
Paziņojums par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 

1.redakcijas un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātā 

Vides pārskata projekta Alūksnes novada teritorijas plānojumam 2015.-

2027.gadam nodošanu publiskai apspriešanai 

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Alūksnes novada 

domes 2014.gada 27.februāra lēmumiem Nr.70 „Par stratēģiskās ietekmes uz vidi 

novērtējuma ietvaros izstrādātā Vides pārskata projekta Alūksnes novada teritorijas 

plānojumam 2015.-2027.gadam nodošanu publiskai apspriešanai” un Nr. 71 „Par 

Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 1.redakcijas nodošanu 

publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, tiek uzsākta Alūksnes novada 

teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 1.redakcijas  un tā stratēģiskās ietekmes uz 

vidi novērtējuma Vides pārskata projekta publiskā apspriešana. 

Plānošanas dokumenta nosaukumi:  

1. Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam 1.redakcija; 

2. Vides pārskata projekts Alūksnes novada teritorijas plānojumam 2015.-2027. 

gadam. 

 

Vides pārskata izstrādātājs: Lauris Laicāns telefons: 29153642, e-pasts: 

lauris.laicans@gmail.com 

 

Teritorijas plānojuma izstrādātāji:  

  1.Grafiskā daļa: Anrijs STRAUBE, telefons 26441286, e-

pasts:anrijss@inbox.lv; 

  2.Paskaidrojuma raksts un esošās situācijas apraksts: Aivita MĀSĒNA, 

Alūksnes novada pašvaldības teritoriālplānotāja, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, LV – 4301, telefons 64381487, e-pasts:aivita.masena@aluksne.lv; 

           3.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi: Aivita MĀSĒNA, Alūksnes 

novada pašvaldības teritoriālplānotāja, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV 

– 4301, telefons 64381487, e-pasts:aivita.masena@aluksne.lv; Līga ŠĶEPASTE, 

Alūksnes Būvvaldes vadītāja, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV -4301, 

telefons- 26667642, e-pasts: būvvalde@aluksne.lv.                                                  

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: teritorijas attīstības plānošana. 

Plānošanas dokumenta īstenošanas termiņš:12 gadi. 

Plānošanas dokumenta izstrādes termiņš: teritorijas plānojumu plānots izstrādāt 

līdz 2014. gada  decembrim. 

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Alūksnes novada 

administratīvā teritorija.  

Publiskā apspriešana: publiskās apspriešanas posms noteikts laikā no 2014.gada 

3.marta līdz 2014.gada 25.aprīlim.    

Vides pārskata projekta un Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 

1.redakcijas sabiedriskās apspriedes tiks organizētas:  

 



 

Datums Laiks Vieta 

24.03.2014. 

(pirmdiena) 

plkst.10ºº Alsviķu pagasta pārvaldes ēkā, „Pagastnamā”, 

Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā 

plkst. 13ºº Zeltiņu tautas namā, 

„Pagastmājā”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā 

plkst.16ºº Ilzenes sporta, kultūras, interešu izglītības un 

mūžizglītības centrā „Dailes”, Jaunzemos, Ilzenes 

pagastā, Alūksnes novadā 

25.03.2014. 

(otrdiena) 

plkst.10ºº Annas pagasta pārvaldes ēkā „Smiltīs”, Annas pagastā, 

Alūksnes novadā 

plkst. 13ºº Kalncempju pagasta pārvaldes ēkā, „Cempjos 4”, 

Kalncempjos, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā 

plkst. 18ºº Alūksnes novada administratīvajā ēkā, Dārza ielā 11, 

Alūksnē, Alūksnes novadā 

26.03.2014. 

(trešdiena) 

plkst.9ºº Jaunannas tautas namā, 

„Zīlēs”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā 

plkst.12³º Malienas tautas namā,  „Brencos”, Brenci, Malienas 

pagastā, Alūksnes novadā 

31.03.2014. 

(pirmdiena) 

plkst.10ºº Pededzes tautas namā, „Krustcelēs”, Pededzē, 

Pededzes pagastā, Alūksnes novadā 

plkst. 13ºº Mārkalnes tautas namā, „Pagastmājā”, Mārkalnē, 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā 

plkst.17³º  „Ielejās 1”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 

novadā 

01.04.2014. 

(otrdiena) 

plkst.10ºº Veclaicenes tautas namā, „Vaiņagos”, Kornetos, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā 

plkst. 13ºº Jaunlaicenes tautas namā, „Līgotņos 3”, Jaunlaicenē, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā 

plkst.17ºº Māriņkalna tautas namā, „Līksmēs”, Māriņkalnā, 

Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 

02.04.2014. 

(trešdiena) 

plkst.10ºº Mālupes saieta namā, „Austriņos”, Mālupē, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā 

plkst. 13ºº Liepnas pagasta ugunsdzēsības depo ēkā, 

„Ugunsdzēsības depo”, Liepnā, Liepnas pagastā, 

Alūksnes novadā 

Ar Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 1.redakciju un 

Vides pārskata projektu var iepazīties no 03.03.2014. līdz  25.04.2014. darba 

dienās no 8.00-17.00, piektdienās no 8.00-16.30 Alūksnes novada domes 

administratīvajā ēkā, 1.stāva gaitenī, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā,  

pagastu pārvalžu ēkās to darba laikā, kā arī Alūksnes novada interneta mājas lapā : 

www.aluksne.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. 

           Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Alūksnes novada domē Dārza ielā 11, 

Alūksnē,  Alūksnes  novadā, LV – 4301 personīgi, pa pastu vai elektroniski uz e-

pastu: dome@aluksne.lv  līdz  25.04.2014. (fiziskām personām norādot savu vārdu, 

uzvārdu, adresi, juridiskām personām: nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi). 

http://www.aluksne.lv/
mailto:dome@aluksne.lv

