivitātes
“Sevis izzināšana un emociju
pārvaldīšana” ietvaros, attālināti
plānotas martā, aprīlī un maijā.
Ja valstī epidemioloģiskā
situācija uzlabosies un aktivitātes
būs iespējams organizēt klātienē,
jauniešiem būs iespēja iepazīties
ar vietējo uzņēmējdarbību
un piedalīties dažādās
meistarklasēs.
Dalība projektā jauniešiem
sniedz iespēju paplašināt
redzesloku, apzināties izglītības
nozīmi šobrīd un nākotnē.
Ija ra anska,
projekta vadītāja

Ar Valsts kultūrkapitāla
fonda atbalstu muzicēšanas
priekam būt!
Varbūt kādam šķiet, ka
pandēmijas laikā pūtēju
orķestru muzicēšana ir
apstājusies, tomēr tas nebūt
tā nav. Pavisam nesen,
februāra beigās, klausītājus
sasniedza Latvijas Virtuālā
pūtēju orķestra mūziķi ar
veltījumu Maestro
Raimondam Paulam. Tajā
iesaistījās arī Alūksnes
Mūzikas skolas audzēkņi,
pedagogi un absolventi.
Tas patiešām “ir jauki, ka
mūziķiem ir iespēja par
sevi arī atgādināt šādā veidā
un satikt savu klausītāju šoreiz
virtuāli. Pašiem mūziķiem tā
ir brīnišķīga iespēja un jauks
mērķis, uz ko tiekties, ko
sasniegt,” - atzīmēja Latvijas
Universitātes pūtēju orķestra
diriģente Māra Lemkena
televīzijas raidījumā.
Bet kas gan būtu mūziķi bez
saviem skanošajiem rīkiem mūzikas instrumentiem, kas
tik krāšņi papildināja virtuālā
orķestra skanošo un vizuālo
koptēlu. Par tām un daudzām
citām lietām rūpējas gan vecāki,
gan mūziķu skolotāji un orķestru
diriģenti, skolu direktori un ar to
vēl uzskaitījums nebeidzas.
Ir vēl kāds nemanāms spēles
dalībnieks, ko reti pamanām. Lai
orķestru muzicēšanas tradīcijas
neapsīktu un arī nākotnē būtu
kvalitatīvas, savu artavu šajā
kustībā joprojām sniedz Valsts
kultūrkapitāla fonds. Šoreiz

kārtējā mērķprogrammas
“Mūzikas izglītības iestāžu
materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana” projektu konkursā
Valsts kultūrkapitāla fonds
ir atbalstījis jauna mūzikas
instrumenta – AMA A
baritonsaksofona iegādi Alūksnes
Mūzikas skolas vajadzībām.
Minētais AMA A
baritonsaksofons izceļas ar
savu izcilo skaņu, spēcīgo,
smalko toni un izcilu
atskaņojamību. Tas noteikti
ienesīs jaunas vēsmas skolas
ansambļu muzicēšanas tradīcijās,
kā arī papildinās pūtēju orķestra
instrumentu grupu sastāvu
ar savu spēcīgo un smalko
skanējumu. Varbūt jau nākošajā
virtuālajā pūtēju orķestra
priekšnesumā iekļausies arī
kāda mūzikas skolas audzēkņa
priekšnesums uz jaunā
baritonsaksofona, bet varbūt
mums būs iespēja patīkami
pārsteigt klausītājus un viesus
skaistā klātbūtnes koncertā, ko
tik ļoti, ļoti gaidām
ar lielu cerību.
Alūksnes

unta oša,
ū ikas skolas direktore
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SIA “Alūksnes enerģija” šogad plāno
paplašināt siltumapgādes tīklus
Alūksnes novada
pašvaldības 100
kapitālsabiedrība
SIA “Alūksnes enerģija”
ir mūsdienīgs centralizētās
siltumapgādes uzņēmums
Alūksnes pilsētā un
novadā.
adu gaitā uzkrātā pieredze,
profesionāla komanda un
veiksmīgi īstenotie uzņēmuma
modernizācijas pasākumi ļauj
klientiem nodrošināt:
1. Kvalitatīvu, videi draudzīgu,
nepārtrauktu un drošu
siltumenerģijas pakalpojumu;
2. Komfortu un drošības sajūtu,
ka mājās vienmēr būs silti;
3. Iespēju regulēt iekštelpu
temperatūru atbilstoši vēlmēm
un laikapstākļiem;
4. Stabilu un ilgtermiņā

paredzamu pakalpojuma maksu.
Sabiedrībai no 2017. gada 1.
janvāra spēkā ir Sabiedrisko
pakalpojumu regulatora
apstiprinātais siltumenerģijas
pārdošanas tarifs 55,05 EUR
M h (bez PVN);
5. Tehnisko atbalstu efektīvai
energopārvaldībai.

Aicina atsaukties
ēku īpašniekus,
kas vēlas īpašumus
pieslēgt centralizētai
siltumapgādei
Sabiedrība turpina attīstīties,
tāpēc 2021. gada vasarā plānota
centralizētas siltumapgādes
tīkla paplašināšana Siguldas ielā (no Pils un Siguldas

ielu krustojuma) un Pumpuru
ielā. Līdz ar to aicinām šī
posma ēku īpašniekus, kam
ir interese savu īpašumu
pieslēgt Alūksnes pilsētas
centralizētajai siltumapgādei,
ar mums sazināties pa tālruni
28665428 (valdes loceklis
Mārtiņš Kaļva) vai rakstīt uz
e-pastu:
info@aluksnesenergija.lv, lai
kopīgi rastu labāko risinājumu
turpmākai sadarbībai.
Papildus norādām, ka siltumtrases izbūvi līdz mājas
ievadam kapitālsabiedrība veiks
par saviem ﬁnanšu līdzekļiem,
nodrošinot vēl pieejamāku šo
pakalpojumu.
SIA Alūksnes ener ija
informācija

Jāslēdz atkritumu izvešanas
līgumi arī mazdārziņos
Atgādinām: turpinās
decentralizētās kanalizācijas
sistēmas reģistrēšana
Alūksnes novada pašvaldība
2019. gada 28. martā
apstiprināja saistošos
noteikumus Nr.5 “Par
decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanu un
uzskaites kārtību Alūksnes
novadā”, kas tika izstrādāti
un pieņemti, pamatojoties
uz Ministru kabineta
noteikumiem Nr.384
“Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu
un reģistrēšanu”.
Noteikumu ieviešana
deleģēta Alūksnes
novada pašvaldības
kapitālsabiedrībai
SIA “Rūpe”.
SIA “Rūpe” pašlaik veic
intensīvu darbu pie bukletu,
skaidrojošā materiāla izdales
mājsaimniecībām, kurām
jāreģistrējas decentralizētas
kanalizācijas sistēmu reģistrā.
Ko paredz jaunais
normatīvais regulējums
Noteikumi nosaka, ka
pašvaldība vai tās sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ar 2019. gada
1. augustu uzsāk un līdz 2021.
gada 31. decembrim pabeidz
individuālo decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistra
izveidi. Tas nepieciešams,
lai piereģistrētu ikvienu
Alūksnes novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošo
pilsētu, ciemu nekustamā
īpašuma īpašnieku vai valdītāju,
kuram nav pieslēguma
centralizētās kanalizācijas
tīkliem.
Izveidotais reģistrs ļaus izsekot,
kuri nekustamie īpašumi:
 notekūdeņu savākšanai un
attīrīšanai izmanto rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, kuru jauda ir mazāka
par 5m diennaktī,

 kuri izmanto septiķus rūpnieciski ražotu vai individuāli
izgatavotu tvertni ar 2 vai
vairākām kamerām cilvēka
radīto notekūdeņu nogulšņu
nostādināšanai,
 kuri izmanto notekūdeņu
krājtvertnes vai nosēdakas, kurās
uzkrājas neattīrīti notekūdeņi
un tie tiek izvesti ar asenizācijas
mašīnu.
Primāri jaunā kārtība paredz
sakārtot sistēmu - apzināt un
kontrolēt decentralizētajās
kanalizācijas sistēmās uzkrāto
notekūdeņu un dūņu regulāru
izvešanu un nodrošināt, ka
centralizētās un decentralizētās
kanalizācijas apsaimniekotāji
visā valsts teritorijā ievēro
vienlīdzīgas prasības. Ar
regulējuma palīdzību iecerēts
novērst notekūdeņu postošo
ietekmi uz vidi, nepieļaujot
neattīrītu notekūdeņu
novadīšanu vidē vai to noplūšanu
(iztecēšanu, pārplūšanu vai
iesūkšanos grunts slāņos).
Kas jādara decentralizēto
kanalizācijas sistēmu
īpašniekam valdītājam
Pēc publikācijas saņemšanas,
SIA “Rūpe” lūdz iepazīties
un aizpildīt decentralizētās
kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas iesniegumu
(apliecinājumu) un to iesniegt
SIA “Rūpe”, Alūksnē, Brūža ielā
6-1, klātienē, vai elektroniski
parakstītu sūtīt uz elektroniskā
pasta adresi kanalizacija@rupe.
lv. Iesniegums (apliecinājums) ir
pieejams mūsu mājaslapā www.
rupe.lv sadaļā “Decentralizētā
kanalizācijas sistēma” vai
Alūksnē, Brūža ielā 6-1. Alūksnes
novada pagastu centros - pie
SIA “Rūpe” darbinieka, kas atbild
par ūdenssaimniecību pagastā.
Jautājumu gadījumā zvanīt uz
telefona numuru: 27844233.
SIA

ūpe informācija

Ir noslēgta vienošanās
starp Alūksnes novada pašvaldību un SIA
“Pilsētvides serviss” par
atkritumu apsaimniekošanu
mazdārziņos “Kalnadruvas”,
“Pullans” un “Sīļi” teritorijās.

Tādēļ šo teritoriju iedzīvotāji,
zemes lietotāji un dārziņu
apsaimniekotāji atkārtoti tiek
aicināti nekavējoties, bet
ne vēlāk kā līdz šī gada
1. maijam noslēgt atkritumu
apsaimniekošanas līgumus

SIA "Pilsētvides serviss" Klientu
apkalpošanas centrā.
SIA Pilsētvides serviss
informācija

Elektropre u savākšana
Alūksnes novadā BEZ MAKSAS
Aprīlis jau tradicionāli
ir kļuvis par tīrības mēnesi.
Tādēļ SIA Pilsētvides serviss
sadarbībā ar
ELEKTROPUNKTS rīko
akciju nolietoto elektropre u
savākšanai Alūksnes novadā
BEZ MAKSAS no šī gada
1. līdz 30. aprīlim.
Tiek pieņemtas gan maza
(piemēram, telefoni, lādētāji,
tosteri, fēni u.c.), gan liela
izmēra elektropreces (piemēram,
ledusskapji, veļas mazgājamās
mašīnas u.tml.), kuru darbībai
nepieciešama strāvas padeve.
Nodot iespējams tikai elektriskās
iekārtas neizjauktā veidā un
pilnā komplektācijā.

Pirms nederīgo priekšmetu
nogādāšanas pieņemšanas
punktos, obligāti jāsazinās ar
atbildīgo pārstāvi, zvanot uz
norādīto tālruni, lai vienotos par
laiku, kad nolietoto
elektrotehniku tur iespējams
atstāt.
Tāpat akcijas laikā Alūksnes
pilsētas iedzīvotāji aicināti
Alūksnes Eko laukumā,
Rūpniecības iela 8F (iepriekš
apmeklējumu piesakot pa tālruni
nr. 26622989) BEZ MAKSAS
nodot:
• nolietotās elektropreces
• auto riepas (4 riepu
komplektu no vienas
mājsaimniecības gadā,
ja ir noslēgts atkritumu

apsaimniekošanas līgums ar
SIA “Pilsētvides serviss”).
Elektriskās un elektroniskās
iekārtas ir videi kaitīgie atkritumi, ko nedrīkst mest sadzīves
atkritumu tvertnēs. Šīs iekārtas
satur vielas, kas nonākot saskarē
ar vidi var kļūt bīstamas.
Papildu informāciju par akcijas
norisi un citiem jautājumiem,
kas saistīti ar atkritumu
apsaimniekošanu, var iegūt
Alūksnes klientu apkalpošanas
centrā, zvanot pa tālruni
26622989, 64382838 vai rakstot
e-pastu uz aluksne@pilsetvide.lv.
SIA Pilsētvides serviss
informācija

Elektropre u pieņemšanas punkti akcijas laikā Alūksnes novadā:
Pagasts
Veclaicenē
Annā
Mārkalnē
Ziemeros
Malienā
Liepnā
Zeltiņos
Ilzenē
Pededzē
Mālupē
Kalncempjos
Jaunlaicenē
Alsviķos

Jaunalūksnē

Vieta, kur vest nolietotās elektropreces
Šķūnī pie pagasta pārvaldes “Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes
pagastā
Šķūnī pie tautas nama, “Tautas namā, Annā, Annas pagastā
Laukumā pie bijušajām darbnīcām, “Vecpriekuļos”, Mārkalnē,
Mārkalnes pagastā
Pie vecās kurtuves, “Pamatskolā”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā
Pie bijušās degvielas uzpildes stacijas, “Aizupītēs”, Brencos, Malienas
pagastā
Šķūnī pie Liepnas internātpamatskolas, “Cielaviņās”, Liepnā, Liepnas
pagastā
Pagasta pārvaldes garāžās, “Tērcēs”, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā
Šķūnī pie “Dailēm”, “Dailēs”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā
Bijušajā internāta ēkā, “Internātā”, Pededzē, Pededzes pagastā
Bijušajās bibliotēkas telpās, “Austriņos”, Mālupē, Mālupes pagastā
Pagasta pārvaldes noliktavas telpās, “Cempjos 4”, Kalncempjos,
Kalncempju pagastā
Pagasta pārvaldes šķūnī, “Pamatos”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes
pagastā
Pagasta pārvaldes garāžās “Stropos”, Alsviķos, Alsviķu pagastā
Strautiņu pamatskolas malkas šķūnī, “Strautiņu skolā”, Strautiņos,
Alsviķu pagastā
Pagasta pārvaldes šķūnī, “Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā
Bejas pamatskolas saimniecības ēkā, “Bejas skolā”, Bejā,
Jaunalūksnes pagastā

Telefons saziņai
29296302
26405503
26548452
29379590
26426090
26175534
27325124
26164881
26597354
26437421
26673945
29489910
26611353
28316532
29219720
26402465

01.04.2021.

Alūksnes Novada Vēstis

Piešķirti
pašvaldības apbalvojumi
Alūksnes novada domes
25. marta sēdē deputāti
lēma par Alūksnes
novada pašvaldības
apbalvojumu “Pagodinājums
izglītībā”, “Pagodinājums
uzņēmējdarbībā”,
“Pagodinājums kultūrā”
un “Pagodinājums
sportā” piešķiršanu.
Šobrīd visas personas,
kam ar domes lēmumu piešķirts
apbalvojums, ir informētas
par to, savukārt par
apbalvojumu pasniegšanas
ceremoniju pašvaldība tām
paziņos atsevišķi.
“Pagodinājums
uzņēmējdarbībā” piešķirts:
• nominācijā “Par kvalitatīvu
un ilgtspējīgu tūrisma produktu
attīstīšanu, sekmējot Alūksnes
novada popularizēšanu” –
sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību “Benevilla”,
• nominācijā “Par daudzpusīgu
un ilgtspējīgu saimniecisko
darbību lauksaimniecībā un
labjūtes pakalpojumu nozarē” –
saimnieciskās darbības veicējai
Mudītei Blusiņai,
• nominācijā “Par ilggadēju
darbību nozarē, jaunu
pakalpojumu ieviešanu
saimnieciskās darbības
paplašināšanai” – saimnieciskās
darbības veicējam intam
Čibalam,
• nominācijā “Par noturīgu
un kvalitatīvu komercdarbību
nozarē, veicinot vietējās ekonomikas attīstību un Alūksnes
novada atpazīstamību” –
Alūksnes rajona Jaunalūksnes
pagasta zemnieku saimniecībai
“SPRO AS”,
• nominācijā “Par ilgtspējīgu
un noturīgu darbību
lauksaimniecībā, inovatīvu
pieeju saimniecības attīstībai”
– Alūksnes rajona Ilzenes
pagasta . Salmiņa zemnieku
saimniecībai “SIVECI-1”.
“Pagodinājums izglītībā”
piešķirts:
• nominācijā “Skolotāja
personība – atbalsts izaugsmei”
– Alūksnes pirmsskolas izglītības

26. martā darbu
sācis uzziņu tālrunis
par pašvaldību
vēlēšanām
Lai informētu vēlētājus
par 5. jūnija pašvaldību
domes vēlēšanu kārtību,
no 26. marta līdz 6. jūnijam
darbosies Centrālās vēlēšanu
komisijas (CVK) uzziņu
tālrunis 67049999.

iestādes “Sprīdītis” vadītāja
vietniecei izglītības jomā Antai
Apinei,
• nominācijā “Skolotāja
personība – atbalsts izaugsmei” –
Alūksnes Mākslas skolas
direktoram Ojāram Vēliņam,
• nominācijā “Par ieguldījumu
un sasniegumiem darbā ar
talantīgiem izglītojamiem” –
Ernsta lika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas skolotājai
Rasmai radovskai,
• nominācijā “Par jaunā
skolotāja radošu, mūsdienīgu,
efektīvu un profesionālu darbu”
– Alūksnes Bērnu un jauniešu
centra jaunatnes lietu speciālistei
un interešu izglītības skolotājai
Unai Tomiņai,
• nominācijā “Par efektīvu
tehnoloģiju pielietojumu mācību
procesā” - Alūksnes pirmsskolas
izglītības iestādes “Sprīdītis”
pirmsskolas izglītības sporta
skolotājai Ditai ollai.
“Pagodinājums kultūrā”
piešķirts:
• nominācijā “2020. gada
iedvesmojošākais jaunrades
pasākums” – Alūksnes pilsētas
svētku pasākumam
“Iz AISMO Alūksni ”,
rīkotājs – Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra jauniešu
grupa “Jauno
producentu apvienība”,
• nominācijā “Par radošumu un
inovācijām kultūras pasākumu
organizēšanā 2020. gadā” –
Alūksnes Kultūras centram,
direktore Sanita Bērziņa,
• nominācijā “Par aktīvu

un mērķtiecīgu darbu
novadpētniecībā, vēstures
izzināšanā un saglabāšanā” –
vēsturniecei Astrīdai Ievedniecei.
“Pagodinājums sportā”
piešķirts:
• nominācijā “Par nozīmīgu
ieguldījumu tradicionālu un
populāru sporta pasākumu
organizēšanā Alūksnes novadā”
– velobrauciena “Līkloči
papardēs” rīkotājam Viesturam
Kazainim,
• nominācijā “Par augstiem
sasniegumiem sportā un
Alūksnes novada atpazīstamības
veicināšanu” – riteņbraucējam,
2020. gada Latvijas čempionam
individuālajā braucienā
Andrim Vosekalnam,
• nominācijā “Par nozīmīgu
ieguldījumu sporta sacensību
organizēšanā, galda tenisa
popularizēšanu un jaunatnes
iesaisti sporta veidā” – galda
tenisa trenerim Aivaram
Dulbergam.
Kopumā pašvaldības
apbalvojumiem četrās nozarēs
sabiedrība bija pieteikusi
36 pretendentus, turklāt par
vairākiem no tiem saņemts
vairāk nekā viens pieteikums.
Sirsnīgi sveicam visus
izglītības, uzņēmējdarbības,
kultūras un sporta nozares
pārstāvjus, kam piešķirts
pašvaldības apbalvojums
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

13.

Tālrunis strādās katru
dienu no plkst. 9.00 līdz
20.00, bet 31. maijā
no plkst. 9.00 līdz 21.00, 4. un
5. jūnijā – no plkst.7.00 līdz
24.00. Uzziņu tālruņa operatori
būs gatavi vēlētājus uzklausīt
arī 6. jūnijā no plkst. 9.00 līdz
17.00.
Zvanot uz uzziņu tālruni,
vēlētāji varēs noskaidrot savu
vēlēšanu apgabalu, vēlēšanu
iecirkņu adreses un darba laikus,
uzzināt, kā pieteikt vēlēšanu
apgabala maiņu, ja citā vēlēšanu
apgabalā pieder nekustamais
īpašums. Tāpat varēs uzzināt par
pieteikšanos balsot pa pastu no
ārzemēm, balsošanas kārtību
iecirknī, zīmes aizpildīšanu,
drošības pasākumiem Covid-19
infekcijas izplatības mazināšanai
un iegūt atbildes uz citiem
ar vēlēšanu norisi saistītiem
jautājumiem.
5. jūnija pašvaldības
domes vēlēšanas norisināsies
sešās valstspilsētās un
35 novados. Tiesības piedalīties
pašvaldību vēlēšanās ir
Latvijas un Eiropas
Savienības dalībvalstu
pilsoņiem no 18 gadu
vecuma, kuri bija reģistrēti
dzīvesvietā attiecīgās
pašvaldības administratīvajā
teritorijā vismaz 90 dienas pirms
vēlēšanu dienas (šā gada
7. martā) vai kuriem
attiecīgajā pašvaldībā
pieder nekustamais īpašums.
Vēlētājiem, kuri vēlas
izmantot iespēju balsot vēlēšanu
apgabalā, kurā viņiem
pieder nekustamais īpašums,
no 27. marta līdz 27. maijam

jāreģistrējas balsošanai šajā
vēlēšanu apgabalā. Mainīt
vēlēšanu apgabalu iespējams
tiešsaistē Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes e-pakalpojumā
vai klātienē jebkurā pašvaldības
dzīvesvietas deklarēšanas
iestādē.
Šajās pašvaldību vēlēšanās
vēlētāji pirmo reizi varēs balsot
jebkurā sava vēlēšanu apgabala
iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan
personas apliecību. Vēlētāju
uzskaitei vēlēšanu iecirkņos
pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.
Savu vēlēšanu apgabalu vēlētāji
var noskaidrot arī Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes
e-pakalpojumā internetā.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks
pašvaldību vēlēšanu dienā,
5. jūnijā, būs no pulksten
7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs
izmantot arī iespēju nobalsot
iepriekš:
• pirmdien, 31. maijā, no plkst.
16.00 līdz 20.00;
• ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst.
9.00 līdz 16.00;
• piektdien, 4. jūnijā, no plkst.
13.00 līdz 20.00.
Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir balsstiesības pašvaldības
vēlēšanās, bet, kuri vēlēšanu
laikā uzturas ārvalstīs, varēs
pieteikties balsošanai pa pastu
no ārvalstīm. Pasta balsošanai
būs jāpiesakās iepriekš – no
27. marta līdz 24. aprīlim.
Pieteikties varēs Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes
e-pakalpojumā, 36 Latvijas Republikas vēstniecībās, Centrālajā
vēlēšanu komisijā vai izmantojot
oﬁciālo elektronisko adresi.
Ja vēlētājam veselības stāvokļa
dēļ nebūs iespējas nokļūt
vēlēšanu iecirknī, būs iespēja
pieteikties balsošanai savā
atrašanās vietā.

Kultūras un atpūtas aktivitātes
Ievērojot pulcēšanās
ierobežojumus, pašvaldības
iestādes tomēr rod iespēju
sarūpēt saistošas un interesantas aktivitātes
iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai laukā.
Atgādinām ievērojiet
epidemioloģiskās drošības
pasākumus arī āra
aktivitātēs!
Alūksnes muzejs aicina svētku
laikā doties pie Alūksnes Jaunās
pils un iešūpot Lieldienas.

olas. Atrodi olas, izpildi uzdevumus un izbaudi kopā pavadīto
laiku Vari ierasties sev ērtā laikā
no 11.00 līdz 16.00. Starts pie
Alūksnes Kultūras centra. Svarīga
informācija dalībniekiem – ir
nepieciešams viedtālrunis ar
lejupielādētu aplikāciju “Actionbound”. Spēles kodu varēs
noskenēt pie Alūksnes Kultūras
centra ziņojumu dēļa vai caur
saiti https: actionbound.
com bound zakuskrejiens.
Veiksmīgākajiem zaķiem būs
balvas

“Zaķu skrējiens 2021”
Alūksnē - Alūksnes Bērnu
un jauniešu centrs sadarbībā
ar brīvprātīgo jauniešu grupu
“Oluksnieši” un Alūksnes
Kultūras centru 5. aprīlī dāvā
iespēju jautri un aktīvi pavadīt
laiku Alūksnes Muižas parkā.
Čaklie zaķi pa visu parku būs
noslēpuši krāsainas Lieldienu

Alsviķu pagastā 4. aprīlī no
15.00 līdz 18.00 aicinām sekot
zaķa atstātajām pēdām un
kopā izcilpot viņa iemīto taku.
Sīkākas norādes: aktivitātes
sākums pie Alsviķu kultūras
nama, izpildi visas atstātās zaķa
norādes, piedalies tradicionālos
svētku uzdevumos, fonā skanēs
noskaņu raisoša mūzika. Lūgums

līdzi ņemt vienu nokrāsotu
Lieldienu olu Aktivitātē
vienlaicīgi var piedalīties vienas
mājsaimniecības locekļi. Būsim
atbildīgi un ievērosim valstī noteiktos ierobežojumus
Annas kultūras nama logos
aprīlī izstāde “Krietnajam annenietim Adolfam Čerbikovam
– 100”.
Ilzenes pagastā pie SKIM
centra “Dailes” 5. aprīlī no
12.00 līdz 18.00 ikviens aicināts
baudīt Lieldienu noskaņu, jautri
pavadot laiku ar nelielām svētku
aktivitātēm - olu meklēšanu,
ripināšanu u.c.
Jaunannas pagastā
līdz 5. aprīlim individuāla
pastaigu spēle “Pa Lieldienu
zaķa pēdām” (Actionbound
aplikācijā), no 1. līdz 5. aprīlim
Lieldienu olu meklēšanas

konkurss (informācija pa tālruni
29495371), 4. aprīlī no 12.00
parkā pie Jaunannas Tautas
nama - olu ripināšana, āra
spēles Lieldienu noskaņās,
šūpošanās, izzinoša pastaiga
ar uzdevumiem, ievērojot valstī
noteiktos ierobežojumus.
Jaunlaicenes pagasta centrā
no 2. līdz 5. aprīlim būs izvietoti
un apskatāmi dabas objekti,
pie kuriem varēs minēt mīklas,
mācīties tautasdziesmas un
fotografēties.
Kalncempju pagasta Viktora
irpa Ates muzejs 3. un 4.
aprīlī piedāvā piedalīties foto
orientēšanās aktivitātē muzeja
teritorijā, savukārt 3. aprīlī no
10.00 līdz 18.00 erudīcijas
spēļu cienītāji varēs spēkiem
mēroties Kahoot viktorīnā, par
ko informācija būs muzeja Facebook kontā.

Malienas tautas nama ēkas
logos skatāma PII “Mazputniņš”
audzēkņu zīmējumu izstāde:
“Raibu raibās Lieldienas”.
Zeltiņu pagastā 4. aprīlī pie
Zeltiņu tautas nama no 11.00
līdz 16.00 skanēs mūzika,
bērni varēs meklēt Lieldienu
Zaķa noslēptās oliņas, ripināt
līdzi paņemtās krāsotās olas,
izšūpoties un foto stūrīšos
nofotografēties kopā ar ģimeni,
bet pie Zeltiņu vēstures krātuves
būs skatāma seno apsveikuma
kartīšu izstāde “Priecīgus Lieldienas svētkus ”. Lūdzam ievērot
valstī noteiktos ierobežojumus,
nepulcēties vienā vietā un valkāt
maskas

14.

Alūksnes Novada Vēstis

01.04.2021.

Apstiprināts Alūksnes sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības plāns
Alūksnes novada domes
25. marta sēdē apstiprināts
Alūksnes sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības
plāns, kā to nosaka
Civilās aizsardzības un
katastrofas pārvaldīšanas
likums. Ar apjomīgo
dokumentu un tā
pielikumiem aicinām
iepazīties pašvaldības mājas
lapā
.aluksne.lv sadaļā
Pašvaldība Dokumenti
Civilās aizsardzības plāns.
Alūksnes sadarbības teritorijā
ietilpst Alūksnes novads. Plāns ir
izstrādāts saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 658 “Noteikumi par civilās
aizsardzības plānu struktūru un
tajos iekļaujamo informāciju”,
kuri cita starpā nosaka arī plāna
struktūru un tajā iekļaujamo
informāciju.
Dokuments satur informāciju
par novada teritorijā
iespējamiem katastrofu riskiem
un to izvērtējumu, apzinātajiem
preventīvajiem, gatavības,
reaģēšanas un seku likvidēšanas
pasākumiem katram riskam
un resursiem katastrofas
pārvaldīšanā. Tāpat tas satur
informāciju par to, kā atbildīgās
institūcijas organizēs iedzīvotāju
evakuāciju no katastrofas
apdraudētajām vai skartajām
teritorijām, kā arī citu saskaņā
ar normatīviem aktiem noteiktu
informāciju.
Saskaņā ar Civilās
aizsardzības un katastrofas
pārvaldīšanas likuma prasībām
pašvaldības sadarbības
teritorijas plānā ir apskatītas
katastrofas, kas saistītas ar ēku
un būvju sabrukšanu, avāriju
siltumapgādes, ūdensapgādes,
notekūdeņu vai kanalizācijas
sistēmā. Tajā ir apkopota
informācija, kā pašvaldība
nodrošinās iedzīvotāju evakuāciju
no katastrofas apdraudētajām

vai skartajām teritorijām, šo
iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu
izmitināšanu, ēdināšanu un
sociālo aprūpi.
Plānā apkopota informācija
par iedzīvotāju evakuāciju no
katastrofas apdraudētajām vai
skartajām teritorijām. Kā zināms,
valstī apziņošanai tiek izmantota valsts agrīnās brīdināšanas
sistēma, kur brīdināšanas
uzdevumu veic 164 trauksmes
sirēnas, bet informēšanas
uzdevumu veic TV un radio, ar
kuriem Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienestam ir
noslēgti sadarbības līgumi.
Vienlaikus apziņošana var tikt
veikta, izmantojot Valsts policijas,
pašvaldības policijas, Nacionālo
bruņoto spēku un citu institūciju
rīcībā esošās trauksmes un
apziņošanas iekārtas. Alūksnē izvietotas divas trauksmes sirēnas:
Dārza ielā 11, uz pašvaldības
administratīvās ēkas jumta un
Rūpniecības ielā 7A, uz
SIA “NTC INVEST CIJAS” ēkas
jumta.

(transportlīdzekļa tehniskā pase,
autovadītāja apliecība, pase, ID
karte u.c.) kopijas polietilēna
iesaiņojumā. Personu apliecinošo
dokumentu oriģinālus turiet pie
sevis;
• nelielu naudas summu. Pārējo
naudu un bankas kartes turiet
pie sevis;
• portatīvo radioaparātu,
sērkociņus vai šķiltavas, lukturīti,
baterijas;
• daudzfunkcionālu saliekamo
nazi, karoti, neplīstošu bļodiņu

un krūzīti;
• līmlenti, auklu, diegu,
adatu, šķēres, papīru un
rakstāmpiederumus;
• pirmās palīdzības aptieciņu;
• laikapstākļiem atbilstošu
apģērbu, rezerves apakšveļu un
ērtus apavus;
• guļammaisu vai segu, tūristu
paklājiņu, vēlams, telti;
• higiēnas piederumus, dvieli,
tualetes papīru, vienreizlietojamas salvetes;
• pārtiku pāris dienām, ko var

lietot bez termiskas apstrādes
un ar ilgu derīguma termiņu
– sausās zupas, konservus,
sausiņus, saldumus ar augstu
kaloriju saturu;
• dzeramo ūdeni vairākām
dienām.
Civilās aizsardzības plānā
noteiktas arī pulcēšanās
vietas novada teritorijā katastrofu
gadījumā.

Pulcēšanās vietas Alūksnes novadā katastrofu gadījumā
Iestāde

Pulcēšanās vieta

Adrese

Alūksnes novada pašvaldība

Administratīvās ēkas laukumā

Dārza iela 11, Alūksne

Ernsta lika Alūksnes Valsts
ģimnāzija

Pie izglītības iestādes

Alūksnes novada vidusskola

Pie izglītības iestādes

Kanaviņu iela 14, Alūksne

Alūksnes pilsētas sākumskola

Pie izglītības iestādes

Lielā Ezera iela 26, Alūksne

Alūksnes Kultūras centrs

Laukumā pie kultūras centra

Brūža iela 7, Alūksne

Alsviķu pagasta pārvalde

Pie ēkas

“Pagastnams” Alsviķi, Alsviķu pagasts

Plānā noteikts, ka pašvaldība
nodrošina iedzīvotāju evakuāciju
no katastrofas apdraudētajām
vai skartajām teritorijām, kā arī
šo iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu
izmitināšanu, ēdināšanu un
sociālo aprūpi. Evakuācijas
gadījumā iedzīvotājiem jāņem
līdzi personas dokumenti, skaidra
nauda, vērtslietas, pārtikas
rezerve, dzeramais ūdens un
tikai nepieciešamais apģērbs.
Jācenšas necelt paniku un
saglabāt mieru.

Annas pagasta pārvalde

Pie Annas kultūras nama

“Tautas nams”, Anna,
Annas pagasts

Ilzenes pagasta pārvalde

Pie SKIM centra “Dailes”

“Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts

Jaunalūksnes pagasta pārvalde

Pie pagasta pārvaldes ēkas

“Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts

Bejas pamatskola

Pie izglītības iestādes ēkas

“Bejas skola”, Beja, Jaunalūksnes pagasts

Jaunlaicenes tauta nams

Pie tautas nama ēkas

Līgotņi-3, Jaunlaicenes pagasts

Jaunannas tautas nams

Pie tautas nama ēkas

“Zīles”, Jaunanna, Jaunannas pagasts

Kalncempju pagasta pārvalde

Pie pagasta pārvaldes ēkas

“Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts

Alekseja rāvīša Liepnas
pamatskola

Laukumā pie
multifunkcionālās sporta zāles

Liepnas pamatskola, Liepna, Liepnas pagasts

Malienas pagasta pārvalde

Pie pagasta pārvaldes ēkas

“Brenci”, Brenci, Malienas pagasts

Mālupes saieta nams

Pie saieta nama ēkas

“Austriņi”, Mālupe, Mālupes pagasts

Plānā aprakstīts ārkārtas
gadījumu somas saturs,
kas cilvēkam vai ģimenei būs
nepieciešamas ilgstošas un
paredzamas evakuācijas,
kā arī komunālo pakalpojumu
(gāze, elektrība, ūdens)
padeves pārtraukuma gadījumā.
Tajā jāliek:
• svarīgu dokumentu

Mārkalnes pagasta pārvalde

Pie pagasta pārvaldes ēkas

“Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts

Pededzes tautas nams

Pie tautas nama ēkas

“Krustceles”, Pededzes pagasts

Strautiņu pamatskola

Pie pamatskolas ēkas

Strautiņu pamatskola, Strautiņi, Alsviķu
pagasts

Veclaicenes pagasta pārvalde

Laukumā pie pagasta
pārvaldes ēkas

”Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts

Zeltiņu pagasta pārvalde

Pie pagasta pārvaldes ēkas

“Skola”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts

Ziemeru pamatskola

Pie pamatskolas ēkas

“Pamatskola”, Māriņkalns, Ziemera pagasts

Alūksnes pilsētā
lika iela 10, Alūksne

Alūksnes novada pagastos

SP K NO 02.04.2021.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6 2021

Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā
APS IP IN I ar Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumu Nr. 35 (protokols Nr. 4, 8. punkts)
I doti saskaņā ar inistru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 Noteikumi par tird niecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tird niecības
organi ēšanas kārtība 9. punktu
Paskaidrojuma raksts
Alūksnes novada domes
saistošajiem noteikumiem
“Par tirdzniecību publiskās
vietās Alūksnes novadā”
Nobeigums no 10. lappuses
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
Nepieciešamību izstrādāt
saistošos noteikumus nosaka
Ministru
kabineta 12.05.2010. noteikumi
Nr. 440 “Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību un
tirdzniecības organizēšanas
kārtību”. Noteikumi atvieglos
tirdzniecības dalībniekiem
procedūru pašvaldības
atļaujas saņemšanai, noteiks
vienotu kārtību preču
pārdošanai ielu tirdzniecībā

Alūksnes novadā.
2. Īss projekta satura
izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka
tirdzniecības vietas Alūksnes
novada teritorijā, realizējamo
preču grupas, tirdzniecības
atļaujas un sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanas atļaujas saņemšanas
kārtību un derīguma termiņu,
tirdzniecības
dalībnieka pienākumus,
tiesības un atbildību, kā arī
nosaka kārtību, kādā tiek
piešķirts tirgus statuss un tirgus
pārvaldītājs saskaņo ar vietējo
pašvaldību tirgus noteikumus.
Noteikumi nosaka kontroli un
atbildību par noteikumu
neievērošanu.
Saistošie noteikumi izstrādāti,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās
daļas 3. punktu, Ministru

kabineta 12.05.2010. noteikumu
Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9. punktu, kas
nosaka pašvaldības tiesības izdot
saistošos noteikumus par tirdzniecības organizēšanu pašvaldībās.
3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
Saistošajos noteikumos noteiktās
administratīvās darbības veiks
pašvaldības amatpersonas, tādēļ
papildus darbinieki un budžeta
līdzekļi nav nepieciešami.
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru
attiecināms saistošo noteikumu
tiesiskais regulējums, ir perso-

nas, kuras nodarbojas ar ielu
tirdzniecību (ielu tirdzniecības
organizēšanu) publiskās vietās
vai organizē tirdzniecību tirgū
Alūksnes novadā. Rezultātā pašvaldības teritorijā tiks sakārtota
uzņēmējdarbības vide – tirdzniecība publiskās vietās.
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
Lai saņemtu pašvaldības atļauju
tirdzniecībai norādītajās publiskajās vietās vai organizētu ielu
tirdzniecību vai sniegtu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu Alūksnes novadā,
tirgus dalībniekam tirdzniecības organizatoram ir jāiesniedz
Alūksnes novada pašvaldībā
iesniegums, pievienojot
informāciju saskaņā ar Ministru
kabineta 12.05.2010. noteikumu
Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami

ar pašvaldību un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 15. un 19.
punktu. Atļauju piecu darba dienu
laikā izsniedz Alūksnes novada
pašvaldības Licencēšanas komisija
vai Alūksnes novada pašvaldības attiecīgā pagasta pārvalde.
Saistošie noteikumi tiks publicēti
Alūksnes novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Alūksnes
Novada Vēstis” un ievietoti
Alūksnes novada pašvaldības
mājas lapā
www.aluksne.lv.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Notikušas 2 tikšanās ar privātā
sektora tirdzniecības
organizatoriem un
tirdzniecības dalībniekiem.
Noteikumu izstrādes laikā
veikta iedzīvotāju anketēšana.

15.

Alūksnes Novada Vēstis

01.04.2021.

SP K NO 02.04.2021.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4 2021

rozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada
26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 2020 “Par
atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Alūksnes novadā”
APS IP IN I ar Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumu Nr. 33 (protokols Nr. 4, 6. punkts)
I doti saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 5. panta trešo da u
Izdarīt Alūksnes
novada domes 2020. gada
26. marta saistošajos
noteikumos Nr. 7 2020 “Par
atvieglojumiem nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem
Alūksnes novadā” šādus
grozījumus:

pasākumu organizatoriskajam
plānam 2021.-2025. gadam,
tiek veikti Sosnovska latvāņa
izplatības ierobežošanas
pasākumi.”

1. Papildināt saistošos
noteikumus ar 4.10.
apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.10. Personas, kuru īpašumā
vai tiesiskā valdījumā ir zeme,
kura ir invadēta ar Sosnovska
latvāni ( eracleum
sosnowsk i) – 50%”;

4. Aizstāt 14. punktā skaitļus
“4.9.” ar skaitļiem “4.10.”;

2. Papildināt saistošos
noteikumus ar 12.1 apakšpunktu
šādā redakcijā:
“12.1 Personām, kuras
minētas 4.10. apakšpunktā,
atvieglojumus piešķir par to
zemes vienības platību, kurā,
atbilstoši Sosnovska latvāņa
izplatības ierobežošanas

3. Aizstāt 13. punktā skaitļus
“4.9.” ar skaitļiem “4.10.”;

5. Papildināt saistošos
noteikumus ar 18.2 punktu
šādā redakcijā:
“18.2 Personām, kuras
minētas šo noteikumu
4.10. apakšpunktā,
atvieglojumi tiek piemēroti
par nākamo taksācijas gadu,
pamatojoties uz Sosnovska
latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumu organizatoriskā
plāna 2021.-2025.gadam
izpildes uzraudzību veicošās
pašvaldības kompetentās
institūcijas datiem, kurus

iesniedz nodokļu
administratoram līdz kārtējā
gada 15.novembrim.”;
6. Aizstāt 19. punktā skaitļus
“4.9.” ar skaitļiem “4.10.”.
Alūksnes novada domes
saistošo noteikumu
“ rozījumi Alūksnes novada
domes 2020. gada 26. marta
saistošajos noteikumos Nr.
7 2020 “Par atvieglojumiem
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Alūksnes
novadā”” paskaidrojuma
raksts
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
Saistošo noteikumu projekta
“ rozījumi Alūksnes novada
domes 2020. gada 26.marta
saistošajos
noteikumos Nr. 7 2020 “Par
atvieglojumiem nekustamā

īpašuma nodokļa maksātājiem
Alūksnes novadā””, turpmāk –
saistošie noteikumi, mērķis ir
papildināt nekustamā īpašuma
nodokļu maksātāju kategorijas ar
jaunu kategoriju.
2. Īss projekta
satura izklāsts
Saistošajos noteikumos
saglabātas līdz šim spēkā esošās
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma kategorijas,
papildinot tos ar jaunu kategoriju
– Personas, kuru īpašumā vai
tiesiskā valdījumā ir zeme, kura
ir invadēta ar Sosnovska latvāni.
Saistošo noteikumu projekts
neietekmē nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumus, kurus
Pašvaldība piešķir pamatojoties uz likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5. pantu.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekts
samazina pašvaldības budžeta
ieņēmumus no nekustamā
īpašuma nodokļa.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu projekts
uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
Saistošo noteikumu
projekts neparedz jaunas no
esošā regulējuma atšķirīgas
administratīvās procedūras.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.
7. Cita informācija
Nav.

SP K NO 30.03.2021.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7 2021

rozījumi Alūksnes novada domes 2021. gada
25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 2021 “Nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība
Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai
uz saimniecisko darbību Alūksnes novadā”
APS IP IN I ar Alūksnes novada domes 25.03.2021. lēmumu Nr. 69 (protokols Nr. 5, 9. punkts)
I doti saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 5. panta trešo un ceturto da u
Izdarīt Alūksnes
novada domes 2021. gada
25. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 5 2021
“Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas
kārtība Covid-19 izplatības
negatīvās ietekmes
mazināšanai uz saimniecisko
darbību Alūksnes novadā”
šādus grozījumus:
1. Aizstāt 7. punktā vārdus
“Juridiskām un ﬁziskām
personām, kuras veic
saimniecisko darbību,
atvieglojumus” ar vārdiem
“Atvieglojumus par nekustamo
īpašumu, kurā tiek veikta
saimnieciskā darbība”.
2. Aizstāt 15.1. apakšpunktā
vārdus “Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas
sistēmā (turpmāk –
VID EDS)” ar vārdiem
“de minimis atbalsta uzskaites
sistēmā, kurai piekļūst,
izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta Elektroniskās

deklarēšanas sistēmu”.
3. Svītrot 16. punktu.
4. Papildināt 17. punktu aiz
vārdiem un skaitļiem
“Komisijas regulas Nr.
1407 2013” ar vārdiem un
skaitļiem “un Ministru
kabineta 2018. gada
21. novembra noteikumu
Nr. 715 “Noteikumi par de
minimis atbalsta uzskaites un
piešķiršanas kārtību un de
minimis atbalsta uzskaites
veidlapu paraugiem”.
5. Izteikt 21. punktu šādā
redakcijā:
“21. Šo noteikumu piešķirto de
minimis atbalstu nekumulē;
vienlaikus to nevar izmantot
vienu un to pašu attiecināmo
izmaksu ﬁnansēšanai citu
atbalsta programmu vai
projektu ietvaros.”
6. Aizstāt 25. punktā vārdus
“normatīvajiem aktiem par de
minimis uzskaites un
piešķiršanas kārtību un

de minimis atbalsta
uzskaites veidlapu paraugiem”
ar vārdiem un skaitļiem
“Ministru kabineta 2018. gada
21. novembra noteikumiem
Nr. 715 “Noteikumi par de
minimis atbalsta uzskaites un
piešķiršanas kārtību un de
minimis atbalsta uzskaites
veidlapu paraugiem”.
7. Aizstāt 26. punktā vārdus
“atbalsta saņēmējs ir pārkāpis”
ar vārdiem “tiek pārkāpts”.
8. Aizstāt pielikumā vārdus
“Valsts ieņēmumu dienesta
Elektroniskās deklarēšanas
sistēmā” ar vārdiem “de
minimis atbalsta uzskaites
sistēmā, kurai piekļūst,
izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta Elektroniskās
deklarēšanas sistēmu”.
Alūksnes novada domes
saistošo noteikumu
“ rozījumi Alūksnes
novada domes 2021. gada
25. februāra saistošajos

noteikumos Nr. 5 2021
“Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Covid-19
izplatības negatīvās ietekmes
mazināšanai uz saimniecisko
darbību Alūksnes novadā””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Saistošo noteikumu projekts
sagatavots, ņemot vērā Finanšu
ministrijas 2021. gada 4. marta
atzinumu Nr. 7-4 18 1221.
2. Īss projekta satura
izklāsts
Saistošie noteikumi precizē
normas par de minimis
atbalsta piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa
atvieglojuma piemērošanas
gadījumā; ar saistošajiem
noteikumiem paredzēts, ka
atbalsta kumulācija (atbalsta, kas
saņemts šo saistošo noteikumu
ietvaros, apvienošana ar jebkuru
citu atbalsta pasākumos sniegto
atbalstu) netiek ietverta.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu grozījums
nepiedāvā izmaiņas attiecībā
uz pašvaldības budžetu.
Saistošo noteikumu izpilde tiks
nodrošināta esošo institūciju
ietvaros.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Nav.
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
Nav.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.
7. Cita informācija
Nav.

16.

Alūksnes Novada Vēstis

01.04.2021.

Alūksnes novada pašvaldība
ierīkojusi vakcinācijas centru
Alūksnes sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības
komisija marta vidū nolēma
organizēt vakcinācijas
centru Alūksnes Kultūras
centra telpās, lai varētu
nodrošināt operatīvāku
novada iedzīvotāju
vakcinēšanas
procesu pret Covid-19 brīdī,
kad būs pieejams liels vakcīnu
skaits. Šobrīd vakcinācijas
centra telpas ir
sagatavotas vakcinēšanas
procesa organizācijai.
Civilās aizsardzības komisijas
sēdi, kurā lēmums tika pieņemts,
vadīja Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs Arturs Dukulis, tajā
piedalījās priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins, pašvaldības
izpilddirektore Janīna Čugunova,
SIA “Alūksnes slimnīca” valdes
priekšsēdētāja Maruta Kauliņa,
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
vietniece Ina Raipule, Pašvaldības
policijas priekšnieks Ardis Tomsons un Veselības inspekcijas
pārstāve Dina Līte-Zaķe.
- Pašvaldībā esam apzinājuši
novada ģimenes ārstus un paldies
viņiem par atsaucību, jo gandrīz
visi ir iesaistījušies savu pacientu vakcinēšanā. Vakcinācijas
nodrošināšanā ir gatavi piedalīties
arī vairāki pagastu feldšerpunkti
un Alūksnes poliklīnika. Mums
ir viens mērķis – brīdī, kad būs
pieejams liels vakcīnu skaits, spēt
maksimāli īsā laikā izvakcinēt
tos novada iedzīvotājus, kas
būs izrādījuši vēlmi vakcinēties.
Apzinoties, ka ģimenes ārstiem
ir jāveic arī savs ikdienas pamatdarbs, mums ir nepieciešams

šāds vakcinācijas punkts ar
lielāku vakcinēšanas jaudu, –
uzsvēra Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs Arturs Dukulis.
29. martā Alūksnes Kultūras
centrā viesojās pārstāvji no
Vakcinācijas projekta biroja, lai pārliecinātos par
telpu piemērotību vakcinācijas
centra izveidei, sniegtu
rekomendācijas un vienotos par
turpmākajiem darbības soļiem.
Telpu piemērotību pārbaudīs
arī Veselības inspekcija. Liela
mēroga vakcinācijas centri valstī
tiek dalīti trīs līmeņos: A, B un C.
Alūksne būs viena no vietām, kur
atradīsies C jeb mazākā līmeņa
centrs. Saskaņā ar informāciju,
kas saņemta no Vakcinācijas projekta biroja, C līmeņa vakcinācijas
centrus plānots atvērt aprīļa
vidū līdz ar vakcīnu pieejamību
plašākām prioritārajām grupām.
Vakcinēties šajos centros varēs
tikai tās personas, kuras būs
pieteikušās vakcīnas saņemšanai,
sazvanītas un pierakstītas uz
konkrētu laiku – “dzīvā” rinda
nepastāvēs.
Atgādinām, ka šobrīd valstī norit
senioru vecumā virs 70 gadiem,
kā arī personu ar hroniskām
saslimšanām vakcinācija.
Iedzīvotāji aicināti pieteikties
vakcīnas saņemšanai pa tālruni
8989, portālā www.manavakcina.
lv vai pie sava ģimenes ārsta.
Plānots, ka pēc Lieldienām,
piesakoties www.manavakcina.
lv, persona varēs izvēlēties un
norādīt konkrētu vietu, kur vēlas
vakcinēties.
Evita Aploka
Sanita Spudiņa

Iedzīvotājus aicina pieteikties
vakcīnai pret Covid-19 vietnē
manavakcina.lv vai 8989
Tuvāko nedēļu laikā līdz
maija sākumam Latvijā
gaidāmas vairāk nekā
236 000 vakcīnu piegādes.
Lai plānotu operatīvu un
ģeogrāfiski vienmērīgu
vakcinācijas procesu visā
Latvijas teritorijā, iedzīvotāji
jau tagad aicināti
pieteikties Covid-19 vakcīnai
vietnē manavakcina.lv un pa
tālruni 8989.
“Aicinām pieteikšanos vakcīnai
vairs neatlikt. Bieži uzklausām, ka
iedzīvotāji gaida nākošo prioritāro
grupu atvēršanu vai sev adresētu
uzaicinājumu saņemšanu un nesteidzas ar pieteikšanos vakcīnai,
jo uzskata, ka vakcīnu skaits
vēl ilgi Latvijā nebūs pietiekošs.
Taču tuvāko divu mēnešu laikā
gaidām ievērojami lielākas
vakcīnu piegādes nekā līdz šim,
tāpēc aicinām aktīvi pieteikties
katru, kurš vēlas savlaicīgi saņemt
vakcīnu pret Covid-19,” skaidro
vakcinācijas projekta vadītāja Eva
Juhņēviča.
Veselības ministrija aicina
Latvijas iedzīvotājus pieteikties
Covid-19 vakcīnai vietnē manavakcina.lv, pa tālruni 8989, lai
veidotu centralizēto vakcinējamo
iedzīvotāju rindu. Joprojām
iedzīvotāji var izmantot iespēju un
pieteikties arī pie sava ģimenes
ārsta.
Ņemot vērā, ka Latvijā tuvāko
nedēļu laikā līdz pat maija
sākumam plānotas vakcīnu
piegādes vairāk nekā
236 000 devu apmērā, pieteikties
aicināti ne tikai iedzīvotāji no jau
atvērtajām prioritārajām grupām,
piemēram, veselības aprūpes
darbinieki, iedzīvotāji vecumā

virs 70 gadiem, kā arī iedzīvotāji
ar hroniskām slimībām, bet arī
ikviens Latvijas iedzīvotājs.
Līdz ar lielāku vakcīnu apjomu
vakcinācijas tempi palielināsies ne
tikai jau atvērtajās prioritārajās
grupās, bet arī raitāk plānots vērt
vaļā nākošās iedzīvotāju grupas.
Tieši pieteikšanās ļaus operatīvi
plānot vakcinācijas darbu aprīlī,
kad Latvijā plānots saņemt lielāku
vakcīnu pret Covid-19 skaitu nekā
iepriekš.
Jau šobrīd nākošo prioritāro
grupu iedzīvotāju - personas,
kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā
ar bērniem, kuriem ir noteiktas
hroniskas un imūnsupresējošas
slimības, personas, kuras mājas
aprūpē, smagi slimas personas,
personas 60-70 gadu vecumā,
kā arī pirmsskolas, speciālās
izglītības iestāžu un 1.-6. klašu
pedagogi un darbinieki, kas,
veicot darba pienākumus,
nonāk ciešā saskarē ar bērniem
gatavība vakcinēties ir augsta,
līdz ar to šobrīd svarīgi pieteikties
vakcinācijai www.manavakcina.
lv, pa tālruni vai pie sava ģimenes
ārsta arī nākošo prioritāro grupu
iedzīvotājiem. Ikvienas nākošās
vakcinējamo grupas atvēršana
iepriekš tiks paziņota.
Izglītības iestāžu darbinieku
gadījumā plānots nodrošināt
centralizētu attiecīgo grupu
pedagogu un izglītības iestāžu
darbinieku sarakstu iesniegšanu
Nacionālajam veselības
dienestam, lai tālāk organizētu
vakcinācijas procesu, saglabājot
iespēju šīs jomas pārstāvjiem
paust savu izvēli vakcinēties.
Informāciju sagatavoja: Veselības
ministrijas vakcinācijas projekts

Dzīvnieku mājā „Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5
Alūksnes novada
Malienā pieklīdis
liela auguma
runcis. Varbūt
kāds gaida mājās?

Kontakttālrunis: 29477535.

Jaunas mājas
meklē
8 mēnešus
jauns, melnbalts
runčuks.

