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Alūksnes Novada Vēstis
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Pašvaldība piešķir nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus no
Covid-19 cietušajās nozarēs
Lai sniegtu atbalstu tām
uzņēmējdarbības nozarēm,
kuras sakarā ar Covid-19
izplatības dēļ noteiktajiem
ierobežojumiem cietušas
visvairāk, Alūksnes novada
pašvaldība ir izstrādājusi
saistošos noteikumus, kas
paredz nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumus
atsevišķām uzņēmējdarbības
nozarēm 90% apmērā no
nodokļa summas.
Saistošos noteikumus
deputāti izskatīja februāra
Tautsaimniecības un Finanšu
komiteju sēdēs un tos
apstiprināja domes sēdē
25. februārī.
Ņemot vērā, ka šie saistošie
noteikumi ir saistīti ar
Covid-19 seku pārvarēšanu,
tie stājas spēkā paātrinātā
kārtībā nākamajā dienā pēc to
izsludināšanas valsts oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Saistošie noteikumi “Latvijas
Vēstnesī” publicēti 1. martā un
stājas spēkā 2. martā. Aicinām
iepazīties ar saistošajiem
noteikumiem un atbalsta
pieprasīšanas un saņemšanas
iespējām “Alūksnes Novada
Vēstu” 9. un 10. lappusē.
Noteikumu mērķis ir piešķirt
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus saimnieciskās
darbības veicējiem par
Alūksnes novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā
esošu nekustamo īpašumu, lai
mazinātu Covid-19 izplatības
negatīvo ietekmi uz saimniecisko

īpašuma galvenais lietošanas
veids saskaņā ar Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistra
datiem ir “Sporta ēkas; sporta
telpu grupa” (kods 1265) – 90%;

Riharda Rožkalna foto
darbību. Atvieglojumi
attieksies uz ēkām vai to daļām,
kurās nodokļa maksātājs pats
veic saimniecisko darbību vai
kuras tiek iznomātas
saimnieciskās darbības veikšanai.
Saistošie noteikumi paredz
nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu par periodu no
2021. gada 1. janvāra līdz
31. decembrim.
Atbalsts paredzēts šādām
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju kategorijām:
• par nekustamo īpašumu,
kas tiek izmantots viesu
izmitināšanas un/vai ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai, un pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts
Valsts ieņēmumu dienestā un/
vai nekustamā īpašuma vai telpu
grupas galvenais lietošanas veids
saskaņā ar Nekustamā īpašuma
valsts kadastra reģistra datiem

ir “Viesnīcas un sabiedriskās
ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai
sabiedriskās ēdināšanas telpu
grupa” (kods 1211) – 90%;
• par nekustamo īpašumu, kas
tiek izmantots pakalpojumu
sniegšanai skaistumkopšanas
nozarē: friziera, manikīra,
pedikīra, masāžas,
kosmetoloģijas, solārija,
tetovēšanas, skarifikācijas,
mikropigmentācijas, pīrsinga,
publiskās lietošanas pirts un
peldbaseina pakalpojumus
un pakalpojuma sniedzējs ir
reģistrēts Veselības
inspekcijā – 90%;
• par nekustamo īpašumu,
kas tiek izmantots sporta
treniņu (nodarbību), tai skaitā
individuālo apmeklējumu, norisei
iekštelpās, un kurā ir reģistrēta
struktūrvienība Valsts ieņēmumu
dienestā un/vai nekustamā

• par nekustamo īpašumu,
kurā nodokļa maksātājs vai
nomnieks veic saimniecisko
darbību – mazumtirdzniecības
pakalpojumus klātienē,
kas Covid-19 izplatības dēļ
ir aizliegti (izņemot ar Ministru
kabineta gada 6. novembra
rīkojuma Nr. 655 “Par
ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 5.7. apakšpunktā
atļautos mazumtirdzniecības
pakalpojumus klātienē) – 90%.
Nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju un nekustamā
īpašuma atbilstību šo saistošo
noteikumu nosacījumiem izvērtēs
un lēmumu pieņems Alūksnes
novada pašvaldības nodokļu
administrators.
Lai pieteiktos nodokļa
atvieglojumu saņemšanai,
nodokļa maksātājiem līdz
2021. gada 1. jūnijam
jāiesniedz pašvaldībai
pieteikuma veidlapa,
pievienojot nepieciešamos
dokumentus.
Sīkāka informācija par nodokļa
atvieglojumu saņemšanu pa
tālruni 25778897 vai e-pastu
inara.kapulinska@aluksne.lv.
Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Līdzfinansējums
daudzdzīvokļu
māju pagalmu
labiekārtošanai
No 1. līdz 31. martam
Alūksnes novada pašvaldībā
varēs iesniegt projektu pieteikumus, lai pretendētu pašvaldības

līdzfinansējuma saņemšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai.
Šo līdzfinansējumu pašvaldība
piešķir pēc saistošo noteikumu
Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai” nosacījumiem.

Līdzfinansējums
īpašumu
pieslēgšanai
centralizētai
ūdensapgādei un
kanalizācijai
Savukārt no 6. aprīļa līdz
7. maijam pašvaldībā iedzīvotāji
varēs iesniegt pieteikumus

līdzfinansējuma saņemšanai
nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas sistēmai.
Šo līdzfinansējumu pašvaldība
piešķir, pamatojoties uz
2020. gada 26. marta
saistošajiem noteikumiem
Nr. 6/2020 “Par pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru
nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai”.
Pašvaldība aicina
novada iedzīvotājus izmantot
iespēju saņemt atbalstu no
pašvaldības budžeta īpašumu
labiekārtošanai.
- Aicinām iedzīvotājus jau
laikus sākt interesēties par
iespējām saņemt līdzfinansējumu
katrā konkrētā gadījumā,
par iesniedzamo dokumentu

Alūksnes novada domes
25. februāra sēdē deputāti
pieņēma lēmumu par
līdzekļu piešķiršanu
pagastu teritoriālo vienību
infrastruktūras un vides
kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammā 2021.
un 2022. gadam.
Pašvaldības šī gada budžeta
apstiprināšanas gaitā, kā
arī pēc tā apstiprināšanas
pašvaldība informēja, ka
finanšu nepietiekamības dēļ
tā ir spiesta 2021. gadam
paredzētos mērķprogrammas
līdzekļus pārcelt uz nākamā,
2022. gada, gada budžetu.
Šobrīd pašvaldība ir radusi
iespēju no nesadalītajiem
budžeta līdzekļiem pagastu
projektiem 2021. gadā
piešķirt līdz 87 500 EUR,
savukārt 2022. gadā šajā
mērķprogrammā plānots
finansējums līdz
132 500 EUR. Šādu lēmumu
25. februārī pieņēma dome,
izdarot grozījumus pašvaldības
noteikumos, kas nosaka
mērķprogrammas līdzekļu
plānošanas un sadales
kārtību.
Minētā Alūksnes
novada pašvaldības budžeta
mērķprogramma paredz,
ka četru gadu domes
sasaukuma periodā
katra pagasta pārvalde var
saņemt noteiktu summu
(līdz 40 000 EUR) pagasta
infrastruktūras un vides
kvalitātes uzlabošanas
projektiem.

Informācija
ģimenes ārstes
Lidijas Jukses
pacientiem

Pašvaldība aicina pieteikties
līdzfinansējuma saņemšanai
Arī šogad Alūksnes
novada pašvaldība no
pašvaldības budžeta
līdzekļiem līdzfinansēs
daudzdzīvokļu māju
piesaistīto zemesgabalu
(pagalmu) labiekārtošanu,
kā arī privātpersonu
nekustamo īpašumu
pieslēgšanu centralizētajai
ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai.

Pašvaldība
piešķir līdzekļus
pagastu
projektiem

sagatavošanu un citiem ar
atbalsta saņemšanu saistītiem
jautājumiem, - rosina Alūksnes
novada pašvaldības Īpašumu
nodaļas vadītājs Ingus Berkulis.
Ar minētajiem saistošajiem
noteikumiem lūdzam plašāk
iepazīties Alūksnes novada
pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv sadaļā
Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie
noteikumi. Konsultācijas par
nepieciešamo dokumentu
sagatavošanu sniegs Alūksnes
novada pašvaldības Īpašumu
nodaļas vadītājs Ingus Berkulis,
e-pasts:
ingus.berkulis@aluksne.lv,
tālrunis 28686707.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada
pašvaldība ir saņēmusi
informāciju no Nacionālā
veselības dienesta, ka
ģimenes ārstes Lidijas
Jukses prakse turpinās
darbu līdz 30. aprīlim.
Šajā sakarā pašvaldība šobrīd
var informēt, ka Nacionālā
veselības dienesta
Vidzemes nodaļa sadarbībā
ar pašvaldību risina jautājumu
par to, kā nodrošināt
primārās veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanu šīs
prakses pacientiem. Šobrīd
dienests ir uzrunājis vienu
no novadā praktizējošiem
ģimenes ārstiem par šādu
iespēju. Tiklīdz būs aktuāla
informācija, pašvaldība varēs
sniegt informāciju.

2.

Alūksnes Novada Vēstis

Vakcinē
sociālās
aprūpes
centru
klientus un
darbiniekus
Alūksnes novada
Sociālo lieti pārvaldes
Sociālās aprūpes centrā
“Pīlādži” Mālupes pagastā
veikta klientu un
darbinieku vakcinācija
pret Covid-19.
Februārī vakcīnas pirmo
devu saņēmuši 29 klienti
un 26 darbinieki, bet divas
aprūpes centra medmāsas
saņēmušas jau abas vakcīnas
devas.
Klientu vakcinācijas
process notika uz vietas
iestādē, un to nodrošināja
Alūksnes slimnīcas mediķi.
Aprūpes centra vadītāja Irina
Baikova informēja, ka vēlmi
vakcinēties pret Covid-19
izteikuši 57 no iestādes
58 klientiem. Pirmajā klientu
vakcinācijas dienā,
25. februārī, bija ierobežots
vakcīnu daudzums, tādēļ
vakcinēti tie klienti, kuri paši
pārvietojas, savukārt tie klienti, kuri pārvietojas ratiņkrēslā,
vai ir guloši, tiks vakcinēti
tad, kad būs nākamā vakcīnu
piegāde.
Alūksnes novada
Sociālo lietu pārvaldes
Sociālās aprūpes centrā
“Alūksne” pagaidām vakcinēts
neliels skaits klientu un
darbinieku no tiem, kuri
izteikuši vēlmi vakcinēties.
Tas saistīts ar to, ka aprūpes
centrā bija konstatēta
saslimšana ar
Covid-19. Kopumā šeit
vakcīnu saņēmušas
20 personas – 7 klienti
un 13 darbinieki. Aprūpes
centra vadītāja Baiba Meistere
informē, ka jau tiek strādāts
pie tā, lai vakcīnu varētu
saņemt arī pārējie klienti un
darbinieki, kas šādu vēlēšanos
izteikuši.

Sēdes
Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu
komitejas sēde
10. martā 10.00
Tautsaimniecības komitejas
sēde
15. martā 10.00
Finanšu komitejas
sēde
18. martā 10.00
Domes sēde

25. martā 10.00

Ārkārtējās situācijas laikā
komiteju un domes sēdes
notiek videokonferences
režīmā. Iedzīvotāji tām līdzi
var sekot tiešraidē Alūksnes
novada pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv.

03.03.2021.

Domes 25. februāra sēdē
Alūksnes novada domes
25. februāra sēdē piedalījās
14 deputāti un izskatīja
34 darba kārtības jautājumus.
Dome nolēma:
- nodot atsavināšanai
nekustamā īpašuma Nākotnes ielā
2, Māriņkalnā, Ziemera pagastā,
sastāvā esošu apbūvētu zemes
vienību un neapbūvētu zemes
vienību, pārdodot par brīvu cenu
bijušajam zemes lietotājam. Uzdot
nosacītās cenas noteikšanu un
atsavināšanu veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumu – apbūvētu zemes vienību Jaunannas pagastā, pārdodot
par brīvu cenu uz zemesgabala
esošas, zemesgrāmatā ierakstītas
būves īpašniekam. Uzdot nosacītās
cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai;
- sagatavot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu –
dzīvokli “Dārziņi” – 6, Jaunlaicenē,
Jaunlaicenes pagastā, ar kopējo
platību 67,7m² un ar to saistītām
kopīpašuma domājamām daļām
no daudzdzīvokļu mājas,
zemes un palīgēkas. Piekrist, ka
atsavināšanas izdevumus,
saistītus ar dzīvokļa īpašuma
tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, novērtēšanu un
atsavināšanas procesa veikšanu,
sedz dzīvokļa īrnieks. Pēc
atsavināšanas procesa
pabeigšanas, izdevumus iekļaut
dzīvokļa pirkuma līgumā noteiktās
cenas samaksā. Nodot
atsavināšanai minēto īpašumu,
pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa
īrniekam. Uzdot nosacītās cenas
noteikšanu un dzīvokļa īpašuma
atsavināšanu veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 5/2021 “Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtība Covid-19 izplatības
negatīvās ietekmes mazināšanai

uz saimniecisko darbību Alūksnes
novadā”. Saistošie noteikumi ir
spēkā no 2. marta, ar tiem var
iepazīties 9. un 10. lappusē un
pašvaldības mājas lapas
www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/
Dokumenti/Saistošie noteikumi;
- apstiprināt Alūksnes novada
pašvaldības aģentūras “SPODRA”
vidēja termiņa attīstības stratēģiju
2021.-2023. gadam un
aģentūras “SPODRA” darba
plānu 2021. gadam;
- apstiprināt Alūksnes novada
pašvaldības aģentūras “ALJA”
vidēja termiņa darbības stratēģiju
2021.-2023. gadam un aģentūras
“ALJA” 2021. gada darba plānu;
- iecelt Inesi Puru Alūksnes
novada pašvaldības
Administratīvās komisijas locekļa
amatā un atļaut viņai savienot
pašvaldības Administratīvās
komisijas locekļa amatu ar Valsts
probācijas dienesta Vidzemes
reģiona teritoriālās
struktūrvienības Alūksnes un
Gulbenes nodaļas vecākā
probācijas speciālista amatu;
- izdarīt grozījumu Alūksnes
novada domes 2018. gada
26. aprīļa nolikumā Nr. 17/2018
“Ziemeru pamatskolas nolikums”.
Nolikumā svītrots teikums par
skolas mācību punktu Jaunlaicenē;
- apstiprināt ēdināšanas
pakalpojuma maksu Jaunalūksnes
pirmsskolas izglītības iestādē
“Pūcīte”, kas stājas spēkā
1. martā;
- apstiprināt viena skolēna
izmaksas mēnesī par Alūksnes
novada pašvaldības pamata un
vispārizglītojošo izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem no
2021. gada 1. janvāra: Alūksnes
pilsētas sākumskolā 47,87 EUR,
Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijā 72,83 EUR, Alūksnes
novada vidusskolā 46,42 EUR,
Strautiņu pamatskolā 139,75 EUR,
Bejas pamatskolā 91,96 EUR,
Jaunannas Mūzikas un mākslas

pamatskolā 89,67 EUR,
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā 107,81 EUR, Malienas
pamatskolā 83,70 EUR, Pededzes
pamatskolā 99,45 EUR, Ziemeru
pamatskolā 97,57 EUR. Apstiprināt
viena audzēkņa izmaksas mēnesī
par Alūksnes novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem no 2021. gada
1. janvāra: Alūksnes
pirmsskolas izglītības iestādē
“Sprīdītis” 189,42 EUR, Alūksnes
pirmsskolas izglītības iestādē
“Pienenīte” 173,84 EUR, Alsviķu
pirmsskolas izglītības iestādē
“Saulīte” 203,64 EUR,
Jaunalūksnes pirmsskolas
izglītības iestādē “Pūcīte”
193,46 EUR, Alūksnes pirmsskolas
izglītības iestādē “Cālis”
117,65 EUR, Malienas pirmsskolas
izglītības iestādē “Mazputniņš”
179,83 EUR. Apstiprināt viena
iemītnieka izmaksas par Alūksnes
novada pašvaldības izglītības
iestāžu internātu sniegtajiem
pakalpojumiem (gultas vietu) no
2021. gada 1. janvāra: Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
internātā 179,27 EUR mēnesī,
Alekseja Grāvīša Liepnas
pamatskolas internātā
280,49 EUR mēnesī. Atbrīvot no
internātu izmantošanas izdevumu
samaksas izglītojamos, kas mācās
Alūksnes novada vispārizglītojošās
izglītības iestādēs;
- izskatot Latvijas Politiski
represēto Cēsu biedrības
pieteikumu par atbalstu projektam
“Piemiņas vieta pie Amatas stacijas
1949. gada 25. martā uz Sibīriju
deportētajiem 1318 cilvēkiem”,
atbalstīt biedrības projektu,
piešķirot līdzfinansējumu
1500 EUR, un uzdot pašvaldības
izpilddirektoram slēgt līgumu ar
minēto biedrību;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 30.04.2020.
lēmumā Nr. 128 “Par aizņēmumu
ERAF projekta “Infrastruktūras
risinājumi deinstitucionalizācijas
īstenošanai Alūksnes novadā”
īstenošanai”, aizstājot lēmuma

1. punktā skaitli un vārdus
140 472 EUR (viens simts
četrdesmit tūkstoši četri simti
septiņdesmit divu euro)”
ar skaitli un vārdiem
“271 014 EUR (divi simti
septiņdesmit viena tūkstoša
četrpadsmit euro)”. Grozījumi
saistīti ar projekta aktivitāšu
īstenošanai nepieciešamās
aizņēmuma summas
precizēšanu pēc decembrī domes
sēdē apstiprinātajām izmaiņām
projekta izmaksās;
- ņemot vērā atbilstību Alūksnes
novada attīstības programmas
2011.-2017. aktualizētajam Investīciju plānam 2015.2020. gadam, piešķirt
88 032 EUR finansējumu (tajā
skaitā, būvdarbiem 83 313 EUR
saskaņā ar veikto iepirkuma
procedūru un būvuzraudzībai
4719 EUR) vidi degradējošu būvju
Alūksnes muižas parka teritorijā
Ojāra Vācieša ielā 1, Alūksnē
nojaukšanai;
- apstiprināt aktualizēto Alūksnes
novada attīstības programmas
2011.-2017. Investīciju plānu
2015.-2021. gadam. Ar
dokumentu aicinām iepazīties
pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/
Dokumenti/Attīstības programma;
- atzīt par spēku zaudējušiem
Alūksnes novada domes
2018. gada 20. decembra
noteikumus Nr. 7/2018 “Par
dāvanu un dāvinājumu
(ziedojumu) pieņemšanas un
pārzināšanas kārtību” sakarā ar
jaunu valsts mēroga normatīvu
aktu – likumu, kas nosaka
attiecīgo regulējumu.
Pilnībā ar Alūksnes novada
domes lēmumiem var iepazīties
www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/
Par Alūksnes novada domes darbu/
Domes lēmumi.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Plāno īstenot projektus
zivju resursu attīstībai novadā
Alūksnes novada
domes sēdē 25. februārī
apstiprināti septiņi
pašvaldības aģentūras
“ALJA” projekti, kuru mērķis
ir zivju resursu atjaunošana
un to apsardzības
uzlabošana. Projektu
īstenošanai paredzēts
pretendēt uz Zivju fonda
līdzekļiem.
Pieci projektu pieteikumi paredz
līdaku vai zandartu pavairošanu
ūdenstilpnēs:
1) Projekta “Līdaku pavairošana
Alūksnes ezerā” kopējās izmaksas apstiprinātas līdz
15125,00 EUR – tajā skaitā
plānotais Zivju fonda finansējums
12000 EUR un projekta atbalsta gadījumā pašvaldības
līdzfinansējums līdz 3125 EUR.

2) Projekta “Līdaku pavairošana
Vaidavas ezerā” kopējās izmaksas apstiprinātas līdz 700 EUR –
tajā skaitā plānotais Zivju fonda
finansējums 500 EUR un projekta
atbalsta gadījumā pašvaldības
līdzfinansējums līdz 200 EUR.
3) Projekta “Līdaku pavairošana
Lukumīša ezerā” kopējās
izmaksas apstiprinātas līdz
1520 EUR – tajā skaitā plānotais
Zivju fonda finansējums
1200 EUR un projekta
atbalsta gadījumā pašvaldības
līdzfinansējums līdz 320 EUR.
4) Projekta “Zandartu
pavairošana Indzera ezerā”
kopējās izmaksas līdz
4600 EUR – tajā skaitā plānotais
Zivju fonda finansējums
3600 EUR un projekta atbalsta gadījumā pašvaldības
līdzfinansējums līdz 1000 EUR.

5) Projekta “Zandartu
pavairošana Sudala ezerā”
kopējās izmaksas apstiprinātas
līdz 5800 EUR – tajā skaitā
plānotais Zivju fonda finansējums
4600 EUR un projekta atbalsta gadījumā pašvaldības
līdzfinansējums līdz 1200 EUR.
Projekta pieteikums “Alūksnes
novada ūdenstilpju zivju resursu
aizsardzība” paredz iegādāties
zivju resursu aizsardzībai
nepieciešamo tehnisko
aprīkojumu aģentūras
inspektoriem - ķermeņa
kameras un videokameras
reidu un pārkāpumu fiksēšanai,
jaunu piekabi sniega motocikla
un kvadricikla pārvadāšanai,
planšetes inspektoru darba
nodrošināšanai konstatēto
pārkāpumu vietā. Apstiprinātās

projekta kopējās izmaksas ir
6800 EUR – tajā skaitā plānotais
Zivju fonda finansējums
5400 EUR un projekta atbalsta gadījumā pašvaldības
līdzfinansējums līdz 1400 EUR.
Projektu konkursā aģentūra
piedalīsies arī ar projekta
pieteikumu “Zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu
izstrāde Indzera un Siseņu
ezeram”. Tā kopējās
izmaksas apstiprinātas līdz
3270,00 EUR – tajā skaitā
plānotais Zivju fonda finansējums
2570 EUR un projekta atbalsta gadījumā pašvaldības
līdzfinansējums līdz 700,00 EUR.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

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.
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03.03.2021.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas numurs 90000018622
izsludina atklātu konkursu uz pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Alūksnes nami” VALDES LOCEKĻA 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 konflikta 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

- 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 izaicinājumu risināšanai (ne vairāk kā
divas A4 formāta lapaspuses). Informācija par
kapitālsabiedrību pieejama www.aluksnesnami.lv ;

Apmeklētāju pieņemšana martā
Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju Alūksnes novada pašvaldības vadības un deputātu pieņemšanas
KLĀTIENĒ NENOTIEK. Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus IEPRIEKŠ, pirms deputāta
noteiktā pieņemšanas laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas
centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai rakstīt uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, lai pieteiktos
saziņai ar izvēlēto deputātu.
Alūksnes novada pašvaldības vadības pieņemšanas laiki saskaņā ar pašvaldības nolikumu ir noteikti katra mēneša pirmā
un trešā pirmdiena no pulksten 15.30 līdz 17.30, izpilddirektoram arī katra mēneša otrā un ceturtā piektdiena no
pulksten 8.00 līdz 11.00.

Domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS 1. un 15. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS 1. un 15. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS 1. un 15. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA 1. un 15. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
un 12. un 26. martā 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 martā
Deputāts

Datums

Laiks

Vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS

08.03.2021.

Darba laikā

Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu
apkalpošanas centram

Verners KALĒJS

19.03.2021.

15.00-16.00

Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu
apkalpošanas centram

Viola Aija KAPARŠMITE

18.03.2021.

10.00-11.00

Tālrunis 29166807

Maruta KAULIŅA

19.03.2021.

11.00-12.00

Tālrunis 64307141

Līga LANGRATE

Katru darba
dienu

10.00-17.00

Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu
apkalpošanas centram

Modris LAZDEKALNS

15.03.2021

9.00-10.00

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

Ainars MELDERS

25.03.2021.

9.00-10.00

Tālrunis 29339305

Druvis MUCENIEKS

18.03.2021.

9.00-10.00

Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu
apkalpošanas centram

Laimonis SĪPOLS

18.03.2021.

Darba laikā

Tālrunis 26431206

Jānis SKULTE

10.03.2021.

Darba laikā

Tālrunis 29276883

Jānis ZELTIŅŠ

23.03.2021.

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

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 no 8.00 - 17.30, otrdien, trešdien,
ceturtdien no plkst.8.00 - 17.00, piektdien
no plkst.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 12.marta plkst. 16.00
Ar izraudzīto kandidātu tiks slēgts pilnvarojuma līgums par
valdes locekļa pienākumu izpildi.
Mēneša atlīdzība no 1570 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.

Būs nodokļa atvieglojumi
tiem, kas apkaros latvāņus
25. februārī Alūksnes novada
domes sēdē tika apstiprināti
saistošie noteikumi
Nr. 4/2021 “Grozījumi
Alūksnes novada domes
2020. gada 26. marta
saistošajos noteikumos
Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem
Alūksnes novadā””.
Ar šiem grozījumiem saistošajos
noteikumos tiks iekļauta jauna
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu saņēmēju kategorija – personas, kuru īpašumā
vai tiesiskā valdījumā ir ar Sosnovska latvāni invadēta zeme.
Šī nodokļa maksātāju kategorija
varēs saņemt 50% atvieglojumu par tādu pašvaldības
apstiprinātajā Sosnovska
latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumu organizatoriskajā
plānā 2021.-2025. gadam
iekļautu zemes vienības platību,

kurā tiek veikti latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumi.
Šai nodokļa maksātāju kategorijai atvieglojumi tiks piemēroti
par nākamo taksācijas gadu,
pamatojoties uz Sosnovska
latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumu organizatoriskā plāna
2021.-2025. gadam izpildes
uzraudzību veicošās pašvaldības
institūcijas datiem, kurus iesniedz
nodokļu administratoram līdz
kārtējā gada 15. novembrim.
Saistošie noteikumi pēc to
apstiprināšanas ir nosūtīti
saskaņošanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijā
un, pozitīvas atbildes gadījumā,
tie stāsies spēkā nākamajā dienā
pēc to publicēšanas “Alūksnes
Novada Vēstīs”.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Noskaidrots būvnieks
Torņa ielas 15 ēkai
Ir noslēdzies
SIA “Alūksnes nami”
izsludinātais iepirkums par
daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Torņa ielā 15, Alūksnē,
5. kāpņu telpas 1. kārtas
atjaunošanu.
Piedāvājumu iepirkumam
iesniedzis viens pretendents

SIA “SANART” par summu
138 754,02 EUR bez PVN.
Izvērtējot pretendenta
piedāvājumu, tam piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības.
Šobrīd SIA “Alūksnes nami”
strādā pie tā, lai noskaidrotu
finansēšanas iespējas darbu
veikšanai.
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Uzsākti moduļu māju
projektēšanas darbi
2021. gada 2. februārī
Alūksnes novada pašvaldība
noslēdza līgumu ar
SIA “SANART” par moduļu
māju projektēšanu, būvdarbu
veikšanu un autoruzraudzību.
Atbilstoši noslēgtajam
līgumam ar uzņēmēju,
projektēšanas darbiem
atvēlēti 4 mēneši, pēc kuriem
būvdarbus paredzēts
veikt 6 mēnešu laikā.
Jau iepriekš pašvaldība ir
informējusi, ka tās īpašumā
Kārklu ielā 5 tiks izvietotas
moduļu mājas, kas tiek ražotas
rūpnīcā un sastāv no moduļiem –
atkārtojamām sekcijām.
Moduļu mājās paredzēts izveidot
grupu dzīvokļu pakalpojumu
personām ar vieglas pakāpes
garīga rakstura traucējumiem.
Maksimālais iedzīvotāju skaits
šajās moduļu mājās būs 16.
Grupu dzīvokļa pakalpojums
tiks sniegts, ievērojot vienlīdzīgu
iespēju principu ievērošanu,
proti, nediskriminējot personas
ar invaliditāti un citām pazīmēm.
Katram cilvēkam paredzēta
istaba, kurā viņš dzīvos
patstāvīgi.
Svarīgi uzsvērt, ka moduļu

mājās tiks nodrošināts pastāvīgs
diennakts dežurants. Cilvēki, kas
dzīvos grupu dzīvokļos, darba
dienās apmeklēs Dienas aprūpes
centru un strādās specializētajās
darbnīcās, kas pēc būvdarbu
pabeigšanas atradīsies Uzvaras
ielā 1, Alūksnē vai strādās
pastāvīgās darba vietās
Pirms lēmuma pieņemšanas
izvērtētas arī citas alternatīvas
vietas, taču šī teritorija izvēlēta
vairāku kritēriju atbilstības dēļ:
atrašanās tuvu pilsētas centram
un sociālo pakalpojumu
centram Uzvaras ielā 1, Alūksnē,
plašas iespējas pieslēgt visus
nepieciešamos inženiertīklus, kā
arī ļoti laba sabiedriskā
transporta pieejamība.
Moduļu māju būvniecība
tiek īstenota Eiropas Reģionālās
attīstības fonda projekta
“Infrastruktūras risinājumi
deinstitucionalizācijas
īstenošanai Alūksnes
novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048)
ietvaros.
Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Plaisas Pleskavas ielā
plāno novērst pavasarī
Patiesi aukstā un ilgā
ziema nav saudzējusi ceļa
segumu daudzviet Latvijā,
tostarp arī Pleskavas ielā,
Alūksnē. Konstatējot ielas
segumā radušās plaisas,
Alūksnes novada pašvaldība
uzklausīja ielas pārbūves
būvprojekta autoru un
būvuzraugu un pārrunāja
plaisu rašanās iemeslus un turpmāko rīcību to
novēršanai.
Plaisu rašanās iemesls tiek
skaidrots ar īpaši lielo un ilgstošo
salu, kas izraisījis reciklētās
pamata kārtas materiāla
deformācijas. Tā iespaidā

asfaltā ir parādījušās plaisas,
kas nav saistāmas ar asfalta
kvalitāti.
Projektējot ielas pārbūvi, tika
pieņemts lēmums ieklāt tikai
reciklēto slāni 25 centimetru
biezumā un uzklāt asfaltu
12 centimetru biezumā.
Iestājoties atbilstošiem
laikapstākļiem, pašvaldības
pārstāvji kopā ar būvuzraugu
objektu apsekos un, plaisas
nekavējoties tiks aizpildītas ar
bitumena emulsiju.
Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Izsolē pārdod zarus un
ciršanas atliekas
Alūksnes novada
pašvaldības aģentūra
“SPODRA” izsolē pārdod
zarus un ciršanas atliekas
249,72 m3 ar kopējo nosacīto
vērtību 811,58 EUR bez
pievienotās vērtības nodokļa.
Zaru un ciršanas atlieku
atrašanās vieta - Ošu ielā 5, Pils
ielā un Pleskavas ielā, Alūksnē,
Alūksnes novadā. Apskate
piesakāma pa tālruni 29159712
vai e-pastu: spodra@aluksne.lv.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Alūksnes novada
pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv sadaļā “Izsoles”.
Personas, kuras vēlas iegādāties

zarus un ciršanas atliekas, iesniedz pieteikumu Alūksnes novada
pašvaldības aģentūrā “SPODRA”,
Brūža ielā 1, Alūksnē, Alūksnes
novadā līdz 08.03.2021.
plkst.14.00.
10.03.2021. plkst.1400 Brūža
ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā
tiks rīkota atklāta mutiska izsole
ar augšupejošu soli 30 EUR. Izsoles nodrošinājuma apmērs 80
EUR. Nodrošinājums jāsamaksā
līdz 08.03.2021. Nosolītā
summa (atrēķinot iemaksāto
nodrošinājumu) jāsamaksā
1 (vienas) nedēļas laikā
no izsoles dienas.
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Apstiprina jaunas izmaksas novada
sociālās aprūpes centros
Alūksnes novada domes
25. februāra sēdē
apstiprināja jaunu izmaksu
ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma saņemšanai
vienai personai Alūksnes
novada Sociālo lietu
pārvaldes sociālās aprūpes
centros “Alūksne” un
“Pīlādži”.
Sociālās aprūpes centrā
“Alūksne” apstiprinātā pakalpojuma izmaksa vienai personai
ir 650,43 EUR mēnesī, savukārt
sociālās aprūpes centrā “Pīlādži”
- 776,79 EUR mēnesī. Lēmums
par jaunajām izmaksām stājas
spēkā no šī gada 1. marta.

Pašvaldībām savstarpējos
norēķinos par pakalpojumu vienā
vai otrā aprūpes centrā jāmaksā
starpība starp attiecīgajā iestādē
noteikto vienas personas mēneša
pakalpojuma izmaksu un 85%
no personas pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā
nodrošinājuma pabalsta līdz pilnai noteiktās izmaksas segšanai.
Ja Alūksnes novadā deklarēta
persona nevar nosegt pilnu
pakalpojuma izmaksu kādā no
minētajiem sociālās aprūpes
centriem, tad tā maksu par
pakalpojumu (mēnesī) sedz šādā
apmērā un kārtībā:
1) 85% apmērā no personas
pensijas, piemaksas pie

pensijas vai sociālā
nodrošinājuma pabalsta un
2) līdzmaksājumu līdz 20%
apmērā no noteiktās mēneša izmaksas, piemērojot normatīvajos
aktos paredzētos atvieglojumus.
Ja Alūksnes novadā
deklarēta persona nevar segt
līdzmaksājumu, to sedz personas
apgādnieks/apgādnieki. Ja arī
viņi nevar segt šīs izmaksas, tādā
gadījumā tās un starpību līdz
pilnai pakalpojuma maksai sedz
no Alūksnes novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Piemaksas pirmsskolas
izglītības pedagogiem
Alūksnes novada
dome 25. februāra sēdē
pieņēma lēmumu par
valsts un pašvaldības
budžeta finansējuma
sadali un pašvaldības
budžeta finansējuma
piešķiršanu Alūksnes
novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestādēm un
vispārizglītojošām izglītības
iestādēm, kas nodrošina
pirmsskolas izglītību,
piemaksām Covid-19
pandēmijas laikā.

Finansējums piešķirts
no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”
pēc pagājušā gada
novembra tarifikācijas datiem.
Dēļ atšķirībām tarifikācijā
novembrī un pašreiz, no
pašvaldības budžeta piemaksu nodrošināšanai piešķirts
trūkstošais finansējums
145 EUR apmērā.
Lēmums nosaka aprēķināt
valsts un pašvaldības budžeta
finansējumu pirmsskolas
izglītības pedagogiem, skolotāju

palīgiem un auklēm piemaksām
COVID-19 pandēmijas laikā
300 EUR (ieskaitot darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas) apmērā par
pirmsskolas izglītības pedagogu,
skolotāju palīgu un aukļu vienu
likmi uz 2021. gada 1. janvāri.
Dome apstiprināja valsts un
pašvaldības budžeta finansējuma
sadalījumu 39 185 EUR apmērā
pa izglītības iestādēm.
Šo valsts un pašvaldības budžeta
finansējumu piemaksām jāizlieto
līdz šī gada 31. maijam.

Pašvaldība rīko izsoles
Alūksnes novada pašvaldība
13.04.2021. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – zemes
vienības “Ezerkraujas”, Alsviķu
pagastā, Alūksnes novadā –
mutisku izsoli ar augšupejošu
soli. Izsoles noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 26468713.
Nosacītā cena – 1491 EUR.
Nodrošinājums – 149 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā
līdz 09.04.2021. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts
un pašvaldības vienotajā Klientu
apkalpošanas centrā (KAC)
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz
09.04.2021. plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
13.04.2021. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – zemes
vienības “Pērles 8”, Veclaicenes
pagastā, Alūksnes novadā –
mutisku izsoli ar augšupejošu
soli. Izsoles noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 28381507.
Nosacītā cena – 6291 EUR.
Nodrošinājums – 629 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā
līdz 09.04.2021. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts
un pašvaldības vienotajā KAC
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz
09.04.2021. plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
13.04.2021. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – zemes
vienības “Drusku ferma”,
Veclaicenes pagastā, Alūksnes
novadā – mutisku izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles
noteikumi publicēti

www.aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 28381507.
Nosacītā cena – 1891 EUR.
Nodrošinājums – 189 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā
līdz 09.04.2021. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts
un pašvaldības vienotajā KAC
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz
09.04.2021. plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
13.04.2021. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – zemes
vienības “Pullans 147”, Pullanā,
Alsviķu pagastā, Alūksnes
novadā – mutisku otro izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles
noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 26468713.
Otrās izsoles sākumcena –
1082 EUR. Nodrošinājums –
108 EUR, kas ieskaitāms
pašvaldības kontā līdz
09.04.2021. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts
un pašvaldības vienotajā KAC
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz
26.02.2021. plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
27.04.2021. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – dzīvokļa
“Smiltis”-1, Annā, Annas
pagastā, Alūksnes novadā –
mutisku otro izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles
noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 28324910.
Nosacītā cena – 1161 EUR.
Nodrošinājums – 116 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā
līdz 23.04.2021. Pieteikumu

reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts
un pašvaldības vienotajā KAC
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz
09.04.2021. plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
27.04.2021. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – dzīvokļa
“Pīlādži”-3, Mālupē, Mālupes
pagastā, Alūksnes novadā –
mutisku otro izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles
noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta
apskate piesakāma pa tālruni
28324910. Nosacītā cena –
1873 EUR. Nodrošinājums –
187 EUR, kas ieskaitāms
pašvaldības kontā līdz
23.04.2021. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts
un pašvaldības vienotajā KAC
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz
09.04.2021. plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
27.04.2021. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – dzīvokļa
“Pīlādži”-9, Mālupē, Mālupes
pagastā, Alūksnes novadā –
mutisku trešo izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles
noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 28324910.
Nosacītā cena – 1053 EUR.
Nodrošinājums – 105 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā
līdz 23.04.2021. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts
un pašvaldības vienotajā KAC
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz
09.04.2021. plkst. 16.00.
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Alūksnes Novada Vēstis

Pašvaldība atbalsta Alūksnes dzelzceļa stacijas
industriālā mantojuma infrastruktūras attīstību
Alūksnes novada domes
25. februāra sēdē deputāti
pieņēma lēmumu konceptuāli
atbalstīt ieceri attīstīt
tūrisma piedāvājumam
nepieciešamās dzelzceļa
infrastruktūras (sliežu ceļa,
depo ēkas) izveidi Krišjāņa
Barona ielā, Alūksnē. Šī
iecere veicinās industriālā
mantojuma saglabāšanu
un attīstīšanu un, piesaistot
privātās investīcijas, sekmēs
tūrisma nozares attīstību
Alūksnes novadā.

Tautsaimniecības komitejas sēdē
J. Priede deputātus iepazīstināja
ar plānu ēkā drīzumā izveidot
retro automobiļu muzeju, kurā
eksponētu dažādos gadu desmitos ražotu automobiļu modeļus,
sākot no auto pirmsākumiem
pasaulē līdz pēckara laika
un citiem interesantiem auto
modeļiem, papildinot to ar
gleznu ekspozīcijām. J. Priede
pastāstīja arī par vēlmi papildināt
retro automašīnu ekspozīciju
ar tvaika lokomotīvi, kas būtu
ikdienā apskatāma Alūksnē,
un, ja pašvaldība šādu ideju
atbalstītu, arī depo būvniecību
un šaursliežu dzelzceļa maršruta
Alūksne-Valka neliela posma
atjaunošanu vecā dzelzceļa trasē
Alūksnē.

- Aicinām Alūksnes pašvaldību
izvērtēt, vai lielāks ieguvums
nebūs šaursliežu dzelzceļa

Būs jauni saistošie
noteikumi par
tirdzniecību
publiskās vietās
25. februārī Alūksnes
novada domes sēdē tika
apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 6/2021 “Par
tirdzniecību publiskās vietās
Alūksnes novadā”, kas
šobrīd nosūtīti saskaņošanai
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrijā.

Tautsaimniecības komitejas
sēdē 15. februārī ar iecerēm,
kas saistās ar kādreizējā elevatora ēkas un tai piegulošās
teritorijas attīstību, deputātus
iepazīstināja biedrības “OAF”
un biedrības “LATVIJAS ANTĪKO
AUTOMOBIĻU KLUBS” pārstāvis
Jānis Priede. Komitejas sēdē
deputāti vienbalsīgi atbalstīja
pārstāvja prezentēto ieceri par
retro automobiļu muzeja izveidi
vēsturiskajā graudu elevatora
ēkā Alūksnē un depo izveidi
tvaika lokomotīves eksponēšanai
un virzīja to lēmuma
pieņemšanai domes sēdē.

Spēkā esošā teritorijas
plānojuma sastāvā esošajā
Alūksnes pilsētas zonējumā
vecā dzelzceļa trase no Tālavas
ielas līdz Rīgas ielai iezīmēta kā
plānotā pilsētas apvedceļa teritorija, vienlaikus arī kā gājēju un
veloceļš. 2015. gadā pēc Valsts
akciju sabiedrības “Latvijas valsts
ceļi” pasūtījuma veiktās izpētes
rezultāti parādīja, ka apvedceļa
izbūve Alūksnes pilsētas teritorijā
līdz 2035. gadam nav ekonomiski pamatojama. Teritorija izmantojama atbilstoši Transporta
infrastruktūras funkcionālam
zonējumam, kas paredzēts
visu veidu transportlīdzekļu un
gājēju satiksmei un ietver gan
ielu un dzelzceļu izbūvi gan to
apkalpošanai nepieciešamās
būves. Turklāt apvedceļš
šajā maršrutā neatrisinātu
nepieciešamību novirzīt tranzīta
kravu plūsmu ārpus pilsētas, jo
vecās dzelzceļa trases apkaimē
ir blīva privātmāju apbūve
abpus uzbērumam, līdz ar to
tranzītkravu plūsma arvien
saglabātos kā traucēklis noteiktai
daļai pilsētas iedzīvotāju.

5.

trases vietu saglabāt kā tūrisma
trasi, kur varētu atrasties gan
šaursliežu dzelzceļa posms,
gan gājēju un veloceliņš.
Piedāvājam sadarbību
dzelzceļa vēstures un industriālā
mantojuma ekspozīcijas
izveidei - ar eksponātiem un
iespēju organizēt tūristiem
īsu pārbraucienu ar tvaika
lokomotīves vilktu
salonvagonu. Neatkarīgi no
esošā šaursliežu dzelzceļa
ilgtspējas darboties nākotnē,
šādā gadījumā Alūksnes pilsēta
būtu droša, ka saglabāsies
viens no tūristu iecienītiem
izklaides veidiem - funkcionējošs
šaursliežu dzelzceļš, Tautsaimniecības komitejā
uzsvēra biedrības pārstāvis
Jānis Priede.
Alūksnes novada pašvaldība
pēdējo gadu laikā mērķtiecīgi

ir attīstījusi dzelzceļa stacijas
apkārtni Alūksnē – atjaunotajā
bagāžas šķūnī ierīkota šaursliežu
dzelzceļam veltīta ekspozīcija,
atjaunota stacijas ēka, kas
aktīvajā sezonā nodrošina
ēdināšanas pakalpojumu,
labiekārtota stacijas apkārtne,
ierīkota tvaika lokomotīves
ūdens uzpildīšanas vieta.
Pašvaldība nozīmīgus plānus
saista arī ar citu stacijas tuvumā
esošu teritoriju, kur paredzēts
sakārtot degradētu zonu un
uzņēmējdarbības
atbalstam uzbūvēt biznesa
staciju jeb ražošanas ēku
mazajiem uzņēmējiem. Līdz
ar to elevatora ēkas kā lieliska
industriālā mantojuma objekta
tapšana par retro auto muzeju,
tāpat arī biedrības tālākās
ieceres atjaunot nelielu dzelzceļa
sliežu posmu Valkas virzienā,
kas būtu izmantojams nelieliem

tūrisma braucieniem ar tvaika
lokomotīvi un salonvagonu, šo
uzņemto Alūksnes dzelzceļa
stacijas apkaimes attīstības gaitu
veiksmīgi papildinātu.
Lai izzinātu iedzīvotāju
domas par šo ieceri, Alūksnes
novada pašvaldība aicināja
piedalīties aptaujā. Tai atsaucās
nedaudz vairāk nekā
100 respondenti un 85% no
tiem atbalstījuši dzelzceļa
stacijas industriālā mantojuma
infrastruktūras attīstību,
tikai 15% aptaujas anketa
atzīmējuši, ka viņiem ir
citas idejas konkrētās teritorijas
attīstībai.
Izmantotas vizualizācijas no
ieceres prezentācijas
Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

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 kā tirgus
pārvaldītājs saskaņo ar vietējo
pašvaldību tirgus noteikumus.
Šajos saistošajos noteikumos būs paredzēts, ka
ielu tirdzniecība vai tās
organizēšana publiska
pasākuma laikā – jeb gadatirgus – novada teritorijā uz
pašvaldības autoceļa (ielas)
braucamās daļas, ja publiskā
pasākuma organizators nav
Alūksnes novada pašvaldība,
varēs notikt divas reizes gadā –
vienu pavasarī un vienu rudenī.
Šādu gadatirgu rīkošanas
regularitāti atbalstījuši 64%
cilvēku, kuri piedalījās saistošo
noteikumu izstrādes gaitā
notikušajā iedzīvotāju aptaujā.
Šī norma neattiecas uz tā saukto zaļo tirdziņu organizēšanu,
kas var notikt biežāk, tomēr
tikai privātās teritorijās, nevis
uz ielu braucamās daļas. Tāpat
preces un produktus (augļus,
dārzeņus, stādus, pārtikas
produktus u.c.) varēs iegādāties
tirgus laukumā.
Jaunajos saistošajos noteikumos noteiktas tirdzniecības
vietas katra pagasta un pilsētas
teritorijā. Alūksnē būs četras
tirdzniecības zonas - Vēsturiskā
centra zona, Centrālā zona,
Parku zona un Alūksnes Bānīša
stacijas kvartāla zona. Saistošie
noteikumi paredzēs tirgojamo
preču grupu ierobežojumus
Vēsturiskā centra zonā, Parku
zonā un Alūksnes Bānīša
stacijas kvartāla zonā. Preču
grupu ierobežojumu mērķis ir
panākt, lai ielu tirdzniecības
gadījumos šajās kultūrvēsturiski
nozīmīgajās teritorijās tiktu
tirgotas kvalitatīvas, vizuāli
un estētiski pievilcīgas un
iederīgas preces. Savukārt
citās teritorijās ielu tirdzniecībā
realizējamo preču grupas netiks
ierobežotas.
Noteikumi papildināti ar
kārtību, kādā saskaņojama
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana publiskās
vietās. Tas nozīmē, ka āra
kafejnīcu darbība būs jāsaskaņo
ar pašvaldību, iesniedzot iesniegumu ar plānotās vietas
dizaina un vizuālā noformējuma
skici. Atļauja tiks izsniegta uz
vienu gadu, tomēr katru gadu
nebūs jāatjauno atļauja, ja
darbība norisinās nepārtraukti,
vai, ja nav mainījusies faktiskā
situācija, nav beidzies izsniegtais saskaņojuma termiņš.
Šobrīd minētie saistošie
noteikumi vēl nav spēkā.
Pēc Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
pozitīva atzinuma saņemšanas
tos varēs publicēt “Alūksnes
Novada Vēstīs” un tie stāsies
spēkā nākamajā dienā pēc
publikācijas.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Alūksnes novads finansiāli
atbalsta piemiņas vietas
izveidi pie Amatas stacijas
uz Sibīriju deportētajiem
Alūksnes novada
dome 25. februāra sēdē
lēma par finansiāla atbalsta
piešķiršanu piemiņas vietas
izveidei pie Amatas
stacijas 1949. gada 25. martā
uz Sibīriju deportētajiem.
Piešķirtais atbalsta
apmērs ir 1500,00 EUR.
Alūksnes novada pašvaldībā
tika saņemts Latvijas Politiski
represēto Cēsu biedrības lūgums
par līdzfinansējuma
piešķiršanu piemiņas vietas
izveidei pie Amatas stacijas
1949. gada 25. martā uz Sibīriju
deportētajiem
1318 iedzīvotājiem.
- No Alūksnes novada caur šo
staciju tika izsūtīti 198 cilvēki.
Godinot šo cilvēku piemiņu,
vēlamies atbalstīt biedrības
iniciatīvu un esam atraduši arī
līdzekļus tam. Ņemot vērā, ka
COVID-19 pandēmijas dēļ ir
atcelti vairāki pasākumi, esam
saskatījuši līdzekļu ietaupījumu,
kuru novirzīt šim mērķim, - stāsta

Pašvaldības
iestāžu projektiem
no Valsts
Kultūrkapitāla
fonda – 26 055 EUR
Alūksnes novada
pašvaldības iestāžu projektu
īstenošanai Valsts
Kultūrkapitāla fonds
piešķīris 26 055 EUR.
Alūksnes muzejam
atbalstīti divi projekti.
Šī gada pirmajā projektu
konkursā kultūras
mantojuma nozarē atbalstīts
projekts “Alūksnes Jaunās pils
Fortepiano istabas austrumu
sienas dekoratīvās apdares
restaurācija un daļēja
rekonstrukcija”, kam
piešķirti 3500 EUR. Savukārt
muzeju nozares attīstības
mērķprogrammā ar
18 000 EUR atbalstīts projekts
“Livonijas ordeņa pils
Alūksnē arheoloģijas
ekspozīcija “Zemē apraktā
sāls””.
Mērķprogrammā
“Vizuālās mākslas izglītības
iestāžu materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana” ar
1555 EUR atbalstīts Alūksnes
Mākslas skolas projekts par
materiāli tehniskās bāzes
uzlabošanu - datortehnikas un
programmatūras iegādei.
Mērķprogrammā “Mūzikas
izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana”
3000 EUR atbalsts piešķirts
Alūksnes Mūzikas skolas
projektam baritonsaksofona
iegādei.

Alūksnes novada pašvaldības
Kultūras un sporta nodaļas
vadītāja Sanita Eglīte.
Slēdzot līgumu ar minēto
biedrību, būs paredzēts, ka
nauda tiks pārskaitīta gadījumā, ja tā spēs realizēt projektu
pilnībā.
“Ieceri īstenojot, plānots
uzstādīt 1318 metāla stabiņus
pie Amatas dzelzceļa stacijas.
Stabiņi būs dažāda augstuma, no
tiem 393 būs īsāki, jo tik daudz
bērnu atradās šajā ešalonā. Uz
katra stabiņa būs lasāms izsūtītā
vārds, uzvārds, dzimšanas gads,
pagasts, no kuras vietas izsūtīts.
Stabiņi būs divās krāsās – vienā
krāsā tiem, kuri izdzīvoja, citā
– tiem, kuri gāja bojā ceļā vai
izsūtījumā. Būs arī norāde, ja miris izsūtījumā,” iesniegumā min
Latvijas Politiski represēto Cēsu
biedrību pārstāvis Pēteris Ozols.
Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Latvijas dzimtsarakstu
sistēmai - 100
18. februārī Latvijas
dzimtsarakstu sistēmai
apritēja simt gadu.
Dzimtsarakstu nodaļas Latvijā
sāka darboties no 1921. gada
18. februāra, kad Latvijas
Valsts prezidents Jānis Čakste
izsludināja likumu "Par
civilstāvokļa aktu
reģistrāciju".
Par paraugu Latvijas
dzimtsarakstu sistēmas
normatīvās bāzes izveidei tika
ņemti citu Eiropas valstu likumi,
sevišķi Šveices 1907. gada
Civilkodeksa normas par
civilstāvokļa aktu reģistrāciju,
kas noteica, ka par šo jomu ir
atbildīga valsts.
Dzimtsarakstu nodaļas
kopš to izveidošanas ir
tieslietu ministra
uzraudzībā. Šobrīd Latvijā
darbojas 122 pašvaldību
dzimtsarakstu nodaļas.
Dzimtsarakstu nodaļas veic
sabiedrībai nozīmīgas funkcijas
– laulību reģistrāciju, personu
dzimšanas un miršanas
fakta reģistrāciju. Tas nozīmē, ka
dzimtsarakstu nodaļas ir līdzās
cilvēkam visu dzīvi – no
dzimšanas līdz mūža
beigām.
Šo gadu gaitā dzimtsarakstu
nodaļu sistēma ir nesatricināmi
saglabājusi nozīmīgu vietu gan
sabiedrības dzīvē, gan visas

valsts institūciju hierarhiskajā
sistēmā, sargājot un lolojot tās
ģimeniskās tradīcijas un
kristīgās vērtības, kas mūsu
tautai un mūsu kultūrvidei ir
bijušas svarīgas gadsimtiem ilgi.
Dzimtsarakstu nodaļas gādā, lai
dokumentārās liecības –
dzimšanas, laulības un miršanas
reģistru ieraksti, kas ir
neatkārtojams kultūrvēsturisks
mantojums, tiktu pienācīgi
saglabāti nākamām
paaudzēm.
Vienlaikus ar dzimtsarakstu
nodaļu sistēmas simto jubileju,
savu piekto dzimšanas dienu svin
Latvijas Dzimtsarakstu nodaļu
darbinieku asociācija (DZINDA).
Simtgade ir nozīmīgs brīdis
visiem dzimtsarakstu sistēmā
strādājošajiem, lai palūkotos
atpakaļ, novērtētu sasniegumus
un kļūmes, kā arī, lai nospraustu
mērķus turpmākajam darbam.
Alūksnes novada Dzimtsarakstu
nodaļā svētku diena bija visai
darbīga - reģistrējām vienu
jaundzimušo, dalījām laimes
mirkli ar pāri, kuri šajā dienā
slēdza laulību, izdarījām divus
ierakstus par aiziešanu mūžībā,
izsniedzām vienu atkārtotu
dzimšanas apliecību, divas
izziņas no civilstāvokļa aktu
reģistriem kopā ar
daudzvalodu standarta
veidlapām vācu valodā. Taču
paguvām izbaudīt arī prieka

brīdi – tiešsaistes sasauksmi ar
DZINDAS kolēģiem, kur
atskaņojām arī ilggadējās
Alūksnes rajona un pilsētas
dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
Ilgas Stradiņas sirsnīgo
audiosveicienu bijušajiem
kolēģiem, gan tiešsaistē
noskatīties Latvijas dzimtsarakstu
simtgadei veltīto dievkalpojumu
no Rīgas Doma baznīcas.
Šis ierobežojumu laiks liedz
tikties un svinēt svētkus
klātienē, bet tas neliedz izjust
svētku saviļņojumu, teikt
sirsnīgus sveicienus un paust
prieku, uzgavilēt kopā ar
kolēģiem, arī tā smeļot spēku
un iedvesmu ikdienas darbam.
Katrs pats nosakām, cik daudz
gaismas, mīlestības un miera
ienāk mūsu sirdīs.
Simtgade ir īpašs svētku brīdis
katram, kas kādreiz bijis saistīts
ar dzimtsarakstu jomu –
amatpersonas, darbinieki,
gan dzejas un mūzikas cilvēki,
kas darījuši emocionālāku
ceremoniju gaisotni. Sirsnīgi
sveicieni un laba vēlējumi
katram no viņiem! Lai
prieks un lepnums par
piederību dzimtsarakstu
saimei!
Inga Ozoliņa,
Alūksnes novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

Muzeja dialogs ar apmeklētājiem
Muzeju nozarē pandēmijas
laiks tiek izdzīvots ar
vadmotīvu “reālā
virtualitāte”. Jāatzīst, ka tas
ir ieviesis nopietnas
pārmaiņas. Šī brīža situācijā
muzejiem aktīvi jādomā, kā
attālināti veidot dialogu ar
apmeklētāju, un jāpārvar
izaicinājumi digitālo
tehnoloģiju jomā, jo lielākā
daļa muzeja komunikatīvo
funkciju šobrīd īstenojama
vien virtuāli. Ir jāmeklē
dažādi jauni risinājumi vai
aktīvi jāpielieto jau
pārbaudītas komunikācijas
formas. Saskaroties ar krīzi,
muzejiem ir nācies reaģēt
ātri, nodrošinot savu
klātbūtni internetā.
Alūksnes muzejs saikni ar
apmeklētājiem uztur, plašāk un
aktīvāk lietojot savu mājas lapu
www.aluksnespils.lv un sociālo
mediju kontus, stāstot par
muzeja krājumā esošajām
kultūrvēsturiskajām bagātībām,
publicējot muzeja krājuma,
digitālā arhīva un pētnieciskā
darba materiālus un muzeja
veidotos video, piedāvājot
metodisko virtuālo materiālu
darbam ar izstādi “No
miesta līdz pilsētai”, iepazīstinot
ar informatīviem ekspozīciju un
izstāžu aprakstiem un aicinot uz
digitālām izstādēm un dažādām
virtuālām aktivitātēm.
No kultūras iestādēm muzeji
bija vieni no pēdējiem, kas tika
slēgti apmeklētājiem. Tādēļ
vēl decembrī Alūksnes muzejā
klātienē varēja baudīt ziemas un
svētku noskaņu Latvijas
Floristu apvienības veidotajā

Muzeju nakts norises Alūksnes muzejā 2019. gadā

ziemas darbu izstādē “Spārni”.
Neskatoties uz nopietno situāciju
valstī, atsaucība bija
pārsteidzoša. Līdz muzeja
slēgšanai ārkārtējās situācijas
dēļ, tajā paviesojās apmeklētāji
no visas Latvijas. Neliels ieskats
izstādē vērojams LFA veidotajā
video materiālā, ko var aplūkot
muzeja mājas lapā un sociālo
tīklu kontos.
Alūksnes muzeja mājas lapā var
iepazīties ar Alūksnes Jaunās
pils, Muižas parka un muzeja
vēsturi, ekspozīciju un izstāžu
aprakstiem, muzejpedagoģiskajām programmām. Bagāts
izziņas materiāls par Alūksnes
pilsētas vēsturi pieejams digitālajā izstādē “100 vēsturiskie
mirkļi Alūksnē”, kur apkopota
informācija par norisēm dažādās
dzīves jomās. Digitalizētā izstādē
“No miesta līdz pilsētai” atspoguļoti 19. gadsimta beigu un

Māra Šļivkas foto

20. gadsimta sākuma Alūksnes
vēsturiskie notikumi un politiskā,
ekonomiskā un kultūras dzīve,
bet “Alūksnes ēku foto albums” ir
kā sava veida pastaiga gadsimta
garumā, vērojot pilsētu caur foto
objektīvu.
Galerijā “Video materiāli”
atrodami fakti par Alūksnes
Jaunās pils restaurāciju, Muižas
parka atjaunošanu un
muzeja krājumā esošiem
unikāliem priekšmetiem.
Lielu sabiedrības uzmanību
guvušas rubrikas “Toreiz un
tagad”, “Mēneša krājuma
priekšmets” un jaunā rubrika
“Alūksnes mozaīka”. Tās var
vērot gan muzeja mājas lapā
www.aluksnespils.lv, gan muzeja
kontos sociālajos tīklos www.facebook.com un
www.draugiem.lv. Regulāri
sociālajos medijos tiek
aktualizēta muzeja informācija,

ievietotas uz sabiedrības
līdzdalību aicinošas ziņas.
Uzsākta video materiālu
pārskatīšana un nepieciešamības
gadījumā arī digitalizācija. Katru
mēnesi viens no vēsturiskajiem
materiāliem tiek publicēts
www.youtube.com muzeja kontā
un popularizēts citos sociālajos
tīklos. Ir aizraujoši vērot, ka laika
ritumā mainās apstākļi, vietas,
cilvēki, saglabājot mums vērtīgo.
2020. gada novembrī pie
lasītājiem nonāca grāmata
“Alūksnes ēku stāsti”. Ar tās
saturu iepazīstina apraksti,
muzeja veidotie video
materiāli. Muzejs piedāvā
grāmatu iegādāties arī attālināti,
nosūtot rekvizītus uz e-pastu:
muzejs.info@aluksne.lv un,
apmaksājot izrakstīto rēķinu,
saņemt grāmatu.
Muzeja darbinieki aktīvi strādā
pie jaunu ieceru realizēšanas, jo
muzeja nākotne ir iedomājama
tikai ar apmeklētājiem. Domājot
par šī brīža piedāvājumu, muzejs
ar nepacietību gaida, kad varēs
vērt vaļā durvis un atkal sagaidīt
savus mazos un lielos
apmeklētājus, lai viņiem sniegtu
bagātu informācijas materiālu,
daudzveidīgu kultūras
piedāvājumu un emocionālu
labsajūtu.
Aicinām izmantot muzeja
piedāvātos resursus interneta
vidē, baudīt veselīgas
pastaigas Muižas parkā! Uz
tikšanos klātienē!
Jolanta Baldiņa,
Alūksnes muzeja
izglītojošā darba un darbā ar
apmeklētājiem speciāliste
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Alūksnes Novada Vēstis

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumu izstrāde

Arhitekts L. Šmits: daudzas zudušās vērtības
ir iespējams atgūt
Alūksnes novada
pašvaldība turpina teritorijas
izmantošanas un apbūves
noteikumu grozījumu
izstrādi.
Kā jau pašvaldība ir informējusi
iepriekš, grozījumu izstrādes
mērķis ir panākt, lai novada
teritorijā uzlabotos kopējā
būvniecības vizuālā un ainaviskā
kvalitāte, veidotos sakopts un
pievilcīgs pilsētas un ciemu tēls.
Izstrādājot grozījumus, plānots
stiprināt būvniecības disciplīnu
un nākotnē pieturēties pie
noteiktas un stingrākas teritorijas izmantošanas un apbūves
kārtības.
Pašvaldība grozījumu izstrādē ir
piesaistījusi arī nozares ekspertu, arhitektu Laimoni Šmitu
Alūksnes pilsētas vēsturiskā
centra un vēsturiski nozīmīgās
pilsētvides apbūves arhitektoniskai apsekošanai un ieteikumu
izstrādei teritorijas attīstīšanai.
Ar SIA “ARHITEKTA L. ŠMITA
DARBNĪCA” sagatavoto dokumentu “Alūksnes pilsētas
vēsturiskā centra un vēsturiski
nozīmīgās pilsētvides apbūves
arhitektoniskā apsekošana un
teritorijas attīstības ieteikumi”
būs iespējams iepazīties Alūksnes
novada pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv.
Veicot teritorijas apsekošanu
un sagatavojot ieteikumus,
autori strādājuši gan uz vietas pilsētvidē, gan apkopojuši,

pētījuši un analizējuši dažādus
pieejamos vēsturiskos avotus par
apbūves veidošanos Alūksnē.
SIA “ARHITEKTA L. ŠMITA
DARBNĪCA” 26 gadu darbības
laikā ir izstrādājusi vairākus
simtus publisko būvju
būvprojektus un daudzu būvju
kultūrvēsturiskās izpētes
un restaurācijas projektus.
Kā nozīmīgākos var minēt
Ogres katoļu baznīcu, Latvijas
Universitātes bibliotēku,
Vidzemes augstskolas integrēto
bibliotēku, Vienības namu
Daugavpilī, kā arī Latvijas valsts
pirmā prezidenta Jāņa Čakstes
kapa pieminekļa ansambļa
restaurāciju II Meža kapos, Rīgā.
Esošo Alūksnes pilsētas un
novada apbūvi pētījuma autori ir
iepazinuši vairāk nekā 10 gadu
ilgā līdzdalībā kultūrvēsturiskā
mantojuma atjaunošanas un
laikmetīgu funkciju ieviešanas
projektos. Arhitekta darbnīca
ir izstrādājusi arhitektoniski
mākslinieciskās inventarizācijas
un kultūrvēsturiskās izpētes,
kā arī restaurācijas un rekonstrukcijas būvprojektus Alūksnes
Kultūras centram, Bībeles muzeja
atjaunošanai, Viktora Ķirpa Ates
muzejam, 11 Alūksnes muižas
parka objektiem.
Lūgts kopumā novērtēt to, kā
laika gaitā pieejamo materiālu,
rocības un arī būvniecības modes
ietekmē ir mainījusies Alūksnes
apbūve, arhitekts Laimonis
Šmits uzsver, ka pilsētas centra

Arhitekts Laimonis Šmits (attēlā centrā) Alūksnes Kultūras centra
atklāšanas pasākumā 2015. gadā
apbūve ir zaudējusi daļu savas oriģinālās vērtības, kuras
laika gaitā nolietojušās un ēku
īpašnieki aizstājuši tās ar ātriem,
vienkāršiem un primitīvākiem
risinājumiem.
- Te jāskar ļoti plašs problēmu
loks. Sākot ar pilsētas vēsturiskās
apbūves kontekstā neiederīgiem,
vēsturisko apbūves mērogu
un siluetu deformējošiem
būvapjomiem, piemēram,
būve Ojāra Vācieša ielā 10,
ēku pārbūvēs izveidotiem
Alūksnes vēsturiskai apbūvei
neraksturīgiem, asimetriskiem
jumtiem, pārveidotām, gribētos
teikt – sakropļotām, fasādēm
un beidzot ar zaudētajiem
oriģinālajiem ailu aizpildījumiem
un fasāžu dekoratīvajām
detaļām. Masīvo ēku rašanos
pilsētas vēsturiskā centra apbūvē

var skaidrot ar padomju laika
politiskiem apsvērumiem, bet
šajā gadsimtā pilsētas sejā
radušos izmaiņu pamatotību
ir grūti izskaidrot. Piemēram,
oriģinālo koka logu aizstāšanu
ar plastikāta konstrukcijas
logiem, dažādu sintētisko jumtu
segumu un fasāžu apšuvuma
materiālu izmantošanu mēdz
pamatot ar lētākām izmaksām.
Bieži ir vērojama pakļaušanās
kāda materiāla atlaižu akcijām
vai vienkāršotām, tātad lētākām
darba izmaksām, bet iegūts tiek
īslaicīgs rezultāts. Veicot korektu
izmaksu aprēķinu, ievērtējot
arī īpašuma kā kultūrvēsturiska
objekta nākotnes vērtību,
restaurācija vai atjaunošana
autentiskā materiālā un
detalizācijā ir ekonomiski
izdevīgāka.

Pētījums atklāj Alūksnes apbūves
raksturu un sniedz ieteikumus attīstībai

Materiāla sagatavošanā
izmantots teksts no SIA "ARHITEKTA L. ŠMITA DARBNĪCA" izstrādātā
pētījuma
“Alūksnes
pilsētas
vēsturiskā centra un vēsturiski
nozīmīgās pilsētvides apbūves
arhitektoniskā apsekošana un teritorijas attīstības ieteikumi”.
SIA “ARHITEKTA L. ŠMITA
DARBNĪCA” veikto pētījumu
Alūksnes novada pašvaldība
pielietos teritorijas
izmantošanas un apbūves
noteikumu grozījumu izstrādē
stingrāku prasību izvirzīšanai
attiecībā uz būvniecības
procesu. Šeit neliels ieskats
materiālā.
Pētījumā apskatīta apbūves
veidošanās un attīstība, kā arī
fotoattēlos fiksēts tās pašreizējais
stāvoklis Alūksnes vēsturiskajās
teritorijās - pilsētas vēsturiskajā
centrā, Miera ielā un Rijukalna,
Vējakalna, Siguldas ielā.
Dokumenta pamatā ir apjomīga
vēsturisko apbūves dokumentu,
karšu un fotoattēlu analīze par
Alūksnes un tās vēsturiskās daļas
apbūves veidošanos un attīstību
un lauka pētījumi, kas veikti,
apsekojot klātienē pilsētvidē
minētās teritorijas, ielas un

to apbūvi. Pilsētbūvniecības
kontekstā vizuāli apsekoti arī
pētījumā aptvertajās teritorijās
esošie vietējās un valsts
nozīmes arhitektūras
pieminekļi. Balstoties uz
vizuālu novērtējumu, noteiktas
pilsētas ainavu degradējošas
ēkas, ēku daļas, apstādījumi,
labiekārtojuma elementi.

Apbūves pirmsākumu datējumu
noteikšana un attīstības analīze
sākta ar 17. gadsimta kartēm.
Karšu pētījumi atklāj pilsētas
vēsturiskā centra apbūves,
galveno apbūves akcentu un
ceļu, vēlāk ielu, struktūras
attīstību. Nozīmīgs informācijas
avots par vēsturiskā centra un
vēsturiski nozīmīgo pilsētas daļu
apbūves siluetiem, apbūves
mērogu, pilsētas ainavai
raksturīgiem jumtu siluetiem,
jumtu izbūvēm, jumtu segumiem,
ēku būvapjomu kompozīciju,
fasāžu apdarē lietotajiem
materiāliem un dekoratīvajām
detaļām ir fotoattēli, kuros
pilsēta atspoguļota laikā no
19. gs. beigām līdz 20. gs.
vidum. To analīze atklāj pilsētas
vēsturiskā centra apbūves
arhitektūras raksturu, galvenos
akcentus, siluetu un oriģinālos
fasāžu dekoratīvo detaļu

piemērus.

Pilsētas vēsturiskais
centrs
Pētījuma autori konstatē, ka
līdz 20. gs. otrajai pusei pilsētas
centra apbūve veidojusies,
jaunbūvēm organiski iekļaujoties
un uzslāņojoties agrākajai
apbūvei, papildinot to.
20. gs. otrajā pusē padomju
laika būves pilsētas vidi ir
radikāli pārveidojušas atbilstoši
sava laika izpratnei un prasībām,
bet pēcpadomju laikā, veicot
ēku atjaunošanu, remontus,
vai ieviešot apbūvē laikmetīgās
tehnoloģijas, ne vienmēr ir
bijusi saudzīga attieksme pret
pilsētvidi veidojošo apbūvi kā
kultūrvēsturisku mantojumu.
Vēsturiskā centra un tā
aizsargzonas teritoriju
raksturo izteikta apbūves
arhitektonisko vērtību un
kvalitātes polarizācija. To veido
izcili valsts nozīmes
arhitektūras piemēri ar augstu
arhitektonisko un kultūrvēsturisko
nozīmi un arhitektoniski
nevērtīgas, neuzturētas un
vēsturiskā centra kultūrvēsturisko
apbūves kontekstu būtiski
pazeminošas būves (nolietojušās
palīgēkas, šķūņi), kā arī 20. gs.

otrajā pusē būvētas vēsturiskās
apbūves kontekstā neiederīgas
ēkas.
Vēsturiskajam centram
raksturīga jaukta tipa apbūve,
kas veidojusies trīs gadsimtu
laikā, līdz ar to vienota būvlaide
(projektētā līnija, kas nosaka
attālumu starp ielas sarkano
līniju un tuvāko virszemes būvi) ir
tikai 20. gs. būvētajām ēkām gar
Pils ielas dienvidu pusi un Lielā
Ezera ielā posmā no Pils ielas līdz
Tirgotāju ielai.
Apbūves telpisko struktūru
un siluetu šajā teritorijā veido
būtiski atšķirīga augstuma būves
– trīs stāvu nami, daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas, individuālās
dzīvojamās mājas, kā arī neliela
apjoma būves – palīgēkas un
šķūnīši. Negatīvu ietekmi atstāj
destruktīvā, kompozicionālā
salikumā un kultūrvēsturiskā
centra apbūves semantikai
neatbilstošās proporcijās veidoti ēku būvapjomi (ēkas jumtu
plaknes asimetriskos leņķos,
neproporcionālas jumtu
izbūves).
Vairāku vēsturiskā centra ēku un
palīgēku fasāžu apdarē redzami
būvmateriāli, kas lietoti 19. gs.
beigās/20. gs. sākumā – laukakmens mūris, krāsots apmetums,
dēļu apšuvumi un skārda lokšņu

Nevar noliegt, ka pilsētas vidi
ietekmē vispārīgā attīstība.
Nevaram pieprasīt iekonservēt
apbūvi, tomēr saglabāt gadsimtos veidojušos Alūksnes apbūves
oriģinalitāti ir ļoti nozīmīgi, lai
nezaudētu unikālu, ļoti ainavisku
dabas un apbūves harmoniju.
Alūksnē pēdējos gados aktīvi
tiek strādāts pie kultūrvēsturiskā
mantojuma apzināšanas,
restaurācijas, bet, kur tas
nav iespējams, tiek atjaunots oriģinālam atbilstošos
risinājumos. Manuprāt, ir
iespējams daudzas zudušās
vērtības atgūt, ja vismaz pilsētas
vēsturiskās apbūves teritorijā
esošās ēkas tiks remontētas,
atjaunotas vai arī papildinātas
ar jauniem apjomiem saskaņā
ar labas projektēšanas un
būvniecības prakses
principiem. Jāpiebilst, ka daudzi
ēku apjomu, fasāžu kompozīciju,
siluetu, logu dalījumu kropļojumi
nebūtu radušies, ja procesā būtu
iesaistīts profesionāls arhitekts.
Pilsētas vēsturiskajā apbūvē
būvējot jaunbūvi, pārbūvējot vai
atjaunojot ēku fasādes, būtiski
ir harmoniski iekļauties vides
kontekstā, gan ar būves mērogu
un siluetu, gan dekoratīvām
detaļām un krāsu tonalitāti.
Nostāja – “mana māja, mana
pils – daru, kā man patīk” nav
korekta, jo katras ēkas veidols ar
visām tam piemītošām īpašībām
piedalās publiskās pilsētas telpas
veidošanā un ietekmē to, uzsver arhitekts L. Šmits.

jumta segumi. Būtisku apbūves
arhitektoniskā koptēla daļu veido
20. gs. otrajā pusē / 21. gs.
sākumā būvētās un remontētās
ēkas, kuru būvmateriālu un apdares materiālu (silikāta ķieģeļi,
fasāžu krāsa, plastikāta dēļu tipa
apšuvums (saidingi), azbestcementa viļņotās jumta loksnes,
viļņotās bitumena loksnes u.c.)
estētiskā kvalitāte un nolietojums negatīvi ietekmē vēsturiskā
centra un tā aizsargzonas
apbūves arhitektonisko kvalitāti.
Atjaunotajās fasādēs uzstādīti
vēsturiskās apbūves semantikai
un ēku fasāžu arhitektoniskajam
raksturam neatbilstoša materiāla,
proporciju, dalījuma un krāsu,
vienkāršoti ailu aizpildījumi (logi
un ārdurvis).

Miera iela
Miera ielas apbūve
veidojusies jau 17. gs. Lielākā
daļa no mūsdienās redzamās
individuālo dzīvojamo māju
apbūves radusies 20. gs. vidū.
Raksturīga rindas tipa apbūve,
taču dzīvojamo ēku novietojumā
nav izveidojusies vienota ielas
būvlaide.
Turpinājums 8. lappusē

8.
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Pētījums atklāj Alūksnes apbūves
raksturu un sniedz ieteikumus attīstībai
Turpinājums no 7. lappuses
Apbūves mērogs ir sabalansēts,
bet arhitektonisko koptēlu
negatīvi ietekmē dažu dzīvojamo
ēku būvapjomu un jumtu
asimetriskā dažādība, fasāžu
apdarē lietotie būvmateriāli
un to salikumi, arhitektūrai
nepiemēroti jumta segumu un
ailu aizpildījumu (logu un durvju)
materiāli.
Dzīvojamo ēku un palīgēku
fasāžu apdarē redzami
būvmateriāli, kas tika lietoti
20. gs. sākumā – laukakmens
mūris, sārtie māla ķieģeļi,
guļbaļķi, dēļu apšuvumi un
azbestcementa viļņotās jumta
loksnes.
Būtisku apbūves
arhitektoniskā koptēla
daļu veido 20. gs. otrajā pusē
/ 21. gs. sākumā būvētas
un remontētas ēkas, kuru
būvmateriālu un apdares
materiālu estētiskā
kvalitāte un nolietojums
negatīvi ietekmē apbūves
arhitektonisko kvalitāti.

Rijukalna,
Vējakalna,
Siguldas ielas
Rijukalna, Vējakalna un Siguldas
ielas apbūve ir veidojusies no 20.
gs. 30-tajiem gadiem līdz 70-tajiem gadiem. Raksturīga rindas
tipa apbūve, dzīvojamo ēku
novietojumā nav izveidojusies
vienota ielu būvlaide. Apkaimes
apbūvi veido viena un divu stāvu
ēkas ar izbūvētu jumta stāvu un
slīpiem jumtiem.
Apbūves arhitektonisko koptēlu
negatīvi ietekmē dažu ēku fasāžu
apdarē lietotie būvmateriāli un
to salikumi, kā arī atsevišķu ēku
arhitektūrai nepiemēroti jumta
segumu un ailu aizpildījumu
(logu un durvju) materiāli
un arhitektonisko detaļu
nepamatotā dažādība. Ielu
ainavu arhitektoniskajā koptēlā
eksponējas un ainavas kopskatu
būtiski ietekmē dzīvojamo ēku un
palīgēku fasāžu apdarē lietotā
būvmateriālu dažādība.

Ieteikumi vēsturisko
teritoriju apbūves
atjaunošanai un
attīstībai

Pilsētvides pētījumu rezultātā
veikta ēku fotofiksācija,
analizētas minēto teritoriju ēkas
no apbūves atbilstības viedokļa,
to zudušās un saglabājušās
apbūves raksturiezīmes. Šis
materiāls atklāj, kādas Alūksnes
apbūvei raksturīgas vērtības ir
saglabājušās, kurām ikdienā,
iespējams, paejam garām
nepamanītām un nenovērtētām.
Izstrādātais pētījums iekļauj
ieteikumus Alūksnes vēsturiskā
centra un vēsturiski nozīmīgas
pilsētvides apbūves restaurācijai,
atjaunošanai un attīstībai.

piemēru apbūves mērogam,
jumta konfigurācijai, siluetam,
ķieģeļu mūra kārtojumam un
fasādes dekoratīvajām detaļām,
11) ēkai Miera ielā 4, kā
piemēru apbūves mērogam,
jumta konfigurācijai, siluetam un
fasāžu dekoratīvajām detaļām.

(krāsotu apmetumu, sārtos māla
ķieģeļus, koku vai laikmetīgiem,
augstvērtīgiem, dabīgiem,
ekoloģiskiem materiāliem).
Logus, durvis un fasāžu
arhitektoniskās detaļas veidot
saskaņā ar Alūksnes apbūvei
raksturīgiem piemēriem.

Tāpat pētījuma autori iesaka
noteikt kultūrvēsturisko vidi
degradējošas būves statusu
ēkām, kuru vizuālais un
tehniskais stāvoklis negatīvi
ietekmē kultūrvēsturiskās
apbūves ainavu.

Lai aizsargātu un saglabātu
pilsētas vēsturiskā centra un
tā aizsargzonas oriģinālās un
autentiskās apbūves un tās
arhitektonisko detaļu piemērus,
pētījuma autori rekomendē
noteikt kultūrvēsturiski vērtīgas
ēkas statusu vairākām ēkām šajā
teritorijā:
1) ēkai Lielā Ezera ielā 1, kā
piemēru divu stāvu ēkas apbūves
mērogam, jumta konfigurācijai,
siluetam, jumta izbūvēm,
galvenās fasādes kompozīcijai un
portāla detaļām,
2) ēkai Lielā Ezera ielā 5A,
kā piemēru viena stāva ēkas
apbūves mērogam, jumta
konfigurācijai, siluetam, ķieģeļu
mūra kārtojumam un fasādes
dekoratīvajām detaļām,
3) ēkai Parka ielā 4A, kā piemēru
dzīvojamo māju apbūves
mērogam, jumta konfigurācijai,
siluetam un ķieģeļu mūra fasāžu
detaļām,
4) ēkai Parka ielā 4, kā piemēru
apbūves mērogam, jumta
konfigurācijai, siluetam, fasāžu
apdares risinājumiem un
dekoratīvajiem krāsojumiem,
5) ēkai Lielā Ezera ielā 8, kā
piemēru apbūves mērogam,
jumta konfigurācijai, siluetam,
6) ēkai Lielā Ezera ielā 9, kā
piemēru apbūves mērogam,
jumta konfigurācijai un siluetam,
7) ēkai Helēnas ielā 58, kā
piemēru apbūves mērogam,
jumta konfigurācijai, siluetam un
fasādes dekoratīvajām detaļām,
8) ēkai Dārza ielā 10, kā
piemēru apbūves mērogam,
jumta konfigurācijai, siluetam,
jumta izbūvēm un fasādes
dekoratīvajām detaļām,
9) ēkai Dārza ielā 8 –
kultūrvēsturiski nozīmīga
Alūksnes vēsturiskā centra ēka,
10) ēkām Miera ielā 2, kā

Ņemot vērā to, ka esošā
Margaritas iela ir kultūrvēsturiski
nozīmīgs vēsturiskā centra
pilsētbūvniecības struktūras
elements, autori iesaka:
1) saglabāt un restaurēt
Margaritas ielas sākumā daļā pie
Brūža ielas ar esošo, oriģinālo
laukakmens bruģa segumu,
2) atjaunot Margaritas ielu
posmā no Brūža ielas līdz
vēsturiskajam Ozolkoka pils
parādes laukumam, saglabājot
ielas un apkārtējās ainavas
reljefu,
3) atjaunot vēsturiskā parādes
laukuma plānojumu un attīstīt
tam piegulošo teritoriju kā
nozīmīgu vēsturiskā centra
kultūrvēsturisku vidi.

Jaunbūvēs ieteikts ievērot
Alūksnes vēsturiskai apbūvei
raksturīgo būvapjoma mērogu,
siluetu (jumta slīpju simetriju,
jumta izbūvju konfigurāciju un
proporcionalitāti un novietojumu
jumta plaknē), stāvu skaitu, kā
arī līdzās esošās apbūves kontekstu. Fasāžu apdarē ieteikts izmantot tikai Alūksnes vēsturiskai
apbūvē raksturīgus apdares
materiālus, ailu aizpildījumos

Sagatavoti ieteikumi ēku
- arhitektūras pieminekļu
restaurēšanai, kultūrvēsturiski
vērtīgu ēku atjaunošanai, tāpat
arī ieteikumi vēsturiskā centra
un tā aizsargzonā esošo ēku
rekonstrukcijai un jaunbūvju
būvniecībai. Piemēram,
kultūrvēsturiski vērtīgu ēku
atjaunošanai ieteikts saglabāt
oriģinālo būvapjomu, siluetu un fasāžu apdares veidu,
logus un durvis, kā arī fasāžu
arhitektoniskās detaļas, ja
oriģinālās ir zudušas, atjaunot
saskaņā ar ēkas oriģinālajai
stilistikai atbilstošiem, Alūksnes
apbūvei raksturīgiem un
kultūrvēsturiskās izpētes rezultātā
iegūtiem, detaļu piemēru autentiskiem analogiem.
Vēsturiskā centra un tā
aizsargzonā esošo ēku
rekonstrukcijā ieteikts saglabāt
oriģinālo, vēsturisko būvapjomu
un siluetu, fasāžu apdari veidot
saskaņā ar Alūksnes apbūvei
raksturīgiem materiāliem

izmantot koku.
Ēku fasāžu apdarē ieteikts veidot
ielas apbūves ainavā vizuāli
integrētu, tonāli sabalansētu
fasāžu krāsu salikumu, izvairoties no krasi atšķirīgiem, tonāli
nesaderīgiem, agresīviem akcentiem.
Ieteikts izvērtēt esošo šķūņu
lietderību - nevajadzīgās būves
nojaukt, lietderīgās atjaunot,
rodot stilistiski un tehniski vienotu, no vēsturiskajam centram
piemērotiem būvmateriāliem
būvējamu šķūņa risinājumu
ar pilsētvides ainavā iederīgu
būvapjomu.

• Būvkultūra aptver ikvienu cilvēka darbību, kas pārveido būvēto
vidi. Visu būvēto vidi, ieskaitot ikvienu projektētu un uzbūvētu lietu,
kas ir iestrādāta un saistīta ar dabisko vidi, jāuztver kā vienotu veselumu. Būvkultūra attiecas uz esošām ēkām, tostarp, pieminekļiem
un citiem kultūras mantojuma elementiem, kā arī uz laikmetīgo ēku,
infrastruktūras, publisko teritoriju un ainavu projektēšanu un izbūvi.
• Būvētās vides dizains, mijiedarbība starp objektiem un to būvēto
un dabisko apkārtni, telpiskā saskaņotība, mērogs, materiālu
izvēle: visiem šiem faktoriem ir tieša ietekme uz mūsu dzīves
kvalitāti. Līdz ar to, augstas kvalitātes būvkultūra izpaužas apzināta,
labi pārdomāta dizaina piemērošanā ikvienā būvniecības un
labiekārtošanas darbībā, dodot priekšroku kultūras vērtībām, nevis
īstermiņa saimnieciskam labumam. Tādējādi, augstas kvalitātes
būvkultūra ne tikai atbilst funkcionālajām, tehniskajām un
ekonomiskajām prasībām, bet arī apmierina cilvēku sociālās un
psiholoģiskās vajadzības.
• Kultūras mantojumam ir īpaša loma augstas kvalitātes būvkultūras
veidošanā. Tam, kā mēs lietojam, uzturam un aizsargājam savu
kultūras mantojumu šodien, būs būtiska loma augstas kvalitātes
būvētās vides attīstībā nākotnē.
• Augstas kvalitātes būvkultūra sekmē plaukstošu un daudzveidīgu
kopienu veidošanos. Tā rada būvēto vidi, kas aptver laikmetīgās
kultūras izpausmes, tai pašā laikā respektējot kultūras mantojumu.
• Augstas kvalitātes būvkultūra vairo ekonomisko vērtību, radot
augstas kvalitātes un izturīgākus aktīvus un labvēlīgus apstākļus ekonomiskajam uzplaukumam sabiedrībā. Tā lieto resursus ilgtspējīgā
veidā, tādējādi nodrošinot, ka arī nākamās paaudzes spēs gūt
labumu no pozitīvas sociālās un ekonomiskās attīstības.
• Augstas kvalitātes sasniegšanai visā būvētajā vidē, ieskaitot
kultūras mantojumu, jābūt obligāti noteiktai par pamata mērķi visās
darbībās ar telpisku ietekmi. Augstas kvalitātes prasība jāapsver tādā
pašā līmenī kā ekonomiskās vai tehniskās intereses.
• Mūsu būvētās vides kvalitāte, kas tiks nodota mantojumā
nākamajām paaudzēm, ir visu tajā iesaistīto personu - kā publiskā,
tā privāta sektora - atbildība.
No Davosas deklarācijas,
Kultūras ministru konferencē 2018. gadā

Aktuālā informācija par atkritumu apsaimniekošanu novadā
Atkritumu apsaimniekošana
mazdārziņos “Kalnadruvas”,
“Pullans” un “Sīļi”. Alūksnes
novada pašvaldība un
SIA “Pilsētvides Serviss”
jau pagājušajā gadā ir
noslēguši vienošanos
par atkritumu
apsaimniekošanu minētajās
mazdārziņu teritorijās.
Tādēļ šo teritoriju iedzīvotāji, zemes lietotāji un dārziņu apsaimniekotāji atkārtoti tiek aicināti
līdz š.g. 1. aprīlim noslēgt
atkritumu apsaimniekošanas
līgumus SIA “Pilsētvides Serviss”
Klientu apkalpošanas centrā.

Sadzīves atkritumu
tvertnēs atkritumi
jāievieto aizsietos
maisos, nesablietējot tos.
Iedzīvotāji aicināti, sadzīves
atkritumus tvertnēs mest tikai
aizsietos maisos. Metot
atkritumus tvertnēs bez maisiem,
tās ātrāk paliek netīras, atsevišķi
atkritumi, tvertnes tukšojot, tur
pielīp un paliek. Turklāt aukstā
laikā izbirušie atkritumi piesalst
pie tvertņu malām, bet siltā laikā
tvertnēs palikušie atkritumi ātri
bojājas un rada nepatīkamas
smakas. Savukārt pārāk stipri
sablietējot atkritumus, tvertņu
iztukšošana kļūst apgrūtināta, jo

atkritumi iesprūst starp tvertnes
malām.
Atkritumu tvertnes
jānovieto viegli pieejamās
vietās.
SIA “Pilsētvides Serviss” saviem
klientiem atgādina atkritumu
tvertnes izvilkt specializētajam
transportam brīvi pieejamā vietā
kā norādīts līgumā, tās novietojot tuvāk lielajiem izbraucamajiem un iztīrītajiem ceļiem.
Sevišķi svarīgi tas ir sniegotajos
un dubļainajos laikapstākļos, jo
ar atkritumu savākšanas auto
nav iespējams iebraukt visos
pagalmos un viensētās. Visiem

klientiem lūgums arī sekot līdzi,
lai tvertnes nestāv dubļos un
peļķēs.
Nenovietot auto priekšā
atkritumu tvertnēm. Transportlīdzekļi, kuri novietoti priekšā
atkritumu tvertnēm vai novietoti
uz šauriem piebraucamajiem ceļiem tā, ka specializētais atkritumu savākšanas auto netiek tiem
garām, bloķē piekļuvi atkritumu
tvertnēm. Tas var kļūt par
iemeslu tam, ka atkritumu
tvertnes netiek iztukšotas.
Sākot ar š.g. 8. martu darbu
atsāks Alūksnes Eko laukums.

Tiek atjaunota Eko laukumu
darbība klātienē, taču
pakalpojumi tiks sniegti tikai
pēc iepriekšēja pieraksta,
ievērojot valstī noteiktās
epidemioloģiskās normas.
Apmeklējumu iespējams
pieteikt pa tālruni
26622989.
Mājaslapā www.pilsetvide.lv
atradīsiet vairāk informācijas par
“Pilsētvides Serviss” sniegtajiem
pakalpojumiem un pareizu
atkritumu šķirošanu.
Informāciju sagatavoja
SIA “Pilsētvides serviss”
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Stājušies spēkā aizsargājamo ainavu apvidus
“Veclaicene” individuālie aizsardzības noteikumi
Ministru kabinets
28. janvārī apstiprināja
aizsargājamo ainavu apvidus
“Veclaicene” individuālos
aizsardzības un izmantošanas
noteikumus, precīzāk
regulējot šīs aizsargājamās
dabas teritorijas
atļauto izmantošanu un
ierobežojumus, tādējādi
saglabājot teritorijā esošās
dabas un kultūrvēstures
vērtības. Līdz ar publikāciju
oficiālajā laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis”
noteikumi ir stājušies spēkā.
Aizsargājamo ainavu apvidus
“Veclaicene” atrodas Alūksnes un
Apses novados un tas
izveidots 1977. gadā, lai
saglabātu un aizsargātu
Ziemeļvidzemei raksturīgo
kultūrainavu, bioloģisko
daudzveidību un dabas vērtības.
Tā teritorijā atrodas trīs
dabas liegumi – “Dēliņkalns”,
“Korneti-Peļļi” un “Avotu

mežs”, viens ģeoloģiskais un
ģeomorfoloģiskais dabas
piemineklis - “Grūbes
dolomīta atsegums” un viena
aizsargājamā aleja - “Ziemeru
ozolu aleja”. Ainavu apvidus
iekļauts Eiropas aizsargājamo
dabas teritoriju tīklā Natura
2000.
Ainavu apvidus ietver
11 austrumu-rietumu
virzienā orientētu ezeru virkni
subglaciālajās iegultnēs.
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija, pamatojoties
uz teritorijas dabas aizsardzības
plānu, sagatavoja Ministru
kabineta noteikumu projektu
“Aizsargājamo ainavu
apvidus “Veclaicene” individuālie
aizsardzības un izmantošanas
noteikumi”. Tie noteic teritorijas aizsardzības, izmantošanas
un apsaimniekošanas tiesisko
regulējumu. Dabas aizsardzības
plānā noteikti aktuālie
teritorijas aizsardzības un
apsaimniekošanas mērķi, kā arī

aprakstīti prioritārie pasākumi,
kas īstenojami ainavu apvidū
konstatēto sugu un biotopu
aizsardzībai un bioloģiskās
daudzveidības palielināšanai
tajā.
Lai nodrošinātu dabas vērtību
aizsardzību un teritorijas
apsaimniekošanas pasākumu
īstenošanu, kā arī saskaņotu
teritorijas izmantošanas
nosacījumus, jaunais regulējums
aizsargājamo ainavu apvidū
nosaka piecas funkcionālās
zonas: regulējamā režīma zonu,
dabas lieguma zonu, dabas
parka zonu, ainavu aizsardzības
zonu un neitrālo zonu.
Ar šo noteikumu stāšanos
spēkā, Ministru kabineta
2011. gada 25. janvāra
noteikumi Nr. 71 “Dabas
lieguma "Korneti-Peļļi"
individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi”
zaudē spēku.
Starp vispārīgajiem
ierobežojumiem, kas

ir spēkā visā aizsargājamo
ainavu apvidū, ir norādījums,
ka maksimālā pieļaujamā
kailcirtes platība ainavu
aizsardzības zonā ir divi
hektāri, cirsmas veidojamas
asimetriskas, neregulāras un
kailcirtē saglabājamos kokus
pēc iespējas jāatstāj grupās. Ar
visiem noteikumiem aicinām
iepazīties Latvijas Republikas
tiesību aktu portālā
www.likumi.lv.

9.
Dzīvnieku mājā
„Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Jauka un mīlīga kaķenīte
Liza meklē jaunas mājas.
Liza ir aptuveni 2 gadus
jauna.

Maija Rēna,
Dabas aizsardzības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste

Liela auguma sterilizēta
kucīte Lora meklē jaunas
mājas. Patīk uzmanība,
labprāt dodas pastaigās.
Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2021

SPĒKĀ NO 02.03.2021.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai
uz saimniecisko darbību Alūksnes novadā
APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumu Nr. 34 (protokols Nr. 4, 7. punkts)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā piešķir nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus
(turpmāk – atvieglojumi)
atsevišķām nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju kategorijām saimnieciskās darbības veicējiem
par Alūksnes novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošo
nekustamo īpašumu, lai mazinātu
Covid-19 izplatības negatīvo
ietekmi uz saimniecisko
darbību.
2. Saimnieciskās darbības veicējs
šo noteikumu izpratnē ir jebkura
fiziska vai juridiska persona, kura
veic jebkuru sistemātisku, patstāvīgu darbību, kas vērsta uz pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.
3. Nekustamais īpašums šo noteikumu izpratnē ir ēkas vai to daļas
(telpu grupas), kurās nodokļa
maksātājs pats veic saimniecisko
darbību vai kuras tiek iznomātas
saimnieciskās darbības veikšanai.
4. Nodokļa atvieglojumus piešķir
par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.
II. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu apmērs
5. Nodokļa atvieglojumus no
nekustamā īpašuma nodokļa
summas, kas aprēķināta par šo
noteikumu 4.punktā noteikto
periodu, piešķir šādām nodokļa
maksātāju kategorijām
norādītajos apmēros:
5.1. nodokļa maksātājiem par
nekustamo īpašumu, kas faktiski
tiek izmantots viesu izmitināšanas
un/vai ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanai un pakalpojuma
sniedzējs ir reģistrēts Valsts
ieņēmumu dienestā un/vai
nekustamā īpašuma vai telpu
grupas galvenais lietošanas veids

saskaņā ar Nekustamā īpašuma
valsts kadastra reģistra datiem ir
“Viesnīcas un sabiedriskās
ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai
sabiedriskās ēdināšanas telpu
grupa” (kods 1211) – 90 %;
5.2. nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek
izmantots pakalpojumu sniegšanai
skaistumkopšanas nozarē: friziera,
manikīra, pedikīra, masāžas, kosmetoloģijas, solārija, tetovēšanas,
skarifikācijas, mikropigmentācijas,
pīrsinga, publiskās lietošanas pirts
un peldbaseina pakalpojumus un
pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts
Veselības inspekcijā – 90 %;
5.3. nodokļa maksātājiem par
nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots sporta treniņu
(nodarbību), tai skaitā individuālo
apmeklējumu, norisei iekštelpās,
un kurā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā un/
vai nekustamā īpašuma galvenais
lietošanas veids saskaņā ar
Nekustamā īpašuma valsts
kadastra reģistra datiem ir
“Sporta ēkas; sporta telpu grupa”
(kods 1265) – 90 %;
5.4. nodokļa maksātājiem par
nekustamo īpašumu, kurā nodokļa
maksātājs vai nomnieks veic saimniecisko darbību – mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē, kas
Covid-19 izplatības dēļ ir aizliegti
(izņemot ar Ministru kabineta
2020.gada 6.novembra rīkojuma
Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 5.7. apakšpunktā
atļautos mazumtirdzniecības
pakalpojumus klātienē) – 90 %.
III. Kārtība, kādā tiek piešķirti
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi
6. Nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju un nekustamā īpašuma
atbilstību šo saistošo noteikumu
nosacījumiem izvērtē un lēmumu
pieņem Alūksnes novada
pašvaldības nodokļu

administrators (turpmāk – nodokļu
administrators).
7. Juridiskām un fiziskām
personām, kuras veic
saimniecisko darbību,
atvieglojumus piešķir kā de
minimis atbalstu, ievērojot
2013.gada 18.decembra Komisijas
regulas (ES) Nr. 1407/2013 par
Līguma par Eiropas
Savienības darbību 107. un
108. panta piemērošanu
de minimis atbalstam (Dokuments
attiecas uz EEZ) nosacījumus.
8. Ja nekustamais īpašums, par
kuru personai ir tiesības saņemt
nodokļa atvieglojumus, tikai daļēji
atbilst šo noteikumu prasībām, tad
nodokļa atvieglojumus piešķir tikai
par atbilstošo nekustamā īpašuma
daļu.
9. Nodokļu administratoram ir
tiesības nepieciešamības gadījumā
veikt iesniegto dokumentu un to
apliecinājumu pēcpārbaudi viena
gada laikā, iegūstot informāciju no
Valsts ieņēmumu dienesta vai no
citām informācijas sistēmām.
10. Ja persona sniedz nepatiesas
ziņas, pamatojoties uz kurām
atvieglojums ticis piešķirts nepamatoti, nodokļu administrators
atceļ lēmumu par atvieglojumu
piešķiršanu un aprēķina personai nekustamā īpašuma nodokli
nepamatoti piešķirto atvieglojumu
apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos
maksāšanas termiņos, aprēķinot
nokavējuma naudu likumā “Par
nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.
11. Par atvieglojumu piešķiršanu
nodokļa maksātājam paziņo, nosūtot administratīvo aktu – maksāšanas paziņojumu par nekustamā
īpašuma nodokli un lēmumu par
piešķirto atlaidi.
12. Pieņemto lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu nodokļa
maksātājs var apstrīdēt Alūksnes
novada domes priekšsēdētājam.

IV. Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas ierobežojumi
13. Nodokļu maksātājam, kurš
savu nekustamo īpašumu iznomā
citai personai atbilstoši šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3. vai 5.4. punktā
noteiktajam mērķim, atvieglojumus piešķir ar nosacījumu, ka to
apmērs nedrīkst pārsniegt nodokļa
maksātāja piešķirto nomas maksas
atlaižu summu nomniekam.
14. Nodokļa atvieglojumu nepiešķir:
14.1. nodokļa maksātājam, ja uz
iesnieguma par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu iesniegšanas
brīdi ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process,
ar tiesas spriedumu tiek īstenots
tiesiskās aizsardzības process,
vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības
process, vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai izbeigta, vai
uzsākts likvidācijas process;
14.2. ja nodokļa maksātājs nav
iesniedzis pašvaldībā pamatojumu
un dokumentus atbilstoši šo noteikumu 15.punktam;
14.3. ja nekustamais īpašums
pieder valstij vai valsts kapitālsabiedrībām;
14.4. ja nodokļu maksātājs
neatbilst nevienai no šo noteikumu 5. vai 13.punktā noteiktajām
kategorijām.
V. Atvieglojumu piešķiršanai
nepieciešamie dokumenti
15. Lai pieteiktos nodokļa
atvieglojumu saņemšanai, nodokļa
maksātājs līdz 2021.gada
1.jūnijam iesniedz Alūksnes
novada pašvaldībai motivētu
pieteikumu (pielikumā) un
pievieno šādus dokumentus:
15.1. Valsts ieņēmumu dienesta
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā
(turpmāk - VID EDS) sagatavotās
veidlapas par sniedzamo informā-

ciju de minimis atbalsta uzskaitei
un piešķiršanai izdruku vai norāda
sistēmā izveidotās un apstiprinātās
pretendenta veidlapas identifikācijas numuru;
15.2. starp nodokļa maksātāju un
nomnieku noslēgtā nomas līguma
kopiju;
15.3. starp nodokļa maksātāju
un nomnieku noslēgtā līguma vai
vienošanās kopiju, kas apliecina
nomas maksas atlaides apmēru,
kas atbilst 2021.taksācijas gadā
piešķiramai nodokļa atvieglojuma
summai;
15.4. noteikumu 5.4.apakšpunktā
minētajiem nodokļa maksātajiem jāiesniedz apliecinājums, ka
mazumtirdzniecības pakalpojumi
klātienē, kas Covid-19 izplatības
dēļ ir aizliegti (izņemot ar Ministru
kabineta 2020.gada 6.novembra
rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu”
5.7. apakšpunktā atļautos mazumtirdzniecības pakalpojumus
klātienē) netiek veikti laika periodā
no 2021. gada 1. janvāra līdz
28. februārim.
VI. Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojuma kā de
minimis atbalsta piešķiršanas
noteikumi
16. Personām, kuras minētas šo
noteikumu 5.1.-5.4.apakšpunktos
un kuras minētos nekustamos
īpašumus izmanto saimnieciskās
darbības veikšanai (turpmāk –
de minimis atbalsta saņēmējs),
pašvaldība var piešķirt nodokļa
atvieglojumus kā de minimis
atbalstu, ievērojot 2013.gada
18.decembra Komisijas regulas
(ES) Nr. 14017/2013 par Līguma
par Eiropas Savienības darbību
107. un 108.panta piemērošanu
de minimis atbalstam (turpmāk –
Komisijas regula Nr. 1407/2013)
nosacījumus.
Turpinājums 10. lappusē
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Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai
uz saimniecisko darbību Alūksnes novadā
APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumu Nr. 34 (protokols Nr. 4, 7. punkts)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo un ceturto daļu
Turpinājums no 9. lappuses
17. De minimis atbalsta
piešķiršanu un atbalsta
pretendenta izvērtēšanu atbilstoši
Komisijas regulas Nr. 1407/2013
nosacījumiem veic nodokļu
administrators.
18. Atbalsts netiek piešķirts
Komisijas regulas Nr. 1407/2013
1.panta 1.punktā noteiktajās
nozarēs un darbībām. Ja
de minimis atbalsta saņēmējs
darbojas šajās nozarēs vai veic
attiecīgās darbības, atbalstu drīkst
piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri
nodalītas atbalstāmās darbības
un finanšu plūsmas, nodrošinot,
ka darbības minētajās nozarēs vai
attiecīgās darbības negūst labumu
no piešķirtā atbalsta.
19. Vienam de minimis atbalsta
saņēmējam de minimis atbalsta
apmērs kopā ar attiecīgajā
fiskālajā gadā un iepriekšējos
divos gados piešķirto de minimis
atbalstu nepārsniedz Komisijas
regulas Nr. 1407/2013 3.panta
2.punktā noteikto maksimālo de
minimis atbalsta apmēru viena
vienota uzņēmuma līmenī.
20. Viens vienots uzņēmums ir
uzņēmums, kas atbilst Komisijas
regulas Nr. 1407/2013 2.panta
2.punktā noteiktajai “viena vienota
uzņēmuma” definīcijai.
21. Šo noteikumu piešķirto
de minimis atbalstu drīkst
kumulēt, ievērojot Komisijas
regulas Nr.1407/2013 5.panta
1 un 2.punkta nosacījumus.
22. De minimis atbalstu
uzskata par piešķirtu ar dienu,
kad nodokļu administrators
pieņēmis lēmumu par nodokļa
atvieglojuma kā de minimis
atbalsta piešķiršanu.
23. Lēmumu par de minimis
atbalsta piešķiršanu pieņem
atbilstoši Komisijas regulas
1407/2013 7.panta 4.punktam un
8.pantam.
24. Pašvaldība un de minimis
atbalsta saņēmējs uzglabā visus
ar de minimis atbalsta piešķiršanu
saistītos datus atbilstoši Komisijas
regulas Nr. 1407/2013 6.panta
4.punktam.
25. De minimis atbalsta
uzskaite tiek veikta saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par de
minimis uzskaites un piešķiršanas
kārtību un de minimis atbalsta
uzskaites veidlapu paraugiem.
26. Ja atbalsta saņēmējs ir
pārkāpis Komisijas regulas
Nr.1407/2013 prasības, atbalsta
saņēmējam ir pienākums
atmaksāt Pašvaldībai visu
saņemto de minimis atbalstu kopā
ar procentiem, ko publicē Eiropas
Komisija saskaņā ar Komisijas
2004.gada 21.aprīļa regulas (EK)
Nr. 794/2004, ar ko īsteno
Padomes Regulu (ES) 2015/1589,
ar ko nosaka sīki izstrādātus
noteikumus Līguma par Eiropas
Savienības darbību 108.panta
piemērošanai, 10.pantu, tiem
pieskaitot 100 bāzes punktus, no
dienas, kad atbalsts tika izmaksāts
de minimis saņēmējam līdz
tā atgūšanas dienai, ievērojot
Komisijas 2004.gada 21.aprīļa
regulas (EK) Nr. 794/2004, ar
ko īsteno Padomes Regulu (ES)
2015/1589, ar ko nosaka sīki
izstrādātus noteikumus Līguma par
Eiropas Savienības darbību
108.panta piemērošanai, 11.pantā
noteikto procentu likmes
piemērošanas metodi.

Paskaidrojuma raksts par saistošo noteikumu “Nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Covid-19
izplatības negatīvās ietekmes
mazināšanai uz saimniecisko
darbību Alūksnes novadā”
projektu
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Atbilstoši likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5.panta trešajai
un ceturtajai daļai, dome var
izdot saistošus noteikumus, kuros
paredzēti atvieglojumi atsevišķām
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju kategorijām 90, 70,
50 vai 25 procentu apmērā no
nekustamā īpašuma nodokļa
summas.
Ar Ministru kabineta
2020.gada 6.novembra rīkojumu
Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” (turpmāk –
MK rīkojums Nr.655) visā valsts
teritorijā izsludināta ārkārtējā
situācija, un noteikti ierobežojumi,
t.sk. aizliegti skaistumkopšanas,
pīrsinga un tetovēšanas
pakalpojumi, sporta inventāra
noma iekštelpās un foto
pakalpojumi klātienē (izņemot
fotogrāfiju izgatavošanu
dokumentiem), kā arī
saimnieciskie pakalpojumi
klātienē, kas saistīti ar izklaidi
un labsajūtu pirtīs, SPA, kā arī
mazumtirdzniecības pakalpojumi
klātienē, kas Covid-19 izplatības
dēļ ir aizliegti (izņemot ar Ministru
kabineta 2020.gada 6.novembra
rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu”
5.7. apakšpunktā atļautos mazumtirdzniecības pakalpojumus
klātienē).
Saistošie noteikumi paredz
atbalstu dažādām nodokļa
maksātāju kategorijām laika
posmā no 2021.gada 1.janvāra
līdz 2021.gada 31.decembrim
sakarā ar Covid-19 izplatības
dēļ izsludināto ārkārtējo
situāciju.
2. Īss satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz
atbalstu šādām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijām laika posmā no
2021.gada 1.janvāra līdz
2021.gada 31.decembrim sakarā
ar izsludināto ārkārtējo situāciju
saistībā ar Covid-19 izplatību:
- nodokļa maksātājiem par
nekustamo īpašumu, kas faktiski
tiek izmantots viesu izmitināšanas
un/vai ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanai un kurā ir reģistrēta
struktūrvienība Valsts ieņēmumu
un/vai nekustamā īpašuma
galvenais lietošanas veids saskaņā
ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra reģistra datiem ir
“Viesnīcas un sabiedriskās
ēdināšanas ēkas;
viesnīcas vai sabiedriskās
ēdināšanas telpu grupa” (būvju
klasifikācijas kods 1211) – 90 %;
- nodokļa maksātājiem par
nekustamo īpašumu, kas
faktiski tiek izmantots
pakalpojumu sniegšanai
skaistumkopšanas nozarē: friziera,
manikīra, pedikīra, masāžas, kosmetoloģijas, solārija, tetovēšanas,
skarifikācijas, mikropigmentācijas,
pīrsinga, publiskās lietošanas pirts
un peldbaseina pakalpojumus un
pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts
Veselības inspekcijā – 90 %;
- nodokļa maksātājiem par
nekustamo īpašumu, kas

Pielikums
Alūksnes novada domes ___.2021.
Saistošajiem noteikumiem Nr._____
Alūksnes novada pašvaldībai
________________________________________
(fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai
__________________________________________
juridiskas personas nosaukums un reģistrācijas Nr.
__________________________________________
adrese, tālrunis, e-pasta adrese)
PIETEIKUMS
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu
Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību
Alūksnes novadā
Lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 90% apmērā 2021.taksācijas gadā par šādu
nekustamo īpašumu:
__________________________________________________________________________
(adrese)
__________________________________________________________________________
(kadastra apzīmējums)
________________________________________
(daļa vai platība m2 – aizpilda, ja nepieciešams)
Apliecinu, ka nekustamajā īpašumā tiek veikta šāda saimnieciskā darbība:
izmitināšanas un/vai ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana
sporta treniņu (nodarbību), tai skaitā individuālo apmeklējumu, norise iekštelpās
mazumtirdzniecības pakalpojumi klātienē, kas Covid-19 izplatības dēļ ir aizliegti (izņemot ar Ministru kabineta
2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.7. apakšpunktā atļautos
mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē)
Pielikumā:
Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju
de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta
veidlapas identifikācijas numuru ___________.
starp nodokļa maksātāju un nomnieku noslēgtā nomas līguma kopija.
starp nodokļa maksātāju un nomnieku noslēgtā līguma vai vienošanās kopija, kas apliecina nomas maksas
atlaides apmēru, kas atbilst 2021.taksācijas gadā piešķiramai nodokļa atvieglojuma summai.
apliecinu, ka mazumtirdzniecība klātienē, kas Covid-19 izplatības dēļ ir aizliegta (izņemot ar Ministru kabineta
2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.7. apakšpunktā atļautos
mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē) netiek veikta laikā periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 28.
februārim.
Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesumu, pievienoto dokumentu likumīgo izcelsmi un kopiju atbilstību
oriģināliem.
Piekrītu, ka pieteikumā minētos personas datus un ziņas par nekustamo īpašumu apstrādās Alūksnes novada
pašvaldība pieteikumā minēto mērķu sasniegšanai. Apliecinu, ka visas manis sniegtās ziņas ir patiesas un vienlaicīgi
apņemos mēneša laikā informēt Alūksnes novada pašvaldību par jebkurām izmaiņām, kuru rezultātā ir zudis
atvieglojumu piešķiršanas pamats. Apliecinu, ka pieteikumā vai tā pielikumos minēto personu datus esmu ieguvis
tieši no šīm personām un iesniedzu tos ar viņu piekrišanu.
Datu pārzinis – Alūksnes novada pašvaldība, Dārza ielā 11, Alūksnē. Datu apstrādes mērķis – pieteikuma izskatīšana,
pamatojums – likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešā un ceturtā daļa un Alūksnes novada domes
2021.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr. …/2021 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Alūksnes novadā” 6., 9., 10.
un 15.punkts. Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama Alūksnes novada pašvaldības interneta
vietnē www.aluksne.lv sadaļā “Dokumenti”.
______________________
(datums)

faktiski tiek izmantots sporta
treniņu (nodarbību), tai skaitā
individuālo apmeklējumu, norisei
iekštelpās, un kurā ir reģistrēta
struktūrvienība Valsts
ieņēmumu dienestā un/vai
nekustamā īpašuma galvenais
lietošanas veids saskaņā ar
Nekustamā īpašuma valsts
kadastra reģistra datiem ir “Sporta
ēkas; sporta telpu grupa” (būvju
klasifikācijas kods 1265) – 90 %;
- nodokļa maksātājiem par
nekustamo īpašumu, kurā nodokļa
maksātājs vai nomnieks veic
saimniecisko darbību –
mazumtirdzniecības pakalpojumus
klātienē, kas Covid-19 izplatības
dēļ ir aizliegti (izņemot ar Ministru
kabineta 2020.gada 6.novembra
rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu”
5.7. apakšpunktā atļautos
mazumtirdzniecības pakalpojumus
klātienē) – 90 %.

____________________
(paraksts)

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Ietekmi uz pašvaldības budžetu
sakarā ar atvieglojumu piešķiršanu
nav iespējams precīzi noteikt.
Saistošajos noteikumos paredzētie
atvieglojumi samazinās 2021.gada
nekustamā īpašuma nodokļa
ieņēmumus pašvaldības budžetā,
provizoriski par aptuveni 8000
EUR. Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojuma
kopsummu ietekmēs nodokļa
maksātāju aktivitāte un
to atbilstība šajos saistošajos
noteikumos noteiktajiem
kritērijiem.
Saistošo noteikumu izpildei nav
nepieciešams veidot jaunas amata
vietas, tas būs papildus pienākums
nekustamā īpašuma nodokļa administratoram.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz

uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi mazinās
Covid-19 izplatības negatīvo
ietekmi saimnieciskās darbības
veicējiem Alūksnes novada
pašvaldības administratīvajā
teritorijā, kas ir saistīta ar
ārkārtējās situācijas izsludināšanu
valstī.
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
Atbalsts tiks sniegts uz nodokļa
maksātāja pieteikuma pamata.
Nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju un nekustamā īpašuma
atbilstību šo saistošo noteikumu
nosacījumiem izvērtē un lēmumu pieņem nekustamā īpašuma
nodokļa administrators.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Nenotika.
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Novada kultūras iestāžu rīkotas norises
Ārkārtējās situācijas
laikā ir noteikti stingri
ierobežojumi kultūras un
sporta norisēm, tomēr
pašvaldības kultūras
iestādes arī šajos apstākļos
ir radušas interesantus
risinājumus, kā
iedzīvotājiem piedāvāt
saistošas aktivitātes.

doties pastaigā pa Alūksni
un piedalīties aizraujošā
funktierēšanas spēlē
“Mazatklātā Alūksne”.
Plašāku informāciju par
pasākuma norisi aicinām
skatīties Alūksnes muzeja un
MJIC “Pa GALMS” kontos
www.facebook.lv, kā arī
www.aluksnespils.lv.

No 5. līdz 8. martam
multifunkcionālais jauniešu
iniciatīvu centrs Pa GALMS kopā
ar Alūksnes muzeju piedāvā
pavasarīgā noskaņojumā

8. martā pulksten 19.00
Alūksnes Kultūras centrs
aicina pieslēgties tiešraides
koncertam “Tev vienai!”.
Koncertu varēs vērot Alūksnes

Kultūras centra Facebook kontā.
Koncertā piedalīsies grupa
“Putukvass”.
8. martā Zeltiņu pagasta
Facebook kontā Zeltiņu vīriešu
video sveicieni daiļā dzimuma
pārstāvēm Sieviešu dienā.
25. martā pie Mātes tēla
Alūksnē, piemiņas vietā
represētajiem ilzeniešiem Ilzenes
pagastā, Annas pagasta Ezeriņu
kapos, Mālupes kapos un
represēto piemiņas vietā Zeltiņos
iedzīvotāji

tiek aicināti individuāli, sev
vēlamā laikā, nolikt ziedus
un iedegt sveces, godinot
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņu.
Martā Mārkalnes tautas
nama logos var vērot Diānas
Vindedzes-Volbergas radošo
darbu izstādi “Uzplaukt
pavasarim!”.
Martā Bejas bibliotēkas logos
var vērot Jolantas Kļavas radošo
darbu izstādi "Būt sev".

SPĒKĀ NO 04.03.2021.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2021

Par Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu
Nr. 47/2013 “Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” atzīšanu
par spēku zaudējušu
APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 28.01.2021. lēmumu Nr. 18 (protokols Nr.1, 19.punkts)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
Atzīt par spēku zaudējušiem
Alūksnes novada domes
2013.gada 28.novembra
saistošos noteikumus
Nr. 47/2013 “Alūksnes
novada pašvaldības naudas
balvas par izciliem sasniegumiem
sportā un kultūrā piešķiršanas
kārtība un apmērs”.
Alūksnes novada domes
saistošo noteikumu
“Par Alūksnes novada domes
2013.gada 28.novembra
saistošo noteikumu
Nr. 47/2013 “Alūksnes

novada pašvaldības naudas
balvas par izciliem
sasniegumiem sportā un
kultūrā piešķiršanas kārtība
un apmērs” atzīšanu par
spēku zaudējušiem”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Ar saistošajiem noteikumiem
par spēku zaudējušiem tiks atzīti
Alūksnes novada domes
2013.gada 28.novembra
saistošie noteikumi Nr. 47/2013
“Alūksnes novada pašvaldības

naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā un
kultūrā piešķiršanas kārtība un
apmērs”.
2. Īss projekta satura izklāsts
Alūksnes novada pašvaldība ir
saņēmusi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrijas 2020.gada
22.decembra vēstuli
Nr. 1-18/11486 “Par
saistošajiem noteikumiem”.
Ņemot vērā ministrijas norādīto,
Alūksnes novada domei jāatzīst
par spēku zaudējušiem Alūksnes
novada domes 2013.gada

28.novembra saistošie noteikumi
Nr. 47/2013 “Alūksnes novada
pašvaldības naudas balvas par
izciliem sasniegumiem sportā un
kultūrā piešķiršanas kārtība un
apmērs”.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Pašvaldības budžeta līdzekļi
netiks izlietoti naudas balvu
izmaksai.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Projekts šo jomu neskar.
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
Saistošie noteikumi tiks publicēti
Alūksnes novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Alūksnes
Novada Vēstis” un nosūtīti Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām Konsultācijas
nav notikušas.
7. Cita informācija
Nav.

SPĒKĀ NO 04.03.2021.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2/2021

Par maznodrošinātas mājsaimniecības
ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā
APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 28.01.2021. lēmumu Nr. 19 (protokols Nr.1, 20.punkts)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu
1. Saistošie noteikumi
“Par maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu
sliekšņa noteikšanu Alūksnes
novadā” nosaka ienākumu
slieksni, kuru nepārsniedzot,
mājsaimniecība, kas sastāv no
vairākām personām, kuras dzīvo
vienā mājoklī un kopīgi sedz
izdevumus vai viena persona,
kura saimnieko atsevišķi, tiek
atzīta par maznodrošinātu
Alūksnes novadā.
2. Maznodrošinātas
mājsaimniecības statusu
nosaka mājsaimniecības
personai vai personām,
kuras deklarējušas savu
dzīvesvietu Alūksnes novada
administratīvajā teritorijā.
3. Alūksnes novada Sociālo
lietu pārvalde maznodrošinātas
mājsaimniecības statusa
izvērtēšanā piemēro Ministru kabineta noteikumus par
mājsaimniecības materiālās
situācijas izvērtēšanu un sociālās
palīdzības saņemšanu.
4. Mājsaimniecība atzīstama par
maznodrošinātu, ja ienākumu
slieksnis pirmajai vai vienīgajai

personai mājsaimniecībā
ir 327,00 euro un pārējām
personām mājsaimniecībā
229,00 euro par katru personu.
5. Atzīt par spēku zaudējušiem
Alūksnes novada domes
2020. gada 30. aprīļa
saistošos noteikumus
Nr. 14/2020 “Par trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa noteikšanu
Alūksnes novadā”.
Paskaidrojuma raksts
Alūksnes novada domes
saistošo noteikumu
projektam “Par
maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu
sliekšņa noteikšanu
Alūksnes novadā”
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Šobrīd Alūksnes novada
pašvaldībā ir spēkā 2020. gada
30. aprīļa Alūksnes novada
domes saistošie noteikumi
Nr. 14/2020 “Par trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa noteikšanu

Alūksnes novadā”.
Pamatojoties uz grozījumiem
Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā par
minimālo ienākumu sliekšņu
noteikšanu maznodrošinātas
mājsaimniecības statusa
piešķiršanai no 2021. gada
1.janvāra, katra pašvaldībai ir
tiesīga noteikt maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu
slieksni. Tādēļ ir nepieciešami
jauni saistošie noteikumi
“Par maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu
sliekšņa noteikšanu Alūksnes
novadā”, lai pašvaldība
noteiktu maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu
slieksni mājsaimniecības
pirmajai vai vienīgajai personai un pārējām personām
mājsaimniecībā.
Saistošo noteikumu grozījumus
sagatavot nav lietderīgi, jo
esošajos saistošajos noteikumos
ir būtiski liels grozījumu normu
apjoms.
2. Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projektā
noteikts materiālā stāvokļa
līmenis un ienākumu
slieksnis, kuru nepārsniedzot,
mājsaimniecība atzīstama par
maznodrošinātu.
3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
Iespējams palielināsies
pabalstu saņēmēju skaits
sakarā ar maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu
sliekšņa paaugstināšanu, bet
Alūksnes novada Sociālo lietu
pārvaldes rīcībā nav informācijas
par mājsaimniecību skaitu, kam
varētu būt Noteikumos minēto
ienākumu apmērs.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Projekts šo jomu neskar
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
1) Visas personas, kuras skar

šo noteikumu piemērošana,
var griezties Alūksnes novada
Sociālo lietu pārvaldē, Lielā
Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes
novadā, vai Alūksnes novada
pašvaldībā, Dārza ielā 11,
Alūksnē, Alūksnes novadā.
2) Ja saistošo noteikumu
projekts skar administratīvās
procedūras, privātpersonas,
pēc attiecīgā Alūksnes
novada domes lēmuma
saņemšanas, šo lēmumu var
pārsūdzēt mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās datuma
Administratīvajā rajona tiesā,
Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV-4201.
3) Saistošie noteikumi tiks
publicēti Alūksnes novada
pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Alūksnes Novada
Vēstis” un ievietoti Alūksnes novada pašvaldības interneta mājas
lapā www.aluksne.lv.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.
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Informācija par pašvaldības iestāžu darbu ārkārtējās situācijas laikā
Alūksnes novada Valsts un pašvaldības
vienotais Klientu apkalpošanas centrs
Sakarā ar ārkārtējo situāciju, kas pagarināta līdz 6. aprīlim, Alūksnes
novada Valsts un pašvaldības vienotais Klientu apkalpošanas centrs
pakalpojumus turpina sniegt attālināti vai, klientus pieņemot pēc
iepriekšēja pieraksta.
Kase, kas atrodas Klientu apkalpošanas centra telpās, ārkārtējās situācijas
laikā ir slēgta, aicinām maksājumus veikt, izmantojot kredītiestāžu
internetbankas.
Tālruņi saziņai Klientu apkalpošanas centrā 64381496 vai 66954904,
e-pasts: aluksne@pakalpojumucentri.lv.
Iesniegumu Alūksnes novada pašvaldībai var iesniegt:
- elektroniski www.latvija.lv e-pakalpojumā “Iesniegums iestādei”,
- ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz Klientu
apkalpošanas centra e-pastu vai izmantojot personas e-adresi,
- nosūtot pa pastu uz adresi Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301,
- iemetot slēgtā pastkastē pašvaldības administratīvās ēkas
1. stāva foajē pie Klientu apkalpošanas centra.

Kur vērsties pēc
palīdzības, ja vajag
atvest pārtiku vai zāles
• Pie līdzcilvēkiem
Ja esat saslimis vai atzīts par
kontaktpersonu kādam ar
Covid-19 saslimušam cilvēkam,
izvērtējiet, vai jums ir kāds vesels
un mazāk apdraudēts cilvēks (radi,
draugi, kaimiņi, kolēģi), kas varētu
palīdzēt piegādāt pārtiku, pirmās
nepieciešamības preces vai zāles.
• Pašvaldībā
Ja nav līdzcilvēku, kas jums varētu
palīdzēt, sazinieties pa tālruni vai
e-pastā ar sava pagasta pārvaldi
vai pagasta sociālo darbinieku
(ja dzīvojat pagastā), Sociālo lietu
pārvaldi vai Klientu apkalpošanas
centru (ja dzīvojat Alūksnē), lai
vienotos par palīdzības saņemšanas
iespējām.
• Mājas aprūpes pakalpojums
Informējam, ka pie Alūksnes novada

Kontaktinformācija
pagastu iedzīvotājiem
Vēršam uzmanību, ka
ārkārtējās situācijas laikā arī
pagastu pārvaldes klientus
lielākoties apkalpo attālināti
vai pēc iepriekšēja pieraksta.
Lūdzam iepriekš sazināties ar
konkrēto pagasta pārvaldi par
nepieciešamo pakalpojumu
saņemšanu.
Alsviķu pagasta pārvalde
Vadītāja Ingrīda Sniedze, 26468713;
ingrida.sniedze@aluksne.lv,
alsviki@aluksne.lv
Sociālās darbinieces Ligita Podziņa,
26394745, Nellija Rezgoriņa
(Strautiņos) 29269701
Annas pagasta pārvalde
Vadītāja Vija Zaķe, 22042791; vija.
zake@aluksne.lv,
annas.pagasts@aluksne.lv
Sociālā darbiniece
Agnese Tomiņa, 29419893
Ilzenes pagasta pārvalde
Vadītāja Rudīte Pehlaka, 26164881;
rudite.pehlaka@aluksne.lv,
ilzene@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa,
29269701
Jaunalūksnes pagasta pārvalde
Vadītājs Viesturs Zaķis, 29219720;
viesturs.zakis@aluksne.lv,
jaunaluksne@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Ārija Simanoviča,
28333347
Jaunannas pagasta pārvalde
Vadītāja Vēsma Čugunova,
26375360;
vesma.cugunova@aluksne.lv,
jaunanna@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Agnese Tomiņa,
29419893
Jaunlaicenes pagasta pārvalde
Vadītājs Dzintars Salaks, 20239937;
dzintars.salaks@aluksne.lv,
jaunlaicene@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Maija
Podegrade, 29478789
Kalncempju pagasta pārvalde
Vadītāja Iveta Baltā-Vanaga,
26447102; iveta.balta-vanaga@
aluksne.lv, kalncempji@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa,
29269701

Sociālo lietu pārvaldes sociālajiem
darbiniekiem varat vienoties par
sociālās aprūpes pakalpojuma
saņemšanu dzīvesvietā. Tas ir maksas pakalpojums. To var saņemt
cilvēki pensijas vecumā, cilvēki
ar invaliditāti, kā arī atsevišķos
ārkārtas gadījumos, piemēram, pēc
smagām operācijām, saslimšanām
u.c., kad cilvēks pats nevar par sevi
parūpēties.
Palīdzības pieprasīšanai lūdzam
ar pašvaldības iestādēm
sazināties darbdienās.

Kontaktinformācija
Alūksnes pilsētas
iedzīvotājiem
Lūdzam vērsties:
1) Alūksnes novada Valsts un
pašvaldības vienotajā Klientu
apkalpošanas centrā
2) Alūksnes novada Sociālo lietu
pārvaldē.

Liepnas pagasta pārvalde
Vadītāja Ilze Paia, 29147011;
ilze.paia@aluksne.lv,
liepna@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Benita Štrausa,
29269572
Malienas pagasta pārvalde
Vadītāja Svetlana PrenkaMihailova, 26426090; svetlana.
prenka-mihailova@aluksne.lv,
maliena@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Agnese Tomiņa,
29419893
Mālupes pagasta pārvalde
Vadītāja Iveta Priede, 26437421;
iveta.priede@aluksne.lv,
malupe@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa,
29480075
Mārkalnes pagasta pārvalde
Vadītāja Iveta Driņina, 25620818;
iveta.drinina@aluksne.lv,
markalne@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Iveta Bondare,
29476553
Pededzes pagasta pārvalde
Vadītāja Daiga Vītola, 26597354;
daiga.vitola@aluksne.lv,
pededze@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Iveta Bondare,
29476553
Veclaicenes pagasta pārvalde
Vadītāja Lelde Krancmane,
29296302; veclaicene@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Maija Podegrade,
29478789
Zeltiņu pagasta pārvalde
Vadītāja Elita Laiva, 26520677;
elita.laiva@aluksne.lv,
zeltini@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa,
29269701
Ziemera pagasta pārvalde
Vadītāja Iveta Vārtukapteine,
29379590;
iveta.vartukapteine@aluksne.lv,
ziemeri@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Maija Podegrade,
29478789
Aicinām sekot informācijai par
pašvaldības iestāžu darbību
ārkārtējās situācijas laikā pašvaldības
mājas lapā www.aluksne.lv, kā arī
pašvaldības sociālo tīklu kontos.

Ārkārtējās situācijas laikā pašvaldības iestādes klientus apkalpo attālināti
vai pēc iepriekšēja pieraksta.
Pašvaldības aģentūra

Attālināti

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

Būvvalde

Attālināti

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

Alūksnes novada
Dzimtsarakstu nodaļa

Attālināti

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

“ALJA”

Pēc iepriekšēja pieraksta klātienē
pirmdienās un ceturtdienās
08.00-13.00 un 14.00-17.00
Alūksnes novada
bāriņtiesa

Attālināti

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

Pēc iepriekšēja pieraksta klātienē
Alūksnes novada Sociālo
lietu pārvalde

Attālināti
Pēc iepriekšēja pieraksta klātienē
Dienas aprūpes centra,
mazgāšanās pakalpojums netiek
sniegts, veļas mazgāšanas
pakalpojumu sniedz tikai mājas
aprūpes pakalpojuma klientiem.

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

Pieteikšanās Covid-19 vakcīnai
Saskaņā ar Slimību
profilakses un kontroles centra
informāciju, Latvijā iedzīvotāji
var reģistrēties vakcīnas
saņemšanai četros veidos:

• interneta vietnē
www.manavakcina.lv;
• zvanot pa bezmaksas tālruni
8989 (darba laiks katru darba dienu no 8.00 līdz 20.00, brīvdienās
no 9.00 līdz 17.00);
• darba devēji varēs iesniegt savu
darbinieku sarakstus (primāri
iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties
individuāli, negaidot darba devēja
rīcību);
• ar ģimenes ārstu palīdzību.

Kā reģistrēt vakcīnai
citu personu
Ja nepieciešams kādam palīdzēt
reģistrēties vakcinācijai, to var
izdarīt www.manavakcina.lv ar
otra cilvēka elektroniskajiem
identifikatoriem, ja tādi ir (internetbankas piekļuve, e-paraksts),
vai arī zvanot pa bezmaksas
tālruni 8989. Piesakot citu cilvēku
vakcinācijai, iepriekš jāsaņem
atļauja to darīt.

Vakcinācijas kārtība
Pieteikties vakcīnai var iedzīvotāji
no 18 gadu vecuma. Vakcinācijas

secība tiks plānota pēc prioritāro
grupu principa. Sākumā
vakcinēties aicinās tos, kuru
dzīvība vai veselība Covid-19
vīrusa dēļ ir visvairāk apdraudēta.
Šobrīd Latvijā uzsākta iedzīvotāju
virs 70 gadiem pakāpeniska
vakcinācija. Tie iedzīvotāji, kas
ir vecumā virs 70 gadiem un vēl
nav pieteikušies savai vakcīnai,
tiek aicināti reģistrēties vienā no
trīs veidiem: pa tālruni 8989,
vietnē manavakcina.lv vai pie sava
ģimenes ārsta.

Turpinoties senioru vakcinācijai,
plānota vakcinācijas uzsākšana
visu pārējo prioritāro grupu
pārstāvjiem, piemēram, cilvēkiem
ar hroniskām slimībām, smagi
slimiem cilvēkiem, cilvēkiem, kuri
dzīvo vienā mājsaimniecībā ar
bērniem, kuriem ir hroniskas un
imūnsupresīvas slimības, operatīvo
dienestu darbiniekiem un armijai,
nozaru identificētajiem kritiskajiem darbiniekiem. Pēc prioritāru
grupu vakcinācijas, plānots
vakcinēt visus pārējos cilvēkus,
kas nav kādā no prioritārajām
grupām.

Vakcinācija
Alūksnes novadā
Internetā ir pieejama interaktīva
vakcinācijas kabinetu karte, kurā
redzamas visas veselības aprūpes

iestādes, kas ir gatavas veikt
vakcināciju.
Alūksnes novadā šobrīd
vakcinēšanu pret Covid-19 ir
gatavas nodrošināt šādas ģimenes
ārstu prakses: Alvja Ādamsona,
Baibas Koševares, Anitas
Muižnieces, Dainas Ozolas, Aritas
Prindules, Jāņa Stabinga, Anitas
Šnikvaldes un Rūtas Vanagas.
Līgumu par vakcinācijas
nodrošināšanu noslēdzis arī SIA
“Alūksnes primārās aprūpes centrs” (Alūksnes poliklīnika), kur būs
iespējams vakcinēties galvenokārt
tiem novada iedzīvotājiem, kuru
ģimenes ārsts atrodas ārpus
Alūksnes novada teritorijas, kā
arī varētu vakcinēt tos ģimenes
ārstes Lidijas Jukses pacientus,
kuri to vēlētos, sakarā ar to, ka
ārste pārtrauc prakses darbību ar
30. aprīli.
Gatavību nodrošināt atbalstu un vakcinēt savas teritorijas
iedzīvotājus izteikuši arī vairāki
feldšerpunkti – Alsviķu, Bejas,
Mārkalnes un Kalncempju
pagastos. Notiek līgumu
slēgšana.

Ja seniora ģimenes ārsts
nevakcinēs, pacientam
vakcinācijai jāpiesakās:

• pa bezmaksas tālruni 8989
• www.manavakcina.lv
Informācija no www.spkc.gov.lv,
covid19.gov.lv.

Informācija par vienreizēju
500 EUR atbalstu personām,
kuras audzina bērnu
Saeima 18.02.2021.
pieņēma grozījumus
Covid-19 infekcijas izplatības
seku pārvarēšanas likumā,
kuri stājās spēkā
nākamajā dienā pēc
to izsludināšanas.
Lai mazinātu Covid-19 infekcijas
izplatības radīto negatīvo ietekmi
un spriedzi ģimenēs ar bērniem,
ar šiem grozījumiem noteikts
piešķirt vienreizēju atbalstu
personām, kuras audzina bērnu,
laikposmā no 2021. gada
1. marta līdz sakarā ar Covid-19
izplatību izsludinātās ārkārtējās
situācijas beigām.
Atbalsta apmērs ir
500 EUR par katru bērnu.
Šo atbalstu saņemt ir tiesīgas
personas, kurām periodā no

2021. gada 1. marta līdz
2021. gada 6. aprīlim ir tiesības
uz:
• bērna kopšanas pabalstu par
bērnu līdz viena gada vecumam,
• ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta
par bērnu ar invaliditāti saskaņā
ar Valsts sociālo pabalstu likumu,
• vai kurai sakarā ar bērna
piedzimšanu ir tiesības saņemt
maternitātes pabalstu un bērns ir
piedzimis līdz ārkārtējās situācijas
beigām, t.i. līdz 6. aprīlim
ieskaitot.

pabalstu.
Atbalsta maksājumi nenotiks
vienlaikus ar ikmēneša pabalstu
un par katru bērnu VSAA veiks
atsevišķu maksājumu, tāpēc
saņemšanas datumi par katru
bērnu var atšķirties.
Vienreizējo atbalstu 500 EUR
apmērā personām, kuras saņem
bērna kopšanas pabalstu,
ģimenes valsts pabalstu vai
piemaksu pie ģimenes valsts
pabalsta par apgādībā esošu
bērnu izmaksās marta beigās līdz
31. martam.

Atbalsta saņemšanai
iesniegums nav nepieciešams!

Plašāka informācija par atbalstu
pieejama VSAA mājas lapā
www.vsaa.gov.lv.

500 EUR par katru bērnu Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra
(VSAA) ieskaitīs automātiski
kredītiestādes vai PNS kontā, kurā
persona saņem ikmēneša attiecīgo

Ilze Andersone
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras
direktores vietniece

