
 

4. Pielikums 

 Alūksnes novada domes 21.12.2021. lēmumam Nr. 367 

“Par Alūksnes novada attīstības programmas 

 2022.-2027. gadam 2.0 redakcijas apstiprināšanu” 
 

Alūksnes novada Attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.0 redakcijas 

Publiskās apspriešanas 

priekšlikumu un iebildumu kopsavilkums 

Nr. 

p.k. 

Iesniegšanas 

datums 

Iesniedzējs Attīstības 

programmas sadaļa 

Priekšlikums vai iebildums Ņemts vērā: 

ir/nav 

Komentāri 

1. 08.11.2021. Ivars Laurs Investīciju plāns Lai bibliotēka atrastos vecajā vietā uz Lielā ezera ielas 

pēc iespējas tuvāk skolām. Ja bibliotēka atradīsies tālu – 

cietīs bērnu izglītības kvalitāte. Nav nemaz tik viegli 

aiziet tādu gabalu līdz O. Vācieša ielai. Būtu labi, ja 

tiktu atjaunota pirts. 

Nav ņemts 

vērā 

Nav attiecināms. Par jaunās 

bibliotēkas atrašanās vietu 

jau ir pieņemts Domes 

lēmums, ka tā atradīsies 

Ojāra Vācieša ielā 2a, 

Alūksnē. 

2. 22.11.2021. Vidzemes 

plānošanas 

reģions 

Stratēģiskā daļa Attiecībā uz LIAS 2030 definētajām mērķteritorijām, 

aicinām Alūksnes AP papildināt, nodefinējot 

pasākumu/rīcību atbilstību Latvija 2030 nodefinētajām 

mērķteritorijām: reģionālas nozīmes attīstības centri, 

lauku attīstības telpas, dabas aizsardzības, ainavu un 

kultūrvēsturisko teritoriju koncentrācijas telpas, un 

Austrumu pierobeža.  

Ir ņemts vērā Precizēta un papildināta 

Stratēģiskā daļa 

Stratēģiskā daļa Esošajā AP redakcijā nav sniegts pamatojums/apraksts 

izvirzītajām prioritātēm. Lūdzam papildināt, norādot 

izvirzīto novada attīstības prioritāšu pamatojumu, 

sasaisti ar globālajiem, nacionāliem un reģionāliem 

izaicinājumiem, kā arī novada attīstības tendencēm. 

Ir ņemts vērā Precizēta un papildināta 

Stratēģiskā daļa 

Pašreizējā situācija Pašreizējās situācijas analīzē aicinām izvērtēt un 

identificēt analizējamo jomu attīstības iespējas/ 

perspektīvas, tendences, kas tālāk kalpo par pamatu 

Stratēģiskajā daļā definētajām vidēja termiņa prioritātēm, 

rīcības virzieniem. 

Ir ņemts vērā Precizēta un papildināta 

Pašreizējā situācija 

Investīciju plāns Ņemot vērā, ka attīstības programma tiek izstrādāta visai 

Alūksnes novada teritorijas attīstības veicināšanai, 

Ir ņemts vērā Attīstības programmas 

Rīcību plānā ir definētu 



aicinām izvērtēt un investīciju plānā iekļaut arī 

nozīmīgākās projektu idejas, ko apņēmušies īstenot 

privātā sektora vai NVO pārstāvji, piemēram, vietējās 

rīcības grupa u.tml. 

rīcības virzieni un uzdevi 

novada attīstība sadarbībā ar 

privāto sektoru, vietējo 

rīcības grupu un NVO 

pārstāvjiem. Pašvaldība ņem 

vērā ieteikumus, un 

turpmākajā Attīstības 

programmas aktualizācijā un 

izvērtēšanā tiks veikts darbs 

prioritāšu noteikšanas un 

iekļaus svarīgākos investīciju 

projektus no privātā sektora 

un NVO pārstāvjiem.  

Stratēģiskā daļa TAPIS sistēmā pieejamā informācija liecina, ka AP 

publiskās apspriešanas termiņš ir 05.11.2021.-

05.12.2021., savukārt TAPIS sistēmā pieejamais domes 

lēmums nosaka publisko apspriešanu 30 dienas no 3. 

novembra. Ņemot vēra iepriekšminēto, lūgums precizēto 

Alūksnes novada domes lēmumu par publiskās 

apspriešanas termiņu ievietot TAPIS sistēmā. 

Ir ņemts vērā 2021. 25. novembra Domes 

lēmums Nr.332. paredz veikt 

grozījumus 2021. gada 28. 

oktobra Domes lēmumā 

Nr.307, nosakot publiskās 

apspriešanas termiņu 

05.11.2021.-05.12.2021. 

 

3. 23.11.2021. Rasa Villeruša Pašreizējā situācija Veidot novadā pamesto un novārtā atstāto īpašumu 

sarakstu, palīdzot vai vienkāršojot īpašniekiem sakārtot 

īpašumtiesības, sniedzot plašāku informāciju 

interesentiem (soctīkli u.c.). Domāju, ka decentralizācija 

ir tikai sākuma stadijā. Tā novadā varētu piesaistīt 

pastāvīgus iedzīvotājus, veidot jaunas tūrisma mītnes. 

Šeit ir Kārķu piemērs: 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/karkos-censas-

palidzet-pamestajam-lauku-majam-iegut-jaunus-

saimniekus.a424703/ Būtiski ir apzināt un sagatavot 

informāciju par komunikāciju iespējām- elektrības 

pieslēguma iespējamība, izmaksas. 

Nav ņemts 

vērā 

Nav attiecināms uz Attīstības 

programmu. Pašvaldība ir 

sākusi iestrādnes jautājuma 

aktualizēšanā. 

Rīcības plāns Veicināt procesu, piemēram, rast finansējumu, lai 

atvieglotu viensētas atdalīšanu no lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes. Novēroju, ka lauksaimnieki 

iegādājas zemi lopkopībai vai meža izstrādāšanai, bet 

viensētas īpašuma sastāvā (ainavas elements), iet bojā jo 

ir tikai apgrūtinājums. Piedāvājot lauksaimniecības 

zemes īpašniekiem kādus atvieglojumus (piem. zemes 

atdalīšanā), un uzlikt par pienākumu sakopt savā 

Nav ņemts 

vērā. 

Nav attiecināms uz Attīstības 

programmu. 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/karkos-censas-palidzet-pamestajam-lauku-majam-iegut-jaunus-saimniekus.a424703/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/karkos-censas-palidzet-pamestajam-lauku-majam-iegut-jaunus-saimniekus.a424703/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/karkos-censas-palidzet-pamestajam-lauku-majam-iegut-jaunus-saimniekus.a424703/


īpašumā esošās lauku mājas (tādejādi mudināt tās 

pārdot)- tas būtu veids, kā saglabāt Latvijai raksturīgo 

ainavu. Jāņem vērā, ka pamestās lauku mājas biežāk ir 

nožēlojamā stāvoklī, prasa lielus ieguldījumus. 

Investīciju plāns Saistībā ar Veclaicenes tēla popularizēšanu- atšķirīgais, 

unikālais ir reljefs un arī neizpostīta ainava. Alūksnes 

novadā sastopamas dabīgās pļavas un mozaīkveida 

ainava (https://www.vestnesis.lv/ta/id/89135), kuru 

nevar bieži sastapt centrāleiropā, tā ir iznīcināta Latvijas 

novados, kuros līdzenumu dēļ ir aktīvāka graudkopība. 

Lauku sēta miglota rapšu lauka vidū neatbilst Latvijas 

lauku ainavas statusam, taču ganības ap viensētu tikai 

papildina viena otru, šajā apvidū spētu sadzīvot 

ainaviska viensēta un lopkopība- ražošana, ja vien ir 

instruments, kā pasargāt viensētu. 

Iespējams, ka tas, ko mēs uztveram kā lēnu progresu, ir 

sen zudis industrializācijas procesā citviet pasaulē, tāpēc 

tapusi Eiropas ainavu 

konvencija: https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-

ligumi/id/1265. Iespējams, ka šādiem mērķiem var iegūt 

Eiropas fondu atbalstu. 

 

Ir ņemts vērā. Pašvaldība jau ir īstenojusi 

projektus Veclaicenes tēla 

popularizēšanai, paredzēti 

ieguldījumi (IP 1.4.1.) 

Pastāv augstāk stāvoši 

normatīvie dokumenti, kas 

regulē. Dabas aizsardzības 

pārvalde izvērtē un arī īsteno 

projektus ainavas 

saglabāšanai. Izstrādāts 

Aizsargājamā ainavu apvidus 

“Veclaicene” dabas 

aizsardzības plāns, kas ir 

spēkā no 2016.-2028. gadam.  

4. 25.11.2021. Biedrība 

“Alūksnes 

nevalstisko 

organizāciju 

atbalsta centrs” 

Pašreizējā situācija NVO tūrisms – pie biedrībām, nodibinājumiem viesojas 

citu Latvijas NVO, neformālo grupu pārstāvji. Noteiktu 

laiku dalās pieredzē, pēc tam dodas ekskursijā pa 

Alūksnes novada tūrisma vietām. 

Ir ņemts vērā. Veikti precizējumi un 

papildinājumi Pašreizējās 

situācijas analīzē. 

5. 02.12.2021. Alūksnes 

mūzikas skola 

kopā ar Izglītības 

iestādes padomi 

Investīciju plāns Patiesi paužam savu gandarījumu un iestājamies par to, 

ka 2022.-2027. gada Alūksnes novada pašvaldības 

investīciju plānos (punkts2.4.13.) mēs, Mūzikas skola, 

esam ietverti un akceptēti tehniskās dokumentācijas 

izstrādei un garāžu pārbūvei mācību procesa 

organizēšanas nodrošināšanai Mūzikas skolas 

saimniecības ēkā Jāņkalna ielā 38. 

Tomēr vēlamies ierosināt un norādīt, lai šis projekts 

tiešām tiktu aktualizēts un uzsākts, nevis atlikts izpildei 

un pazaudēts vēlākos plānos 2025.-2027. gadam. Viens 

no Izglītības iestādes akreditācijas novērtējumiem ( 

ekspertu komisijas ziņojums 22.11.2021.) “jāpilnveido” 

ir sitaminstrumentu klases atbilstoša iekārtošana ar 

normatīvajos aktos atbilstošiem telpu izmēriem un 

Ir ņemts vērā. Precizēts Investīciju plāna 

punkts 2.4.1.3. 

https://www.vestnesis.lv/ta/id/89135
https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1265
https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1265


iekārtotu skaņas izolāciju. Tieši par inovācijām bagātās 

un progresīvās sitaminstrumentu spēles izglītības 

programmas attīstību domājam, uzturot mūsu redzējumu 

kā neatliekamu un nepieciešamu – sitaminstrumentu 

izglītības programma varētu sasniegt vēl izcilākus 

rezultātus, darbojoties īpaši projektētās telpās, kādām ir 

visi priekšnosacījumi mūzikas skolas saimniecības ēkā 

(garāžās). Saskatām mūsu garāžas būvju vietā 

sitaminstrumentu spēles klasi, mēģinājumu klasi 

audzēkņiem, kam nav mājās instrumenta un arī 

kamerzāli mācību vajadzībām. 

Skatoties uz pašvaldības investīciju plānos noteikto 

summu (15000) plānotā projekta pieteikumā, saredzam, 

ka tas varētu nodrošināt tikai metu konkursa un 

tehniskās projekta izstrādes izmaksas. Izglītības iestādes 

padome un Mūzikas skolas pedagoģiskā padome rosina 

ieplānot atbilstošu summu pilnām metu konkursa, 

pārbūves projekta un būvniecības izmaksām, ietverot 

atbilstošas skaņas izolācijas elementus kamerzāles un 

mācību klases labbūtīgas vides radīšanai. Mēs uzskatām, 

ka garāžas ēkas pārbūvi  vajadzētu pilnībā atrisināt līdz 

2027. gadam, neatliekot tās īstenošanu pēc 2027. gada. 

6. 01.12.2021. Ieva Birzniece - 

Logina 

Investīciju plāns 2022-2023 Alsviķu muižas parka vēsturiskā izpēte, 

speciālistu piesaiste konsultācijām – ainavu arhitekts, 

arhitekts, būvinžinieris. Parka kopšanas darbi, saglabājot 

dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Projekta izstrāde, 

tehniskās dokumentācijas sagatavošana. 

2023-2025 Dabas takas izveidošana Alsviķu muižas 

parkā dīķa tīrīšana, saglabājot kultūrvēsturiskās vērtības. 

Vēsturiskās estrādes – paviljona būvniecība, kultūras un 

tūrisma pasākumu norisēm. 

Ir ņemts vērā Precizēts un papildināts 

investīciju plāna punkts 

3.7.5. 

7. 03.12.2021. Alūksnes novada 

Bejas bibliotēka, 

Bejas ciema 

iedzīvotāji, 

lasītāju klubiņa 

“Pipariņš” 

dalībnieki 

Investīciju plāns Jaunalūksnes pagasta Bejas ciema  

labiekārtošana ikdienas atpūtai  

un svētku organizēšanai 

 

“: 

• Ugunskura vieta 

• Atpūtas soliņi 

• Arkveida vārti ar vēja zvaniem 

• Koka šūpoles ar latvju zīmēm 

Ņemts vērā Papildināts Investīciju plāns 

ar ideju “Atpūtas vietas 

izveide pie Bejas skolas 

dīķa”, Investīciju plāna 

punkts 3.10.12 



8. 03.12.2021. Vilnis Blūms Investīciju plāns Kā jau tiku minējis iepriekšējā aptaujā, būtu jauki 

sakārtot Alūksnes kapu teritoriju. Lai gan lielākie 

pasākumi tur notiek tikai divreiz gadā, tomēr ceļu gar 

kapiem sakārtot nebūtu nemaz tik dārgi. Kapusvētkos un 

svecīšu vakaros mašīnu un cilvēku plūsma ir haotiska. 

Ziedus varētu tirgot laukumā pie pirmajiem vārtiem un 

kapu pusē, lai nav jāstaigā pāri brauktuvei vai pa to. 

Automašīnām paplašināt ceļu labajā pusē un tās novietot 

„skujiņā”. Tagad pie pirmajiem vārtiem  mašīnas brauc 

un novieto haotiski, cilvēki pa vidu staigā – ļoti bīstami, 

sevišķi tumsā.  

 Tālāk ir ceļa sašaurinājums labajā pusē, kuru arī var 

paplašināt nozāģējot apsi ielejā un aizberot ar zemi, kuru 

var ņemt no sašaurinājuma aiz lielajiem vārtiem labā 

pusē. Tādējādi lielākās sastrēguma vietas būtu 

likvidētas. Tas viss nenozīmē, ka iebraukt kapu teritorijā 

varēs vairāk auto. Auto skaits nedrīkst būt lielāks, un 

trešdaļu brīvo vietu vienmēr jānodrošina mašīnām ar 

veciem cilvēkiem vai invalīdiem! Tomēr kārtība būs 

nesalīdzināmi lielāka, nekā līdz šim. 

 Tur, kur tagad atrodas inventāra šķūnis, nogāzītē uz 

dīķa pusi būtu jāuzceļ kārtīga nojume bēru dalībniekiem 

pēcapbedīšanas rituāliem. Tagad cilvēki pulcējas ārā 

lietū, sniegā. Arī līdz tualetei izveidot celiņu, un tas nav 

tālu. Aiz šīs nojumes, kas būtu vienotā stilā ar pašreizējo 

kapu uzrauga ēku, varētu izveidot inventāra noliktavu un 

atpūtas telpu kapu strādniekiem. 

 Pussalas reljefs, kas vislabāk redzams kad nav lapotnes, 

ir ļoti skaists un ainavisks. Ja iztīrītu no krūmiem, 

veciem kokiem, uzceltu tiltiņu pāri Veļu gravai, uz 

vecajiem pamatiem uzceltu Pulka telti, kā tur bija pirms 

okupācijas, Alūksnē pāri iekšezeram atklātos otrs krāšņs 

parks. Tas viss padarītu mūsu, jau tā skaisto Vidzemes 

pērli vēl skaistāku, tūristiem apmeklētāku vietu! 

Ir ņemts vērā Attīstības programmā ir 

paredzēti ieguldījumi 

Alūksnes Lielo kapu 

teritorijas labiekārtošanā gar 

Miera ielu, Investīciju plāna  

punkts 1.9.17. 

Investīciju plānā ir paredzēts 

atjaunot arhitektūras formu 

“Pulka telts”, Investīciju 

plāna punkts 3.6.1. 

 

 


