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Alūksnes Novada Vēstis

4. februārī Alūksnes 
novada dome apstiprināja 
2021. gada pašvaldības 
budžetu 25 178 672 EUR 
apmērā.

2021. gada budžeta 
prioritārās jomas Alūksnes 
novadā ir turpināt nodrošināt 
pilnveidota mācību satura un 
pieejas ieviešanu vispārizglīto-
jošās izglītības iestādēs, sociālā 
aizsardzība, kā arī Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
līdzfi nansēto infrastruktūras 
projektu īstenošana sociālās, 
izglītības un uzņēmējdarbības 
atbalsta jomās.

 - Lielā mērā šis būs izdzīvošanas 
budžets, jo lielu daļu no vajadzī-
bām šogad realizēsim no līdzekļu 
atlikumiem. Ja nākamā, 
2022. gada, budžetam valstiskā 
līmenī nekas nemainīsies, tad 
nākamgad tāda iespēja kaut ko 
nosegt ar iepriekšējā gada uzkrā-
jumu vairs nepastāvēs.
Šogad esam varējuši izglītības 
iestādēm saglabāt tādus jau 
iepriekšējos gados aizsāktus 
fi nanšu piešķīrumus kā līdzekļi 
bērnudārziem un skolām kompe-
tenču pieejas izglītības procesa 
nodrošināšanai. Ja kādai no izglī-
tības iestādēm būs nepieciešami 
nozīmīgi kapitālieguldījumi, ko 
nevar veikt ar iestādei iedalīta-
jiem līdzekļiem, tad par katru 
gadījumu lemsim atsevišķi.
Esam varējuši saglabāt fi nansē-
jumu konkursiem iedzīvotājiem 
nekustamo īpašumu pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmai, kā arī 
daudzdzīvokļu māju pagalmu 
labiekārtošanai.
Diemžēl bijām spiesti uz nākamā 
gada budžetu pārcelt pagas-
tu pārvalžu vides kvalitātes un 
infrastruktūras uzlabošanas mēr-
ķprogrammas līdzekļus. Līdz ar to 
neatliekamās vajadzības izskatī-
sim atsevišķi. Šogad nevarēsim 
arī fi nansēt biedrību un nodibinā-
jumu projektus.
Šī ziema dara bažas arī par situā-
ciju ceļu un ielu fondā – jo vairāk 
līdzekļu būsim spiesti iztērēt 
ziemā sniega tīrīšanai un izve-
šanai, jo mazāk līdzekļu paliks, 
lai veiktu uzturēšanas darbus un 
remontus vasarā.
Paldies visiem deputātiem, 
pagastu pārvaldēm, pašvaldības 
iestādēm un administrācijas spe-
ciālistiem, kas piedalījās budžeta 
veidošanā. Tas tiešām nebija 
viegli un vienkārši, taču gribu 
teikt, ka šis budžets nav sastin-
gusi dogma, kas tagad jāpielieto 
visu atlikušo gadu. Atkarībā no 
situācijas un vajadzībām varam 
atgriezties pie budžeta un veikt 
grozījumus kārtējās domes sēdēs, 
- komentē Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis.

Par 2021. gada budžeta apstip-
rināšanu balsoja 11 deputāti: 
Arturs Dukulis, Dzintars Adlers, 
Aivars Fomins, Mārtiņš Augst-
kalnietis, Viola Aija Kaparšmite, 
Modris Lazdekalns, Ainars Mel-
ders, Druvis Mucenieks, Laimonis 
Sīpols, Jānis Skulte, Jānis Zeltiņš, 
atturējās 3 deputāti: Verners 
Kalējs, Līga Langrate un Jana Zil-

kalne. Sēdē nepiedalījās Maruta 
Kauliņa.
Pilnībā ar Aluksnes novada 
pašvaldības 2021. gada budžetu 
var iepazīties Alūksnes novada 
pašvaldības mājas lapā sadaļā 
Pašvaldība/Budžets.

IEŅĒMUMI

Pašvaldības 2021. gada 
pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 
18 006 994 EUR apmērā, šogad 
plānots saņemt aizdevumus 
1 490 355 EUR apmērā, un 
plānoto aktivitāšu īstenošanai 
novirzīts arī līdzekļu atlikums, kas 
gada sākumā bija 
5 681 323 EUR.

Pamatbudžeta ieņēmumu 
lielāko daļu (24,83%) veido 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumi, kas plānoti 
6 250 956 EUR apmērā (par 
816 280 EUR mazāk nekā 
2020. gadā faktiski saņemts). 
Nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumi plānoti 
760 687 EUR apmērā (par 
208 815 EUR mazāk nekā 
2020. gadā faktiski saņemts).

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 
plānoti 15 775 EUR apmērā, bet 
dabas resursu nodokļa ieņēmumi 
- 10 000 EUR.

Nenodokļu ieņēmumus 
109 323 EUR veido valsts un paš-
valdības nodevas, naudas sodi, 
pārējie nenodokļu ieņēmumi, ie-
ņēmumi no pašvaldības īpašuma 
atsavināšanas un ieņēmumi no 
uzņēmējdarbības un īpašuma.

Valsts budžeta transfertu ieņē-
mumi plānoti 9 865 870 EUR 
apmērā. No šīs summas dažādas 
valsts budžeta mērķdotācijas vei-
do 4 986 478 EUR jeb 19,80%, 
savukārt dotācija no pašvaldību 
fi nanšu izlīdzināšanas fonda 
Alūksnes novadam būs 4 731 
399 EUR jeb 18,79%. Jāpiebilst, 
ka dotācija no pašvaldību fi nanšu 
izlīdzināšanas fonda šogad būs 

par 496 405 EUR mazāka nekā 
saņemts 2020. gadā. 

Valsts budžeta dotācijas saņems 
pedagogu, mūzikas un mākslas 
profesionālās ievirzes izglītības 
pedagogu, sporta pedagogu dar-
ba samaksai, 1.-4. klašu skolēnu 
ēdināšanai, tautas māksliniecisko 
kolektīvu vadītāju darba samak-
sai, feldšerpunktu uzturēšanai 
un ārstu palīgu darba samaksai, 
algotiem pagaidu sabiedriskiem 
darbiem, autoceļu (ielu) fondam, 
asistentu nodrošināšanai perso-
nām ar invaliditāti, piemaksas 
par darbu Covid-19 apstākļos 
sociālās aprūpes centros, vienotā 
klientu apkalpošanas centra uztu-
rēšanai u.c.

Tāpat 2021. gadā plānots saņemt 
fi nansējumu dažādiem projek-
tiem.

Pašvaldību budžetu transfertu 
ieņēmumi plānoti 147 993 EUR. 
Tas ietver maksājumus no Apes 
novada pašvaldības par biblio-
tēku metodiskā darba, Izglītības 
pārvaldes funkciju, Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes spor-
ta skolas un Alūksnes Mūzikas 
skolas nodarbību nodrošināšanu, 
kā arī savstarpējos norēķinus ar 
citām pašvaldībām par novada 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem.

2021. gadā pašvaldība plāno 

piesaistīt Valsts kases aizdevuma 
līdzekļus 1 490 355 EUR:
• Latvijas-Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas projek-
tam “630 verstis pilnas sajūtām” 
77 087 EUR,
• ERAF projektam “Alūksnes no-
vada vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana” (ģim-
nāzijas 7.-9. klašu ēkas pārbūve) 
958 697 EUR,
• pašvaldības investīciju projek-
tam “Baložu bulvāra pārbūve 
Alūksnē, Alūksnes novadā” 
88 065 EUR,
• pašvaldības investīciju projek-
tam “Autoceļa “Mālupe-Pried-
nieki” transporta infrastruktūras 
atjaunošana” 50 800 EUR,
• Kohēzijas fonda projektam 
“Zaļo un dārza atkritumu kom-
postēšanas laukuma izveide 
Alūksnes novadā” 140 571 EUR,
• pašvaldības investīciju projek-
tam “Bezkontakta, attālinātās 
pārvaldības sistēmas ieviešana” 
37 635 EUR,
• ERAF projektam “Uzņēmējdar-
bībai nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes pilsētā” 
75 816 EUR,
• ERAF projektam “Infrastruktūras 
risinājumi deinstitucionalizācijas 
īstenošanai Alūksnes novadā” 
61 684 EUR.

IZDEVUMI

2021. gadā Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta izde-

vumi plānoti 25 178 672 EUR, 
tajā skaitā:
• izdevumi pēc funkcionālajām 
kategorijām 23 285 177 EUR, 
kas ir 92,48% no kopējiem izde-
vumiem,
• aizņēmumu pamatsummu 
atmaksa 1 768 495 EUR, kas ir 
7,02% no kopējiem izdevumiem,
• atlikums gada beigās (kases 
apgrozāmie līdzekļi) 
125 000 EUR, kas ir 0,50% no 
kopējiem izdevumiem.

Ņemot vērā normatīvos aktus par 
minimālās algas paaugstināšanu 
un zemāko mēnešalgu veselības 
aprūpes jomā nodarbinātajiem, 
pašvaldības medicīnas personā-
lam un tehniskajam personālam, 
kuram atalgojums 2020. gadā 
bija robežās no 430 EUR līdz 
525 EUR, 2021. gadā palielināts 
atalgojums.

Pašvaldības budžeta izdevumu 
sadalījumu pa funkcionālajām 
kategorijām var aplūkot attēlā 
PAŠVALDĪBAS IZDEVUMI.

Izpildvaras un likumdošanas 
institūcijas
Iekļauts domes deputātu, ko-
miteju un komisiju, pašvaldības 
administrācijas, pagastu pārval-
žu, Dzimtsarakstu nodaļas, vie-
notā valsts un pašvaldību klientu 
apkalpošanas centra darbības 
nodrošinājums, projekta “Re-
grow City” (“Augoša pilsēta”) īste-
nošana, pašvaldības aizņēmumu 
apkalpošana un procentu maksā-
jumu nodrošināšana, pašvaldību 
vēlēšanu procesa nodrošināšana 
un pašvaldības līdzekļi nepare-
dzētiem gadījumiem. 

Sabiedriskā kārtība 
un drošība
Iekļauts fi nansējums Alūksnes 
novada Pašvaldības policijas 
darba nodrošināšanai, uguns-
drošības pasākumiem Pededzes 
un Liepnas pagastā (līdz VUGD 
ierašanās brīdim notikuma vietā) 
un atskurbtuves pakalpojuma 
nodrošināšanai (pakalpojums no 
Balvu novada).
Pašvaldības policijai plānots iegā-
dāties pamatlīdzekļus videonovē-
rošanas sistēmas paplašināšanai 
6 000 EUR.

Ekonomiskā darbība
Iekļauta nodarbinātības pa-
sākumu nodrošināšana, mežu 
apsaimniekošana (arī jaunstādu 
kopšana, meža zemju taksācija), 
būvniecības procesa kontrole, 
pašvaldības autoceļu (ielu) infra-
struktūras būvniecība un uzturē-
šana, dzelzceļa infrastruktūras 
uzturēšana, pašvaldības sakaru 
sistēmas uzturēšana, tūrisms un 
projektu ieviešanas un uzņēmēj-
darbības atbalsta pasākumi.
Algotiem pagaidu sabiedriskiem 
darbiem paredzēti 188 221 EUR, 
skolēnu nodarbināšanai vasarā 
17 797 EUR. 
Paredzēts fi nansējums ceļu un/
vai ielu būvdarbu projektēšanai, 
būvdarbu veikšanai un autoceļu 
(ielu) uzturēšanai no valsts bu-
džeta dotācijas fi nansējuma:
• Alūksnes pilsētas satiksmes 
drošības pasākumiem 7 141 EUR,

Turpinājums 4. lappusē

Apstiprināts Alūksnes novada
pašvaldības 2021. gada budžets
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 28. janvāra sēdē
 Alūksnes novada domes 
28. janvāra sēdē piedalījās 
12 deputāti un izskatīja 
24 darba kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

 - nodot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Laukmala”, Alsviķu 
pagastā, Alūksnes novadā, kas 
sastāv no zemesgabala 2,230 ha 
platībā, pārdodot to izsolē. Nosa-
cītās cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt Alūksnes 
novada pašvaldības Īpašumu atsa-
vināšanas komisijai;

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamā īpa-
šuma “Dzelmes”, Māriņkalnā, 
Ziemera pagastā, sastāvā esošo, 
Alūksnes novada pašvaldībai 
piekritīgu zemes vienību. Piekrist, 
ka atsavināšanas izdevumus sedz 
zemes starpgabala atsavināšanas 
ierosinātājs. Pēc atsavināšanas 
procesa pabeigšanas tos ieskaitīt 
ierosinātāja zemes pirkuma līgumā 
noteiktās cenas samaksā, bet, 
ja zemesgabals tiek atsavināts 
citām personām, atmaksāt šos 
izdevumus ierosinātājam. Nodot 
atsavināšanai minēto pašvaldības 
īpašumu, pārdodot to atklātā izso-
lē noteiktam personu lokam pie-
vienošanai pierobežas īpašumam. 
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu 
un atsavināšanu veikt pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - atzīt par spēku zaudējušu 
Alūksnes novada domes 2019. 
gada 25. aprīļa lēmumu Nr. 94 
“Par Alūksnes novada pašvaldī-

bai piekritīgas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3664 004 
0157, “Jaunniedras”, Kalncempju 
pagastā, Alūksnes novadā atsavi-
nāšanu” sakarā ar to, ka atsavinā-
šanas procesu uzsākusī persona 
izteikusi vēlmi to neturpināt;

 - pagarināt 2011. gada 28. aprīlī 
izsniegtās bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļaujas smilts-
grants un smilts ieguvei atradnē 
“Vārpas”, Annas pagastā, derīgu-
ma termiņu līdz 2022. gada 
31. janvārim;

 - apstiprināt Sosnovska latvāņa 
izplatības ierobežošanas pasāku-
mu organizatorisko plānu 2021.-
2025. gadam;

 - nodot trīs stāvu dzīvojamās mā-
jas ar 18 dzīvokļu īpašumiem un 
šķūņa Pilsētas bulvārī 20, Alūksnē, 
pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu 
īpašumu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai – 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
“ALŪKSNES NAMI”;

 - apstiprināt pašvaldības Ceļu un 
ielu fonda līdzekļu procentuālo 
sadalījumu pagastu pārvaldēm un 
Alūksnes novada pašvaldības Ceļu 
un ielu vidējā (triju gadu) termiņa 
plānu 2021.-2023. gadam. Ar šī 
lēmuma spēkā stāšanos, atzīt par 
spēku zaudējušiem Ceļu un ielu 
fonda līdzekļu procentuālo sada-
lījumu pagastu pārvaldēm, kas 
apstiprināts ar domes 2015. gada 
9. februāra lēmumu Nr. 42 “Par 
ceļu un ielu fonda vidējā termiņa 
programmas 2015.-2017. gadam 
apstiprināšanu” un pašvaldības 

Ceļu un ielu vidējā (triju gadu) 
termiņa plānu 2020.-
2022. gadam, kas apstiprināts ar 
Alūksnes novada domes 
2020. gada 28. janvāra lēmumu 
Nr. 4 “Par Ceļu un ielu vidējā (triju 
gadu) termiņa plāna 2020.-
2022. gadam apstiprināšanu”;

 - izdarīt grozījumus domes 
28.01.2020. noteikumos 
Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada 
pašvaldības kapitāla daļu 
pārvaldību”. Būtiskākie grozījumi 
saistīti ar to, ka noteikumos tiek 
noteikta pašvaldības kontrolē 
esošo kapitālsabiedrību peļņas 
izlietošanas kārtība un kārtība, 
atbilstoši Eiropas Savienības 
regulējumam, ja tiek lemts par 
atteikšanos no dividenžu izmaksas 
un par pašvaldības ieguldījumu 
kapitālsabiedrībā;

 - noteikt nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumiem Alūksnes 
novada pašvaldībā 2021. taksāci-
jas gadā divus samaksas termiņus 
- 15. augustu un 15. novembri;

 - veikt grozījumus Alūksnes nova-
da domes 2018. gada 31. maija 
nolikumā Nr. 18/2018 “Alūksnes 
sadarbības teritorijas Civilās aiz-
sardzības komisijas nolikums”. Ar 
minētajiem grozījumiem precizēts 
komisijas sastāvs, norādot tikai 
amatpersonu amatus, kā arī komi-
sijas apziņošanas kārtība un cita 
informācija;

 - izskatot Jaunlaicenes pagasta 
pārvaldes vadītājas Aigas 
Mūrnieces iesniegumu, atbrīvot 
viņu 2021. gada 29. janvārī no 

Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 
vadītāja amata;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 2/2021 “Par maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu sliekš-
ņa noteikšanu Alūksnes novadā”;

 - apstiprināt ēdināšanas pakalpo-
juma maksu Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādē “Pienenīte”. 
Lēmums stājās spēkā 2021. gada 
1. februārī;

- ar 2021. gada 1. februāri izdarīt 
grozījumus domes 28.12.2020. 
lēmumā Nr.342 “Par amata vietām 
un atlīdzību Alūksnes novada 
pašvaldībā”. Grozījumi saistīti ar 
to, ka valsts ir palielinājusi feld-
šerpunktu ārstu palīgu atalgojumu 
par 113,00 EUR par 0,5 likmi 
feldšerpunktos, kur ārsta palīgu 
fi nansē no valsts budžeta, kā arī 
noteikusi atalgojuma palielināju-
mu sertifi cētiem ārstu palīgiem, 
medmāsām par 200 EUR par slo-
dzi, bet reģistrētiem ārstu palīgiem 
un medmāsām par 175 EUR par 
slodzi, ko fi nansē no pašvaldības 
budžeta. Grozījumos iekļautas arī 
izmaiņas amatu sarakstā pēc divu 
pašvaldības iestāžu iesniegumiem 
par darba slodžu samazināšanu.

Pilnībā ar Alūksnes novada domes 
pieņemtajiem lēmumiem var 

iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes novada 

domes darbu/Domes lēmumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

2. Alūksnes Novada Vēstis 09.02.2021.

Sēdes 

Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu 
komitejas sēde  

10. februārī 10.00

Tautsaimniecības komitejas 
sēde         

15. februārī 10.00

Finanšu komitejas 
sēde         

18. februārī 10.00

Domes sēde   
25. februārī 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.

Pašvaldība 
nodrošinās 
pārtikas 
pakas
1.-4. klašu 
skolēniem 
attālināto 
mācību laikā

Alūksnes novada 
dome 4. februāra 
ārkārtas sēdē lēma par 
valsts budžeta dotācijas 
izglītojamo brīvpusdienām 
izlietojumu attālinātā 
izglītības procesa 
laikā.

 Ņemot vērā to, ka 
1.-4. klašu skolēniem no 
25. janvāra mācību process 
notiek attālināti, pašvaldība 
novada pašvaldības pamata 
un vidējās izglītības iestāžu 
1., 2., 3. un 4. klašu 
audzēkņiem nodrošinās 
ēdināšanu pārtikas paku 
veidā.
 Dome nolēma noteikt 
pārtikas pakas vērtību 
1,42 EUR vienam 
izglītojamajam par 1 mācību 
dienu, tajā skaitā 0,71 EUR 
apmērā no valsts budžeta 
dotācijas brīvpusdienu 
nodrošināšanai. Otru pusi – 
0,71 EUR fi nansē pašvaldība.
 Ja, izpildot iepriekšminēto, at-
liek neizmantoti brīvpusdienu 
nodrošināšanai piešķirtie 
valsts budžeta dotācijas 
līdzekļi, tos varēs novirzīt 
izglītības iestādes 
5., 6., 7., 8. un 9. klašu 
skolēnu nodrošināšanai ar 
pārtikas pakām saskaņā ar 
izglītības iestādes vadītāja 
izdoto rīkojumu.
 Saskaņā ar domes lēmumu 
pārtikas paku saturu un 
izsniegšanas kārtību 
nosaka katra izglītības 
iestāde, saskaņojot ar 
iestādes padomi.
 Lēmums tiks 
piemērots no 2021. gada 
25. janvāra.

Alūksnes novadā pārceļ nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņus
 Lai atvieglotu 
nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas iespējas 
Covid-19 radītās krīzes dēļ, 
arī šogad Alūksnes novada 
dome pieņēmusi lēmumu 
noteikt divus samaksas 
termiņus nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumiem - 
15. augustu un 
15. novembri. Tas nozīmē, 
ka likumā noteikto nodokļa 
samaksas termiņu vietā 
Alūksnes novadā noteikti 
divi iepriekš minētie.

 Šādu lēmumu dome pieņēma, 
pamatojoties uz Covid-19 
infekcijas izplatības pārvarēšanas 
likuma 5. pantu, kas 
pašvaldībām dod tiesības lemt 

par citiem nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņiem, 
nekā noteikti likumā, tos 
pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā 
taksācijas gada ietvaros.

  Lēmums attiecas uz visiem 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem, kuri maksā 
nekustamā īpašuma nodokli par 
Alūksnes novada administratīvajā 

teritorijā esošajiem nekustama-
jiem īpašumiem, kas aprēķināts 
par 2021. gadu.

 Pašvaldība pateicas 
visiem nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem, kuri 
maksājumus veic laikus, un 
aicina, ja vien ir šāda 
iespēja, nodokļa maksājumus 
neatlikt uz pēdējo brīdi.

 Informējam, ka sakarā 
ar ārkārtējās situācijas 
pagarināšanu, pašvaldības kasē 
maksājumus nevar veikt. Aicinām 
norēķiniem izmantot citus 
nodokļu paziņojumā norādītos 
maksāšanas veidus.

Pašvaldība vēlas paturēt īpašumā nekustamo īpašumu
 Alūksnes novada 
pašvaldība saņēmusi 
zvērināta tiesu izpildītāja 
paziņojumu ar informāciju 
par nenotikušu nekustamā 
īpašuma Ziemeru ielā 
4, Alūksnē, izsoli un 
uzaicinājumu pašvaldībai kā 
kreditoram paturēt minēto 
īpašumu sev par nenotikušās 
pirmās izsoles sākumcenu – 
10 800 EUR.

 Nekustamais īpašums sastāv no 
zemes gabala 20 445 m² platībā 

un divām nedzīvojamajām 
ēkām. Tā kadastrālā vērtība ir 
39 908 EUR, Alūksnes novada 
pašvaldības kā kreditora 
pretenzija ir 1912,50 EUR.
 Pašvaldība izvērtējusi īpašuma 
atrašanās vietu un iespējamo 
izmantojumu. Īpašums robežojas 
ar Laurencenes un Ziemeru 
ielām, pašvaldībai piekritīgu 
zemes gabalu 
Ziemeru ielā 8. Saskaņā ar 
novada teritorijas plānojumu 
tas atrodas mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijā, tā tuvumā ir 

centralizētā ūdensvada, 
sadzīves kanalizācijas un 
siltuma inženierkomunikācijas. 
Īpašumu iekļauj daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju apbūve 
Laurencenes ielā, 
kurai nav pietiekamas 
automašīnu novietošanas 
iespējas.
 Ņemot vērā iepriekšminēto, 
īpašums ir izmantojams 
pašvaldības funkciju - gādāt 
par savas administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu, 
sniegt palīdzību iedzīvotājiem 

dzīvokļa jautājumu 
risināšanā, sekmēt 
saimniecisko darbību attiecīgajā 
administratīvajā teritorijā - 
realizēšanai.
 Līdz ar to Alūksnes novada 
dome pieņēma lēmumu 
paturēt pašvaldības īpašumā 
minēto nekustamo īpašumu 
par nenotikušās pirmās izsoles 
sākumcenu – 10 800 EUR un 
izdalīt nepieciešamo fi nansējumu 
no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem. 



Apmeklētāju pieņemšana februārī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki februārī

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.

Domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS 1. un 15. februārī  no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS 1. un 15. februārī  no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS 1. un 15. februārī  no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA 1. un 15. februārī  no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30  

un 12. un 26. februārī 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.

Deputāts Datums Laiks Vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 10.02.2021. Darba laikā
Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 

apkalpošanas centram

Verners KALĒJS 19.02.2021. 15.00-16.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Viola Aija KAPARŠMITE 16.02.2021. 10.00-11.00 Tālrunis 29166807

Maruta KAULIŅA 19.02.2021. 11.00-12.00 Tālrunis 64307141

Līga LANGRATE Katru darba 
dienu 10.00-17.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 

apkalpošanas centram

Modris LAZDEKALNS 15.02.2021. 9.00-10.00 Tālrunis 29285514 vai e-pasts: modris@almohard-
wood.com

Ainars MELDERS 25.02.2021. 9.00-10.00 Tālrunis 29339305

Druvis MUCENIEKS 18.02.2021. 9.00-10.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Laimonis SĪPOLS 10.02.2021. Darba laikā Tālrunis 26431206

Jānis SKULTE 16.02.2021. Darba laikā Tālrunis 29276883

Jānis ZELTIŅŠ 23.02.2021. 9.00-12.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Jana ZILKALNE Katru darba 
dienu

10.00-17.00 Tālrunis 29355400 vai sazinoties Facebook Mesenger
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Pašvaldība 
izsludina izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
02.03.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
un būves “Vālodzes”, Mārkalnē, 
Mārkalnes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 25620818. 
Nosacītā cena – 20341 EUR. 
Nodrošinājums – 2034 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 26.02.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā Klientu 
apkalpošanas centrā no 
plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
26.02.2021. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
02.03.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Straumes”-2, Zeltiņos, Zeltiņu 
pagastā, Alūksnes novadā – 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28324910. 
Nosacītā cena – 1011 EUR. 
Nodrošinājums – 101 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 26.02.2021. 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 
23.02.2021. rīko pašvaldības 
kustamās mantas cirsmu pa-
ketes īpašumā “Bejas skola”, 
Bejā, Jaunalūksnes pagastā, 
Alūksnes novadā 328,62 m3 
apjomā - atklātu mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Mantas apskate 
piesakāma pa tālruni 25667781. 
Izsoles sākuma cena – 2711 EUR. 
Nodrošinājums – 271 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 19.02.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 16.00, līdz 
19.02.2021. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
23.02.2021. rīko pašvaldības 
kustamās mantas cirsmas 
īpašumā “Runči”, Alsviķu 
pagastā, Alūksnes novadā 
215,14 m3 apjomā - atklātu 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Mantas apskate 
piesakāma pa tālruni 25667781. 
Izsoles sākuma cena – 4985 EUR. 

Nodrošinājums – 499 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 19.02.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 16.00, līdz 
19.02.2021. plkst. 16.00. 

 Alūksnes novada pašvaldība 
23.02.2021. rīko pašvaldības 
kustamās mantas cirsmu 
paketes īpašumā “Izgāztuve”, 
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 
novadā 348,7 m3 apjomā 
- atklātu mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Mantas apskate 
piesakāma pa tālruni 25667781. 
Izsoles sākuma cena – 3920 EUR. 
Nodrošinājums – 392 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 19.02.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 16.00, līdz 
19.02.2021. plkst. 16.00. 

 Alūksnes novada pašvaldība 
23.02.2021. rīko pašvaldības 
kustamās mantas cirsmu paketes 
īpašumā “Aupatu gārša”, Alsviķu 
pagastā, Alūksnes novadā 
2830,4 m3 apjomā - atklātu 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Mantas apskate 
piesakāma pa tālruni 25667781. 
Izsoles sākuma cena – 45158 
EUR. Nodrošinājums – 4516 
EUR, kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 19.02.2021. Pietei-
kumu reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Valsts un pašvaldības vienotajā 
KAC no plkst. 8.00 līdz 16.00, 
līdz 19.02.2021. plkst. 16.00. 

 Alūksnes novada pašvaldība 
23.02.2021. rīko pašvaldības 
kustamās mantas cirsmu 
paketes īpašumos “Lauces” un 
“Lauces 1”, Alsviķu pagastā, 
Alūksnes novadā 717,58 m3 
apjomā - atklātu mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Mantas apskate 
piesakāma pa tālruni 25667781. 
Izsoles sākuma cena – 
18008 EUR. Nodrošinājums 
– 1801 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
19.02.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Valsts un pašvaldības vienotajā 
KAC no plkst. 8.00 līdz 
16.00, līdz 19.02.2021. 
plkst. 16.00.

Pašvaldība veic tirgus izpēti 
par specifisku pakalpojumu 
sniegšanu
 Alūksnes novada pašvaldība 
veic tirgus izpēti par privātā 
sektora komersantu gatavību 
sniegt specifiskus pakal-
pojumus Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā. 

 Izpēte tiek veikta ar mērķi 
noskaidrot privātā sektora 
komersantu iespējas un vēlmi 
sniegt konkrētus pakalpojumus, 

kurus šobrīd sniedz pašvaldības 
kapitālsabiedrība.

 Pašvaldība aicina atsaukties 
komersantus, kuri sniedz vai būtu 
ieinteresēti sniegt šādus 
pakalpojumus:
-  BIO  tualešu noma
-  Ūdens skaitītāju uzstādīšana 
un plombēšana
-  Ūdensvada un kanalizācijas 

pievadu izbūve 
-  Ūdensvada un kanalizācijas 
remonts

 Komersanti aicināti informēt 
pašvaldību par saviem 
piedāvātajiem vai iespējamajiem 
pakalpojumiem, rakstot 
uz e-pastu 
mara.saldabola@aluksne.lv 
līdz 2021. gada 15. februārim.

Jāatceļ saistošie noteikumi 
par pašvaldības naudas balvām 
sportā un kultūrā
 Alūksnes novada domes 
28. janvāra sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu atcelt 
domes 26.11.2020. lēmumu 
Nr. 304, ar kuru dome 
veica grozījumus 
2013. gada saistošajos 
noteikumos Nr. 47/2013 
“Alūksnes novada 
pašvaldības naudas 
balvas par izciliem 
sasniegumiem sportā un 
kultūrā piešķiršanas kārtība 
un apmērs”.

 Aizvadītā gada 
26. novembra sēdē dome 
pieņēma lēmumu veikt 
grozījumus minētajos saistošajos 
noteikumos, kas paredz Alūksnes 

novada pašvaldības naudas 
balvu piešķiršanu sportā un 
kultūrā. Pēc šo 
noteikumu grozījumu 
nosūtīšanas saskaņošanai Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā pašvaldība 
saņēma ministrijas vēstuli, kurā 
tā norādīja, ka Sporta likums 
nosaka pašvaldību kompetenci 
sporta jomā un tas neparedz, ka 
pašvaldības apbalvo sportistus 
par izciliem sporta sasniegumi-
em. Ministrija savā vēstulē 
norādījusi, ka naudas balvas par 
izciliem sasniegumiem sportā 
piešķir Ministru kabinets, jo 
sportisti starptautiskās sacensībās 
pārstāv nevis konkrētu 
pašvaldību, bet valsti. Līdz ar to 

pašvaldībai šie saistošie 
noteikumi jāatceļ.

 Lai atceltu spēkā esošus 
saistošos noteikumus, ir 
nepieciešams izdot jaunus 
saistošos noteikumus, tādēļ 
28. janvāra domes sēdē tika 
apstiprināti jauni 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 
zaudējušiem”.

 18. janvārī Alūksnes novada 
pašvaldībā saņemta Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas vēstule 
par lokālplānojuma, kas 
groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 2015.-
2027. gadam, nekustamajam 
īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, īstenošanu. 
Lokālplānojums apstiprināts
 ar 2020. gada 29. oktobra 
Alūksnes novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem 
Nr. 22/2020.
 Vēstulē ministrija 
informē, ka likumā noteiktajā 
kārtībā un termiņā 
par minēto lokālplānojumu 
ministrijā nav saņemti 
iesniegumi. Līdz ar to 
lokālplānojuma īstenošanu 
ir atļauts uzsākt no vēstules 
saņemšanas dienas,
tātad no 18. janvāra.

Atļauts uzsākt 
lokālplānojuma īstenošanu
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• Alsviķu, Annas, Jaunalūksnes, 
Jaunannas, Kalncempju un Ma-
lienas pagastu pašvaldības 
autoceļu uzturēšanai (no pašval-
dības finansējuma) 165 554 EUR,
• ERAF projektam “Alūksnes 
pilsētas rūpnieciskās apbūves 
attīstības 2. kārta” pašvaldības 
budžeta transfertam uz valsts 
budžetu 1 014 EUR,
• pašvaldības investīciju 
projektam “Baložu bulvāra pār-
būve Alūksnē, Alūksnes novadā” 
125 373 EUR,
• pašvaldības investīciju 
projektam “Autoceļa “Mālupe – 
Priednieki” transporta infrastruk-
tūras atjaunošana” 76 476 EUR,
• pašvaldības autoceļu (ielu) 
uzturēšanai no valsts budžeta 
finansējuma 1 087 469 EUR.
Paredzēts finansējums Alūksnes 
šaursliežu dzelzceļa stacijas 
perona atjaunošanai sadarbībā 
ar Valsts akciju sabiedrību 
“Latvijas dzelzceļš”.

Tūrismā paredzēts finansējums 
Tūrisma informācijas centram un 
tā struktūrvienībām, tai skaitā 
Dienvidu torņa ekspozīcijas ierī-
košanai, 366 031 EUR un Zeltiņu 
pagasta tūrisma objektu attīstības 
nodrošināšanai 
10 250 EUR.

Projektu ieviešanas un uzņē-
mējdarbības atbalsta pasāku-
mos lielāko īpatsvaru sastāda 
finansējums investīciju projektu 
sagatavošanas un ieviešanas 
nodrošināšanai 139 473 EUR jeb 
63,61%. Dažādu fondu projektu 
līdzfinansējumam paredzēts 
52 051 EUR jeb 23,74%, uzņē-
mējdarbības atbalsta pasāku-
miem 25 940 EUR 11,83% un 
jauniešu biznesa ideju
konkursam 1800 EUR.

Vides aizsardzība
Paredzēts finansējums lietus 
ūdens attīrīšanas izdevumu 
kompensācijai 21 721 EUR, 
dabas resursu nodokļa ietvaros 
paredzēto pasākumu īstenošanai 
51 010 EUR, Kohēzijas fonda 
projekta “Zaļo un dārza atkritu-
mu kompostēšanas laukuma iz-
veide Alūksnes novadā" īstenoša-
nai un uzturēšanai 219 263 EUR.

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana
Šajā kategorijā paredzēts finan-
sējums pašvaldībai piederošo 
mājokļu (dzīvokļu, ēku) apsaim-
niekošanai, novada teritorijas 
apsaimniekošanai, ūdensapgā-
des (kanalizācijas) organizēšanai, 
ielu apgaismojuma apsaimnie-
košanai, nekustamā īpašuma 
uzmērīšanai un ierakstīšanai 
Zemesgrāmatā, ģeodēziskā tīkla 
uzturēšanai u.c.

Pašvaldībai piederošo dzīvokļu 
un māju apsaimniekošanai, brīvo 
dzīvokļu uzturēšanai paredzēts 
133 293 EUR, pašvaldībai 
piederošo administratīvo ēku 
apsaimniekošanai 130 914 EUR, 
pašvaldības investīciju projek-
ta “Bezkontakta, attālinātās 
pārvaldības sistēmas ieviešana” 
īstenošanai 50 760 EUR.

Teritoriju apsaimniekošanas 
izdevumos lielāko īpatsvaru veido 
finansējums pagastu teritoriju 
apsaimniekošanai – 751 188 EUR 
jeb 46,30% no kopējiem teritoriju 
apsaimniekošanas izdevumiem. 
Paredzēti līdzekļi pilsētas 
teritorijas apsaimniekošanai un 
uzturēšanai 410 351 EUR, sporta 
būvju (Pilssalas stadions, “Meži-
nieki”) uzturēšanai 38 764 EUR, 
strūklaku uzturēšanai 17 015 
EUR, ainavu apvidus “Veclaice-
ne” teritorijas uzturēšanai 27 
798 EUR, novada publisko ezeru 
apsaimniekošanai 94269 EUR. 
Projektu konkursam daudzdzīvok-
ļu māju pagalmu labiekārtošanai 
paredzēts 5000 EUR.

Projektu konkursam iedzīvotajiem 
nekustamā īpašuma pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas sistēmai 
26 483 EUR, tajā skaitā iepriek-
šējos gados iesāktiem projektiem.

Ielu apgaismojuma apsaimnie-
košanā paredzēts finansējums 
pilsētas un pagastu ielu apgais-
mojuma apsaimniekošanai - 
elektroenerģijas un remontdarbu 
izdevumu nodrošināšanai 
118 492 EUR, ielu apgaismojuma 
atjaunošanai un papildināšanai 
(Alsviķu, Jaunalūksnes un 
Ziemera pagastos) 35 330 EUR.

Nepietiekamā budžeta apjoma 
dēļ 2021. gadā nav plānots 
finansējums pagastu teritoriālo 
vienību infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammā 2018.-2021. 
gadam, izņemot iepriekšējo gadu 
finansējuma atlikumu. 
Mērķprogrammas 2021. gada fi-
nansējums 220 000 EUR apmērā 
pārcelts uz 2022. gadu. 

Veselība
Paredzēts finansējums feldšeru – 
vecmāšu punktu darbības nodro-
šināšanai novada teritorijā 
74 410 EUR, rezidentiem - 
stipendiātiem veselības jomā 
8000 EUR.

Atpūta, kultūra, sports
Kategorijā iekļauts finansējums 
sportam un atpūtai 
168 854 EUR (novada un 
pagastu sporta pasākumiem un 
sporta centru uzturēšanai, rotaļu 
laukuma pie Jaunās pils 
pilnveidošanai un Mālupes sporta 
zāles projekta īstenošanai), 
bibliotēku darba nodrošināšanai 
396 767 EUR, muzeju un 
vēstures krātuvju darbam un 
Latvijas-Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas 
projektam 468 561 EUR, kultūras 
centru, tautas, kultūras un saieta 
namu uzturēšanai un pasākumu 
rīkošanai 715 375 EUR, pārējiem 
kultūras pasākumiem 
344 071 EUR.

2021. gadā paredzēts 
finansējums šādiem novada 
sporta pasākumiem:
• novada čempionātiem 
basketbolā, volejbolā, hokejā, 
galda tenisā, pludmales 
volejbolā, orientēšanā un svaru 
stieņa spiešanā guļus,
• tautas sporta pasākumiem: 
slēpojums “Alūksne”, parka skrē-
jienu seriāls, kalnu velosipēdistu 
sacensības “Līkloči papardēs”, 
orientēšanas sacensību seriāls 
“Horizonts”, stipro skrējiens 
“Ilzene”, sezonas atklāšanas 
sacensības minifutbolā “Pavasa-

ra kauss”, jauno ceļu satiksmes 
dalībnieku velo sacensības, 
apvidus loka šaušanas sacensības 
“Livonijas kauss”, velo sacensības 
“Bānīša kauss”, novada senioru 
sporta spēles, sacensības 
vieglatlētikā “Alūksnes kausi”, 
šaha turnīrs,
• starptautiska mēroga 
sacensībām: pludmales volejbols 
“Katrīnas kauss”, autorallijs “Rally 
Alūksne 2021” un “Rally Alūksne 
2022”, ielu basketbols “Ghetto 
games”, Pasaules un Latvijas 
čempionāts ūdens motosportā, 
džudo Ziemassvētku turnīrs, 
Latvijas čempionāts skijoringā 
un ziemas motokrosā, pludmales 
volejbols, Latvijas kauss šosejas 
riteņbraukšanā, “Drosmes 
skrējiens” 3. posms, Latvijas 
kauss triatlonā,
• novada sportistu dalībai 
sacensībās.

Šajā kategorijā paredzēts finan-
sējums arī 29. Ziemeru mazpul-
kam, kas ir vienīgais mazpulks, 
kas nav izveidots sadarbībā ar 
izglītības iestādi un tā finansē-
šanu uzņēmās Ziemera pagasta 
pārvalde.

2021. gadā nav paredzēts 
finansējums atbalstam 
amatierkolektīvu dalībai 
starptautiskās nozīmes 
konkursos un amatiermākslas 
kolektīvu tērpu darināšanai 
un iegādei.

Izglītība
Paredzēts finansējums visiem 
izglītības līmeņiem, tostarp 
interešu un profesionālas ievirzes 
izglītībai, papildu izglītības 
pakalpojumiem un Eiropas Savie-
nības fondu projektu īstenošanai. 

Lielākais pēc īpatsvara 
finansējums ir vispārējās (pamata 
un vidējās) izglītības nodroši-
nāšanai 5 824 179 EUR, kas 
ir 56,56% no kopējā izglītības 
nozares finansējuma. Otra pozī-
cija pēc finansējuma īpatsvara ir 
pirmsskolas izglītībai 
1 641 925 EUR jeb 15,94%, 
trešā pozīcija - papildu izglītības 
pakalpojumiem 
1 060 235 EUR jeb 10,30%.

Pirmsskolas izglītībā paredzēts 
finansējums iestāžu un grupu 
uzturēšanai, neieskaitot 
ēdināšanu, pārvadājumus un 
asistenta pakalpojumus. Pamata 
un vispārējās izglītības kategorijā 
paredzēts finansējums pamatsko-
lu, vidusskolu un ģimnāzijas uztu-
rēšanai, neieskaitot finansējumu 
ēdināšanai, internāta, pārvadāju-
mu un asistenta pakalpojumiem. 
Paredzēts finansējums arī ERAF 
projekta turpināšanai - ģimnāzi-

jas 7.-9. klašu ēkas pārbūvei 
2 728 793 EUR.
Izglītībā paredzēti arī līdzekļi, lai 
no pašvaldības budžeta nodroši-
nātu pagastu izglītības iestāžu di-
rektoru atlīdzību kā starpību starp 
Ministru kabineta noteikumos 
noteikto darba algas likmi un 
valsts budžeta mērķdotācijā 
piešķirto finansējumu šim 
mērķim, kā arī atbalsta personāla 
(logopēds, psihologs, speciālās 
izglītības skolotājs) pedagogu trīs 
darba likmēm.

Profesionālās ievirzes izglītības 
kategorijā paredzēts finansē-
jums Alūksnes Mākslas sko-
las, Alūksnes Mūzikas skolas, 
Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas un 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas (profesionālās ievir-
zes izglītības daļa) uzturēšanai. 
Lielākais īpatsvars ir Alūksnes pil-
sētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas uzturēšanai 399 449 EUR, 
kas ir 39,46% no profesionālās 
ievirzes izglītībai plānotā finansē-
juma. Otrā vietā pēc īpatsvara ir 
Alūksnes Mūzikas skolas uzturē-
šana 359 881 EUR jeb 35,55%. 
2021. gadā novērojams 
pedagogu likmju samazinā-
jums no valsts budžeta dotācijas 
salīdzinājumā ar 2020. gadā 
piešķirto pedagogu likmju skaitu. 

Interešu izglītības kategorijā pa-
redzēts finansējums visām 
pamata, vispārējās un profesio-
nālās ievirzes izglītības iestādēm 
interešu stundu nodrošinājumam, 
jaunatnes darba nodrošināju-
mam Alūksnes novadā, Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
pūtēju orķestra un Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra uzturē-
šanai.

No pašvaldības 2021. gada asig-
nējumiem tiek apmaksāta 
121 mācību stunda nedēļā inte-
rešu programmās “Vides izglītība 
“Mazpulki””, “Sports” un “Pūtēju 
orķestris”, savukārt Alūksnes Bēr-
nu un jauniešu centram deleģēts 
uzdevums koordinēt jaunatnes 
darbu visā novada teritorijā.

Kategorijā “Papildu izglītības 
pakalpojumi” paredzēts finan-
sējums izglītības iestāžu inter-
nātu nodrošinājumam, skolēnu 
ēdināšanas pakalpojumam, 
skolēnu pārvadājumiem, asis-
tenta pakalpojumiem bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, un 
Malienas pamatskolas Bērnu 
un ģimenes atbalsta centram. 
Lielākais īpatsvars ir skolēnu 
ēdināšanas pakalpojumam 
655 105 EUR, kas ir 61,79% no 
kategorijai plānotā finansējuma.

No 2020. gada līdzekļu atliku-
ma plānots novirzīt finansējumu 
55 000 EUR pilnveidota mācību 
satura un pieejas ieviešanu vis-
pārizglītojošās izglītības iestādēs.

Gatavojoties XII Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem, paredzēti līdzekļi svētku 
nodrošinājumam 
16 596 EUR. Paredzēti līdzekļi arī 
naudas balvām valsts un starp-
tautiskā mēroga mācību 
priekšmetu olimpiāžu, konkursu, 
čempionātu uzvarētājiem, 
stipendijas skolēniem ar 
augstākiem sasniegumiem. 
Izglītības pārvalde centralizēti 
iegādāsies datorprogrammu 
licences visiem datoriem novada 
pamata un vispārējās vidējās 
izglītības iestādēm. 

Sociālā aizsardzība
Paredzēts finansējums Sociālo 
lietu pārvaldei (darba 
nodrošinājumam, pabalstiem 
maznodrošinātām un trūcīgām 
personām, sociālo aprūpes 
centru, sociālās mājas un dienas 
aprūpes centra “Saules stars”, 
biroja “Aprūpe mājās” darba 
nodrošinājumam, pārējiem 
sociāliem pasākumiem) 
2 170 406 EUR, Bāriņtiesas 
darba nodrošināšanai 
127 640 EUR, iedzīvotāju 
materiālajam atbalstam (bērna 
piedzimšanas pabalsts, svētku 
pabalsts 100 un vairāk gadus 
sasniegušām personām) 
25 229 EUR, Eiropas Savienības 
fondu projektu īstenošanai 
69 9837 EUR, savstarpējiem 
norēķiniem ar citām pašvaldībām 
par sociālās aprūpes centru 
(pansionātu) sniegtiem 
pakalpojumiem un pirktiem 
sociāliem pakalpojumiem 
192 940 EUR.

Paredzēts finansējums sociālo 
dzīvokļu maksājumu atlaidei, 
ārkārtas situācijās nonāku-
šo iedzīvotāju ēdināšanai un 
izmitināšanai, personu, kam nav 
piederīgo, apbedīšanai, līdzfinan-
sējumam deviņu biedrību, kas ir 
sabiedriskā labuma organizācijas 
un apvieno personas ar veselības 
traucējumiem, darbības nodroši-
nāšanai 430 EUR apmērā katrai.

Aizdevumu pamatsummu 
atmaksa
2021. gada aizdevumu pamat-
summu atmaksai paredzēts 
finansējums 1 768 495 EUR. 
Plānots pilnībā atmaksāt septiņus 
Valsts kases aizdevumus:
• KPFI projekts “Kompleksi 
risinājumi gāzu emisiju 
samazināšanai Ilzenes pamat-
skolā”,
• ELFLA projekts “Pašvaldības 
autoceļa “Auseji-Garjuri” un 
“Garjuri-Lašķi” pārbūve”,
• KPFI projekts “Kompleksi 
risinājumi gāzu emisiju 
samazināšanai Jaunannas Mūzi-
kas un mākslas pamatskolā”,
• ELFLA projekts “Pašvaldības 
autoceļa “Rūķīši-Gribažas” pār-
būves 1. kārta”,
• KPFI projekts “Kompleksi 
risinājumi gāzu emisiju samazi-
nāšanai Mālupes pamatskolā”,
• ELFLA projekts “Alūksnes 
novada pašvaldības Pededzes 
pagasta pārvaldes autoceļa 
“Pļevna-Stuborova” pārbūve”,
• ELFLA projekts “Pašvaldības 
autoceļa “Ieviņas-Laimiņas” 
pārbūve”.

Rīcības un Investīciju plāna 
izpilde
2021. gada budžetā paredzēts 
finansējums virknei 
pašvaldības Rīcības un Investīciju 
plāna mērķu, kas uzsākti 
iepriekšējos gados un tiks īstenoti 
vai pabeigti šogad. 
Sīkāk lūdzam ar tiem iepazīties 
www.aluksne.lv.

Apstiprināts Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada budžets
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Turpinot Alūksnes 
muižas parka attīstību un 
sakārtošanu, pašvaldībai ir 
sagatavota tehniskā 
dokumentācija pilsētas centra 
daļā esošās parka teritorijas 
sakārtošanai. Darbu veikšana 
paredzēta vairākās kārtās 
un par plānoto janvārī 
sprieda Alūksnes novada 
domes deputāti 
Tautsaimniecības komitejā.

 Alūksnes parka celiņu plāna un 
mazo arhitektūras formu projekts 
paredz sakārtot teritoriju pilsētas 
centrā gar Ojāra Vācieša ielu, 
kur šobrīd atrodas nepabeigtā 
būve, tautā dēvēta par “Lujāna 
drupām”. Projekta kārtas paredz 
šādas aktivitātes:
• vidi degradējošo būvju 
nojaukšana un ūdensapgādes 
urbuma tamponāža,
• A kārta – vēsturiska parka 
objekta "Kanovas vāze" 
restaurācija,
• B kārta – izziņas centra ēkas 
būvniecība, muižas parka priekš-
laukuma un gājēju ietvju izbūve 
gar Ojāra Vācieša ielu,
• C kārta – vēsturiskā parka ob-
jekta "Ampīra stila vārti un tiltiņš" 
autentiskas kopijas būvniecība,
• D kārta – franču dārza izveide, 
to aptverošās parka teritorijas 
stādījumu sakopšana un gājēju 
celiņu ierīkošana,
• E kārta – autostāvvietas izbūve.

 - Lai ieceres realizētu, vispirms 
būtu jāsāk ar degradēto būvju 
nojaukšanu, un tad jāvienojas, 
kas varētu būt nākamā darbu 
kārta. 2021. gadā pašvaldībām 
būs iespēja aizņemties naudu 
vienam prioritāram projektam 
līdz 500 tūkstošiem eiro un, 
iespējams, ka viens no šādiem 
novada pašvaldības projektiem 
varētu būt izziņas centra ēkas 
būvniecība un parka galvenās 
ieejas priekšlaukuma izbūve. Sa-
vukārt finansējuma piesaiste vēs-
turisko objektu izveidei nākotnē 
varētu būt iespējama no Eiropas 
Savienības struktūrfondiem, - 
Tautsaimniecības komitejas sēdē 
deputātiem skaidroja komitejas 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers.
 Pašvaldības izsludinātajā iepirku-
ma procedūrā par vidi degradē-
jošo būvju nojaukšanu piedāvā-
jumus iesnieguši 11 pretendenti. 
Izvērtējot pieteikumus, līguma 
slēgšanas tiesības piešķirtas 
SIA “ATR” piedāvājumam ar 
zemāko cenu – 68 tkst EUR bez 
PVN.

 Tautsaimniecības komitejas sēdē 
deputāti atbalstīja parka vēstu-
riskās ieejas daļas atjaunošanas 
un teritorijas labiekārtošanas 
projektu ieceres un vienojās par 
prioritāri veicamajiem darbiem, 
sākot ar vidi degradējošo būvju 
nojaukšanu un turpinot ar izziņas 
centra ēkas būvniecību, muižas 
parka priekšlaukuma un gājēju 
ietvju izbūvi.
 Projekts ir izstrādāts saskaņo-
jumā ar Nacionālās kultūras 
mantojuma pārvaldi, ievērojot 
normatīvos aktus par kultūras 
pieminekļu un īpaši aizsargājamu 
dabas teritoriju izmantošanu, 
pārvaldes izdotos norādījumus un 
citus dokumentus.
 Būvprojektā paredzēts atjaunot 
Alūksnes muižas parka rietu-
mu puses celiņu plānojumu un 
galveno ieeju autentiskajā vietā, 
ievērojot kultūrvēsturiskās un 
ainaviskās izpētes rekomendāci-
jas. Tā kā šajā parka daļā, pretim 
zudušajai Ozolkoka pilij, vēsturis-
ki ir atradusies ieeja parkā, pa-
redzēts iespējami tuvu autentis-
kajai to atrašanās vietai atjaunot 
Ampīra stila vārtus un tiltiņu, kas 
veda parkā, novietot autentiskajā 
atrašanās vietā Kanovas vāzes 
kopiju, kā arī atjaunot koka pavil-
jonu, piemērojot to izziņas centra 
funkcijām.

Kanovas vāzes
restaurācija
 Vāze kopš 1998. gada ir valsts 
nozīmes kustams mākslas piemi-
neklis. Šobrīd tā atrodas Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, 
bet tās oriģinālā piederība un 
atrašanās vieta ir muižas parka 
teritorijā, parka rietumu pusē.
 Būvprojekts paredz restaurēt 
Kanovas vāzes oriģinālo novietni, 
restaurējot vāzes granīta posta-

mentu, izgatavojot autentisku vā-
zes un tās vāka kopiju, un kopiju 
novietojot tuvu objekta oriģinā-
lajai atrašanās vietai, iekļaujot 
franču dārza plānojumā.

Izziņas centra,
priekšlaukuma un 
gājēju ietvju izbūve
 Izziņas centra ēku un parka gal-
venās ieejas priekšlaukumu plā-
nots izveidot aptuveni pašreizējā 
automašīnu stāvlaukuma vietā 
Ojāra Vācieša ielā. Priekšlaukums 
būs risināts vienoti ar galvenās 
ieejas vizuālo akcentu – Ampīra 
stila vārtiem un tiltiņu, kā arī 
franču dārzu.
 Izziņas centra ēku paredzēts 
būvēt pie ielas ar ieeju no parka 
priekšlaukuma. Tās arhitektonis-
kais veidols un būvapjoma fasāžu 
kompozīcija veidota saskaņā 
ar 17. gs. beigām un 18. gs. 
sākumam raksturīgiem koka 
arhitektūras piemēriem. Fasādēm 
paredzēta koka apdare, iekļau-
jot Ozolkoka pils arhitektonisko 
detaļu replikas.
 Izziņas centra ēkā būs klientu 
apkalpošanas telpa, biroja telpa, 
vieta suvenīru tirdzniecībai, pub-
liskās tualetes.
 Pie ēkas paredzēts elektronisks 
tūrisma informācijas pašapkal-
pošanās kiosks. Priekšlaukumā 
novietos solus un velosipēdu 
novietni ar elektrovelosipēdu 
uzlādes stacijām.

Ampīra stila vārtu un 
tiltiņa autentiskas 
kopijas būvniecība
 Autentisko Ampīra stila vārtu un 
tiltiņa kopiju paredzēts izveidot 
muižas parka galvenās ieejas 

priekšlaukumā kā galveno 
akcentu. Aiz vārtiem pavērsies 
skats uz paredzēto franču 
dārzu. 
 To apkārtni paredzēts papildināt 
ar puķu dobi, kuras novietojums, 
forma un augu sortiments atveido 
ūdenstilpni, pār kuru bija būvēts 
oriģinālais tiltiņš ar vārtiem pie 
ieejas franču dārzā.

Franču dārza izveide
 Franču dārzu paredzēts izveidot 
aiz Ampīra stila vārtiem. Tas būs 
regulāra plānojuma dārzs ar ko-
šumkrūmu un puķu stādījumiem 
un gājēju celiņiem, kas raksturos 
18. gs. beigās parka ieejas daļā 
pretī zudušajai Ozolkoka pilij 
bijušo košo franču dārzu.
 Dārza regulāro plānojumu vei-
dos vairākas garenejas, šķērsejas 
un simetriski izkārtotas, dzīvžoga 
ieskautas puķu dobes. Dārza ko-
pējā plānojuma struktūrā iekļauts 
arī Kanovas vāzes laukums. 
Paredzēta dārzu aptverošās parka 
teritorijas stādījumu un koku 
sakopšana.
 Franču dārzs ir ģeometriski 
plānots, stādījumi, krūmi un koki 
ir apcirpti ģeometriskās formās. 
Vēsturiskie materiāli par Alūksnes 
muižas regulāro dārzu nav sagla-
bājušies, tādēļ dārzu plānots vei-
dot mūsdienīgu, ievērojot regu-
lāro dārzu veidošanas tradīcijas 
un pamatprincipus. Tas plānots ar 
regulāri izvietotām dobēm, kuras 

ietver mūžzaļā bukša dzīvžogi.
 Dārza centrālā daļa akcentēta 
ar dažādu šķirņu rožu stādījumu. 
Četru krāsu rozes dārza centrā 
simbolizēs Latvijas četrus 
gadalaikus. Rožu stādījumu 
krāsām pakārtotas pieguļošās 
dobes ar ziemciešu un vasaras 
puķu kompozīcijām.

Autostāvvietas izbūve
 Autostāvvietā paredzētas vietas 
29 vieglajām automašīnām 
un 8 motocikliem. Tās izbūve 
paredzēta tuvāk Pils un Ojāra 
Vācieša ielu krustojumam 
teritorijā, kur autostāvvietas 
izveides nolūkā jāveic minimālas 
reljefa izmaiņas, būtiski nemainot 
esošo šīs parka daļas ainavu.
 Tā kā pilsētas centrā trūkst 
stāvvietu, pašvaldība vēlējās 
palielināt plānotā jaunā 
automašīnu stāvlaukuma jaudas, 
tomēr tam iebilda projekta 
izstrādātājs un Nacionālā 
kultūras mantojuma pārvalde, lai 
uzsvars saglabātos vēsturiskajai 
parka daļai un to nepārblīvētu ar 
tehniskajiem līdzekļiem 
paredzētu infrastruktūru. 
Autobusiem vieta paredzēta 
Ojāra Vācieša ielas malā 
paralēli ielai.    
                     

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pamatbudžets

1. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžetu 
2021. gadam:
1.1. kārtējā gada ieņēmumos 
18 006 994 EUR;
1.2. saņemtos aizdevumos  
1 490 355 EUR;
1.3. izdevumos atbilstoši valdības 
funkcijām un ekonomiskajām 
kategorijām 23 285 177 EUR;
1.4. aizdevumu atmaksājamās 
pamatsummas   
1 768 495 EUR.

2. Novirzīt plānoto izdevumu seg-
šanai naudas līdzekļu atlikumu 
uz 2021. gada sākumu
5 681 323 EUR.

3. Apstiprināt naudas līdzekļu 
atlikumu uz 2021. gada beigām 

125 000 EUR.
4. Apstiprināt Alūksnes nova-
da pašvaldības pamatbudžeta 
2021. gada ieņēmumus atbilstoši 
ieņēmumu veidiem, izdevumus 
atbilstoši funkcionālajām un eko-
nomiskām kategorijām saskaņā 
ar 1. pielikumu (ar pielikumu lū-
dzam iepazīties www.aluksne.lv).

Ziedojumi un dāvinājumi

5. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības ziedojumu un dāvi-
nājumu budžetu 2021. gadam:
5.1. kārtējā gada ieņēmumos 
0 EUR;
5.2. izdevumos atbilstoši valdības 
funkcijām un ekonomiskajām 
kategorijām 14 846 EUR.

6. Novirzīt plānoto izdevumu seg-
šanai naudas līdzekļu atlikumu 

uz 2021. gada sākumu
14 846 EUR.
7. Apstiprināt naudas līdzekļu 
atlikumu uz 2021. gada beigām 
0 EUR.

8.  Apstiprināt Alūksnes nova-
da pašvaldības ziedojumu un 
dāvinājumu budžetu 2021. gada 
ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu 
veidiem, izdevumus atbilstoši 
funkcionālajām un ekonomiskām 
kategorijām saskaņā ar 
2. pielikumu (ar pielikumu lū-
dzam iepazīties www.aluksne.lv).

Pašvaldības aizņēmumi un 
sniegtie galvojumi

9. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības aizņēmumu un gal-
vojumu saistības 2021. gadā:
   9.1. aizņēmumu pamatsummu, 

procentu atmaksai un aizdevumu 
apkalpošanai, 1 781 304 EUR, 
tajā skaitā:
  9.1.1. kārtējie maksājumi 1 781 
304 EUR saskaņā ar 3. pielikumu 
(ar pielikumu lūdzam iepazīties 
www.aluksne.lv);
  9.1.2. pēc Eiropas Savienības 
projektu finansējuma saņemša-
nas 0 EUR;
   9.2. galvojumu pamatsummu 
un procentu atmaksai 
157 912 EUR saskaņā ar
 4. pielikumu (ar pielikumu lū-
dzam iepazīties www.aluksne.lv).

Vispārīgā daļa

10. Pamatbudžeta un 
ziedojumu un dāvinājumu 
budžeta ieņēmumu un 
izdevumu daļas precizējamas 
budžeta izpildes gaitā.

11. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītājiem piešķirto līdzekļu 
ietvaros nodrošināt efektīvu, 
lietderīgu un racionālu pašvaldī-
bas budžeta līdzekļu izlietojumu 
atbilstoši tāmēs plānotajam, lai 
nodrošinātu attiecīgo pašvaldības 
funkciju izpildi.

12. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas 
iestādes budžeta izpildi.

13. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītājiem nepieciešamības ga-
dījumos ir tiesības pieprasīt veikt 
iekšējos budžeta pārkārtojumus 
pa ekonomiskās klasifikācijas 
kodiem attiecīgās iestādes vai 
struktūrvienības apstiprinātā bu-
džeta ietvaros, iesniedzot piepra-
sījumu par budžeta pārkārtošanu 
Alūksnes novada pašvaldībai.

Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam
Apstiprināti ar Alūksnes novada domes 04.02.2021. lēmumu Nr. 26 (protokols Nr. 3, 1. punkts) 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu

Izstrādāts projekts Alūksnes
muižas parka teritorijas sakārtošanai

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2021 SPĒKĀ NO 05.02.2021.



6. Alūksnes Novada Vēstis 09.02.2021.

 Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrija drīzumā plāno 
izsludināt jaunu projektu 
atlases kārtu, kas būs 
vērsta specifiski uz 
finansējuma piešķiršanu 
pašvaldību projektiem uz-
ņēmējdarbības atbalstam. 
Projektu ideju priekšatlases 
nosacījumi paredz to, ka 
katra pašvaldība varēs 
iesniegt konkursam trīs 
projektus ar kopējo Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
atbalsta summu līdz 
5 miljoniem eiro. Līdz ar to 
pašvaldībai nepieciešams 
sagatavot būvniecības 
dokumentāciju, lai projektiem 
būtu augstas gatavības 
pakāpe, tādēļ janvārī 
Alūksnes novada domes 
Tautsaimniecības komitejā 
deputāti izskatīja iespējamās 
projektu aktivitātes. 
Savukārt 28. janvāra domes 
sēdē deputāti pieņēma 
lēmumus, lai varētu 
nodrošināt būvniecības 
dokumentācijas
sagatavošanu.

 Kā jau pašvaldība ir 
informējusi iepriekš, aizvadītajā 
vasarā pašvaldības pārstāvji 
apzināja lielāko novada 
komersantu un lauksaimnieku 
vajadzības komercdarbības 
attīstībai. Visbiežāk aptaujātie 
par nepieciešamiem atzina 
ieguldījumus ceļu infrastruktūrā, 
kā arī ražošanas ēkās, nojumēs 
un laukumos.

 Jau ir zināms, ka, līdzīgi kā 
iepriekšējās uzņēmējdarbības 
atbalsta programmās, arī šajā 
viens no projekta kritērijiem būs 
sasniedzamo rādītāju izpilde – 
noteikta apjoma investīciju 
piesaiste no uzņēmējiem un 
darba vietu skaita 
nodrošinājums. Tādēļ 
pašvaldība jau pērn oktobrī 
aicināja atsaukties uzņēmējus, 

kam ir nepieciešama 
infrastruktūras attīstība un 
kuri ir gatavi nodrošināt 
sasniedzamos rādītājus ar 
investīcijām un darba vietām. 
Kopumā šim aicinājumam 
atsaukušies vairāk nekā 
20 uzņēmēji.

 Ņemot vērā pašvaldības jau 
uzsākto būvniecības dokumentu 
izstrādi, kā arī iepriekš minētās 
uzņēmēju vajadzības, Alūksnes 
novada pašvaldība šobrīd strādā 
trīs virzienos un atbilstoši izsludi-
nātajam priekšatlases konkursam 
kombinēs projekta sastāvu. Ar 
plānotajiem projekta aktivitāšu 
virzieniem un būvdarbu iecerēm 
janvārī Tautsaimniecības ko-
mitejas deputātus iepazīstināja 
komitejas priekšsēdētājs Dzintars 
Adlers.

Sakārtos degradēto 
teritoriju stacijas 
apkaimē

 Pirmais projekta aktivitāšu 
virziens saistīts ar atbalstu ko-
mercdarbībai Alūksnē, Tālavas 
un Gulbenes ielu teritorijā, 
kur pašvaldība vēlas sakārtot 
degradētu teritoriju. Izmantojot 
pirmpirkuma tiesības, pašvaldība 
iegādājusies zemes gabalu šajā 
zonā un jau ir izstrādājusi teh-
nisko dokumentāciju ražošanas 
ēkai – “Biznesa stacijai” Tālavas 
ielā. Minētā ēka būs paredzēta 
6 mazajiem komersantiem, kuri, 
piedaloties nomas tiesību izsolē, 
varēs iegūt nomā šīs telpas, lai 
uzsāktu ražošanu vai pakal-
pojumu sniegšanu. Pašvaldība 
plāno arī inženierkomunikāciju 
– ūdensvada un kanalizācijas 
izbūvi Tālavas ielā, kā arī Tālavas 
un Gulbenes ielas asfaltēšanu.
 Kopējā komercdarbības attīstībai 
plānotā ieguldījumu summa Tā-
lavas un Gulbenes ielu teritorijā 
provizoriski ir 2,4 miljoni EUR, 
kas tiks precizēta pēc būvdarbu 
iepirkumu veikšanas. 

Uzlabos uzņēmējiem 
svarīgu ceļu 
infrastruktūru

 Otrs projekta aktivitāšu virziens 
saistīts ar pašvaldības ceļu infra-
struktūras uzlabošanu komerc-
darbības attīstības vajadzībām. 
Ņemot vērā pērn apzinātās uzņē-
mēju vajadzības un pēc pašval-
dības aicinājuma no uzņēmējiem 
saņemtos apliecinājumus par to, 
ka ir nepieciešams izveidot paš-
valdības ceļus ar cieto segumu, 
pašvaldība uzsākusi tehniskās 
dokumentācijas gatavošanu. 
Šī projekta aktivitāšu kopuma 
provizoriskā kopējā būvniecības 
summa ir 1 840 000 EUR.
 - Pašvaldība centīsies šajā 
uzsaukumā palīdzēt pēc iespējas 
lielākam uzņēmēju skaitam ar ie-
spējami maksimālo finansējuma 
apjomu. Tādēļ esam ierobežojuši 
maksimālo investīciju apmēru 
vienam komersantam līdz 250 
tūkstošiem eiro, - komitejas sēdē 
skaidroja Dz. Adlers.
 28. janvāra Alūksnes novada 
domes sēdē deputāti pieņēma 
lēmumu atbalstīt būvniecības 
dokumentācijas sagatavošanu 
uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras attīstībai:
• pašvaldības autoceļam “Prie-
dulāji-Kadiķi” Mālupes pagastā;
• pašvaldības autoceļam “Strau-
tiņi-Rebenes-Luki” posmā no 
a/c P34 līdz īpašumam “Jānīši”, 
Alsviķu pagastā;
• pašvaldības autoceļam “Ka-
naviņas-Lejasšķiņķi” posmā no 
Alūksnes pilsētas robežas līdz 
Raudzinkalna senkapiem, Jauna-
lūksnes pagastā;
• pašvaldības autoceļam “Siveci-
Puķudruvas” Ilzenes pagastā;
• pašvaldības autoceļam “Zeltiņi-
Zemītes” posmā no a/c P34 līdz 
Zeltiņu ciema robežai, Zeltiņu 
pagastā;
• braucamā ceļa izbūvei Annas 
pagastā;
• infrastruktūras uzlabošanai 
Pilssalas ielas posmā no Ojāra 

Vācieša ielas līdz Pilssalas tiltam, 
Alūksnē.
 Projektā plānots iekļaut arī daļu 
no Jaunannas ciema Centra ielas 
asfalta seguma atjaunošanas, 
kam būvniecības dokumentāci-
ja jau ir izstrādāta un saņemti 
arī apliecinājumi par rādītāju 
sasniegšanu no vietējiem uzņē-
mējiem.
 Domes 28. janvāra sēdē depu-
tāti nolēma pieņemt apbūves 
tiesības nekustamajos īpašumos 
“Rogas” un “Vārpas” Annas pa-
gastā, kur, kā jau minēts iepriekš, 
plānota jauna ceļa izbūve.

Būvēs ražošanas ēkas

 Trešais projekta aktivitāšu 
virziens saistīts ar ražošanas ēku 
izveidi komercdarbības attīstībai. 
Arī šai gadījumā, lai ieguvums 
būtu vairākās novada teritorijās, 
pašvaldība katrai ražošanas ēkai 
plāno paredzēt līdz 250 tūksto-
šiem EUR. Šī projekta aktivitāšu 
kopuma provizoriskā kopējā 
būvniecības izmaksu summa ir 
1 750 000 EUR.
 Plānots izbūvēt ražošanas ēkas, 
angārus, ko pēc nodošanas eks-
pluatācijā pašvaldība nomas tie-
sību izsoles kārtībā nodod nomā 
komersantiem un tie paši turpina 
ēkas aprīkošanu ar attiecīgi ne-
pieciešamo savas saimnieciskās 
darbības veikšanai.
 Tā kā pašvaldības īpašumā ne 
visos konkrētajos pagastos, kur 
komersanti ir izteikuši vajadzību 
pēc ražošanas ēku izbūves un 
apliecinājuši arī savu gatavību 
iesaistīties projekta rādītāju 
sasniegšanā, ir šādu būvju būv-
niecībai piemēroti zemesgabali 
ceļu tuvumā, pašvaldība aicināja 
fiziskas un juridiskas personas 
tai konkursa kārtībā piedāvāt 
zemesgabalus uz apbūves tiesību 
noteikumiem. Pašvaldībā tika 
saņemti piedāvājumi par piecām 
zemju teritorijām.
 Lai varētu turpināt projekta 
dokumentācijas izstrādi, 
28. janvāra Alūksnes novada 

domes sēdē deputāti nolēma 
pieņemt šīs publiska konkur-
sa kārtībā piedāvātās apbūves 
tiesības ražošanas ēku (angāru) 
izveidei piecos nekustamajos īpa-
šumos, kā arī atbalstīt ēku būv-
niecībai nepieciešamās tehniskās 
dokumentācijas sagatavošanu:
• “Grantskalni”, Jaunlaicenes 
pagastā,
• “Zariņi”, Jaunlaicenes pagastā,
• Merķeļa ielā 20, Alūksnē,
• “Rijnieki”, Alsviķu pagastā,
• “Senatnes koks”, Pededzes 
pagastā.
 Tāpat janvāra domes sēdē de-
putāti pieņēma lēmumu atbalstīt 
būvniecības dokumentācijas 
sagatavošanu uzņēmējdarbī-
bai nozīmīgas infrastruktūras 
attīstībai ražošanas ēku (angāru) 
izveidei īpašumā “Liepna”, Liep-
nas pagastā un īpašumā “Ganī-
ba” Jaunalūksnes pagastā, kur 
darbi varēs notikt uz pašvaldības 
īpašumā esoša zemesgabala.

 - Plānotā projektu konkursa 
summa ir 15 miljoni eiro, tajā 
skaitā ir arī Alūksnes novada 
3,2 miljonu eiro kvota, ko bijām 
paredzējuši veselības veicinā-
šanas centra projektam, kas kā 
neapgūtie līdzekļi ir pievienota 
kopējam konkursa finansēju-
mam. Pašvaldība rakstiski lūdza 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai atļaut šo 
kvotu saglabāt Alūksnei, tomēr 
saņēmām atbildi, ka pašvaldībai 
ir iespēja startēt konkursā un 
cīnīties par finansējumu ar visām 
pārējām pašvaldībām. Ar veselī-
bas veicināšanas centra projektu 
šajā konkursā startēt nebūs 
iespējams, jo konkursa nosa-
cījumos noteikts, ka labsajūtas 
biznesa projekti netiek atbalstīti. 
Līdz ar to šim projektam jāgaida 
citi iespējami finanšu avoti no 
Ekonomikas ministrijas, - 
komitejas sēdē informēja 
Dz. Adlers.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība gatavo projektu 
aktivitātes uzņēmējdarbības atbalstam novadā

 Alūksnes novada 
pašvaldība aicina līdz 
5. martam pieteikt 
pretendentus Alūksnes 
novada apbalvojumiem 
“Pagodinājums sportā”, 
“Pagodinājums kultūrā”, 
“Pagodinājums izglītībā” 
un “Pagodinājums 
uzņēmējdarbībā”.

 Lai gan aizvadītais gads pava-
dīts Covid-19 ierobežojumu un 
aizliegumu zīmē, tomēr vienlai-
kus tas ir bijis arī izaicinājumu un 
jaunu iespēju saskatīšanas laiks, 
tādēļ aicinām novada iedzīvotā-
jus novērtēt minētās nozares un 
tajā paveikto un pieteikt apbal-
vojumu pretendentus. Plānots, ka 
apbalvojumu pasniegšana varētu 
notikt maijā par godu Latvijas 
Republikas svētkiem, kad līdz ar 
Pagodinājumiem tiktu pasniegti 
arī apbalvojumi “Sudraba zīle 
2020”.

 Apbalvojumu “Pagodinājums” 
katrā jomā pasniedz, vērtējot 
iepriekšējā gada sasniegumus. 

Tādēļ pašvaldība aicina 
iedzīvotājus raudzīties pēc 
apbalvojumu pretendentiem, kas 
pēdējā laikā ko sevišķu paveikuši 
konkrētajās nozarēs, kuru 
sasniegumi bijuši īpaši pamanā-
mi, kā arī pieteikt īpašus noti-
kumus attiecīgajās nozarēs, kas 
aizvadītajā gadā izskanējuši plaši 
un devuši būtisku ieguldījumu.

 Pašvaldība aicina pieteikt ap-
balvošanai cilvēkus, kolektīvus, 
organizācijas, uzņēmumus, noti-
kumus minētajās jomās, rakstot 
vēstuli brīvā formā vai aizpildot 
anketu tiešsaistē https://ej.uz/
pagodinajumu, kas izveidota, lai 
atvieglotu pretendentu pieteik-
šanu.

 “Pagodinājumam 
uzņēmējdarbībā” pašvaldība 
aicina pieteikt pretendentus – 
labākos, veiksmīgākos 
uzņēmumus dažādās komercdar-
bības nozarēs – lauksaimniecībā, 
ražošanā, tirdzniecībā, 
amatniecībā, tūrismā, 
pakalpojumu un citās sfērās, 

kuru pēdējā laika veikums, 
izaugsme, inovācijas un citi 
uzņēmējdarbības rādītāji, būtu 
novērtējami ar pašvaldības 
apbalvojumu.

 Apbalvojuma “Pagodinājums 
izglītībā” mērķis ir pateikties 
pašvaldības dibinātajām izglītī-
bas iestādēm un to pedagoģiska-
jiem darbiniekiem par nozīmīgu 
ieguldījumu pedagoģiskajā 
darbībā. To šogad paredzēts 
pasniegt šādās nominācijās: 
“Skolotāja personība – atbalsts 
izaugsmei”, “Par ieguldījumu 
un sasniegumiem darbā ar 
talantīgiem izglītojamiem”, “Par 
efektīvu tehnoloģiju pielietoju-
mu mācību procesā”, “Par jaunā 
skolotāja radošu, mūsdienīgu, 
efektīvu un profesionālu darbu”.

 Apbalvojuma “Pagodinājums 
kultūrā” mērķis ir pateikties kul-
tūras darbiniekiem par īpašiem 
sasniegumiem kultūras jomā, 
nozīmīgu ieguldījumu kultūras 
darbībā novadā. To piešķir par 
nozīmīgu ieguldījumu novada 

kultūras darbā, kultūrvides sagla-
bāšanā un attīstības pilnveido-
šanā vai īpašiem sasniegumiem 
kādā no mākslas, amatiermāk-
slas, amatniecības, izdevējdarbī-
bas vai novadpētniecības jomām, 
izciliem sasniegumiem starptau-
tiskajos konkursos.

 Ar apbalvojumu “Pagodi-
nājums sportā” var apbalvot 
sportistus, komandas, trenerus, 
sporta klubus un nozares sabied-
riskos aktīvistus par ievēroja-
miem sasniegumiem, kā arī pa-
teikties par nozīmīgu ieguldījumu 
iedzīvotāju veselīga dzīvesveida 
izkopšanā un sporta darbā.

 Piesakot pretendentus kādam 
no apbalvojumiem, aicinām 
norādīt pieteikto personu (vārds, 
uzvārds), komandu, kolektīvu, 
uzņēmumu vai organizāciju 
(nosaukums), notikumu vai 
pasākumu u.c., kā arī aprakstīt 
konkrētos sasniegumus, par ko 
pretendentu izvirzāt apbalvoju-
mam. Pieteikums noformējums 
brīvā stilā. Lūdzam norādīt arī 

pieteicēja datus, lai pieteikums 
nebūtu anonīms un nepiecieša-
mības gadījumā varētu 
sazināties. 

 Pieteikumus var rakstīt gan 
individuāli, gan kolektīvi, tā 
apliecinot konkrētā pretendenta 
veikuma un ieguldījuma 
nozīmību plašākai sabiedrībai.

 Pretendentus līdz 5. martam 
(ieskaitot) aicinām pieteikt, 
aizpildot elektronisko anketu vai 
iesniedzot pieteikumus brīvā for-
mā Alūksnes novada pašvaldībai, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, LV-4301, nogādājot tos 
personīgi Alūksnes novada Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Dārza ielā 
11, 1. stāvā vai nosūtot uz 
e-pastu dome@aluksne.lv. 

 Jautājumu gadījumā lūdzam 
sazināties ar pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciālisti 
Evitu Aploku, e-pasts: 
evita.aploka@aluksne.lv, 
tālrunis 26646749.

Aicinām pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumiem
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Būs jauni saistošie noteikumi par 
maznodrošinātās mājsaimniecības 
ienākumu sliekšņa noteikšanu
 Alūksnes novada domes So-
ciālās, izglītības un kultūras 
komitejā un Finanšu komitejā  
deputāti izskatīja un 
28. janvāra sēdē apstiprināja 
pašvaldības jaunos saistošos 
noteikumus “Par maznodro-
šinātas mājsaimniecības ie-
nākumu sliekšņa noteikšanu 
Alūksnes novadā”.

 Tie noteiks ienākumu slieksni, 
kuru nepārsniedzot, mājsaim-
niecība tiek atzīta par mazno-
drošinātu Alūksnes novadā. 
Mājsaimniecība šajā gadījumā 
var būt gan viena persona, kura 
saimnieko atsevišķi, gan arī 
vairākas personas, kuras dzīvo 
vienā mājoklī un kopīgi sedz 
izdevumus.

 Pašlaik Alūksnes novadā ir 
spēkā 2020. gada 30. aprīļa 
saistošie noteikumi Nr. 14/2020 
“Par trūcīgas vai maznodrošinā-
tas ģimenes (personas) statusa 
noteikšanu Alūksnes novadā”, 
kas nosaka ienākumu un mate-
riālā stāvokļa līmeni trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes vai 
personas statusa saņemšanai.

 Taču sakarā ar grozījumiem 
Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā pašvaldībām 
savos saistošajos noteikumos 
jānosaka ienākumu slieksnis 
maznodrošinātas mājsaimniecī-
bas statusa piešķiršanai no 
2021. gada 1. janvāra.

 Šī iemesla dēļ izstrādāti jauni 
saistošie noteikumi “Par maz-

nodrošinātas mājsaimniecības 
ienākumu sliekšņa noteikšanu 
Alūksnes novadā”, kuros pašval-
dība nosaka ienākumu slieksni 
mājsaimniecības pirmajai vai 
vienīgajai personai un pārējām 
personām mājsaimniecībā, kuru 
nepārsniedzot, mājsaimniecība 
atzīstama par maznodrošinātu.

 Pēc saistošo noteikumu apstip-
rināšanas domes sēdē pašval-
dība tos nosūtīs saskaņošanai 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai. Pēc minis-
trijas saskaņojuma saņemšanas 
noteikumus varēs publicēt paš-
valdības informatīvajā izdevumā 
“Alūksnes Novada Vēstis” un tie 
stāsies spēkā nākamajā dienā 
pēc publikācijas.

 Pēc saistošo noteikumu stāšanās 
spēkā tie, tāpat kā visi citi spēkā 
esošie pašvaldības saistošie 
noteikumi, būs pieejami pašval-
dības mājas lapā www.aluksne.
lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Saistošie noteikumi.

 Laikā, kamēr visā valstī ir izslu-
dināta ārkārtējā situācija sakarā 
ar Covid-19 izplatību, ja ģimenei 
(personai) izsniegtās izziņas, 
kas apliecina, ka tā atzīta par 
trūcīgu, maznodrošinātu vai par 
maznodrošinātu atbilstoši atbal-
sta saņemšanas nosacījumiem, 
ko noteicis Eiropas Atbalsta fonds 
vistrūcīgākajām personām, derī-
guma termiņš beidzas vai ir jāpa-
garina, uzskatāms, ka izziņas 
derīguma termiņš ir pagarināts 
uz ārkārtējās situācijas laiku un 

vienu kalendāra mēnesi pēc ār-
kārtējās situācijas beigām (šobrīd 
līdz 2021. gada 31. martam).

 Izziņas par atbilstību maznodro-
šinātas mājsaimniecības statu-
sam, piemērojot jauno algorit-
mu, Sociālo lietu pārvalde varēs 
izsniegt no tā brīža, kad stāsies 
spēkā pašvaldības saistošajos 
noteikumos “Par maznodrošinā-
tas mājsaimniecības ienākumu 
sliekšņa noteikšanu Alūksnes 
novadā” noteiktais maznodroši-
nātas mājsaimniecības ienākumu 
slieksnis. Tikmēr maznodrošinā-
tas mājsaimniecības statusu no-
saka, pamatojoties uz iepriekšē-
jiem saistošajiem noteikumiem, 
kas paredz statusa piešķiršanu, 
ja ģimenes vidējie ienākumi 
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā 
katram ģimenes loceklim nepār-
sniedz 60% no attiecīgā gada 
1. janvārī spēkā esošās minimā-
lās darba algas apmēra valstī 
(šobrīd 300,00 EUR) un ir ievēroti 
citi Ministru kabineta noteikumos 
minētie nosacījumi. 

 Ja šajā laikā, kamēr nav stā-
jušies spēkā jaunie saistošie 
noteikumi par maznodrošinā-
tas mājsaimniecības ienākuma 
sliekšņa noteikšanu, Sociālo lietu 
pārvaldē vēršas klients, kura 
ienākumi ir no 301 līdz 327 EUR 
un materiālais stāvoklis atbilst 
tam, lai saņemtu pārtikas pakas, 
pārvalde var izsniegt izziņu par 
atbilstību krīzes situācijai, uz kā 
pamata Sarkanajā krustā 
personas saņems pārtikas pakas.

Izveidoti iecirkņi 
pašvaldību vēlēšanām
 Alūksnes novada domes 
28. janvāra sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu iz-
veidot vēlēšanu iecirkņus 
Alūksnes novadā pašvaldību 
vēlēšanām, kas notiks 
5. jūnijā.

 Līdz ar šo lēmumu par spēku 

zaudējušiem atzīts 2017. gada 
26. janvāra Alūksnes novada 
domes lēmums Nr.13 “Par 
Alūksnes novada vēlēšanu 
iecirkņiem” un 2018. gada 
20. decembra lēmums Nr.455 
“Par vēlēšanu iecirkņa Nr.293 
Alūksnes pilsētā atrašanās vietas 
noteikšanu”.

Iecirkņa 
Nr.

Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese

293. Alūksnes pilsētas 
administratīvā ēka

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes 
novads

295. Alūksnes novada viduss-
kola

Kanaviņu iela 14, Alūksne, 
Alūksnes novads

296. SIA “Alūksnes Energo-
celtnieks” ēka

Apes iela 4, Alūksne, Alūksnes 
novads

298. Alsviķu kultūras nams “Kultūras nams-Alsviķi”, Alsviķi, 
Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

299. Strautiņu pamatskola “Strautiņu Pamatskola”, Strautiņi, 
Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

300.
Annas kultūras nams

“Tautas nams”, Anna, Annas 

pagasts, Alūksnes novads
302. Sporta, kultūras, 

interešu izglītības un 
mūžizglītības centrs 
“Dailes”

“Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes 
pagasts, Alūksnes novads

304. Kolberģa tautas nams “Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes 
pagasts, Alūksnes novads

305. Jaunannas tautas nams “Zīles”, Jaunanna, Jaunannas 
pagasts, Alūksnes novads

306. Jaunlaicenes pamats-
kola

“Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaun-
laicenes pagasts, Alūksnes novads

307. Kalncempju pagasta 
pārvalde

“Cempji 4”, Kalncempji, 
Kalncempju pagasts, Alūksnes 
novads

308. Liepnas tautas nams “Birzītes”, Liepna, Liepnas pa-
gasts, Alūksnes novads

309. Malienas tautas nams “Brenci”, Brenci, Malienas pa-
gasts, Alūksnes novads

310. Mālupes saieta nams “Austriņi”, Mālupe, Mālupes pa-
gasts, Alūksnes novads

311.
Mārkalnes tautas nams

“Pagastmāja”, Mārkalne, 
Mārkalnes pagasts, Alūksnes 
novads

312. Pededzes tautas nams “Krustceles”, Pededze, Pededzes 
pagasts, Alūksnes novads

314. Veclaicenes pagasta 
pārvalde

“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes 
pagasts, Alūksnes novads

316. Zeltiņu pagasta 
pārvalde

“Strazdiņi”, Zeltiņi, Zeltiņu pa-
gasts, Alūksnes novads

317. Ziemera pagasta 
pārvalde

“Pagastmāja”, Māriņkalns, 
Ziemera pagasts, Alūksnes novads

Šomēnes plānots uzsākt zaļo 
un dārza atkritumu kompostēšanas 
laukuma izveidi
 Alūksnes novada pašvaldība 
sāks īstenot Kohēzijas 
fonda atbalstīto projektu 
“Zaļo un dārza atkritumu 
kompostēšanas laukuma 
izveide Alūksnes novadā” 
(Nr.5.2.1.2/20/A/006), kura 
mērķis ir izveidot bioloģiski 
noārdāmo dārzu un parku 
atkritumu kompostēšanas 
laukumu, vienlaikus attīstot 
šo atkritumu pārstrādi 
un veicinot atkritumu 
vairākkārtēju izmantošanu. 
Projekta ietvaros tiks izbūvēts 
iežogots kompostēšanas 
laukums 3000 m2 platībā 
ar ūdens necaurlaidīgu 
segumu. Laukumā plānots 
novietot pārstrādei aptuveni 
590 t zaļo un dārza atkritumu 
gadā.

 Laukumu paredzēts izbūvēt 
"Iztekās", Alsviķu pagastā, 
Alūksnes novadā. Šis ir saim-
nieciski izdevīgākais risinājums 
zaļo un dārza atkritumu 
pārstrādes veicināšanai Alūksnes 
pilsētā un novadā.
 Atkritumu galvenā izcelsme būs 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras "Spodra" darbības 
rezultātā radušies atkri-
tumi - parku bioloģiskie atkri-
tumi, zāliens pēc pilsētvides 

uzkopšanas, kā arī dalīti savāktie 
zaļie un dārza atkritumi no 
SIA "Pilsētvides serviss", kas 
līguma ietvaros veic atkritumu 
apsaimniekošanu Alūksnes 
novadā. Zaļo un dārza at-
kritumu laukuma pareizas 
apsaimniekošanas rezultātā 
komposts tiks iegūts 3 gadu 
laikā un to paredzēts izman-
tot teritoriju labiekārtošanai, 
apstādījumu veidošanai, tādējādi 
veicinot atkritumu vairākkārtēju 
izmantošanu.
 Projektā paredzēts iegādāties arī 
jaunu šķeldotāju zaru koksnes 
sasmalcināšanai. Sasmalcināta 
koksne vieglāk pakļaujas 
bioloģisko procesu ietekmei un 
ātrāk tiek pārvērsta kompostā. 
 Projekta kopējās izmaksas ir 
216 262,68 EUR, tajā skaitā 
Kohēzijas fonda līdzfinansējums 
75 691,94 EUR. Projektu vada 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu vadītāja Una Tetere-
Teterovska.

Alūksnes novada domes ārkārtas 
sēdē 4. februārī deputāti izskatīja 
jautājumu par aizņēmuma 
ņemšanu projekta “Zaļo un 
dārza atkritumu kompostēšanas 
laukuma izveide Alūksnes 
novadā” īstenošanai.
  Dome nolēma lūgt Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības pado-
mei atļauju Alūksnes novada 
pašvaldībai ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē minētā Kohēzijas 
fonda projekta īstenošanai līdz 
129 367 EUR.
  Pašvaldība novembrī ir 
noslēgusi vienošanos ar Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru par 
minētā projekta īstenošanu. 
Pēc atbildes par aizdevuma 
saņemšanu pašvaldība varēs 
noslēgt būvdarbu līgumu un sākt 
projektā paredzētos laukuma 
izbūves darbus.
 

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Iecelts jauns Jaunlaicenes 
pagasta pārvaldes 
vadītājs

 3. februārī Alūksnes no-
vada dome Jaunlaicenes 
pagasta pārvaldes vadītāja 
amatā iecēla Dzintaru Salaku 
(attēlā). Darbu jaunais 
pagasta pārvaldes vadītājs 
Dz. Salaks sāka pirmdien, 
8. februārī.

 Izsludinātajam vakantajam pa-
gasta pārvaldes vadītāja amatam 
bija atsaukušies un savus pietei-
kumus iesnieguši 11 pretendenti. 
No tiem pieci atbilda pašvaldības 
izvirzītajām prasībām un tika 
aicināti uz darba interviju. 
Balsošanai par iecelšanu amatā 
virzīts pretendents ar augstāko 
iegūto punktu skaitu.
 Balsošana par Jaunlaicenes 
pagasta pārvaldes vadītāja ama-
tam izvirzīto pretendentu notika 
ar vēlēšanu zīmēm, deputātiem 
sēdē piedaloties klātienē, 
kā to nosaka likums “Par 
pašvaldībām”. Sēdē piedalījās 
astoņi deputāti un par Dz. Salaka 
iecelšanu Jaunlaicenes pagasta 
pārvaldes vadītāja amatā balso-
jums bija vienbalsīgs.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Dažādais viesmīlības gads
 Mērķtiecīgs darbs, 
investīcijas vides sakārtošanā 
un tūrisma infrastruktūrā 
sāk nest augļus. 2020. gads, 
kurš bijis izaicinājuma 
un pārbaudījuma gads 
visām nozarēm, arī tūrisma 
jomai bija saspringts, 
darbīgs un, par spīti visam, 
labiem rezultātiem bagāts. 
Ilgstošais darbs pirms 
tam - mērķu definēšana un 
pārdomātās investīcijas, 
ļauj mums būt par vienu 
no pievilcīgākajiem 
reģionu galamērķiem 
Latvijā. Šo apgalvojumu 
pamato rādītāji, kurus, 
sadarbojoties pašvaldībai 
un tūrisma uzņēmējiem, 
mums ir izdevies sasniegt. 

 Viens no svarīgākajiem 
ekonomisko vērtību 
apliecinošiem tūrisma galamērķu 
izpildes rādītājiem ir nakšņojumu 
skaita izmaiņas. Pēdējo trīs gadu 
laikā, kopš tiek īstenota Alūksnes 
tūrisma galamērķa tirgvedības 
stratēģija 2017.-2022. gadam ir 
paplašinājies kvalitatīvu viesnīcu 
pakalpojums pilsētā, un kopējais 
nakšņojumu skaits kopš 
2017. gada ir pieaudzis par 
35,5% (CSP dati), pieaugot gan 
vietējā tūrisma, gan eksporta 
segmentiem. 

 Nozīmīgs pienesums pilsētai, kā 
pievilcīgai vietai, ir katrs tūrisma 
uzņēmums un tā viesmīlība. Ar 

gandarījumu novērtējama katra 
jauna uzņēmuma rašanās un 
attīstība. 2020. gadā lielu nozīmi 
kopējam tūrisma pakalpojumu 
grozam deva jaunie uzņēmumi 
un pakalpojumi – “Velo osta” ar 
dažādo transportlīdzekļu nomu 
izbraucieniem pa skaistāka-
jām pilsētas vietām,  aso izjūtu 
cienītājiem gaisa trošu nobrau-
ciens ZZZIPP, garšu cienītājiem 
burgeru kafejnīca “Tvaiks x ogle”  
vēsturiskajā Alūksnes stacijā un 
Alūksnes alus pop-up paviljonā. 
Iedrošinām turpināt, jo kopā 
mēs varam!
 Būtiski audzis apmeklētāju skaits 
Tūrisma informācijas centra 
pārraudzībā esošajās struktūrās. 
Tūrisma informācijas centrā pēc 
informācijas griezušies 7126 
apmeklētāji (nedaudz virs 8000 
- 2019. gadā), bet aizvien vairāk 
pieaug komunikācija ar tūristiem 
digitālajā vidē, ko var novērot 
digitālajos datos, piemēram, 
ja tūrisma mājas lapas 
www.visitaluksne.lv apmeklējums 
2019. gadā bija 18537, tad 
2020. gadā jau 100614 
apmeklējumi. Bānīša stacija 
uzņēma 9896 apmeklētājus 
(8200 – 2019. gadā), neskatoties 
uz divreizēju ekspozīcijas slēg-
šanu epidemioloģiskās situācijas 
dēļ valstī. Tempļakalna skatu 
torņa apmeklējums – gandrīz 
17 000 pret 12 949 2019. gada 
sezonā. Krītoties grupu, īpaši 
skolnieku grupu apmeklējumam, 
tendences ir nedaudz mainījušās 

novadā esošajos akreditēta-
jos muzejos, bet tas mums liek 
saprast, ka mūsu produktiem, arī 
darba laikiem, ir jābūt pielāgo-
ties spējīgākiem un to pierāda arī 
statistika.
 Gandarījumu sniedz ne tikai 
katrs tūrists, kurš ar savu 
apciemojumu balso par
brīvdienām Alūksnē, bet arī 
starptautiskie un nacionālie 
novērtējumi. Lielākais novēr-
tējums ir saņemts no Eiropas 
Kultūras Tūrisma tīkla, kura 
rīkotajā konkursā “Ilgtspējīga 
kultūras tūrisma galamērķis 
2020” starp 43 dalībniekiem no 
16 valstīm nominācijas “Industri-
ālais mantojums” galveno balvu 
saņēma multimediālā ekspozīcija 
“Alūksnes Bānīša stacija”.
 Investīcijas aizsargājamo ainavu 
apvidū “Veclaicene”, nacio-
nālais novērtējums kā EDEN 
labākajam labjūtes galamērķim, 
teritorijas iekļaušana  garās 
distances pārrobežu pārgājienu 
maršrutā “Mežtaka” un Covid-19 
ierobežojumi, veicinājis dabas 
tūristu pieaugumu šajā terito-
rijā.  Dabas māju pieprasījums 
pieaudzis ne tikai vasarā, bet arī 
ziemas mēnešos, kopā pārsnie-
dzot 400 rezervētās naktis. Viesu 
novērtēti ir arī pašapkalpošanās 
tūrisma punkti Kornetos (2020. 
gadā 6875 apmeklētāji) un uz 
A2 šosejas (2020. gadā – 1876 
apmeklētāji). Tas vēlreiz aplieci-
na aizsargājamo ainavu apvidus 
potenciālu tūrisma piesaistei 

un nepieciešamību pēc dažāda 
veida uzņēmējdarbības 
pakalpojumiem, kā, piemēram, 
daudzveidīgu inventāra nomu 
(laivu, SUP, katamarānu, velo-
sipēdu, sniegu kurpju, slēpju), 
naktsmāju, izbraukuma tirdz-
niecību un citus viesmīlības 
pakalpojumus garo pārgājienu 
gājējiem.
 Tāpat infrastruktūra ir 
sakārtota Tempļakalna parkā 
Alūksnē, kur būtu nepieciešams 
pievienot dažādus uzņēmējdarbī-
bas pakalpojumus un šī ziema ir 
apliecinājusi pieaugošo piepra-
sījumu pēc ziemas aktivitātēm 
(labiekārtoti slēpošanas kalni, 
ziemas sporta inventāra noma 
un sagatavošana, izbraukuma 
tirdzniecības).
 Vērienīgais apmeklējums sev 
līdzi nesis arī pieaugošus finanšu 

ieņēmumus, kurus varēs investēt 
turpmākā attīstībā. Par 2021. 
gada prioritātēm Alūksnes Tū-
risma informācijas centra darbā 
izvirzītas: “Marienburgas 8. brā-
lis” – ekspozīcija Alūksnes vidus-
laiku pils Dienvidu tornī, jauna 
pakalpojuma ieviešana Padomju 
armijas raķešu bāzē Zeltiņos un 
Alūksnes Bānīša stacijas kvartāla 
attīstība.
 Paldies visiem par ieguldījumu 
pilsētas un novada tēla 
atpazīstamības veicināšanā, 
viesmīlību un novada 
patriotismu! Radošu un 
pozitīviem izaicinājumiem bagātu 
2021. gadu!

Iveta Veļķere,
Alūksnes Tūrisma informācijas 

centra vadītāja

2020. gads Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā
 Ir divi notikumi cilvēka dzīvē, 
kad mīlestība kļūst redzama, 
pirmais – kad pasaulē nāk 
jauna dzīvība, otrs – laulību 
brīdis.

 Priecājamies kopā ar visām 
tām ģimenēm, kurās 2020. gadā 
dzimuši mazuļi. Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 
109 dzimšanas reģistri – 
107 jaundzimušie deklarēti 
Alūksnes novadā, divi citur. 
28 ģimenēs dzimis pirmais 
bērniņš, 50 ģimenēs otrais 
mazulis, 19 gadījumos vecāki 
priecājušies sagaidīt trešo bērnu, 
piecās ģimenēs dzimis ceturtais 
bērns, trīs ģimenēs - piektais, 
divās - septītais mazulis, 
bet vēl divās ģimenēs 
piepulcējies astotais un devītais 
bērniņš. 
 Laulībā esošiem vecākiem 
dzimuši 39 bērni, paternitāte 
atzīta, reģistrējot dzimšanu, 
61 bērnam, bet pēc dzimšanas 
reģistrācijas paternitāte atzīta 
trīs gadījumos, sešos gadījumos 
dzimšanas reģistrā ir ziņas tikai 
par bērna māti. Dzimumu 
sadalījums gandrīz līdzīgs: 
53 zēni un 56 meitenes. 
Dubults prieks bija vienai 
ģimenei, kurā ieradās dvīņi – 
divi brālīši. Deviņām meitenēm 
un četriem zēniem vecāki devuši 
divus vārdus. Vecāki bērniem 
izvēlējušies gan latviskus vārdus 
- Jēkabs, Jānis, Kārlis, Pauls, 
Matīss, Mārtiņš, Pēteris, Gustavs, 
Dāvis, ir divas Dārtas, Emma, 
Matilde, trīs Annas, Ance, Emīlija, 
Enija, Līga, Marta. Retāk dzirdēti 
vārdi Bogdans, Marats, Olivers, 
Emets, Evans, Lenijs, Sāra, Ven-
dija, Aurēlija, Nameda, Odrija, 
Gabriela, Letīcija, Jasmīna.

 Ar Alūksnes un Apes novada 
fonda un Alūksnes pensionāru 
biedrības “Sudrabs” atbalstu 
turpinās jaukā un sirsnīgā tra-
dīcija – reģistrējot jaundzimušo, 
tiek pasniegts pūriņš – silta adīta 
cepurīte un zeķītes, tāpat no paš-
valdības vecāki saņem izdevumu 
“Mūsu bērns”, kam pagājušajā 
gadā tapis jauns dizains un 
papildināts saturs gan ar vietu, 
kur pašiem vecākiem ierakstīt 
pirmos svarīgos mazuļa dzīves 
faktus, gan var atrast noderīgas 
lietas par bērna kopšanu, vese-
lību, atrodami jauki dzejoļi un 
pasakas. Ir sarūpēti īpaši un ļoti 
skaisti vāki dzimšanas apliecībai 
ar zeltā spiestu novada ģerbo-
ni un pašvaldības nosaukumu, 
lai pirmais mūža dokuments 
glabājas gan skaisti, gan droši. 
Ja vismaz vienam no vecākiem 
pamata deklarētā dzīvesvieta 
bijusi Alūksnes novadā ne mazāk 
kā sešus mēnešus, tad, aizpildot 
atbilstošu iesniegumu, ģime-
ne saņem bērna piedzimšanas 
pabalstu dāvanu kartes formā, 
ko var atprečot aptiekā bērnam 
domātu higiēnas preču, medika-
mentu iegādei. Tās vērtība ir 40% 
no minimālās darba algas, tātad 
ar 2021. gada 1. janvāri tie ir 
200,00 EUR. 
 Aizvadītajā gadā reģistrētas 
70 laulības, kas, ņemot vērā 
ilgstošos periodus ar valstī 
noteiktajiem COVID-19 
ierobežošanas pasākumiem, ir 
pietiekami daudz. Priecājamies 
par katru mūsu novada pāri, kas 
reģistrē savu laulību pie mums, 
bet esam uzņēmuši arī pārus no 
Balvu, Cēsu, Rugāju, 
Inčukalna, Apes, Gulbenes, 
Ķekavas, Kandavas, Smiltenes 
novadiem, Rīgas. 23 pāri 

izvēlējušies laulības ceremoniju 
ārpus dzimtsarakstu nodaļas 
telpām – Alūksnes muižas parkā 
Aleksandra paviljonā, uz laipām 
pie šī paviljona un Alūksnes 
ezera otrā pusē uz laipām 
pretī pakāpieniem, 
Tempļakalna Rotondā, Viktora 
Ķirpa Ates muzejā, muzeja telpās 
Alūksnes Jaunajā pilī, Alūksnes 
Kultūras centrā. Ļoti 
emocionāla ceremonija 
bija jaunā vīra dzimtas māju 
pagalmā zem simtgadīga ozola. 
Alūksne ir īpaša ar savām 
mīlestības vietām, teikām, 
stāstiem. Te ir tik daudz labu 
cilvēku un enerģijas, ka tas 
ir iedvesmas avots jaunajām 
ģimenēm. Alūksne ir vieta sapņu 
kāzām!
 Pagājušajā gadā sastādīti 
212 miršanas reģistri, no kuriem 
200 personas bijuši Alūksnes 
novada iedzīvotāji. No kopējā 
aizgājēju skaita bijuši 118 vīrieši 
un 94 sievietes.
 2020. gada jūlijā dzimtsarakstu 

nodaļa no Tieslietu ministrijas 
pārņēma piekritīgo pēdējo 
100 gadu arhīvu – reģistru otros 
eksemplārus: 1094 reģistru 
grāmatas, ko kopā ar jau 
esošajām 650 grāmatām esam 
sistematizējušas tā, lai iespējami 
ātrākā laikā var sagatavot 
izsniedzamos dokumentus 
personām un informāciju valsts 
un pašvaldību iestādēm, jo 
šobrīd tikai un vienīgi 
Dzimtsarakstu nodaļa ir tā, kas 
ievada vēsturiskos reģistrus un 
sniedz par tiem informāciju, ko 
pirms arhīva pārņemšanas para-
lēli darīja arī Tieslietu ministrijas 
Dzimtsarakstu departamenta 
arhīva darbinieki.
 Dzimtsarakstu nodaļā saņemti 
220 iesniegumi par laulības, 
dzimšanas un miršanas apliecību 
atkārtotu izsniegšanu un izziņu 
izsniegšanu no civilstāvokļa aktu 
reģistriem. 35 gadījumos 
personas izmantojušas 
e-pakalpojuma iespēju 
interneta vietnē 

www.latvija.lv. 207 gadījumos 
pēc vajadzīgā dokumenta cilvēks 
ieradies personīgi, astoņas 
personas saņēmušas to 
e-pastā parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu, piecām 
personām nosūtīts ierakstīts 
pasta sūtījums. Starpvalstu 
sadarbības ietvaros, atbilstoši 
valstu pieprasījumiem, ir 
sagatavoti un nosūtīti civilstāvok-
ļa aktu reģistrāciju apliecinoši 
dokumenti par četrām personām 
Krievijas Federācijai, vienā 
gadījumā Ukrainai. Šādu do-
kumentu apmaiņa notiek starp 
mūsu valsts Tieslietu ministriju 
un pieprasītājas valsts atbilstošo 
kompetento iestādi.
 Alūksnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļā saņemti četri iesniegumi 
par vārda vai uzvārda maiņu. 
Vienā gadījumā persona iztei-
kusi vēlmi no diviem esošajiem 
vārdiem atstāt vienu, kristīto, 
trīs gadījumos lūgts atgūt savu 
dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, 
jo tas nav izdarīts, šķirot laulību. 
Dzimtsarakstu nodaļa šajos ga-
dījumos sagatavo vārda, uzvārda 
un tautības ieraksta maiņas lietas 
materiālus un nosūta tos Tieslietu 
ministrijas Dzimtsarakstu depar-
tamentam lēmuma pieņemšanai. 
Visos četros gadījumos pieņemti 
personām labvēlīgi lēmumi.
 2020. gads bijis īpašs ar to, 
ka sveicām divus mūsu novada 
iedzīvotājus, kas pārkāpuši 
100 gadu slieksni. Var tikai 
apbrīnot šo cilvēku gaišo un 
pozitīvo skatu uz pasauli, sirsnību 
un labestību. Lai tā izdotos 
katram no mums!

Inga Ozoliņa, 
Alūksnes novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja

Latvijas tūroperatoru uzņemšana Alūksnē
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Pirmais semestris Alekseja Grāvīša 
Liepnas pamatskolā
 Šī mācību gada 
1. semestra pēdējie mēneši 
pagāja gan mācoties 
klātienē, gan attālināti, un 
arī šajā tik visiem 
saspringtajā laikā Alekseja 
Grāvīša Liepnas 
pamatskolas skolēni 
papildus savam galvenajam 
pienākumam – mācīties - 
paspēja attālināti piedalīties 
vairākās aktivitātēs.

 27. novembrī norisinājās 
skolēnu konkurss “Mēs – 
Alūksnes novada nākotnei”. 
Konkursā piedalījās 8. klases 
komanda “Jautrie prāti”: Nika 
Gorkija, Rasa Stabinge, Tīna 
Rudbārža, un meitenes 7.-
9. klašu grupā ieguva 2. vietu. 
Konkurss notika neierastā vidē 
– tiešsaistes platformā ZOOM, 
kļūstot par izaicinājumu da-
lībniekiem. 7.-9. klašu grupā 
skolēniem konkursa uzdevumi 
bija jāizpilda tiešsaistē vai savā 
datorā, kā arī bija jāprezentē 
sagatavotie mājasdarbi par kādu 
no profesijām tiešsaistē vai jau 
sagatavotā videofailā. Konkursa 
uzdevumi bija saistīti ar karjeras 
izglītību, profesijām un loģisko 
domāšanu.
 Arī no “Latvijas skolas somas” 
piedāvājuma nācās izvēlēties 
digitālās norises. 1., 2., 4., 5. 
klases skolēni, skatoties ZOOM 
tiešraidē izrādi “Misija Zeme”, 
“pārcēlās” uz 2118. gadu un 
kopā ar izrādes tēliem Elizabeti 
un Jāni kosmosa kuģī devās 
prom uz citu galaktiku meklēt 

jaunas mājas, jo Zeme ir pali-
kusi neapdzīvojama, to skārušas 
dažādas ekoloģiskas nelaimes, 
resursi ir izsīkuši un dzīvā daba 
vairs nevar pastāvēt. 1. klases 
skolēni pirms izrādes vizualizēja 
tās notikumus, bet pēc izrādes 
sniedza atgriezenisko saiti par 
mūsu planētas rašanās noslēpu-
miem un negaidītajiem sarežģī-
jumiem ar kosmosa kuģi. 
2. klases skolēniem izrāde bija 
kaut kas nebijis, sarežģīti uz-
tverams, tāpēc skatīšanās laikā 
radās jautājumi. Uz dažiem tika 
gūtas atbildes paskaidrojumos 
pēc izrādes beigām. Secinājums: 
teātri daudz labāk skatīties klā-
tienē. Lai gan izrādi skolēni vēr-
tēja pretrunīgi: kādam tā patika, 
kādam – nē, tā rosināja atbildīgi 
domāt par vidi, kurā dzīvojam. 
Pēc izrādes attālināti varēja tik-
ties ar izrādes veidotājiem un gūt 
ieskatu, kā tā tapusi.
 8., 9. klašu skolēnus Ģertrūdes 
ielas teātris aicināja piedalīties 
izrādē “Taņas dzimšanas diena 
WEB” un kļūt par ciemiņiem ga-
viļnieces Taņas dzimšanas dienas 
svinībās, kur sanākušie sāk atmi-
nēties dažādus gan labi zināmus, 
gan rūpīgi slēptus un nereti pret-
runīgus notikumus dzimtas vēstu-
rē un risināt sarunas ne tikai par 
pagātni, bet arī par nākotni un 
sabiedrību, kurā dzīvojam. Darba 
pamatā ir Latvijas iedzīvotāju 
atmiņas, pārdomas par Latviju 
20. gadsimtā, kas apkopotas 
projektā “Tavas atmiņas Latvijas 
nākotnei”. Jauniešus piesaistīja 
izrādes forma, jo “tas bija kas 

jauns un neredzēts”, iespēja 
rakstīt un lasīt komentārus čatā. 
Arī par šo izrādi skolēnu viedokļi 
bija atšķirīgi: “izrāde nepatika, 
jo tajā pārsvarā strīdējās, un tajā 
nebija nekā pamācoša”, patika, 
“jo tajā tika runāts par vēsturi”. 
Skolēniem, skatoties izrādi, bija 
jādomā arī par jautājumiem, ko 
varētu uzdot pēc izrādes noska-
tīšanās. Šiem jautājumiem bija 
jāsākas ar noteiktiem vārdiem: 
kas? kur? kad? kāpēc? Skolēnu 
uzdotie jautājumi liecināja, ka 
viņi izrādē ir bijuši klātesoši un 
izrāde ir aicinājusi padomāt par 
dažādām lietām un vērtībām.
 Skolotāja M. Pugeja vienmēr 
ir mudinājusi skolēnus pieda-
līties konkursos. Satversmes 
tiesas zīmējumu un domrakstu 
konkursam par Latvijas Repub-
likas Satversmi Evelīna Grāve 
iesniedza zīmējumu par tēmu 
“Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās 
tiesībās”. Valsts policijas radošo 
darbu konkursā “Esmu redzams 
- esmu drošs” piedalījās Enija Fe-
dotova, Anastasija Bērziņa, Alise 
Terentjeva un Evelīna Grāve, bet 
AS “Latvijas valsts meži” uzlīmju 
dizaina konkursā “Laižam mežā!” 
- Nika Gorkija. Šo konkursu 
rezultāti gan vēl nav zināmi. 
Bet konkurss “Dizaina darbi” 
ir noslēdzies: Tīnas Rudbāržas 
spēle “Krāsu aplis” un 5. klases 
skolēnu projekts “Izzini Liepnu” ir 
guvis konkursa žūrijas atzinību. 
 Mūsu skola jau otro gadu ir 
iesaistījusies Latvijas Uzņē-
mējdarbības un menedžmenta 
akadēmijas Vislatvijas skolu 

projektā “Esi Līderis”, kas dod 
iespēju skolēniem iegūt daudz-
pusīgas zināšanas uzņēmējdarbī-
bā un personības attīstībā. Pieci 
8. klases skolēni turpina apgūt 
programmu “Starts”. Paralē-
li iknedēļas mācībām skolēni 
piedalās arī dažādās aktivitātēs: 
oktobrī – radošajā konkursā “Es 
pēc 5 gadiem” - Enija Bordāne, 
decembrī – radošajā konkursā 
“Mana pilsēta manām acīm” - 
Enija Bordāne un Rasa Stabinge. 
 Ziemassvētki ir pateicības un 
došanas laiks, un šajā laikā 
neatņemama skolas tradīcija ir 
Ziemassvētku pasts. 2. klase ga-
tavoja apsveikumus visiem skolas 
darbiniekiem, kurus nosūtīja 
skolas Ziemassvētku pastā. Rok-
darbu un klases stundās bērni 
rūpīgi gatavoja pārsteigumus 
mājiniekiem: paša zīmēta glezni-
ņa paša gatavotā rāmītī. Vairāki 
bērni piedalījās dzejoļu konkursā 
“Dāvana Ziemassvētku vecītim”, 
ko organizēja Latviešu valodas 
aģentūra. Klases stundā katrs 
skolēns skolotājai dziedāja savu 
Ziemassvētku dziesmu. Aktīvākie 
klases skolēni - Jānis Rakstiņš, 
Alise Terentjeva, Anastasija 
Bērziņa gatavoja apsveikumus 
zīmēšanas konkursam skolā, ko 
organizēja skolotāja Jana Kalēja.
 Apsveikumu konkursam darbus 
iesniedza arī Ksenija Gorkija, 
Līga Līviņa, Sofija Fedotova, 
Samanta Saulīte-Kļaviņa, Evelīna 
Bērziņa-Bondare, Lauris Kozuliņš, 
Dmitrijs Pavlovs, Raivis Borisans, 
Pēteris Baldiņš, Evelīna Grāve.
 Skolotājas Janas Kalējas mudi-

nāti, 3. klases skolēni piedalījās 
Latviešu valodas aģentūras 
rīkotajā konkursā “Dāvana Zie-
massvētku vecītim”. Zināms, ka 
latviešu valodu var mācīties, arī 
spēlējot spēles. Skolēniem vārdu 
režģī bija jāatrod vārdi, ko Zie-
massvētku vecītis vēlas saņemt 
dāvanā, jāuzraksta dzejolītis, ie-
saistot vienu vai vairākus vārdus 
no Ziemassvētku vecīša dāvanu 
saraksta. Klasē tika izveidota 
dzejoļu grāmatiņa “Dāvana Zie-
massvētku vecītim”. Vissirsnīgākā 
dzejoļa autors bija Jānis Irbe:
Ziemassvētku vecīti,
Dāvinu tev sniedziņu!
Lāčiem ziemas miedziņu,
Prieka pilnu sirsniņu!
 Par tradīciju ir kļuvusi skolas pa-
domē iesaistīto vecāku pateicība 
skolotājiem, šogad atzinību sa-
ņēma Jana Kalēja, Modra Svikle 
un Edīte Kļaviņa. Skolotāju vārdā 
paldies vecākiem par sagādāto 
pārsteigumu.
  Lepojamies ar 5.-9. klases 
skolēniem, kuri pret mācību 
darbu izturas atbildīgi un 
apzinīgi. Tikai teicamas sekmes ir 
Martai Bordānei, labas un 
teicamas: Katrīnai Bricei, 
Esmeraldai Jakovļevai, Karīnai 
Jakovļevai, Sintijai 
Kraujai, Arsēnijam Pavlovam, 
Klāvam Spirkam, Enijai Bordānei, 
Nikai Gorkijai, Rasai Stabingei, 
Tīnai Rudbāržai. 

Skolotāju Ivetas Boroduškas, 
Zitas Rudbāržas un Janas Kalējas 

stāstījumu pierakstīja un 
papildināja Sanita Bordāne

Alūksnes Kultūras 
centrs vēlas noskaidrot 
apmeklētāju viedokli
  Alūksnes Kultūras 
centrs veic aptauju, lai 
noskaidrotu apmeklētāju 
viedokļus un uzlabotu sniegto 
pakalpojumu kvalitāti. 
 Lūgums visiem Alūksnes Kultūras 
centra regulārajiem un ne tik 
regulārajiem apmeklētājiem 
aizpildīt anketu, apmeklējot saiti 
www.ej.uz/Aluksne2021 vai arī 
mobilā telefona kamerā (kura 
atbalsta QR koda funkcionalitāti) 
skenējot attēlā redzamo 
QR kodu.

Iesūti Valentīndienas 
sveicienu!
 Alūksnes Kultūras centrs 
aicina iesūtīt Valentīndienas 
sveicienus! 

 Ja vēlies, lai tavs sveiciens 
draudzenei, draugam vai jeb-
kuram tev tuvajam cilvēkam 
izskanētu īpašā Alūksnes Kultūras 
centra Facebook lapas tiešraidē 
14. februārī, sūti to (teksta 
formā) uz e-pastu sveiciens@
aluksne.lv. Sveicienus iespējams 
iesūtīt līdz 12. februārim (ieskai-
tot).
Jautājumu gadījumā aicinām 
sazināties pa tālruni 26590320, 
e-pastu sveiciens@aluksne.lv 

vai sūtot ziņu Alūksnes Kultūras 
centra Facebook lapai.

Būs romantisks 
pārsteigums

 Pašvaldība un Alūksnes Kultūras 
centrs sarūpējuši arī īpašu 
pārsteigumu - romantisku 
noskaņu Valentīndienai par godu 
pie Alūksnes Kultūras centra ēkas 
radīs trīs lielizmēra ledus sirdis, 
kas tumšajā diennakts laikā būs 
arī izgaismotas. Ledus skulptūras 
tapušās Ledusdizains.lv. Ledus 
sirdis šai vietā saglabāsies līdz 
pat pavasarim.

Pašvaldība sveic simtā 
un pirmā mazuļa ģimenes
 Alūksnes novada 
pašvaldībai ir brīvprātīga 
iniciatīva - tradīcija īpaši 
sumināt katra gada pirmo 
un simto Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēto jaundzimušo. 
Šajā īpašajā sveicienā 
pašvaldība sarūpē siltu 
sedziņu, sudraba 
karotīti ar veltījumu, 
kā arī ziedus.

 27. janvārī Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis un Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Inga Ozoliņa sveica pirmā 
2021. gadā dzimušā un 
Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētā jaundzimušā 
ģimeni - Līvu Duļbinsku un 
Agni Grigānu un viņu meitiņu 
Karolīnu.

 Savukārt aizvadītā gada 
17. decembrī pašvaldības 
pārstāvji sveica simtā 
2020. gadā Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētā 
jaundzimušā ģimeni - Adriju 
Harju un Andri Apsīti un viņu 
dēliņu Matīsu. 

 Lai jaunajiem vecākiem daudz 
mīlestības, spēka, veselības 
un pacietības, audzinot savus 
mazuļus!

Arturs Dukulis un Inga Ozoliņa sveic 2021. gada pirmo mazuli Karolīnu 
un viņas vecākus Līvu Duļbinsku un Agni Grigānu

Sanitas Spudiņas foto

Pašvaldības apsveikumu saņēmuši 2020. gada simtā mazuļa - Matīsa 
vecāki Adrija Harju un Andris Apsītis
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Vērš uzmanību 
interneta pārklājuma 
kvalitātei Strautiņos
 Alsviķu pagasta Strautiņu 
iedzīvotāji vērsuši Alūksnes 
novada pašvaldības 
uzmanību uz to, ka ciemā 
un tā apkārtnē ir vājš 
interneta pārklājums, 
kas traucē gan skolēnu 
attālinātām mācībām, gan 
citām iedzīvotāju ikdienas 
vajadzībām, pieļaujot, ka 
traucēklis, iespējams, ir 
netālu esošais Nacionālo 
bruņoto spēku poligons.

 Arī Alūksnes novada 
pašvaldības iestādes izjūt 
nepietiekamo interneta 
nodrošinājumu, tādēļ Strautiņu 
pamatskolai un tās pirmsskolas 
grupai, kur interneta pieslēgumu 
nodrošina Telia, pagājušā gada 
rudenī palielināts interneta 
ātrums. Savukārt pirms 
vairākiem gadiem, lai 
nodrošinātu labāku pārklājumu 
apkārtnē, uz skolas uzlikts LMT 
zonas pastiprinātājs, kas situāciju 
nedaudz uzlabojis.
 Minētās problēmas sakarā 
pašvaldība lūdza skaidrojumu 
gan no bruņotajiem spēkiem, 
gan mobilo sakaru 
pakalpojumu operatoriem. 
 Nacionālo bruņoto spēku 
Kājnieku skolas komandieris, 
pulkvežleitnants Raimonds 
Kublickis informē: “Vēršam 
uzmanību, ka ne NBS poli-
gons, ne tajā notiekošās 
aktivitātes neietekmē mobilo 
sakaru pārklājumu Strautiņu 
pagastā. Arī Kājnieku skola ir 
konstatējusi neapmierinošo 
mobilo sakaru signāla kvalitāti 
Strautiņu apkaimē. Tāpēc NBS 
no savas puses ir vērsusies pie 
ilggadējā  sadarbības partnera 
SIA “Latvijas mobilais telefons” ar 
lūgumu veikt pasākumus mobilā 
pārklājuma signāla kvalitātes 
uzlabošanu minētajā apkaimē.”
 LMT sabiedrisko attiecību daļas 
vadītājs Valdis Jalinskis skaidro, 
ka datu pārraides kvalitāti 
ietekmē signāla stiprums, ko 
katras mājsaimniecības rūteris 
vai cita iekārta saņem no bāzes 
stacijas, kā arī tīkla lietotāju 
skaits jeb tīkla kopējā noslodze.
 “Strautiņu ciems atrodas 
apmēram 6 km attālumā no 
tuvākās LMT mobilo sakaru 
bāzes stacijas Alsviķos, turklāt tas 
izvietots ieplakā. Tomēr visvairāk 
datu pārraides kvalitāti šajā vietā 
ietekmē būtiski pieaugusī tīkla 

noslodze. Jaunu bāzes staciju 
izbūve nav ātri realizējams 
projekts, it īpaši ņemot vērā, 
ka konkrētajā vietā apkārtnes 
reljefs sarežģī projekta izpildi 
– Strautiņi atrodas ieplakā, kas 
neveicina radioviļņu izplatīšanos 
plašā apvidū, tādēļ nepieciešami 
papildu risinājumi. Katrā ziņā 
esam ņēmuši vērā saņemto 
informāciju un ciema iedzīvotāju 
nepieciešamību pēc labāka 
pārklājuma, tādēļ bāzes stacijas 
torņa izbūvei tiks meklēta labākā 
iespējamā vieta. Diemžēl pie 
pieaugošas noslodzes tuvākajā 
laikā būtiskus uzlabojumus solīt 
nevarēsim”, - atbildē skaidro 
LMT pārstāvis.
 Arī “Tele2” pārstāvis Oskars 
Fīrmanis skaidro, ka sakaru 
kvalitātei nav saistības ar tuvumā 
esošo poligonu, bet to ietekmē 
reljefs – kalns, kas atrodas starp 
aptuveni 4,5 km attālumā esošo 
bāzes staciju un Strautiņu ciemu. 
 “Kā viens no šā brīža 
risinājumiem var būt āra rūtera 
iegāde un uzstādīšana, kas 
uzlabotu signālu konkrētajā 
mājoklī. Tas gan prasītu no 
mājsaimniecības papildu fi nanšu 
ieguldījumu. Šogad mums ir 
plānots uzstādīt 40 jaunas bāzes 
stacijas dažādos Latvijas 
novados, diemžēl Strautiņu 
ciema tuvumā šogad jauna 
bāzes stacija nav plānota. Taču 
mēs esam šo situāciju 
piefi ksējuši un noteikti to 
vērtēsim, kad lemsim par 
jaunu staciju uzstādīšanu”, 
- pašvaldību informē TELE2 
pārstāvis.
 Attiecībā uz iedzīvotāju bažām, 
ka Strautiņu pamatskolas ēku 
savām vajadzībām vēlas iegūt 
bruņotie spēki, Alūksnes 
novada pašvaldība var 
apliecināt, ka tās rīcībā nav 
šādu interesi apstiprinošas 
informācijas. Tieši pretēji, NBS 
Kājnieku skolas komandieris 
pulkvežleitnants 
R. Kublickis pašvaldību 
informējis, ka aizsardzības no-
zarei nav plānu, kas būtu saistīti 
ar Strautiņu skolas ēku. Bāzes 
attīstība plānota esošās bāzes 
“Meža Strautiņi” teritorijā, kur 
bruņoto spēku vajadzībām tiks 
pārbūvēta esošā infrastruktūra 
un izbūvēta jauna.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnē būs iespēja tūrisma 
informāciju iegūt interaktīvā stendā
 Pie Alūksnes Tūrisma 
informācijas centra uzstādīts 
jauns interaktīvs tūrisma 
informācijas stends, kas 
iegādāts Latvijas-Krievijas 
pārrobežu sadarbības pro-
grammas atbalstītā projektā 
“630 verstis pilnas sajūtām”.

 Pagaidām gan interesenti 
stendu vēl nevarēs izmantot, jo 
informatīvais saturs, kas tajā būs 
pieejams, pašlaik tiek gatavots.

 - Ar jaunā interaktīvā stenda 
palīdzību tūristi varēs piekļūt 
plašai informācijai par tūrisma 
piedāvājumu Alūksnes novadā. 
To varēs izmantot jebkurā 
nedēļas un diennakts laikā, līdz 
ar to pilsētas un novada viesi 
varēs brīvi, neatkarīgi no Tūrisma 
informācijas centra darba laika, 
saņemt interesējošo informāciju, 
- norāda Alūksnes Tūrisma 
informācijas centra vadītāja Iveta 
Veļķere.

 Stends iegādāts un uzstādīts 
Latvijas-Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014.-
2020. gadam projektā “630 
verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu 
verstis”/ “630 Versts Full of 
Feelings/Versts of Feelings”. 
Interaktīvajā stendā būs piee-
jama informācija par tūrisma 
maršrutu “Versts of Feelings” un 
tajā iekļautajiem apskates ob-
jektiem, kuros projekta ietvaros 
radīti jauni tūrisma piedāvājumi. 
Projektu vada Alūksnes novada 
pašvaldības projektu vadītāja 
Santa Supe.

 Minētā projekta mērķis 
ir uzlabot esošo tūrisma 
piedāvājumu un radīt jaunu 
maršrutu, kas savienos deviņus 
projektā iesaistītos tūrisma ob-
jektus, sniedzot apmeklētājiem 
dažādu sajūtu gammu, iespēju 
sajust, līdzdarboties, piedzīvot, 
izbaudīt un ieraudzīt unikālo 
pierobežas tūrisma piedāvājumu, 
vēstures, dabas un cilvēka 
mijiedarbību cauri gadsimtiem.

 Projektā piedalās Alūksnes 
novada pašvaldība, Latvijas Piļu 

un muižu asociācija kopā ar 
tās biedriem – Litenes muižu, 
Varakļānu muižas pili, Krāslavas 
muižu, Lūznavas muižu, Preiļu 
muižas pils kompleksu un parku 
un Arendoles muižu, kā arī 
Pavlovskas muzejs un Izborskas 
muzejrezervāts (Krievija).

 Par maršrutā iekļautajām vietām 
un objektiem, tūrisma pakal-
pojumu sniedzēju piedāvājumu 
vēstīs interaktīva karte, pie 
kuras arī būs iespējams piekļūt 
jaunajā stendā. Projektā 
iesaistītie partneri kopā ar SIA 
“Karšu izdevniecība “Jāņa Sēta” 
un “Overly” izstrādā maršruta 
mobilo lietotni, kas būs aprīkota 
ar īpašu papildinātās realitātes 
vizuālo tēlu – virtuālu stāstnieku, 
kas lietotāju informēs par sajūtu 
piedāvājumiem maršrutā. Tiek 
gatavots arī kopīgs informatīvs 
buklets un video, apkopojot 
tūrisma informāciju par sajūtu 
piedāvājumiem abpus robežai.

 Atgādinām, ka Alūksnē minētā 

projekta īstenošanas laikā pērn 
tika izveidots sajūtu tūrisma 
piedāvājums – gaisa trošu 
nobrauciens no Tempļakalna 
uz Pilssalu pār Alūksnes ezeru, 
Alūksnes Jaunajā pilī tiek atsegti 
un nostiprināti Fortepiano un 
Ērģeļu istabas sienu un gri-
estu gleznojumi un restaurēts 
19. gadsimta fl īģelis, kam 
pēc restaurācijas būs jauns 
skanējums.

Šī publikācija ir sagatavota ar 
Latvijas-Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014.-
2020. gadam fi nansiālu atbal-
stu. Par tās saturu pilnībā atbild 
Alūksnes novada pašvaldība un 
tā var neatspoguļot Programmas, 
Programmas dalībvalstu Latvi-
jas un Krievijas, kā arī Eiropas 
Savienības viedokli.
Programmas mājaslapa www.
latruscbc.eu

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Informē par karavīru 
mācībām novada teritorijā
 Alūksnes novada 
pašvaldība saņēmusi no 
Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem (NBS) un lūgumu 
informēt novada iedzīvotājus, 
ka laika posmā no 22. līdz 
26. februārim Alūksnes 
novadā notiks lauku kaujas 
un orientēšanās mācības 
ziema apstākļos. Tajās 
piedalīsies Sauszemes 
spēku mehanizētās kājnieku 
brigādes vienība. Mācības 
plānotas Austrumvidzemes 
reģiona Melnupes meža 
iecirkņa teritorijā, 

Apes novada Apes un 
Trapenes, Alūksnes novada 
Alsviķu, Zeltiņu un Ilzenes 
pagastos.

 Apmācību laikā tiks izman-
tota mācību munīcija un kaujas 
imitācijas līdzekļi, kas rada 
troksni, bet neapdraud cilvēku 
veselību un dzīvību, kā arī 
nerada kaitējumu īpašumam. BS 
aicina iedzīvotājus nesatraukties, 
redzot pārvietojamies karavīrus 
formas tērpos un ar ieročiem. 
Mācības ir saskaņotas ar AS 
“Latvijas valsts meži”.

Alūksnē, Torņa ielā 7, 
daudzdzīvokļu mājas pagrabā 
ilgstoši uzturējies mīlīgs 
runčuks. Tagad nogādāts “Astēs 
un Ūsās”.

Alsviķu pagastā vairākkārt 
redzēts  liela auguma 
suns - Alsviķos, Rezakā, arī 
Māriņkalnā. Šobrīd suns 
nogādāts “Astēs un Ūsās”. 
Lūdzam atsaukties, ja zināt, 
kam suns pieder.

Dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”

Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Martā varēs 
pieteikties 
līdzfi nansējumam
 No 1. līdz 31. martam Alūksnes 
novada pašvaldībā varēs ie-
sniegt projektu pieteikumus, 
lai pretendētu pašvaldības 
līdzfi nansējuma saņemšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai.
 Šo līdzfi nansējumu pašvaldība 
piešķir pēc saistošo noteikumu 
Nr.24/2014 “Par līdzfi nansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai” nosacījumiem. 
 Interesenti aicināti iepazīties ar 
saistošajiem noteikumiem 
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.
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Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas 
pasākumu organizatoriskais plāns 
2021.-2025. gadam

 Izdots saskaņā ar Augu 
aizsardzības likuma 18.1 panta 

sestās daļas pirmo punktu un 
Ministru kabineta 2008. gada 

14. jūlija noteikumu Nr. 559 
“Invazīvo augu sugas – Sosnovska 
latvāņa – izplatības ierobežošanas 

noteikumi” 12.punktu

1. Sosnovska latvāņa izplatības 
ierobežošanas pasākumu 
organizatoriskajā plānā 2021.-
2025.gadam (turpmāk – plāns) 
ietverts attiecīgajam periodam 
sastādīts darbības plāns Sos-
novska latvāņa (turpmāk – 
latvānis) izplatības ierobežošanas 
pasākumu organizēšanai un 
koordinēšanai, latvāņa izplatības 
ierobežošanas pasākumu 
veikšanas kalendārais grafiks, 
ierobežošanas metodes un 
saraksts ar latvāni invadēto 
zemes vienību kadastra 
apzīmējumiem.
2. Par plāna uzsākšanas gadu 
tiek noteikts 2021. gads.
3.  Par plāna izpildes uzraudzību 
pašvaldības kompetentās 
institūcijas:
3.1.  Alūksnes pilsētā – Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūra 
“SPODRA”;
3.2.  Alūksnes novada pagastos – 
attiecīgā pagasta pārvalde.
4. Alūksnes novada pašvaldība 
(turpmāk – pašvaldība) 
pašvaldības mājaslapā 
www.aluksne.lv un pašvaldības 
izdevumā “Alūksnes Novada 
Vēstis” publicē plānu, informāciju 
par latvāņu ierobežošanas 
pakalpojumu sniedzējiem.
5. 3. punktā norādītās 
institūcijas, katru gadu līdz 
1. aprīlim informē personas, 
ja tās nav iesniegušas Ministru 
kabineta 2008. gada 14. jūlija 
noteikumu Nr. 559 “Invazīvo 
augu sugas – Sosnovska latvāņa 
– izplatības ierobežošanas notei-
kumi” (turpmāk – Noteikumi) 
3. vai 7. punktā minēto 

informāciju vai nav veikušas 
latvāņa ierobežošanas 
pasākumus: 
 5.1. par personu pienākumu 
veikt latvāņa izplatības 
ierobežošanas pasākumus 
atbilstoši plāna kalendārajam 
grafikam un ierobežošanas 
metodēm (pielikumā);
 5.2. par pašvaldības plānotajiem 
latvāņa ierobežošanas 
pasākumiem tām piederošajā ar 
latvāni invadētajā zemes vienībā;
 5.3. par personas pienākumu 
segt pašvaldības izdevumus, 
kas saistīti ar latvāņa izplatības 
ierobežošanas pasākumiem, ja 
pašvaldība tos veiks personai 
piederošajā ar latvāni invadētajā 
zemes vienībā;
 5.4. par ar latvāņa izplatības 
ierobežošanas pasākumu 
neveikšanu normatīvajos aktos 
noteikto administratīvo atbildību;
 5.5. par izdevumu piedzīšanas 
kārtību, ja noteiktajā termiņā 
netiks segti 5.3. apakšpunktā 
minētie izdevumi. 
6. Pašvaldība oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis” publicē 
lēmumu par latvāņa izplatības 
ierobežošanas pasākumu 
uzsākšanu, norādot konkrētas 
teritorijas, kurās latvāņu izplatība 
tiks ierobežota un pasākumu 
veikšanas laiku.
7. Latvāņu izplatības 
ierobežošanas pasākumi 
veicami saskaņā ar kalendāro 
grafiku un atbilstoši izvēlētajai 
ierobežošanas metodei:
7.1. Mehāniskā ierobežošana 
(M);
7.2. Ķīmiskā ierobežošana (C);
7.3. Bioloģiskā ierobežošana (B);
7.4. Kombinetā jeb Integrētā 
ierobežošana (K).
8. Par latvāņu izplatības 
ierobežošanas pasākumu 
veikšanu ir atbildīgs ar latvāni 
invadētās zemes īpašnieks vai 
tiesiskais valdītājs.
9. Katru gadu no 1. maija 

līdz latvāņu veģetācijas sezo-
nas beigām, tiek organizēts 
latvāņu izplatības ierobežošanas 
pasākumu veikšanas monitor-
ings. Ja tiek konstatēts latvāņa 
augs ar izveidojušos zied-
kopu, tiek uzskatīts, ka latvāņa 
ierobežošanas pasākumi nav 
veikti. 
10.  Pašvaldības latvāņu 
izplatības ierobežošanas 
ekspertu grupa līdz kārtējā 
gada 15. janvārim veic moni-
toringa rezultātā iegūtās 
informācijas analīzi (nosakot 
ar latvāni invadēto platību 
samazinājumu vai palielinājumu, 
izvērtējot, vai pielietotās latvāņa 
ierobežošanas metodes bijušas 
efektīvas, kā arī definējot 
galvenās plānā nepieciešamās 
izmaiņas), pārskata plānu un 
nepieciešamības gadījumā 
precizē to.
11. Pašvaldība paziņojumu 
par izmaiņām plānā publicē 
pašvaldības mājaslapā 
www.aluksne.lv, pašvaldības 
izdevumā “Alūksnes Novada 
Vēstis” un oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis”.  
12. Latvāņa izplatības 
ierobežošanas pasākumi veicami 
ievērojot Noteikumu 3. nodaļā 
noteiktās darba aizsardzības 
prasības.
13. Ja pēc 2025. gada Alūksnes 
novada teritorijā vēl tiek 
konstatētas ar latvāni invadētās 
teritorijas, plāns tiek pagarināts.
14. Pašvaldība, kopš brīža, 
kad sarakstā iekļautajā zemes 
vienībā vairs netiek konstatēts 
latvānis, veic tās apsekošanu 
vēl turpmākos 5 gadus, lai 
pārliecinātos, ka tajā latvānis 
iznīcināts pilnībā.

Ar plāna pielikumu aicinām 
iepazīties Alūksnes novada 
pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti.

Apstiprināts 
latvāņu izplatības 
ierobežošanas plāns
  Alūksnes novada dome 
28. janvāra sēdē apstiprināja 
Sosnovska latvāņa izplatības 
ierobežošanas pasākumu 
organizatorisko plānu 
2021.-2025. gadam Alūksnes 
novadā. 

 Plānā ietverts attiecīgajam 
periodam sastādīts darbības 
plāns Sosnovska latvāņa 
izplatības ierobežošanas 
pasākumu organizēšanai un 
koordinēšanai, invazīvā auga 
ierobežošanas pasākumu 
veikšanas kalendārais grafiks, 
ierobežošanas metodes un 
saraksts ar latvāni invadēto 
zemes vienību kadastra 
apzīmējumiem.

 Plāns stāsies spēkā 2021. gada 
1. aprīlī. Tā izpildes uzraudzībai 
ir deleģētas pašvaldības 
kompetentās institūcijas Alūksnes 
pilsētas teritorijā - Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūra 
“SPODRA”, pagastos – attiecīgā 
pagasta pārvalde.

 Vienlaikus uzsvērts, ka katrai 
personai, kuras īpašumā vai 
tiesiskajā valdījumā atrodas 
ar latvāni invadēta terito-
rija, ir pienākums veikt latvāņa 
izplatības ierobežošanas 
pasākumus atbilstoši plāna 
kalendārajam grafikam un 
ierobežošanas metodēm. Plāns 
arī paredz, ka katru gadu no 
1. maija līdz latvāņu veģetācijas 
sezonas beigām, pašvaldības 
kompetentās institūcijās veiks 
latvāņu izplatības ierobežošanas 
pasākumu monitoringu, kura 
rezultāti tiks analizēti, vajadzības 

gadījumā precizējot 
plānu.
 Sosnovska latvānis (Hera-
cleum sosnowskyi) ir viena 
no invazīvajām sugām, kura 
rada nozīmīgu bioloģisku 
piesārņojumu. Latvānis Latvijā 
ievests 1948. gadā kā lopbarības 
kultūraugs. Astoņdesmito 
gadu beigās un deviņdesmito 
gadu sākumā, mainoties 
lauku apsaimniekošanas 
politikai, tā izplatība Latvijā 
kļuva nekontrolējama, latvānis 
aktīvi pārgājis savvaļā, kļūstot 
gan par nevēlamu un agresīvu 
nezāli, gan degradējot Latvijas 
tradicionālo ainavu un bioloģisko 
daudzveidību, gan apdraud 
mūsu veselību.

 Valsts augu aizsardzības 
dienests veic invazīvās augu 
sugas izplatības noteikšanu 
Latvijas teritorijā. Valstī ir 
uzmērīti 10 801 ha ar latvāni 
invadēto teritoriju (līdz 
21.03.2016. uzmērītie un 
apstrādātie dati). Alūksnes 
novadā šobrīd ar latvāni invadētā 
platība sasniegusi 269,89 ha, 
no kurām 252,33 ha atrodas 
privātīpašumos un 17,56 ha 
pašvaldības teritorijās 
(2020. gada dati). Blīvākās 
un lielākās latvāņa invadētās 
platības sastopamas Alsviķu, 
Ziemera un Pededzes pagas-
tos, toties Ilzenes, Jaunannas, 
Kalncempju, Liepnas pagastos 
latvāņa audzes nav konstatētas.

Anda Klints,
Alūksnes novada pašvaldības 

ainavu arhitekte

 Vecākiem ir iespēja 
pieteikties valsts 
nodrošinātajam slimības 
palīdzības pabalstam bērna 
pieskatīšanai, ja ar Covid–19 
infekciju saistīto apstākļu 
dēļ bērns nedrīkst apmeklēt 
pirmsskolas izglītības iestādi 
vai, ja mācības vispārējās 
izglītības programmā 
notiek attālināti. Pabalstu 
var saņemt viens no bērna 
vecākiem vai aizbildnis, 
adoptētājs, audžuvecāks, 
kurš ir darba ņēmējs vai 
pašnodarbinātais, bet nevar 
strādāt attālināti.

 Lai saņemtu pabalstu, Valsts 
sociālās apdrošināšanas 
aģentūrā (VSAA) jāiesniedz 
iesniegums, kura veidlapu var 
atrast www.vsaa.gov.lv, un:
• darba devēja apliecinājums, 
kurā norādīts, ka persona 
bērna (vecumā līdz 10 gadiem) 
pieskatīšanas dēļ nevar strādāt 
noteiktu laika periodu (norādot 
periodu, no kura līdz kuram 
datumam darbinieks nestrādās) 
un nav iespējams darbu veikt 
attālināti. Pašnodarbinātajam 
pašam jāapliecina, ka viņš nevar 

strādāt attālināti, vai nu 
brīvā formā vai, to atzīmējot 
VSAA iesnieguma veidlapā;
• izglītības iestādes izziņa par 
bērna pirmsskolas izglītības 
iestādes grupas vai izglītības 
iestādes atrašanos karantīnā, 
kurā norādīts karantīnas
vai attālināto mācību 
sākuma datums.

 Iesniegumu VSAA visērtāk 
iesniegt portālā Latvija.lv, 
izvēloties e-pakalpojumu 
“Iesniegums iestādei”, 
pievienojot aizpildītu veidlapu 
“Iesniegums slimības palīdzības 
pabalsta saņemšanai”, vai 
rakstot iesniegumu brīvā 
formā. 

 Iesniegumam jāpievieno 
skenētas izziņas. Iesniegumu 
kopā ar izziņām var arī nosūtīt 
pa pastu, adresējot VSAA 
nodaļai, vai atstāt klientu 
apkalpošanas centrā 
izvietotajās pasta kastītēs 
darba laikā no plkst. 8.30 līdz 
17.00. VSAA Alūksnes klientu 
apkalpošanas centra 
tālrunis jautājumu gadījumā 
64307087.

Slimības palīdzības 
pabalsts

 Līdz 6. aprīlim pagarināts 
termiņš, kurā iedzīvotāji, 
kuriem ir saslimšanas 
simptomi, var pieteikties 
Covid-19 testam bez ārsta 
nosūtījuma.

 Ja ir parādījušies slimības 
simptomi (akūtas elpceļu in-
fekcijas pazīmes, paaugstināta 
temperatūra, ožas traucējumi, 
garšas izjūtas zudums u.c.), 
testu var veikt arī bez ārsta 
nosūtījuma, iepriekš piesakoties. 

 Cilvēki, kuri atgriezušies Latvijā 
no Apvienotās Karalistes vai 
Dienvidāfrikas Republikas, 
testu var veikt arī tad, ja nav 
saslimšanas simptomu. 
 Vienlaikus nosūtījumu uz 
Covid-19 analīzēm 
pacientam izsniedz arī ģimenes 
vai ārstējošais ārsts. 

 Covid-19 testu var veikt tikai ar 
iepriekšēju pierakstu. Covid-19 
analīžu nodošanai var pieteikties, 
zvanot:

• Tālrunis centralizētam 
pierakstam Covid-19 analīžu 
veikšanai - 8303
• Centrālā laboratorija – 
8330
•  E. Gulbja laboratorija – 
67801112
• MFD Laboratorija – 66164606
• NMS Laboratorija – 67144015
• Valsts zinātniskais institūts 
"BIOR" – 28369560

Informācija no 
www.covid19.gov.lv

Ar simptomiem Covid-19 analīzes bez 
nosūtījuma var nodot līdz 6. aprīlim

Jāsakārto pastkastītes
 Aicinām novada iedzīvotājus 
parūpēties par savām 
pastkastītēm, lai to 
izvietojums un noformējums 
būtu atbilstošs Pasta 
likuma un Ministru kabineta 
noteikumu Nr.463 
“Noteikumi par pasta 
pakalpojumu sniegšanas 
vietu, pasta tīkla piekļuves 
punktu, pastkastīšu punktu 
un pastkastīšu ierīkošanu, 
izvietošanu un noformēšanu, 
kā arī pārrobežu pasta 
sūtījumu apstrādes 

vietu ierīkošanu” 
prasībām.

 Par pastkastu uzstādīšanu un 
labošanu ir atbildīgi paši to 
lietotāji. Ja pastkastītes pie 
īpašuma nav, tad sūtījumu nevar 
piegādāt. Tāpat grūtības past-
niekiem sagādā bojātas, grūti 
pieejamas un neidentificējamas 
(bez adreses) pastkastītes. 
Pastkastītēm jābūt novietotām tā, 
lai pastnieks tām var piekļūt, ar 
norādītu dzīvokļa numuru, ielas 
nosaukumu un mājas numuru 

vai mājas nosaukumu.
 Īpaši aicinām iedzīvotājus, 
kuri pastāvīgi, tātad ikdienā 
visa gada garumā, dzīvo savos 
īpašumos dārzkopības sabiedrību 
“Pullans”, “Sīļi” un “Kalna-
druvas” teritorijās, izvietot pie 
saviem īpašumiem pastkastītes 
ar norādītu adresi, ja vēlaties 
saņemt “Alūksnes Novada 
Vēstis”.
 Informācija par “Alūksnes 
Novada Vēstu” saņemšanu pa 
tālruni 26646749.
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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.

Pašvaldības 
aģentūra “ALJA”

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

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

Alūksnes novada 
bāriņtiesa

Attālināti 
Pēc iepriekšēja pieraksta klātienē

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

Alūksnes novada 
Sociālo lietu 
pārvalde

Attālināti 
Pēc iepriekšēja pieraksta klātienē

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

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

Kur vērsties pēc palīdzības, ja 
vajag atvest pārtiku vai zāles
• Pie līdzcilvēkiem
Ja esat saslimis vai atzīts par 
kontaktpersonu kādam ar 
Covid-19 slimniekam, 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 iespējām.

• Mājas aprūpes pakalpojums
Informējam, ka pie Alūksnes 
novada 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

Alūksnes novada Valsts un 
pašvaldības vienotais Klientu 
apkalpošanas centrs
Tālruņi: 64381496 vai 
66954904, e-pasts: 
aluksne@pakalpojumucentri.lv

Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvalde
Tālruņi: 64335008, 25771189, 
26357597 (sociālās palīdzības 
nodaļa); 64335010 (sociālās 
palīdzības nodaļas vadītāja), 
29419468, 64335006 (sociālās 
aprūpes nodaļas vadītāja), 
e-pasts: slp@aluksne.lv.

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 Pode-
grade, 29478789

Kalncempju pagasta pārvalde
Vadītāja Iveta Baltā-Vanaga, 
26447102; 
iveta.balta-vanaga@aluksne.lv, 
kalncempji@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Nellija 
Rezgoriņa, 29269701

Liepnas pagasta pārvalde
Vadītāja Ilze Paia, 29147011; 
ilze.paia@aluksne.lv, 
liepna@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Benita 
Štrausa, 29269572

Malienas pagasta pārvalde
Vadītāja Svetlana 
Prenka-Mihailova, 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.

Ārkārtējo situāciju pagarina līdz 6. aprīlim
 Ministru kabinets 
5. februārī pieņēma lēmumu 
par ārkārtējās situācijas 
pagarināšanu līdz 6. aprīlim.

 No 8. februāra ir spēkā 
izmaiņas attiecībā uz izglītību, 
tirdzniecību un ceļošanu.

Izglītības jomā

 Klātienes konsultācijas piee-
jamas visiem skolēniem, kam 
pastāv mācību pārtraukšanas 
risks, kā arī 12. klašu skolēniem 
un profesionālo skolu 
audzēkņiem, kam jākārto valsts 
pārbaudījumi.

Stingras prasības 
drošākai tirdzniecībai

 Veikalos un tirgus paviljonos 
jānodrošina 25 m2 platība 
1 apmeklētājam un jāizvieto 

informācija par maksimālo 
apmeklētāju skaitu.
 Apmeklētāji veikalā drīkst doties 
pa vienam, izņemot cilvēkus, 
kam ir nepieciešama asistenta 
palīdzība un bērnus līdz 
12 gadu vecumam kopā ar 
vienu pilngadīgu personu.

Izmaiņas 
mazumtirdzniecībai 
klātienē

 Klātienē veikalos, kuros vismaz 
70% no sortimenta ir pārtikas 
preces, drīkst tirgot visu preču 
sortimentu. Veikalos, kuros 
vismaz 70% no sortimenta ir 
higiēnas preces, drīkst klātienē 
pārdot visas pārējās preces. Arī 
grāmatnīcās drīkst pārdot visu 
preču sortimentu.
 Darbu līdzšinējā ārkārtējās 
situācijas regulējuma ietva-
ros turpina aptiekas, optikas 

preču veikali, degvielas uzpil-
des stacijas. Citās tirdzniecības 
vietās joprojām drīkst pārdot 
pārtikas, higiēnas, pirmās 
nepieciešamības saimniecības 
preces, mobilo telefonu 
priekšapmaksas kartes, tabakas 
izstrādājumus, dzīvnieku barību 
un preces, sabiedriskā transporta 
biļetes, mutes un deguna aizse-
gus un individuālos aizsardzības 
līdzekļus, kā arī mājražotāju 
lauksaimniecības produkciju un 
ziedus.
 No 8. februāra klātienē 
iegādāties drīkst elektropreču 
vadus, pagarinātājus, lādētājus, 
līdzekļus kaitēkļu iznīcināšanai, 
kā arī stādus, dēstus, sīpolus, 
gumus un sēklas, substrātus 
un daļu materiālu augsnes 
ielabošanai. 

Informācija no 
www. https://covid19.gov.lv/

Kontaktinformācija pagastu iedzīvotājiem

 Aicinām iedzīvotājus 
sekot līdzi visai aktuālajai 
informācijai par Covid-19 
īpaši izveidotajā interneta 
vietnē www.covid19.gov.lv. 
Nepieciešamības gadījumā 
var zvanīt uz diennakts 
bezmaksas informatīvo 
tālruni 8345. 

Psihoemocionāla atbalsta 
saņemšanas iespējas

• Krīžu un konsultāciju 
centrs “Skalbes”
Diennakts krīzes tālruņi - 
67222922 (LMT), 27722292 
(Bite) - emocionālais un 
psiholoģiskais atbalsts.
Atbalsta tālrunis noziegumos 
cietušajiem 116006, darba laiks 
katru dienu 12:00-22:00.

• Uzklausīšanas un garīgā 
atbalsta tālrunis “Emausas 
līnija”, kura darbību koordinē 
Latvijas konsekrētās personas. 
Zvanu centra darba laiks: 9.00 
līdz 21.00; tālr. 28495847.

• Pusaudžu resursu centrs
Konsultē 10-18 gadu vecuma 
pusaudžus un viņu ģimenes 
locekļus. Kontaktinformācija un 
pieteikšanās formas konsultāciju 
saņemšanai: www.pusaudzim.lv/
nepieciesams-atbalsts

• Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcija
Bērnu un pusaudžu uzticības 
tālruņa piedāvāto palīdzību ir 
iespējams saņemt 4 veidos:
1. Zvanot uz bezmaksas tālruni 
116111 jebkurā diennakts laikā;
2. Rakstot uz e-pasta adresi 
uzticibaspasts116111@bti.gov.lv;
3. Rakstot čatā darbadienās 
12:00-20:00;
4. Izmantojot bezmaksas lietotni 
“Uzticības tālrunis”.
Ja nepieciešams atbalsts 
bērna uzvedības problēmu 
pārvarēšanā, VBTAI Konsultatīvās 
nodaļas speciālistu konsultācijas 
var saņemt, zvanot uz tālruņa 
numuru 67359129.

Kur iegūt aktuālu 
informāciju par Covid-19




