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Alūksnes Novada Vēstis
Aicina uz 
Attīstības 
programmas 
uzņēmēj-
darbības 
grupas tikšanos
 Saistībā ar Attīstības 
programmas 2021.-
2027. gadam izstrādi, 
Alūksnes novada pašvaldība 
aicina 19. maijā plkst. 
14.00 uz uzņēmējdarbības 
attīstības tematiskās 
darba grupas tikšanos 
tiešsaistē ZOOM 
platformā. Pieteikšanās pie 
uzņēmējdarbības 
atbalsta speciālista, zvanot 
uz 25425222 vai rakstot uz 
mara.saldabola@aluksne.lv.

Izsludina 
atkārtotu 
pieteikumu 
iesniegšanu 
pašvaldības 
līdzfinansējuma 
saņemšanai 
daudzdzīvokļu 
māju pagalmu 
labiekārtošanai
 Alūksnes novada 
pašvaldība izsludina atkārtotu 
pieteikumu iesniegšanas 
termiņu pašvaldības 
līdzfinansējuma saņemšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai. Pieteikumus 
varēs iesniegt no 26. aprīļa 
līdz 14. maijam. 

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

 Ar minētajiem saistošajiem 
noteikumiem lūdzam plašāk 
iepazīties Alūksnes novada 
pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/
Saistošie noteikumi. Aicinām 
pirms pieteikumu iesniegšanas 
pašvaldībā konsultēties 
par nepieciešamo 
dokumentu sagatavošanu 
pie Alūksnes novada 
pašvaldības Īpašumu nodaļas 
vadītāja Ingus Berkuļa, 
e-pasts: 
ingus.berkulis@aluksne.lv, 
tālrunis 28686707.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Izrādi malēnieša viesmīlību – 
piesakies Māju kafejnīcu dienai
 Alūksnes novada bagātība 
ir tā neatkārtojami skaistā 
daba un darbīgie ļaudis 
– malēnieši. Akcentējot 
aizsargājamo ainavu apvidus 
“Veclaicene” dabas unikālās 
vērtības, malēniešu čaklumu 
un kultūras daudzveidību, kā 
arī turpinot pilnveidot ainavu 
apvidu kā Eiropas izcilāko 
tūrisma galamērķi labjūtes 
un veselības tūrismā, tiek 
organizēts mūsu pusē nebijis 
pasākums - Māju kafejnīcu 
diena. Novērtējot apvidus 
dabas vērtības, kafejnīcu 
diena tiks rīkots pēc 
videi draudzīga pasākuma 
organizēšanas principiem. 

 Lai iepazīstinātu viesus ar 
apvidum raksturīgo, kultūras 
tradīcijām un piedāvātu lielisku 
garšas pieredzi, Alūksnes Tūrisma 
informācijas centrs aicina 
aizsargājamo ainavu apvidus 
“Veclaicene” (Alūksnes novada 
Jaunlaicenes, Veclaicenes un 
Ziemera pagastu) ģimenes, saim-
nieces, mājražotājus, arī esošos 
uzņēmējus un citus radošos, 
aktīvos iedzīvotājus pieteikties 
Māju kafejnīcu dienai 
28. augustā.

Turpinājums 6. lappusē

"Turam malēniešu kanti kopā!" - saka Alūksnes Tūrisma informācijas centrs un aicina pieteikties līdz 
14. maijam Māju kafejnīcu dienai

Pašvaldība iesniegs pieteikumus Izglītības 
un sporta centra projekta finanšu piesaistei
 29. aprīļa sēdē Alūksnes 
novada domes deputāti 
pieņēma lēmumu atbalstīt 
projekta “Izglītības un sporta 
centra izveide Alūksnes 
pilsētā” īstenošanas pietei-
kumu iesniegšanu Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā (VARAM) 
un Izglītības un zinātnes 
ministrijā (IZM), pretendējot 
uz iespēju saņemt valsts 
budžeta finansējumu un 
aizdevumu šī objekta 
būvniecībai.

 Šis ir augstas gatavības projekts, 
kam ir izstrādāta nepieciešamā 
tehniskā dokumentācija, veikts 
būvdarbu iepirkums un ir spēkā 
esošs līgums ar darbu veicēju.
 Projekta indikatīvās kopējās 
izmaksas ir 10 131 938 EUR, 
kas ietver sevī būvniecību, 
autoruzraudzību un arī 
būvuzraudzību. Uz nepieciešamo 
summu pilnā apmērā nevar 
pretendēt ne vienas, ne otras 
ministrijas piedāvātajās finanšu 
piesaistes programmās, tādēļ 
izvēlēta kombinēta pieeja, ar 
daļu summas startējot VARAM un 
daļu – IZM programmā.
 Līdz ar to Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā 
pieteiktā projekta summa ir 
3 529 412 EUR, no kā 
maksimālais iespējamais valsts 
budžeta līdzfinansējums ir 
3 000 000 EUR un pašvaldības 

līdzfinansējums nodrošināms 
15% apmērā jeb 529 412 EUR.
 Savukārt Izglītības un zinātnes 
ministrijā pieteiktā projekta 
summa ir 6 583 529 EUR, no 
kā Valsts kases aizņēmums 
prognozējams 
5 925 176 EUR apmērā, bet 
pašvaldības līdzfinansējums ir 
10% jeb 658 353 EUR.
 Būves nodošanai ekspluatācijā 
pašvaldība nodrošinās 
18 997 EUR finansējumu.
 Kā domes sēdē informēja 
pašvaldības Plānošanas un 
attīstības nodaļas vadītāja 
Arita Prižavoite, aprīlī Minis-

tru kabinetā apstiprināti jauni 
noteikumi – vieni, kas ir saistīti 
ar augstas gatavības pašvaldību 
investīciju projektiem, un otri – 
par izglītības iestāžu projektiem 
un valsts budžeta aizņēmumiem.
 VARAM noteikumi par augstas 
gatavības investīciju projektiem 
paredz, ka maksimālā no valsts 
budžeta saņemamā finansējuma 
jeb granta summa pašvaldības 
projektam ir 3 miljoni eiro ar 
nosacījumu, ka puse summas 
izlietojama jau 
2021. gadā un projektam 
jāparedz 15% pašvaldības 
budžeta līdzfinansējums.

 Savukārt IZM noteikumi 
par izglītības iestāžu pro-
jektu finansēšanu paredz šos 
investīciju projektus iesniegt 
valsts budžeta aizņēmuma 
ņemšanai. Šai gadījumā 
ir noteikts, ka pašvaldības 
līdzfinansējums jānodrošina 
10% apmērā no summas.
 Projekta pieteikumu atbalsta 
gadījumā minētās pašvaldības 
līdzfinansējuma summas 
nodrošinās no pašvaldības 
2021. un 2022. gada budžeta 
līdzekļiem.

Turpinājums 3. lappusē

Izglītības un sporta centra vizualizācija
Autors: SIA "Vizualizāciju darbnīca"
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 29. aprīļa sēdē
 Alūksnes novada domes sēdē 
29. aprīlī piedalījās 12 deputāti 
un izskatīja 45 darba kārtības 
jautājumus.

 Dome nolēma:

 - atzīt par spēku zaudēju-
šu Alūksnes novada domes 
17.09.2009. lēmumu Nr. 178 
“Par Alūksnes novada pašvaldības 
īpašuma – apbūvēta zemesgabala 
“Isakavā”, Jaunalūksnes pagastā, 
Alūksnes novadā, uz kura atrodas 
[personas vārds, uzvārds] piede-
rošas būves (ēkas), sagatavošanu 
atsavināšanai”;

 - atzīt par spēku zaudēju-
šu Alūksnes novada domes 
17.09.2009. lēmumu Nr. 179 “Par 
Alūksnes novada pašvaldības īpa-
šuma – neapbūvēta zemesgabala 
“Isakavā”, Jaunalūksnes pagastā, 
Alūksnes novadā ar kadastra Nr. 
3656 005 0062, sagatavošanu 
atsavināšanai”;

 - nodot atsavināšanai nekusta-
mā īpašuma “Voguriņš”, Zeltiņu 
pagastā, sastāvā esošu neapbūvē-
tu zemes vienību 2,11 ha platībā, 
pārdodot par brīvu cenu bijušajam 
zemes lietotājam. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un atsavināša-
nu veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - nodot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldības īpašumu – 
neapbūvētu zemes starpgabalu 
“Mežvidi”, Jaunlaicenes pagastā, 
kas sastāv no zemesgabala 
9,4 ha platībā, pārdodot atklātā 
izsolē noteiktam personu lokam 
pievienošanai pierobežas īpa-
šumam. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
pašvaldības Īpašumu atsavināša-
nas komisijai;

 - nodot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldības īpašumu – 
neapbūvētu zemes starpgabalu 
“Salas”, Jaunlaicenes pagastā, kas 
sastāv no zemesgabala 
0,0795 ha platībā, pārdodot 
atklātā izsolē noteiktam personu 
lokam pievienošanai pierobežas 
īpašumam. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
pašvaldības Īpašumu atsavināša-
nas komisijai. Uz minēto starpga-
balu var pretendēt četri īpašnieki, 
kuru īpašumi pieguļ konkrētajam 
zemesgabalam;

 - atsavināt Alūksnes novada paš-
valdībai piederošu kustamo mantu 
- cirsmas īpašumā “Medņukalni”, 
Zeltiņu pagastā, atsavinot vienā iz-
soles paketē ar kopējo pārdodamo 
koku  apjomu 2124,17 m³:
• cirsmu galveno cirti – kailcir-
ti - platība 0,19 ha, 1. kvartāla 
nogabalā Nr. 14;
• cirsmu galveno cirti – kailcir-
ti - platība 0,76 ha, 2. kvartāla 
nogabalā Nr. 13 un 4. kvartāla 
nogabalā Nr. 45;
• cirsmu galveno cirti – 
kailcirti - platība 0,79 ha, 
3. kvartāla nogabalā Nr. 26;
• cirsmu galveno cirti – kailcir-
ti - platība 1,35 ha, 3. kvartāla 
nogabalā Nr. 28;
• cirsmu galveno cirti – kailcir-
ti - platība 4,16 ha, 4. kvartāla 
nogabalos Nr. 35 un Nr. 40;
• cirsmu - kopšanas cirti - platība 
4,38 ha, 4. kvartāla nogabalā 
Nr. 41.
Uzdot pašvaldības Īpašumu atsavi-
nāšanas komisijai organizēt atsavi-
nāmās kustamās mantas - cirsmu 

paketes novērtēšanu, izstrādāt 
izsoles noteikumus un rīkot izsoli;

 - atsavināt Alūksnes novada 
pašvaldībai piederošu kustamo 
mantu – cirsmu galveno cirti – kail-
cirti (platība 3,46 ha, 1. kvartā-
la nogabalos Nr.4, Nr.5, Nr.6, 
pārdodamais koku apjoms cirsmā 
986,64 m³) īpašumā “Jaunzelt-
kalni”, Zeltiņu pagastā, pārdodot 
to izsolē. Uzdot Alūksnes novada 
pašvaldības Īpašumu atsavināša-
nas komisijai organizēt atsavinā-
mās kustamās mantas - cirsmas 
novērtēšanu, izstrādāt izsoles 
noteikumus un rīkot izsoli;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 10/2021 “Grozījums Alūksnes 
novada domes 2013. gada 
24. oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr. 31/2013 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūras 
“ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem 
un to cenrādi”. Saistošie noteikumi 
papildināti ar jaunu pakalpojumu 
– īslaicīga piestātnes noma Pilssa-
lā. Jauno pakalpojumu piedāvās, 
izvērtējot atpūtnieku pieprasīju-
mu pēc pieejamām piestātnēm 
īslaicīgai ūdens transportlīdzekļu 
novietošanai un, ņemot vērā to, ka 
ne visas piestātnes pie aģentūras 
“ALJA” ēkas ir nodotas ilglaicīgai 
nomai;

 - izskatot Alūksnes novada bā-
riņtiesas locekles Līnas Bušujevas 
iesniegumu, atbrīvot viņu 
2021. gada 30. aprīlī no bāriņtie-
sas locekļa amata;

 - par Alūksnes novada bāriņtiesas 
locekli no 2021. gada 5. maija 
uz pieciem gadiem ievēlēt Aivitu 
Ezeriņu. Vakantajam bāriņtiesas 
locekļa amatam bija pieteikušies 
divi pretendenti un apstiprināšanai 
amatā virzīts pretendents ar aug-
stāko iegūto punktu skaitu;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes no-
vada domes 2018. gada 22. marta 
lēmumā Nr. 90 “Par Alūksnes no-
vada Sociālā dienesta un Sociālās 
aprūpes centra “Alūksne” reorga-
nizāciju, izveidojot jaunu iestādi”. 
Grozījumi saistīti ar Sociālo lietu 
pārvaldes atrašanās vietas adreses 
maiņu uz jaunajām telpām Uzva-
ras ielā 1, Alūksnē;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldes 
nolikumā: izteikt 2. punktu šādā 
redakcijā: “2. Pārvaldes adrese: 
Uzvaras iela 1, Alūksne, Alūksnes 
novads, LV-4301.”, izslēgt 15.4.2. 
punktu, 20. punktā izslēgt 20.1. 
punktu, 20.2. punktu un 20.3. 
punktu, papildināt ar 20.8. punktu 
šādā redakcijā: “20.8. nekustamā 
īpašuma “Pūcīte”, Mārkalnes pa-
gastā, Alūksnes novadā, kadastra 
apzīmējums 3676 005 0083 001, 
telpu grupa Nr. 3676 005 0083 
001 002 (ēkas kadastrālās uz-
mērīšanas lieta būvei ar kadastra 
apzīmējumu Nr. 3676 005 0083 
001).”;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada domes 2010. gada 
22. aprīļa lēmumā Nr. 240 “Par 
dienas aprūpes centra “Saules 
stars” personām ar garīga rakstura 
traucējumiem izveidošanu un 
uzturēšanu”, aizstājot lēmuma 
1. punktā vārdus un skaitļus “Jāņ-
kalna iela 18, Alūksnē, Alūksnes 
novadā nodrošinot Dienas centru 
ar šādām telpām: telpa nodar-
bībām, kabinets sociālā darba 
speciālistiem, virtuve, ēdamzāle 

un sanitārās telpas” ar vārdiem 
un skaitļiem: “Uzvaras ielā 1, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-
4301.”;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 11/2021 “Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2019. gada 
26. septembra saistošajos notei-
kumos Nr. 13/2019 “Par materiālo 
atbalstu bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem un 
audžuģimenēm””. No 2021. gada 
1. janvāra palielināts valstī noteik-
tais sociālais atbalsts bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem pēc pilngadības sasnieg-
šanas, tādēļ nepieciešams veikt 
grozījumus Alūksnes novada paš-
valdības saistošajos noteikumos. 
Noteikumos tiek grozīti pabalstu 
apmēri patstāvīgas dzīves uzsākša-
nai, sadzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra iegādei, ikmēneša 
izdevumiem un mājokļa 
pabalstam atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajam;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 12/2021 “Par sociālās palīdzī-
bas pabalstiem Alūksnes novadā”. 
Ņemot vērā grozījumus Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likumā un Ministru kabineta 
noteikumus Nr. 809 “Noteikumi 
par mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un sociālās 
palīdzības saņemšanu”, nepie-
ciešams atbilstoši tiem grozīt 
Alūksnes novada pašvaldības 
saistošos noteikumus, tomēr, tā kā 
grozījumu apjoms ir būtiski liels, 
sagatavoti jauni saistošie notei-
kumi. No 01.01.2021. garantētā 
minimālā ienākuma slieksnis no 
64,03 EUR palielināts uz 
109,00 EUR mājsaimniecības 
pirmajai personai un 
76,00 EUR pārējām mājsaimnie-
cības personām. Mājokļa pabalsts 
no 01.07.2021. būs pamata 
sociālās palīdzības pabalsts, kuru 
varēs saņemt katru mēnesi. Ja ģi-
menei (personai) līdz 30.06.2021. 
atbilstoši pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem būs piešķirts dzīvokļa 
pabalsts, Sociālo lietu pārvaldei 
būs jānodrošina mājokļa pabalsta 
pārrēķins par laika periodu no 
01.01.2021. līdz 30.06.2021.;

 - izdarīt grozījumu Jaunlaicenes 
muižas muzeja nolikumā, papildi-
not ar punktiem: 3.1.6. sadarbībā 
ar Jaunlaicenes pagasta pār-
valdi organizēt tradicionālos un 
gadskārtu ieražu svētkus; 3.1.7. 
sadarbībā ar Jaunlaicenes pagasta 
pārvaldi organizēt Jaunlaicenes 
tautas nama amatierkolektīvu 
radošo darbību. Grozījumi sais-
tīti ar to, ka Jaunlaicenes muižas 
muzejam ir pievienots pienākums 
nodrošināt arī augšminēto funkciju 
veikšanu;

 - noteikt maksu par īslaicīgu telpu 
nomu Alūksnes muzeja Apaļajā 
tornī, Pils ielā 74, Alūksnē: pirmā 
un otrā stāva noma vienlaicīgi 
– 2,48 EUR/stundā (plus PVN), 
pirmā vai otrā stāva noma (divi ko-
mersanti (uzņēmēji) vienlaicīgi) – 
1,24 EUR/stundā (plus PVN). 
Lēmums stājās spēkā 2021. gada 
1. maijā. Apaļo torni plānots 
piedāvāt īslaicīgai nomai vietējiem 
amatniekiem un mājražotājiem 
novadā ražotas produkcijas tirgo-
šanai;

 - apstiprināt ēdināšanas pakalpo-
juma maksu Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādē “Cālis”. Pakalpo-
juma maksas pieaugums saistīts 

ar produktu cenu pieaugumu un 
minimālās algas palielināšanu 
valstī. Bērnudārza “Cālis” audzēkņi 
mācās speciālās izglītības grupās 
un šo izglītojamo ēdināšanas 
pakalpojumu izmaksas pilnībā 
sedz Alūksnes novada pašvaldība. 
Lēmums stājās spēkā 2021. gada 
1. maijā;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes no-
vada domes 25.03.2021. lēmumā 
Nr. 76 “Par valsts budžeta finan-
sējuma sadali Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēm 
piemaksām par individuālajām 
konsultācijām” aizstājot 3. punktā 
skaitļus un vārdus “2021. gada 
30. aprīlim” ar skaitļiem un vār-
diem “2021. gada 31. maijam”. 
Grozījumi veikti sakarā ar to, ka 
ar Ministru kabineta 14. aprīļa 
rīkojumu finansējuma izlietojuma 
datums no 30. aprīļa pagarināts 
uz 31. maiju;

 - ņemot vērā 2020./2021. gada 
ziemas sezonas laika apstākļus 
– biežo snigšanu, kā rezultātā 
palielinājās izdevumi pašvaldības 
autoceļu ikdienas uzturēšanai (at-
tīrīšanai no sniega), izdalīt pagastu 
pārvaldēm no Alūksnes novada 
pašvaldības Ceļu un ielu uzkrāju-
ma fonda finansējumu 
30 000 EUR pašvaldības autoce-
ļu uzturēšanai, līdzekļus sadalot 
atbilstoši Alūksnes novada domes 
28.01.2021. lēmuma Nr.11 “Par 
ceļu un ielu fonda vidējā (triju 
gadu) termiņa plāna 2021.-2023. 
gadam apstiprināšanu” 1. punktā 
noteiktajam: Alsviķu pagasta 
pārvaldei 4515 EUR, Annas pagas-
ta pārvaldei 1683 EUR, Ilzenes 
pagasta pārvaldei 1572 EUR, 
Jaunalūksnes pagasta pārvaldei 
2343 EUR,  Jaunannas pagasta 
pārvaldei 1563 EUR, Jaunlaice-
nes pagasta pārvaldei 1815 EUR, 
Kalncempju pagasta pārvaldei 
1296 EUR, Liepnas pagasta pār-
valdei 1332 EUR, Malienas pagas-
ta pārvaldei 1653 EUR, Mālupes 
pagasta pārvaldei 
1818 EUR, Mārkalnes pagasta 
pārvaldei 2307 EUR, Pededzes 
pagasta pārvaldei 1488 EUR, Vec-
laicenes pagasta pārvaldei 
2202 EUR, Zeltiņu pagasta pārval-
dei 1689 EUR, Ziemera pagasta 
pārvaldei 2724 EUR;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 04.02.2021. lē-
mumā Nr. 27 “Par aizņēmumu KF 
projekta “Zaļo un dārza atkritumu 
kompostēšanas laukuma izveide 
Alūksnes novadā” īstenošanai”, 
aizņēmuma summu 129 367 EUR 
aizstājot ar 191 707 EUR. Grozīju-
mi saistīti ar projekta īstenošanai 
nepieciešamās aizņēmuma sum-
mas precizēšanu pēc iepirkuma 
procedūras noslēgšanās projektā 
paredzētā šķeldotāja iegādei, kā 
arī avansa aprēķina precizēšanu;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes no-
vada domes 30.05.2019. lēmumā 
Nr. 175 “Par aizņēmumu projekta 
Nr. LV-RU-008 “630 verstis pilnas 
sajūtām/Sajūtu verstis”/“630 
Versts Full of Feelings/Versts of 
Feelings” īstenošanai”, precizējot 
projekta īstenošanai nepieciešamo 
aizņēmuma summu no 
266 666,77 EUR uz 291 165 EUR. 
Aizņēmuma summa tiek precizēta 
sakarā ar iepirkuma procedūras 
noslēgšanos projektā paredzētās 
Fortepiano istabas multimediju 
ekspozīcijas izveidei;

Turpinājums 3. lappusē
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Sēdes 
 

Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu 
komitejas sēde

12. maijā 10.00

Tautsaimniecības komitejas 
sēde         

17. maijā 10.00

Finanšu komitejas 
sēde         

20. maijā 10.00

Domes sēde   
27. maijā 10.00

Aicina izteikt 
viedokli par 
“Mežinieku” 
teritorijas 
apsaimnie-
košanas un 
aizsardzības 
saistošajiem 
noteikumiem

 Saskaņā ar Meža 
likuma 38.3 panta pirmo 
daļu un Ministru
kabineta noteikumu 
Nr. 123 “Noteikumi 
par parku un mežaparku 
izveidošanu mežā un to 
apsaimniekošanu” 
29. punktu, Alūksnes 
novada pašvaldība ir 
izstrādājusi Atpūtas 
un sporta parka 
“Mežinieki” teritorijas 
apsaimniekošanas un 
aizsardzības saistošos 
noteikumus.

 Noteikumu mērķis ir 
nodrošināt “Mežinieku” 
teritorijas estētisko, 
ainavisko, ekoloģisko, vides, 
kultūrvēsturisko, izglītojošo, 
aktīvās atpūtas un rekreācijas 
vērtību saglabāšanu un 
atbilstošu apsaimniekošanu.

 Noteikumi ir publicēti 
pašvaldības mājas lapā 
sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības 
līdzdalība/Aktuālās 
apspriešanas. 

 Lūdzam iepazīties ar 
sagatavoto dokumentu 
un izteikt viedokli! 
Ierosinājumus noteikumu 
uzlabošanai lūdzam 
sūtīt elektroniski 
uz e-pastu:
dome@aluksne.lv 
līdz 2021. gada 
14. maijam. 

 Jautājumu vai neskaidrību 
gadījumā lūdzam sazināties ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
ainavu arhitekti Andu Klints 
pa tālruni 22028275, 
e-pasts: 
anda.klints@aluksne.lv.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste



Apmeklētāju pieņemšana maijā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki maijā

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

Alūksnes novada pašvaldības vadības pieņemšanas laiki saskaņā ar pašvaldības nolikumu ir noteikti katra mēneša pirmā 
un trešā pirmdiena no pulksten 15.30 līdz 17.30, izpilddirektoram arī katra mēneša otrā un ceturtā piektdiena no 

pulksten 8.00 līdz 11.00.

Domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS 17. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS 17. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS 17. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA 17. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30  

un 14. un 28. maijā 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 13.05.2021. Darba laikā
Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 

Klientu apkalpošanas centram

Verners KALĒJS 22.05.2021. 11.00-16.00 Tālrunis 29406242

Viola Aija KAPARŠMITE 18.05.2021. 10.00-11.00 Tālrunis 29166807

Maruta KAULIŅA 21.05.2021. 11.00-12.00 Tālrunis 64307141

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

Klientu apkalpošanas centram

Modris LAZDEKALNS 17.05.2021. 9.00-10.00 Tālrunis 29285514 vai e-pasts: 
modris@almohardwood.com

Ainars MELDERS 27.05.2021. 9.00-10.00 Tālrunis 29339305

Druvis MUCENIEKS 27.05.2021. 9.00-10.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Laimonis SĪPOLS 20.05.2021. 14.00-15.00 Tālrunis 26431206

Jānis SKULTE 08.05.2021. 9.00-12.00 Tālrunis 29276883

Jānis ZELTIŅŠ 25.05.2021. 9.00-12.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Jana ZILKALNE Katru darba 
dienu

10.00-17.00 Tālrunis 29355400, e-pasts zeltavarti@gmail.com vai 
sazinoties Facebook Messenger
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Pašvaldība
organizē izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
18.05.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
vienības “Pūcītes”, Pededzes 
pagastā, Alūksnes novadā – 
mutisku otro izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.
aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26597354. 
Nosacītā cena – 2800 EUR. 
Nodrošinājums – 280 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 14.05.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
14.05.2021. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
18.05.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Lejas”-1, Jaunalūksnes pagastā, 
Alūksnes novadā – mutisku otro 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28324910. 
Nosacītā cena – 650 EUR. 
Nodrošinājums – 65 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 14.05.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
14.05.2021. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
18.05.2021. rīko nomas tiesību 
izsoli piestātnēm Nr. 13 un 
Nr. 16, kas atrodas Pilssalā, 
Alūksnē, Alūksnes novadā – 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Nomas izsoles noteikumi 
publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 26141741. Nomas izsoles 
sākumcena – 
11 EUR bez PVN mēnesī par 
vienu piestātni. Izsoles solis 
3 EUR. Pieteikumu reģistrācija 
katru darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Valsts un pašvaldības 
vienotajā KAC no plkst. 8.00 līdz 
17.00 līdz 14.05.2021. plkst. 
16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
25.05.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
vienības ar mežaudzi “Lejma-
las”, Jaunalūksnes pagastā, 
Alūksnes novadā – mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. Iz-
soles noteikumi publicēti www.
aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 29219720. 
Nosacītā cena – 8573 EUR. 
Nodrošinājums – 857 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 21.05.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
21.05.2021. plkst. 16.00.

Turpinājums no 2. lappuses

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 
7 944 EUR Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādes “Cālis” vienas 
podiņu krāsns kapitālajam 
remontam un apsardzes 
(ugunsdrošības) signalizācijas 
iekārtas atjaunošanai;

 - izdalīt no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
daļēju finansējumu 6 000 EUR 
Valsts kultūrkapitāla fonda 
līdzfinansētā projekta “Livonijas 

ordeņa pils Alūksnē arheoloģijas 
ekspozīcija “Zemē apraktā sāls”” 
īstenošanai;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 13/2021 “Par grozījumiem 
Alūksnes novada domes 
2021. gada 4. februāra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 3/2021 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības budžetu 
2021.gadam””;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības 2020. gada pārskatu;

 - atļaut vairākām pašvaldības 
amatpersonām savienot 
amatpersonas pienākumu 
pildīšanu ar darbu vēlēšanu 
iecirkņos 5. jūnija pašvaldību 
vēlēšanu procesa nodrošināšanai.

 Pilnībā ar domes sēdē 
pieņemtajiem lēmumiem var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 
pašvaldība/Par Alūksnes novada 
domes darbu/Domes lēmumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šovasar par iebraukšanu 
tūrisma objektā “Padomju 
armijas raķešu bāze” 
Zeltiņu pagastā tiks 
ieviesta maksa.

 Padomju armijas raķešu bāze 
un tās atstātais vēsturiskais 
mantojums vilina ne vienu vien 
interesentu, taču, tā kā teritorija 
nav slēgta un līdz šim ir bijusi 
brīvi piekļūstama ikvienam, 
Zeltiņu pagasta pārvaldei nereti 
nākas saskarties ar situācijām, 
kad teritorija pēc nezināmiem 
viesiem ir piegružota, piemēslota 
un ir veiktas huligāniskas 
darbības, kuru rezultātā sabojāti 
infrastruktūras elementi. Tā kā 
interese par šo teritoriju arvien 
saglabājas, pašvaldība vēlas 
to attīstīt un uzlabot, tomēr, 
pirms veikt ieguldījumus brīvi 
pieejamā teritorijā, nepieciešams 
nodrošināt zināmu piekļuves 
kontroli.

 Domes sēdē pieņemtais 
lēmums stājās spēkā 1. maijā 
un līdz ar to Zeltiņu pagasta 
pārvalde var uzsākt darbības, 
kas nepieciešamas, lai sakārtotu 
un aprīkotu visu nepieciešamo 
infrastruktūru iebraukšanas 
maksas ieviešanai. Maksas 
piemērošanu varēs uzsākt 
līdz ar faktisko pakalpojuma 
uzstādīšanu un ieviešanu.

 Sēdē apstiprinātā maksa par 
braukšanu pa tūrisma objektu 

“Padomju armijas raķešu bāze 
Zeltiņos”, kas atrodas nekustamā 
īpašuma “Medņukalni” teritorijā, 
ir:
•  braucot pa tūrisma 
objektu 2 stundas - 4,96 EUR 
bez pievienotās vērtības 
nodokļa;
•  par katru nākamo stundu, 
uzturoties teritorijā jāmaksā 
2,48 EUR bez pievienotās 
vērtības nodokļa.
 Maksājums būs jāveic pirms 
iebraukšanas ar mehānisko 
transporta līdzekli tūrisma 
objektā.
 No maksas būs atbrīvoti:
•  personas, kas iebrauc teritorijā 
ar velosipēdu un skrejriteni;
•  īpašnieki, kuriem nokļūšanai 
uz savu nekustamo īpašumu 
jāšķērso 1.punktā minētā 
teritorija;
•  personas, ar kurām noslēgts 
teritorijā esošo būvju un zemes 
izmantošanas nomas līgums, 
un kuri izmanto pašvaldības 
īpašumu saimnieciskās darbības 
veikšanai;
•  personas, kuras iebrauc 
teritorijā Zeltiņu pagasta 
pārvaldes gida pavadībā;
•  personas, kuras iebrauc 
teritorijā uz Lāzertaga spēli.
 Šīm personām Zeltiņu pagasta 
pārvalde izsniegs speciālas 
iebraukšanas atļaujas.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Par iebraukšanu Zeltiņu 
raķešu bāzes teritorijā 
šovasar ieviesīs maksu

Domes 29. aprīļa sēdē

Turpinājums no 1. lappuses

  - Sadalot pašvaldības 
līdzfinansējuma izmaksas uz 
diviem gadiem, gadā šī 
summa iznāk 593 882 eiro. Lai 
nodrošinātu līdzfinansējumu, 
būs nepieciešams pārskatīt 
pašvaldības budžetu, taču mums 
tam ir laiks līdz brīdim, kad 
saņemsim atbildes par pro-
jektu pieteikumiem. Šī ir iespēja 
uzcelt Izglītības un sporta centru 
un nākotnē tā ir pašvaldībai 
izdevīgākā, ja tiek saņemts valsts 
budžeta finansējums 
3 miljonu eiro apmērā, nekā, ja 
visa summa būtu jāaizņemas, - 
domes sēdē sacīja pašvaldības 
Finanšu nodaļas vadītāja Evita 
Ņedaivodina.
 Izglītības un sporta centra un 
ar to saistītās infrastruktūras 
būvniecība ir paredzēta Jāņkalna 
ielā 17A, Alūksnē. 

 2018. gadā projekta īstenošanai 
(projektēšanas darbu veikšanai) 
Alūksnes novada pašvaldība 
saņēma valsts budžeta 
līdzfinansējumu 300 000 EUR 
apmērā.
 2020. gada janvārī Būvvaldē 
akceptēta objekta tehniskā 
dokumentācija. Līgums par 
Izglītības un sporta centra 
projektēšanu, būvdarbiem un 
autoruzraudzību starp pašvaldību 
un SIA “MONUM” ir spēkā. Līdz 
ar to visas procedūras ir pabeig-
tas, un pašvaldība valsts budžeta 
līdzfinansējuma saņemšanas 
gadījumā ir gatava uzsākt 
būvdarbus.
 Izglītības un sporta cen-
tra būvniecība paredz 
multifunkcionālas ēkas 
un ar tās funkcionēšanu 
saistītās infrastruktūras – 
inženierkomunikāciju pievadu, 
piebraucamo ceļu (Darba iela), 

laukumu un auto stāvvietu 
pie ēkas un pie sākumskolas 
pašreizējā sporta angāra 
teritorijā – izbūvi. Ēkā paredzētas 
speciāli aprīkotas zāles sporta 
spēlēm, džudo, spēka treniņiem, 
vingrošanai un vieglatlētikas 
treniņiem. Projektā iekļauta arī 
esošā sporta angāra nojaukšana.
 Līdz ar pieņemto lēmumu 
par Izglītības un sporta centra 
projekta pieteikuma iesniegšanu 
finanšu piesaistei, dome arī veica 
grozījumus Alūksnes novada 
attīstības programmas 2011.-
2017. Investīciju plānā 2015.-
2021. gadam, atbilstoši lēmumā 
minētajam finanšu sadalījumam 
precizējot Izglītības un sporta 
centra projekta ideju. Iepriekš 
plāns paredzēja līdzvērtīgu valsts 
un pašvaldības ieguldījumu – 
katrai pusei 5 miljoni EUR.

Evita Aploka

Pašvaldība iesniegs pieteikumus Izglītības 
un sporta centra projekta finanšu piesaistei
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Dome saglabās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās 
“Alūksnes nami” un “Gulbenes-Alūksnes bānītis”
 Alūksnes novada dome 
29. aprīļa sēdē pieņēma 
lēmumus saglabāt tiešo 
līdzdalību sabiedrībās 
ar ierobežotu atbildību 
“Gulbenes-Alūksnes bānītis” 
un “Alūksnes nami”. Tomēr 
SIA “Alūksnes nami” 
turpmāk būs jāatturas 
no vairāku papildu pa-
kalpojumu sniegšanas 
ārpus kapitālsabiedrības 
pamatdarbības nozares.

 Publiskas personas kapitāla 
daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likums nosaka, ka 
pašvaldībai kā publiskai personai 
ir jāizvērtē sava tiešā līdzdalība 
kapitālsabiedrībās. Veicot 
tiešās līdzdalības izvērtējumu, 
pašvaldībai ir jākonsultējas ar 
Konkurences padomi un komer-
santus pārstāvošām biedrībām 
vai nodibinājumiem, kā arī 
jāievēro komercdarbības atbal-
sta kontroles jomu regulējošo 
normatīvo aktu prasības.

 Alūksnes novada pašvaldība 
ir viens no vienpadsmit SIA 
“Gulbenes-Alūksnes bānītis” 
dalībniekiem - pašvaldībai pieder 
4,54545% kapitāla daļas.
 Kā zināms, SIA “Gulbenes-
Alūksnes bānītis” pamatdarbība 
ir pasažieru pārvadājumi 
šaursliežu dzelzceļa līnijā 
Gulbene-Alūksne. Uzņēmums 
sniedz tūrisma un kultūras 
pakalpojumus, atbalsta 
kultūrvēsturiskā un industriālā 
mantojuma saglabāšanu, 
nodrošinot vēsturiskā ritošā 
sastāva uzturēšanu, remontu un 

restaurācijas darbus. Saskaņā 
ar Dzelzceļa likumu šaursliežu 
dzelzceļa līnijas Gulbene-Alūksne 
sliežu ceļi, inženierbūves, 
aprīkojums, ēkas, ritošais 
sastāvs ir vēsturiskā mantojuma 
dzelzceļš.
 
 Pašvaldības līdzdalības 
saglabāšanu SIA “Gulbenes-
Alūksnes bānītis” ir atbalstījusi 
biedrība “Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kamera”, Latvi-
jas Dzelzceļnieku biedrība un 
Latvijas kultūras mantojuma 
saglabāšanas biedrība. Pret 
līdzdalības saglabāšanu nav 
iebildumu arī Konkurences pa-
domei.

 SIA “Alūksnes nami” ir 100% 
Alūksnes novada pašvaldības 
kapitālsabiedrība. Tās 
pamatdarbība ir nekustamā 
īpašuma pārvaldīšana. 
Saskaņā ar likumu pašvaldību 
kapitālsabiedrības var veikt 
tikai tādu darbību, kas izriet 
no pašvaldību autonomajām 
funkcijām, un viena no 
tām ir palīdzības sniegšana 
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 
risināšanā. Pašvaldības 
pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo 
māju līdz tās pārvaldīšanas 
tiesību nodošanai dzīvokļu 
īpašnieku kopībai vai ar dzīvokļu 
īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai un šo 
pienākumu, pamatojoties uz 
pilnvarojuma līgumu, veic SIA 
“Alūksnes nami”.

 Līdztekus pamatdarbībai 
kapitālsabiedrības sniedz arī 

papildu pakalpojumus fiziskām 
un juridiskām personām: ēku 
būvniecību, inženierbūvniecību, 
specializētos būvdarbus, 
uzglabāšanas un transporta 
palīgdarbības, operācijas 
ar nekustamo īpašumu, ēku 
uzturēšanas un ainavu arhi-
tektu pakalpojumus, santehniķa, 
elektriķa, namdara un citus pa-
kalpojumus, kosmētiskā remonta 
darbus.

 Likums pašvaldības 
kapitālsabiedrībām ļauj veikt 
komercdarbību gadījumā, ja 
tādā veidā tiek novērsta tirgus 
nepilnība un piedāvāts pa-
kalpojums, ko citi nepiedāvā, 
vai arī, ja tās rada pašvaldības 
teritorijas vai valsts attīstībai vai 
valsts drošībai stratēģiski svarīgas 
preces vai pakalpojumus vai arī 
pārvalda tādus īpašumus.

 Veicot dzīvojamā fon-
da pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu,  SIA 
“Alūksnes nami” novērš tirgus 
nepilnību Alūksnes novada 
teritorijā, jo pēc pieejamās 
informācijas Lursoft reģistrētie 
uzņēmumi vai biedrības un 
nodibinājumi pārsvarā nodarbo-
jas ar sava nekustamā īpašuma 
pārvaldīšanu. Savukārt SIA 
“Alūksnes nami” sniegtos papildu 
pakalpojumus Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā pēc 
Lursoft datiem sniedz arī privātie 
komersanti.  

 Izvērtējot SIA “Alūksnes nami” 
komercdarbību, Konkurences 
padome secina, ka, snie-

dzot nekustamā īpašuma 
pārvaldīšanas pakalpojumus, 
kapitālsabiedrība novērš tir-
gus nepilnību un pilda likumā 
noteikto pienākumu par 
dzīvojamo māju pārvaldīšanu. 
Taču, izvērtējot SIA “Alūksnes 
nami” papildu pakalpojumu 
sniegšanu, Konkurences padome 
nesaskata, ka te būtu runa par 
tirgus nepilnības novēršanu, 
ņemot vērā, ka tādus pakalpo-
jumus sniedz arī privātie komer-
santi, tādēļ padomes ieskatā SIA 
“Alūksnes nami” būtu jāatturas 
no turpmākas attiecīgo papildu 
pakalpojumu sniegšanas fiziskām 
un juridiskām personām ārpus 
pamatdarbības jomas.

 Līdz ar to, izvērtējot normatīvos 
aktus un Konkurences pa-
domes norādījumus, dome 
pieņēma lēmumu saglabāt 
pašvaldības tiešo līdzdalību SIA 
“Alūksnes nami”, taču uzdot 
kapitālsabiedrībai atturēties 
no turpmākās papildu pak-
alpojumu (ēku būvniecība, 
inženierbūvniecība, specializētie 
būvdarbi, uzglabāšanas un trans-
porta palīgdarbības, operācijas 
ar nekustamo īpašumu, ēku 
uzturēšanas un ainavu arhi-
tektu pakalpojumi, santehniķa, 
elektriķa, namdara un citi pak-
alpojumi, kosmētiskā remonta 
darbi) sniegšanas citām fiziskām 
un juridiskām personām, ja tie 
tiek sniegti ārpus pamatdarbības 
ietvariem.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācija par SIA „Alūksnes nami” 
valdes locekļa amata kandidātu 
novērtēšanas procesu
 Alūksnes novada 
pašvaldība kā SIA „Alūksnes 
nami” 100%  kapitāla daļu 
turētāja 2021. gada 
17. martā atkārtoti 
izsludināja atklātu konkursu 
uz SIA „Alūksnes nami” 
valdes locekļa amatu.

 Konkursā uz SIA “Alūksnes 
nami” valdes locekļa amatu bija 
pieteikušies 2 kandidāti.
 Konkursu organizēja ar 
SIA “Alūksnes nami” kapitāla 
daļu turētāja pārstāvja rīkojumu 
izveidota Nominācijas komisija, 
kas atbilstoši Ministru kabineta 
2020. gada 7. janvāra 
noteikumu Nr. 20 “Valdes un 
padomes locekļu nominēšanas 
kārtība kapitālsabiedrībās, kurās 
kapitāla daļas pieder valstij vai 
atvasinātai publiskai personai” 
un SIA “Alūksnes nami” 
valdes locekļa amata kandidāta 
nominācijas procesa nolikuma” 
prasībām kandidātus 
vērtēja divās kārtās. Pirmajā 
kārtā Nominācijas komisija 
vērtēja kandidātu iesniegto 
dokumentu atbilstību Nolikuma 
prasībām un kandidātu atbilstību 
izvirzītajām prasībām.

SIA “Alūksnes nami” valdes 
locekļa amata kandidātam 
izvirzītās prasības bija – atbilstība 
likuma “Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” prasībām, valsts 
valodas (vismaz C1 līmenis) un 
vēl vismaz vienas Eiropas 
Savienības oficiālās valodas 
zināšanas valdes locekļa 
uzdevumu profesionālai izpildei 
nepieciešamajā apjomā (angļu 
valodas zināšanas tiks uzskatītas 
par priekšrocību; akadēmiskā 
augstākā vai otrā līmeņa 
profesionālā augstākā izglītība 
ekonomikā, uzņēmējdarbības 
vadībā, tiesību zinātnēs, 
inženierzinātnēs vai nekustamā 
īpašuma pārvaldīšanas jomā, kas 
nodrošina nepieciešamo zinā-
šanu kopumu, lai profesionāli 
pildītu valdes locekļa uzdevu-
mus konkrētajā amatā; vismaz 
divu gadu pieredze līdzvērtīgā 
vadošā amatā kapitālsabiedrības 
darbības jomā vai vismaz divu 
gadu pieredze līdzvērtīgā vadošā 
amatā, kas nodrošina 
kompetences un zināšanas, kuras 
nepieciešamas, lai profesionāli 
pildītu valdes locekļa uzdevumus 
(pieredze kapitālsabiedrības 
vadošā amatā, kas darbojas 
SIA “Alūksnes nami” 
komercdarbības jomā, tiks 
uzskatīta par priekšrocību); 
nevainojama reputācija; 
B kategorijas autovadītāja 
apliecība; teicamas iemaņas dar-
bā ar datoru (MS Office). Tāpat 
prasība bija arī 

izpratne un zināšanas 
par kapitālsabiedrības darbības 
(nekustamo īpašumu 
pārvaldīšana un 
apsaimniekošana) jomu; 
izpratne un zināšanas par 
pašvaldības darbu kopumā, par 
pašvaldības kapitālsabiedrību 
darbību un to pārvaldi, 
t.sk., kapitālsabiedrības darbības 
stratēģijas plānošanu un 
realizēšanu; izpratne un zināša-
nas par administratīvo un finanšu 
vadību, pieredze iestādes finanšu 
līdzekļu plānošanā un racionālā 
izmantošanā; pieredze un 
izpratne Eiropas Savienības 
projektu realizēšanā; zināšanas 
un pieredze publisko iepirkumu 
organizēšanā; labas 
komunikācijas, argumentāci-
jas un prezentācijas prasmes. 
Kandidātam nepieciešamās 
kompetences: komandas vadī-
šana; stratēģiskais redzējums; 
plānošana un organizēšana; 
orientācija uz rezultātu sasnieg-
šanu; lēmumu pieņemšana un 
atbildība; pārmaiņu vadīšana. 
Konkursā varēja piedalīties 
kandidāti, uz kuriem neattiecas 
Publiskas personas kapitāla daļu 
un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma 37. panta ceturtajā daļā 
noteiktie ierobežojumi.
 
Pirmajā kārtā viens kandidāts 
tika izslēgts no turpmākās dalī-

bas konkursā. Viens kandidāts 
tika izvirzīts dalībai konkursa 
otrajā atlases kārtā.  Otrajā kārtā 
(intervijā)  kandidāts prezentēja 
savu redzējumu par 
SIA “Alūksnes nami”.  
 Atbilstoši 16.03.2021. apstipri-
nātajiem kandidātu vērtēšanas 
kritērijiem, katrs Nominācijas 
komisijas loceklis individuāli vēr-
tēja kandidāta profesionālo un 
vispārējo prasmju piemērotību 
SIA “Alūksnes nami” valdes lo-
cekļa amata pienākumu pildīša-
nai (redzējums par pašvaldības 
kapitālsabiedrības darbības 
organizēšanu, attīstības priori-
tātēm, problēmām un risināju-
miem, atbilstību iesniegtajam 
rakstiskajam materiālam), spējas 
sniegt kompetentas atbildes uz 
Nominācijas komisijas jautā-
jumiem, saskarsmes spējas, 
komunikācijas, argumentācijas 
un prezentācijas prasmes, 
kompetences.

Ņemot vērā komisijas locekļu 
vērtējuma rezultātus, nominā-
cijas komisija pieņēma lēmumu 
pārtraukt kandidātu novērtē-
šanas procesu, jo kandidāta 
vidējais vērtējums bija zemāks 
par Nolikumā  noteiktajiem 
70 procentiem. 

Ar pilnu paziņojumu var iepazīties 
www.aluksne.lv.

Taps ekspozīcija 
Dienvidu tornī
 Alūksnes novada 
dome 29. aprīļa sēdē 
nolēma no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem 
līdzekļiem izdalīt 
37 105,00 EUR Alūksnes 
viduslaiku pils Dienvidu 
torņa ekspozīcijas 
“Marienburgas Astotais 
brālis” īstenošanai.

 Noslēdzoties iepirkumam par 
ekspozīcijas izveidi, ir noskaid-
rota tam nepieciešamā summa 
- 177 105 EUR. Pašvaldības šī 
gada budžetā iekļautā provizo-
riskā summa bija 140 tūkstoši 
EUR, tādēļ nepieciešams pie-
šķirt iepriekš minēto starpību 
ekspozīcijas ierīkošanai.
 Ekspozīcija Alūksnes viduslaiku 
pils Dienvidu tornī neierastā 
veidā vēstīs par pili – katrā 
torņa stāvā ar mūziku un 
dziedājumu tiks izstāstīts kāds 
Livonijas ordeņa pils vēstures 
posms, papildinot to ar skaņas 
un gaismas elementiem, kā arī 
telpas iekārtojumu. Kopējais 
ekspozīcijas garums plānots 
40 minūtes un tā būs pieejama 
visu gadu.
 Līdz ar ekspozīcijas izveidi 
pirms gada atjaunotais 
viduslaiku pils Dienvidu tornis 
būs pieejams un atvērts 
apmeklētājiem.

Atsāk 
nodrošināt 
mazgāšanās 
pakalpojumu
 Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvalde 
no 5. maija ir atsākusi 
nodrošināt mazgāšanās 
pakalpojumu tiem 
pārvaldes klientiem, 
kam saskaņā ar 
pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem pienākas 
pabalsts mazgāšanās 
pakalpojuma apmaksai.

 Pabalstu mazgāšanās pak-
alpojuma apmaksai piešķir, 
nepārsniedzot 
5,00 EUR vienai personai par 
vienu mazgāšanās reizi, un 
to piešķir ne vairāk kā par 
četrām mazgāšanās reizēm 
mēnesī, ja par personīgo 
higiēnu savā dzīvesvietā nav 
iespēju rūpēties: personai 
ar pirmās vai otrās grupas 
invaliditāti, personai bez 
pastāvīgas dzīvesvietas, pen-
sijas vecuma personai, kurai 
nav apgādnieku un, kuras 
ienākumu apmērs mēnesī 
nepārsniedz 60% no valstī 
noteiktās minimālās mēneša 
darba algas, ģimenei (perso-
nai), kurai piešķirts trūcīgas 
mājsaimniecības statuss vai 
personai, kura nonākusi 
krīzes situācijā un tai nav bijis 
iespēju ievērot personīgo 
higiēnu.
 Šo pabalstu piešķir uz laiku 
līdz trīs mēnešiem, ja ģimenē 
ir darbspējīgas personas, 
līdz sešiem mēnešiem – ja 
ģimenē nav darbspējīgu 
personu vai arī uz trūcīgas 
mājsaimniecības statusa 
piešķiršanas laiku.
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Remontēs takas segumu 
gar Alūksnes ezera krastu

 Maijā tiks uzsākts remonts 
pastaigu takai, kas ved gar 
Alūksnes ezera krastu no Ozo-
lu ielas virzienā uz Kolberģi 
līdz Aldaru ielai, kur gar 
krastu atrodas pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esoša 
ezera piekrastes zeme. Takas 
remonts plānots divās kārtās – 
šogad remontēs takas posmu 
no Ozolu ielas līdz Ezermalas 
ielai.
  - Takas remonts ir nepieciešams, 

lai izveidotu drošu pārvietošanos 
Kolberģa, Ezermalas un Robežu 
ielu iedzīvotājiem. Šobrīd ir 
izbūvēta ietve Pleskavas ielā 
līdz pagriezienam uz “Sīļu” un 
“Kalnadruvu” teritoriju. Iedzīvotāji 
pašvaldībai ir lūguši nodrošināt 
savienojumu tālāk Kolberģa 
virzienā, tādēļ, lai pārvietošanās 
būtu drošāka nekā tas būtu gar 
ielas malu, paredzēts remontēt 
taku, - skaidro pašvaldības 
Īpašumu nodaļas 

vadītājs Ingus Berkulis.

 Takas remontu plānots veikt, 
uz sagatavotās pamatnes klājot 
dolomīta šķembas un dolomīta 
izsijas un to noblietējot. Līgums 
par takas 1. kārtas darbu veikšanu 
noslēgts ar IK “Ceļavējš V.I.” par 
summu 17 327 EUR (ar PVN).

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Izstrādās “Mežinieku” teritorijas attīstības koncepciju
 Alūksnes novada domes 
Tautsaimniecības komitejā 
aprīlī deputāti pieņēma 
lēmumu atbalstīt attīstības 
koncepcijas dokumentācijas 
sagatavošanu “Mežinieku” 
teritorijas attīstībai. Tas 
nozīmē, ka šai teritori-
jai sākotnēji tiks izstrādāts 
konceptuāls plāns, kas 
iekļaus paredzamos attīstības 
virzienus, kurus pašvaldība 
pakāpeniski varēs īstenot 
finanšu iespēju robežās.

  Pašvaldība jau ir informējusi, 
ka vēlas veicināt šīs teritori-
jas attīstību, veidojot plašāku 
piedāvājumu, lai infrastruktūra 
būtu noslogota kā ziemā, tā arī 
vasarā, un tādā veidā veicinātu 
ekonomisko aktivitāti.
 Iecere ir aptuveni 100 ha 
lielo teritoriju, kurā ietilpst arī 
slēpošanas trase, attīstīt kā 
atpūtas un sporta parku. Pēdējos 
gados teritorijā veikta meža 
kopšana, lai uzlabotu ainavu, 
attīrīti meža celiņi, ierīkoti tiltiņi 
pāri strautiņiem, kas jau devis 
iespēju papildināt teritorijas 
aktīvās atpūtas piedāvājumu - 
iekārtot disku golfa laukumu ar 
deviņiem groziem, skriešanas, 
velo un nūjošanas vajadzībām 
izmantot lielu daļu no meža 
celiņiem un taciņām. Pašas 
slēpošanas un biatlona bāzes 
attīstībai par mūsdienīgu ziemas 
sporta veidu kompleksu jau pirms 
12 gadiem ir tapis projekts, ko 
gan nav bijis iespējams līdz šim 
realizēt līdzekļu nepieejamības 
dēļ.
 Lai izzinātu iedzīvotāju 
priekšlikumus, kādi infrastruktūras 
uzlabojumi, aktīvās atpūtas 
un sporta pakalpojumu klāsta 
papildinājumi “Mežiniekos” vēl 
būtu nepieciešami, Alūksnes 
novada pašvaldība aicināja 
iedzīvotājus piedalīties aptaujā. 
Šim aicinājumam atsaucās un 
savus priekšlikumus izteica 55 
respondenti. Paldies visiem aptau-
jas dalībniekiem par paustajiem 
viedokļiem un ieteikumiem!

 Apkopojot aptaujā paustos 
iedzīvotāju priekšlikumus, tie 
sagrupēti galvenajos virzienos:
• Disku golfa laukuma 
paplašināšana līdz 18 groziem,
• WC un ģērbtuvju ēkas izbūve,
• Slēpošanas trases apgaismo-
juma uzlabošana, modernizēšana,
• Krosa, nūjošanas un MTB trases 
izveidošana,
• Āra trenažieru uzstādīšana,
• Pieeja dzeramajam ūdenim,
• Elektroniskā pulksteņa 
uzstādīšana (rāda laiku, gaisa 
temperatūru),
• Orientēšanās stacionāro kon-
trolpunktu izvietošana un pieeja 
kartēm,
• Ūdens apgādes sistēmas 
ievilkšana mākslīgā sniega 
ražošanai,
• Inventāra nomas punkta 
iekārtošana,
• Vieta bērnu aktivitātēm ziemā 
un vasarā,
• Dūņezera apkārtnes 
labiekārtošana atpūtas t.sk. 
peldēšanas vajadzībām, 
makšķerēšanai un tūrismam,
• Trošu ceļa “Tarzāns” izveide,
• Asfalta rollertrases 
pagarināšana,
• Šaušanas nojumes uzstādīšana,
• Atkritumu tvertnes u.c. līdzīgas 
disku golfa laukumā, celiņos u.c. 
vietās,
• Ietve gar autoceļu uz 
“Mežiniekiem” un gājējiem 
neatkarīga pieeja trasei,
• Izprojektētā sporta centra 
būvniecība (servisa ēka, stadions 
u.c.).
 Pamatojoties uz pašvaldības 
plānoto un aptaujā saņemtajiem 
ierosinājumiem, tapis iespējamais 
darba uzdevuma projekts teri-
torijas attīstībai. Iespējamais 
darba uzdevums ietver jaunu, 
vienkārši iekārtojamu sporta 
objektu izveidošanu šajā 
teritorijā, piemēram, labiekārtotu 
skriešanas, nūjošanas un velo 
celiņu, orientēšanās poligonu ar 
stacionāriem kontrolpunktiem, 
divu jaunu ģērbtuvju namiņu 
izbūvi, dabisko vingrošanas rīku 
izvietošanu, informācijas stendu 

un norāžu izvietošanu, inventāra 
nomas un servisa punkta 
izveidi, automašīnu stāvlaukuma 
paplašināšanu, labiekārtotas 
peldvietas un atpūtas vietas 
izveide Dūņezera krastā, kā arī 
pakāpenisku izprojektētā 
biatlona un slēpošanas 
centra izbūvi (iekļaujot ģērbtuves, 
labierīcības, dušas, inventāra 
nomas un sagatavošanas vietu, 
mūsdienu noteikumu prasībām 
atbilstošu starta un finiša laukumu 
jeb stadionu).
 Lai apspriestu to, kā veiksmīgāk 
būtu pilnveidojama “Mežinieku” 
teritorija, Alūksnes novada domes 
Tautsaimniecības komitejas 
vadītājs Dzintars Adlers pirms 
jautājuma skatīšanas komitejā 
bija aicinājis savus viedokļus 
izteikt arī vairākus sporta 
entuziastus un ar bāzes teritoriju 
saistītas personas.
 Diskusijās izskanēja priekšlikumi 
attīstīt teritoriju plašāk un 
papildināt to ar infrastruktūru 
dažādiem aktīvās atpūtas 
veidiem, tomēr projektējot to tā, 
lai nekrustotos dažādu prasmju 
līmeņa slēpotāju, pastaigu 
mīļotāju un citu atpūtas veidu 

cienītāju ceļi, modernizēt trasi 
atbilstoši mūsdienu prasībām, 
uzlabot trases un stadiona 
apgaismojumu, kā arī 
piebraucamo ceļu un stāvvietu, 
risināt jautājumu par slēpošanas 
trases izmantošanu tikai 
slēpošanai, ne kājāmgājēju 
pastaigām, nodrošināt 
nepieciešamo papildu 
infrastruktūru šaušanas treniņu 
nodrošināšanai u.c. 
 Viedokļu apmaiņā par to, vai 
slēpošanas trase būtu attīstāma 
primāri vietējo iedzīvotāju 
vajadzībām vai pielāgojama 
arī augsta līmeņa sportam, 
vairums nosliecās, ka primāri 
jākoncentrējas uz vietējo 
iedzīvotāju aktīvās atpūtas 
vajadzībām, jo trases pielāgošanai 
augsta līmeņa sportam 
nepieciešamās investīcijas būs 
lielākas un pašvaldībai ne tik 
viegli sasniedzamas. Tāpat raisījās 
diskusija par to, vai “Mežiniekos” 
būtu nepieciešams mākslīgais 
sniegs, kas ļautu slēpošanas 
sezonu agrāk uzsākt un turpināt 
ilgāk, līdz ar to padarot Alūksnes 
trasi konkurētspējīgāku. Tam ir 
nepieciešams palielināt elektrības 

jaudu, risināt ūdens apgādes 
jautājumu, kā arī iegādāties 
sniega pūtējus. Iespēja ilgāk 
nodrošināt slēpošanu trasē būtu 
nozīmīga arī uzņēmējam, 
kas nodrošinātu slēpju nomas 
un sagatavošanas 
pakalpojumu. Šī jautājuma 
izsvēršanai nepieciešami 
aprēķini.

 Ņemot vērā daudzās vajadzības, 
kas izkristalizējušās “Mežinieku” 
attīstībai, plānotie darbi būtu 
jādala kārtās, kas ļautu tos veikt 
pakāpeniski un dotu pašvaldībai 
lielāku iespēju piesaistīt 
finanses pa daļām. To īstenošanai 
pašvaldība orientētos uz dažādiem 
iespējamiem finanšu avotiem – 
pašvaldības budžeta līdzekļiem 
mazāka apjoma darbiem, bet 
būtiskākiem ieguldījumiem – 
Leader programma, finansējums 
zaļajām teritorijām, Meža dienu 
granti, sociālie projekti u.c. 
iespējas.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Apseko “Sīļu” un 
“Kalnadruvu” teritoriju
  Alūksnes novada pašvaldības 
un Būvvaldes speciālisti 
šopavasar apseko “Sīļu” un 
“Kalnadruvu” teritoriju ielas 
Alūksnē.

 Apsekošanā tiek pārbaudītas 
vietas, kur ceļu nodalījuma 
joslā izvietoti atsevišķi objekti, 
iestādīti koki, krūmi, puķes, līdz 
ar to veidojot apaugumu, kas 
apgrūtina satiksmes redzamību, 
pārvietošanos pa ielām un 
to uzturēšanu, apstādījumi 
elektrolīniju aizsargjoslā vai pie 
sadales skapjiem, kā arī vie-
tas, kur ārpus zemes īpašuma 
robežām ir izbūvēti žogi, piebrau-
camie ceļi un laukumi.
 “Kalnadruvas” un “Sīļi” laika 
gaitā būvniecības normu atvieglo-
jumu rezultātā no mazdārziņu 
teritorijas, kas bija apdzīvotas tikai 
vasarā, ir kļuvusi par savrupmāju 
apbūves teritoriju, un daudzviet 
dārza mājiņu vietā uzbūvētas 
dzīvojamās mājas. Diemžēl 
šīm pārvērtībām līdzi nevar tikt 
normālai apbūvei nepieciešamā 
infrastruktūra un konkrēti - ielu 
platums, jo šajā teritorijā esošās 
ielas savulaik bija vien saimniecis-
kas nozīmes piebraukšanas ceļi. 
Ielu uzturēšana ir sarežģīta, īpaši 
arī tādēļ, ka daudzviet iedzīvotāji 
ārpus sava zemesgabala 
robežas ielu malās ir izveidojuši 
apstādījumus, izbūvējuši žogus, 
piebraucamos ceļus un laukumus. 
Vairākās vietās ir apgrūtināta 
ugunsdzēsības un neatliekamās 

palīdzības transporta piekļūšana, 
kas krīzes situācijā kādam var kļūt 
liktenīgi. 
 Pēc apsekojuma speciālisti sa-
gatavos atzinumus par konstatēto. 
Apsekojot teritoriju, redzami 
pārkāpumi, piemēram, elektrības 
sadales skapji ir ieskauti ar 
stādījumiem no visām pusēm, lai 
gan tiem ir jābūt brīviem, netiek 
ievērota viena metra aizsargjo-
sla kabeļu līnijai, daudzviet nav 
robežzīmju. Pašvaldība atgādina, 
ka cilvēkiem ir jāzina un jāievēro 
sava īpašuma robežas, kā arī par 
jebkuru būvniecības ieceri pirms 
tās īstenošanas drošāk vispirms 
konsultēties Būvvaldē, lai pēc tam 
nebūtu sarežģījumu un zaudētu 
finanšu ieguldījumu.
 Apsekošana vēl turpinās, taču 
jau šajā laikā pašvaldībā ir 
saņemti atsevišķi iedzīvotāju 
iesniegumi ar lūgumu saskaņot 
viņu apstādījumus, kas iestādīti 
ielas nodalījuma joslā, taču, 
kamēr apsekošana nebūs veikta 
pilnībā, pašvaldība šāda veida 
saskaņojumus nesniegs. Pēc 
apsekošanas pašvaldība izvērtēs 
vietas, kur ielas nodalījuma 
joslā augošo krūmu, koku, puķu 
saskaņošana ir pieļaujama, 
kā arī informēs īpašniekus, ja 
viņu krūmus, kokus, puķes būs 
nepieciešams izrakt.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Jurija Drozdova foto
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Tiekas jauniešu forumā

 Jaunieši no Jauno 
producentu apvienības 
realizējuši savu iniciatīvu 
un 21. aprīlī pulcējuši 
citus Alūksnes novada 
jauniešus, kā arī pašvaldības 
pārstāvjus un jaunatnes jomā 
ieinteresētos uz “Alūksnes 
novada jauniešu forumu 
2021”.

 Forums tika organizēts tiešsaistē 
un tajā piedalījās 59 dalībnieki, 
kuri dzirdēja gan iedves-
mas stāstus no veiksmīgiem 
alūksniešiem, kas ticot saviem 
spēkiem un nepametot mācības, 
dodas savu sapņu piepildīšanas 
virzienā, gan pašvaldības ieceres 
Alūksnes novada pilnveidošanai. 
Tāpat forumā neiztikām bez 
darba grupām, kurās norisinājās 
diskusijas un domu apmaiņa 
par tādām tēmām kā “Gribu būt 
alūksnietis/e”, “Jauniešu vietas 

vaig’?”, “Dzīvo dzīvi Alūksnes 
novadā” un “Jauniešu prestižs 
Alūksnes novadā”.

 Visās grupās aktuāls bija 
jautājums par jauniešu 
neformālo, brīvā laika telpu 
trūkumu, par to, ka ir jāspodrina 
jauniešu prestižs un jādalās 
skaļāk ar labajiem stāstiem par 
jauniešiem, kas dara un ir ko 
sasnieguši, vēl aktīvāk jādomā 
par jaunām darba vietām 
dažādās nozarēs, jo šobrīd 
jaunieši, kas studē, reti saredz 
iespēju atgriezties, kā arī tika ap-
spriesti citi jautājumi. Organiza-
tori forumā bija parūpējušies par 
dažādiem interaktīviem uzde-
vumiem un rīkiem, kas padarīja 

šo par mūsdienīgu un radošu 
domu un viedokļu apmaiņu. 
Paldies ikvienam dalībniekam!

 Forums tika organizēts 
nodibinājuma “Alūksnes un 
Apes novada fonds” jaunatnes 
iniciatīvas projekta “NEnegatīvs” 
ietvaros, ko pilnībā fi nansē 
Eiropas Sociālā fonda pro-
jekts Nr.8.3.4.0/16/l/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS).

Una Tomiņa,
Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centra jaunatnes lietu speciāliste

Pededzes pamatskola 
turpina īstenot projektu
 Pededzes pamatskola 
2020./2021. mācību gadā 
turpina dalību Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta 
(IKVD) īstenotajā Eiropas 
Sociālā fonda projektā 
Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “At-
balsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”, lai mazinātu 
to izglītojamo skaitu, kas 
pārtrauc mācības. 

 2018./2019. mācību gada 
1. semestrī atbalstu saņēmuši 
trīs izglītojamie, 2018./2019. 
mācību gada 2. semestrī - četri 
izglītojamie, 2019./2020. 
mācību gada 1. semestrī - 
pieci izglītojamie,   2019./2020. 
mācību gada 2. semestrī – seši 
izglītojamie, 2020./2021. 
mācību gada 1. semestrī – astoņi 
izglītojamie,  2020./2021. 
mācību gada 2. semestrī – septiņi 
izglītojamie no 5. līdz 9. klasei.
 Tās ir individuālas konsultācijas 
latviešu valodā, matemātikā un 
dabaszinībās, krievu valodā, kas 

mazina risku pārtraukt mācības 
un sniedz izglītojamajiem 
personalizētu atbalstu. Mūsu 
skolā īpaši nozīmīgas ir 
konsultācijas latviešu valodā, kas 
ļauj pilnveidot valodas prasmes 
un papildināt vārdu krājumu. 
 No šī gada 7. aprīļa minētā pro-
jekta individuālās konsultācijas 
un konsultatīvā atbalsta 
sniegšana notiek attālināti Zoom 
platformā.
 Pedagogiem projekts sniedz 
iespēju profesionāli pilnveidoties 
un stiprināt prasmes darbā ar 
izglītojamiem. 2020. gada jūnijā 
notikusi supervīzija projektā 
iesaistītajai komandai.

Larisa Daņilova,
Pededzes pamatskolas projekta 

koordinatore

Turpinājums no 1. lappuses

 Kas ir Māju kafejnīcu diena?
 Māju kafejnīcu diena ir 
reģionāla tūrisma galamērķa 
popularizēšanas pasākums, 
ko organizē Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūra (LIAA) 
sadarbībā ar Latvijas lauku 
tūrisma asociāciju “Lauku 
ceļotājs”. Ideja ir aizgūta no 
Igaunijas, kad uz vienu 
dienu saimniecību pagalmi un 
citas vietas, kas ikdienā nav 
saistītas ar ēdināšanas pakal-
pojumu sniegšanu, pārvēršas 
par kafejnīcām. Interesentiem 
tiek piedāvāts nogaršot vietējo 
ēdienu, gūt lielisku garšas 
pieredzi, kā arī baudīt 
interesantu kultūras programmu. 
Piedāvātais produkts ar 
tam raksturīgajām kultūras 
īpašībām un stāstu būs maksas 
pakalpojums.

 Kas var piedalīties Māju 
kafejnīcu dienā?
 Katrs, kurš vēlas, neatkarīgi, ir 
vai nav reģistrēts PVD, VID, var 
šajās dienās savā sētā vai citā 
apvidus atpazīstamību veicinošā 
vietā piedāvāt savus īpašos 
ēdienus, dzērienus, našķus, arī 
demonstrēt savu amata prasmi 
u.tml., tādējādi reklamējot 
apvidum raksturīgo malēniešu 
kultūru un vienkārši kopā ar 
apmeklētājiem, saviem radiem 
un draugiem svinēt kafejnīcu 
dienu.

 Kas ir jādara, lai piedalītos 
Māju kafejnīcu dienā?
Jāsaka “jā” dalībai pasākumā, 

jāizdomā savs īpašais 
piedāvājums un jāizpilda 

dalībnieka anketa. Kļūstot par 
dalībnieku, jāievēro organizatoru 
sniegtās rekomendācijas, 
kā arī jāveic apmeklētāju 
uzskaite un jāsniedz atsauksmes 
pēc pasākuma, jāreklamē 
savs piedāvājums un jāizvieto 
organizatoru sagatavotie 
mārketinga materiāli.

Kas tiks nodrošināts no orga-
nizatora?
Mārketinga aktivitātes, prak-

tiskas apmācības – sanitārās 
prasības un drošība (PVD), 
prasības saistībā ar Covid-19, 
mārketings un saskarsme ar 
apmeklētājiem. Vienošanās ar 
PVD un VID, lai iegūtu atļauju 
darboties tiem, kas nav uzņēmēji 
vai ēdināšanas uzņēmēji. 
Vadlīnijas un ieteikumi viesu 
uzņemšanai.

Kāds ir videi draudzīgs 
pasākums?
 Pasākums, kurā veiktas 
apzinātas rīcības ar mērķi 
mazināt negatīvo ietekmi uz vidi, 
izmantojot mazāk resursu un 
samazinot atkritumu daudzumu.

 Pieteikšanās līdz 14. maijam 
aizpildot elektronisko anketu 
www.visitaluksne.lv. Sīkāka 
informācija par pasākumu 
Alūksnes Tūrisma informācijas 
centrā, pa e-pastu: 
tic@aluksne.lv vai tel. 
+371 26871868

Turam malēniešu kanti kopā!

Dace Bumbiere-Augule,
Alūksnes tūrisma informācijas 

centra vadītājas vietniece

Jaunas mājas meklē neliela 
auguma sterilizēta sunīte Čita. 
Mierīgas dabas, būs piemērota 
arī dzīvošanai dzīvoklī.

Skaista kaķenīte ar zilām acīm 
meklē jaunus saimniekus.

Dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”

Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontakttālrunis:
29477535.

Izrādi malēnieša 
viesmīlību – piesakies 
Māju kafejnīcu dienai

Koku griešana īpašumā 
ārpus meža
 Nereti, kopjot īpašumu, 
rodas nepieciešamība 
pēc atsevišķu vai bīstamu 
koku griešanas, to zaru 
nozāģēšanas, tādēļ Alūksnes 
novada pašvaldība atgādina, 
ka ne visur un ne pie visiem 
kokiem drīkst ķerties klāt 
ar zāģi bez koku ciršanas 
atļaujas.

 Koku ciršanu ārpus meža regulē 
Ministru kabineta noteikumi 
Nr.309 “Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža”. Tie no-
saka, ka koku ciršanas atļauja 
jāpieprasa, ja vēlas nogriezt 
koku, kura stumbra caurmērs 
sasniedzis vismaz 20 cm un 
kurš aug: pilsētas vai ciema 
teritorijā, kultūras pieminekļu 
zonā un tās aizsargjoslā, parkā, 
kapsētā, alejā (arī tad, ja tā 
atrodas ceļu zemes nodalījuma 
joslā), gar valsts un pašvaldību 
ceļiem, virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslā, izņemot mākslīga 
ūdensobjekta aizsargjoslā; 
pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentos 
noteiktajā ainaviski vērtīgajā 
teritorijā; kad koks 1,3 m 
augstumā no sakņu kakla sa-
sniedzis tik lielu apkārtmēru, 
kāds noteikts minēto MK notei-
kumu pielikumā, un ir liels koks 
vai potenciāls dižkoks.
  Jāņem vērā, ka no 15. 
aprīļa līdz 30. jūnijam (putnu 

ligzdošanas periodā) koku 
griešana pilsētas un ciemu 
teritorijās ir aizliegta, izņemot 
gadījumus, kad koks ir bīstams 
vai pašvaldība koka ciršanu atzi-
nusi par neatliekamu. 
  Koku ciršanas atļauja nav 
nepieciešama:
• kokiem, kuru stumbra 
caurmērs ir mazāks par 20 cm,
• augļu kokiem,
• kokiem ārpus pilsētas 
teritorijas, kur, saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par 
aizsargjoslām, meliorāciju, 
autoceļiem un dzelzceļiem, koku 
audzēšana ir aizliegta, kā arī 
Aizsargjoslu likuma 61. pantā 
minētiem kokiem,
• bīstamiem kokiem, kuri ap-
draud infrastruktūras darbību, 
cilvēka veselību, dzīvību vai 
īpašumu. Šajā gadījumā gan 
ir svarīgi pirms griešanas 
veikt situācijas fotofi ksāciju un 
informēt pašvaldību.

  Alūksnes novadā atbildīgā 
institūcija koku ciršanas 
jautājumos ir pašvaldības 
Apstādījumu aizsardzības 
komisija. Neskaidrību gadījumos 
var sazināties ar komisijas 
priekšsēdētāju, pašvaldības 
ainavu arhitekti Andu Klints 
(e-pasts anda.klints@aluksne.lv, 
tālrunis 22028275).
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Izdarīt Alūksnes novada 
domes 2014. gada 27. marta 
saistošajos noteikumos 
Nr. 7/2014 “Par materiālo 
atbalstu iedzīvotājiem 
Alūksnes novadā” šādus 
grozījumus:

1. Papildināt 4. punktu ar 
4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.5. pabalsts politiski 
represētām personām”.
2. Papildināt ar IV.2 nodaļu šādā 
redakcijā:

“IV.2 Pabalsts politiski 
represētām personām

27.7 Pabalsts komunistiskā 
režīma politiski represētām 
personām ir Alūksnes novada 
pašvaldības brīvprātīga iniciatīva 

ar mērķi sniegt atbalstu 1941. 
gada 14. jūnija deportāciju 80. 
atceres gadskārtā.
27.8 Pabalstu piešķir 1941. gada 
14. jūnijā komunistiskā režīma 
politiski represētai personai, kura 
savu pamata dzīvesvietu ne vēlāk 
kā no 2021. gada 1. janvāra ir 
deklarējusi Alūksnes novadā.
27.9 Pabalstu komunistiskā 
režīma politiski represētajai 
personai piešķir vienu reizi un tā 
apmērs ir 100 EUR (viens simts 
euro).
27.10 Lēmumu par pabalsta 
politiski represētai personai 
piešķiršanu pieņem Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļa, 
ņemot vērā personas iesn-
iegumu, kas iesniegts iestādē 
līdz 2021. gada 31. decembrim. 
Iesniegumā persona norāda 

vārdu, uzvārdu, personas kodu, 
deklarēto dzīvesvietu, politiski 
represētās personas apliecības 
numuru, kredītiestādes konta 
rekvizītus pabalsta pārskaitīšanai, 
kā arī apliecina 1941. gada 
14. jūnija represijas faktu.”

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu 

“Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2014. gada 

27. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 7/2014 

“Par materiālo
atbalstu iedzīvotājiem 

Alūksnes novadā”” 
paskaidrojuma raksts 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums  
 Saistošo noteikumu 

projekts sagatavots, ņemot vērā 
Alūksnes novada pašvaldības 
iniciatīvu sniegt pabalstu politiski 
represētām personām 
1941. gada 14. jūnija 
deportāciju 80. atceres 
gadskārtā.

2. Īss projekta satura izklāsts  
Saistošie noteikumi nosaka 
pabalstu komunistiskā režīma 
politiski represētām personām, 
ko paredz piešķirt vienu 
reizi – 2021. gadā, 100 EUR 
apmērā personai.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 
Saistošo noteikumu izpildei 
plānoti līdz 700 EUR. Pabalsts 
tiks nodrošināts no Alūksnes 

novada pašvaldības budžeta.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
Nav ietekmes.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
Lēmumu par pabalsta 
piešķiršanu pieņems Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļa. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām  
Konsultācijas nav notikušas. 
 
7. Cita informācija  
Nav. 

Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos 
Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes  
25.03.2021. lēmumu Nr. 70 
(protokols Nr. 5, 10. punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 8/2021 SPĒKĀ NO 08.05.2021.

Piedzīvo laukus Atē un aizsargājamo 
ainavu apvidū “Veclaicene”!
 12. jūnijā akcijas 
“Atvērtās dienas laukos 
2021” ietvaros 
interesentiem savas durvis 
ar īpašiem piedāvājumiem 
vērs desmit Alūksnes novada 
lauku sētu un kultūrvietu 
saimnieki. Lai katrs varētu 
apmeklēt vairākus akcijas 
pieturas punktus un 
vienlaikus atliktu laiks 
izbaudīt Aizsargājamo 
ainavu apvidu “Veclaicene”, 
dodoties kādā no septiņiem 
apvidus velo maršrutiem 
vai uzkāpjot skatu torņos, 
akcijas dalībnieki piedāvā 
vairākus tematisko pasākumu 
norises laikus. Savukārt, lai 
ikviens apmeklējums būtu 
īpašs un drošs, pasākumiem 
jāpiesakās iepriekš!

 Nedēļas nogale laukos ir lieliska 
izvēle, lai atpūstos no pilsētas 
ikdienas spriedzes. Nav nekā 
līdzīga Alūksnes apkārtnes 
laukiem, kur baudāma Latvijas 
simboliskā ainava ar lielpau-
guriem, Kornetu-Peļļu gravas 
ezeriem, daudzveidīgiem mežiem 
un līkumotiem lauku ceļiem. 
Tomēr lauki nav tikai daba – tie 
nozīmē arī viesmīlīgus cilvēkus, 
unikālu kultūru un mūsdienīgu 
saimniekošanu, kura balstīta 
senās tradīcijās. 

 Dabiskas un neskartas 
ainavas baudīšana ir viens no 
galvenajiem iemesliem, lai dotos 
uz laukiem. Tematisks 
akcijas piedāvājums ir pārgājiens 
Raipala ezera dabas takā kopā 
ar novadpētnieci Maiju Bleiferti, 
kurā pa ceļam vēroto dabas 
skaistumu papildinās Mišu Medus 
muzeja un daļēji saglabājušos 
Laknu dzirnavu apmeklējums. 

 Veclaicenes puses reljefā ainava 
diktē savus saimniekošanas 
noteikumus, cilvēku čaklums šeit 
apvienojas ar radošumu. 
Praktiskus ekoloģisko 
tekstilmateriālu izstrādājumus 
šuj Anda Plauma, bet savdabīgus 

rokdarbus gatavo rokdarbu 
darbnīcā “Aguce”, saimniecībā 
noderīgas cibiņas un citas 
praktiskas lietas no koka gatavo 
amatnieks Jānis Vīksne, bet 
gardu mājas sieru sien un 
lauku gudrības pārzina “Āru” 
māju saimniece Māra Skopiņa. 
Lauku sestdienas vakari nav 
iedomājami bez pirts, tamdēļ 
visas dienas garumā pie pirts 
meistares Astras Plukšas varēs 
saņemt sauso pērienu un izzināt 
pirts procedūru noslēpumus. 

 Unikālu lokālās kultūras pieredzi 
mijiedarbojoties ar vietējiem 
cilvēkiem varēs gūt radošuma 
rezidencē Ziemeru muižā, Latvi-
jas augstākajā baznīcā virs jūras 
līmeņa – Opekalna baznīcā un 
kādā no trim muzejiem – Jaun-
laicenes muižas muzejā, Mišu 
medus muzejā un Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā, kur caur stāstiem un 
praktisku darbošanos iepazīt 
vietējo saimniekošanas tradīcijas. 
Jāuzsver, ka Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā šīs 
aktivitātes apmeklētāji varēs 
baudīt pat trīs dienu garumā – 
no 11. līdz 13. jūnijam.

 Lauki aizrauj un izraisa vēlmi 
uzkavēties ilgāk. Lai pagarinātu 
lauku brīvdienas, izbaudītu 

gaišās pirmsjāņu naktis un 
mostos ar putnu dziesmām 
nakšņot var tuvākajās viesu 
mājās un namiņos. 

Pasākuma aktivitāšu piedāvājums 
un programma var mainīties 
atkarībā no epidemioloģiskajiem 
ierobežojumiem.

 "Atvērtās dienas laukos" ir lauku 
apceļošanas un iepazīšanas 
pasākums, kur jau astoto 
gadu organizē Lauku tūrisma 
asociācija “Lauku ceļotājs”. 
Pasākuma mērķis ir popularizēt 
laukus, laukos audzētus, ražotus, 
gatavotus produktus un sniegtos 
pakalpojumus, kā arī ieinteresēt 
iedzīvotājus iepazīt lauku 
dzīvi, nobaudīt lauku labumus, 
atrast saimniecības, no kurām 
iegādāties saimnieku audzētus 
un ražotus produktus, kā arī 
izbaudīt aktivitātes un sajūtas, ko 
var piedzīvot laukos. 

 Vairāk informācijas par 
pasākumu, papildus apskates 

objektiem, dabas takām un 
naktsmājām atradīsiet 
www.veclaicene.lv un 

www.visitaluksne.lv.

Dace Bumbiere-Augule,
Alūksnes tūrisma informācijas 

centra vadītājas vietniece

Māras Sproģes foto

Novada kultūras 
iestāžu organizētas 
aktivitātes maijā
1.-10. maijā Alsviķu kultūras 
nams piedāvā ģimenēm 
pastaigu ar fotoorientēšanos 
“Vai pazīstam Alsviķus?!” 
Sīkāka informācija atrodama 
pie kultūras nama vai pa 
tālruni 28330421. Aktīvākie un 
precīzākie dalībnieki tiks 
apbalvoti pēc 10. maija.

2.-16. maijā Jaunannas 
pagasta teritorijā izzinoša 
funktierēšanas spēle 
“Jaunanna laiku lokos” 
(Actionbound aplikācijā).

9. maijā no 11.00 līdz 
15.00 pie Mārkalnes Saules 
pulksteņa bērnu zīmējumu un 
grāmatu izstāde “Saulīte silta, 
māmiņa jauka”. Pārsteigums 
māmiņām, vecmāmiņām, 
vecvecmāmiņām.

14. maija vakarā no 22.00 
līdz 23.30 kopā ar gaismu 
un skaņu mākslinieku Igoru 
Vīcupu naksnīga pastaiga Bejas 
bibliotēkas pagalmā, vērojot 
foto stāstu-projekciju 
"Pirms 10 gadiem Bejā... 
Muzeju nakts bez robežām". 
Ievērojot valstī noteiktos 
ierobežojumus, personām, kas 
dzīvo vienā mājsamniecībā, 
būs iespēja ielūkoties Bejas 
bibliotēkas vēstures krātuves 
ekspozīciju telpās.

15. maijā no 19.00 līdz 24.00 
Alūksnes muzejā Muzeju nakts 
aktivitātes: 
Funktierēšanas spēle 
“Mazatklātā Alūksne 2. 
Alūksnes muižas robežās”,
Digitālās izstādes “Kad 
emocijām nav robežu”, “Aiz 
Tēvzemes robežas” - 
aicinām skatīties
www.aluksnespils.lv,
No 21.00 Gaismu un skaņu 
spēle Alūksnes Jaunās pils 
robežās.

15. maijā no 17.00 līdz 
22.00 Jaunlaicenes parkā 
Muzeju nakts aktivitātes “Mūsu 
burvestību robeža”.

15. maijā no 17.00 līdz 22.00 
Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
Muzeju nakts aktivitātes ar 
moto: “Izkāp no “rāmja” 
un ieskaties lauku sētā!”:
Mākslinieces Rudītes Liepiņas 
radošā darbnīca,
Foto orientēšanās lauku sētā,
Spēļu Domino, “Desu” 
un Jengas spēlēšana 
brīvā dabā, Ekspozīcija 
“Vidzemes lauku sēta” 
atvērta apskatei,
Alvita Grīvnieka mobilā 
strūklaka Otes dzirnavu dīķī,
Izstāde “Kalncempji caur 
fotoobjektīvu”,
Kahoot! viktorīna muzeja 
Facebook profilā.

No 17. maija Annas 
kultūras nama logos Annas 
bibliotēkas 125 gadu jubilejas 
izstāde “Bibliotēka atver logu uz 
dvēseli un durvis uz pasauli”.

22. maijā 11.00 Zeltiņu 
pagasta “Lejniekos” atklātā 
krosa skriešanas seriāla 
pasākuma ikvienam “Mizojam, 
ka prieks” 1. posms “Kaimiņu 
būšana”. Reģistrācija 
no 10.00-10.45.

Alūksnes muzejs maijā 
piedāvā funktierēšanas spēli 
“Mazatklātā Alūksne”. Lai 
iegūtu piekļuves kodu, lūdzam 
sazināties ar Alūksnes 
muzeju.

Lūdzam ievērot epidemioloģiskās 
drošības nosacījumus!
Vēršam uzmanību, ka aktivitāšu 
plānos var notikt izmaiņas 
atkarībā no epidemioloģiskās 
situācijas un valdības lēmumiem.
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Alūksnes novads

Vēlēšanu 
iecirkņa 

Nr.
Vēlēšanu iecirknis Adrese

Pieejams cilvēkiem 
ar kustību 

traucējumiem

293 ALŪKSNES PILSĒTAS 
ADMINISTRATĪVĀ ĒKA Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov. Jā

295 ALŪKSNES NOVADA 
VIDUSSKOLA Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes nov. Jā

296 SIA «ALŪKSNES 
ENERGOCELTNIEKS» ĒKA Apes iela 4, Alūksne, Alūksnes nov. Nē

298 ALSVIĶU KULTŪRAS NAMS «Kultūras nams-Alsviķi», Alsviķi, Alsviķu 
pag., Alūksnes nov. Jā

299 STRAUTIŅU PAMATSKOLA «Strautiņu Pamatskola», Strautiņi, Alsviķu 
pag., Alūksnes nov. Nē

300 ANNAS KULTŪRAS NAMS «Tautas nams», Anna, Annas pag., Alūksnes 
nov. Jā

302 SKIIM CENTRS «DAILES» «Dailes», Jaunzemi, Ilzenes pag., Alūksnes 
nov. Jā

304 KOLBERĢA TAUTAS NAMS «Dālderi», Kolberģis, Jaunalūksnes pag., 
Alūksnes nov. Jā

305 JAUNANNAS TAUTAS NAMS «Zīles», Jaunanna, Jaunannas pag., 
Alūksnes nov. Jā

306 JAUNLAICENES PAMATSKOLA «Lazdiņas», Jaunlaicene, Jaunlaicenes pag., 
Alūksnes nov. Nē

307 KALNCEMPJU PAGASTA 
PĀRVALDE

«Cempji 4», Kalncempji, Kalncempju pag., 
Alūksnes nov. Nē

308 LIEPNAS TAUTAS NAMS «Birzītes», Liepna, Liepnas pag., Alūksnes 
nov. Jā

309 MALIENAS TAUTAS NAMS «Brenci», Brenci, Malienas pag., Alūksnes 
nov. Jā

310 MĀLUPES SAIETA NAMS «Austriņi», Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes 
nov. Jā

311 MĀRKALNES TAUTAS NAMS «Pagastmāja», Mārkalne, Mārkalnes pag., 
Alūksnes nov. Jā

312 PEDEDZES TAUTAS NAMS «Krustceles», Pededze, Pededzes pag., 
Alūksnes nov. Jā

314 VECLAICENES PAGASTA 
PĀRVALDE

«Vaiņagi», Korneti, Veclaicenes pag., 
Alūksnes nov. Jā

316 ZELTIŅU PAGASTA PĀRVALDE “Strazdiņi”, Zeltiņi, Zeltiņu pag., Alūksnes 
nov. Jā

317 ZIEMERA PAGASTA PĀRVALDE «Pagastmāja», Māriņkalns, Ziemera pag., 
Alūksnes nov. Jā

Vēlēšanu iecirkņi novadā

 9. aprīlī Alūksnes 
novada vēlēšanu komisijas 
sēdē 2021. gada 5. jūnija 
pašvaldību vēlēšanām 
iesniegto kandidātu sarakstu 
pārstāvji izlozēja numuru, ar 
kuru katrs saraksts startēs 
vēlēšanās.

Izloze notika sarakstu 
iesniegšanas secībā un izlozētie 

numuri ir šādi: 
“Latvijas attīstībai” - 1
Jaunā VIENOTĪBA - 2
Jaunā konservatīvā partija - 4
VIDZEMES PARTIJA, Politiskā par-
tija “Latvijas Reģionu Apvienība” 
- 6
Zaļo un Zemnieku savienība - 3
Nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” – 5.

Partijas izlozējušas numurus 
pašvaldību vēlēšanām

Vēlēšanu apgabala 
noskaidrošana un maiņa
Kas var piedalīties 
vēlēšanās?

 Tiesības piedalīties pašvaldību 
vēlēšanās būs Latvijas un  
Eiropas Savienības dalībvalstu 
pilsoņiem no 18 gadu vecuma:
• kuri bija reģistrēti dzīvesvietā 
attiecīgās pašvaldības 
administratīvajā teritorijā vismaz 
90 dienas pirms vēlēšanu dienas  
(šā gada 7. martā)
VAI
• kuriem attiecīgajā pašvaldībā 
pieder nekustamais īpašums.

Kur var balsot?

 Šogad pašvaldību vēlēšanās 
vēlētāji varēs balsot pēc izvēles 
jebkurā vēlēšanu iecirknī tajā 
vēlēšanu apgabalā, kura vēlētāju 
sarakstā ir reģistrēti. Līdz ar 
to atšķirībā no iepriekšējām 
vēlēšanām iecirkņa maiņa nav 
jāveic.

Savu vēlēšanu apgabalu un 
iecirkņus var noskaidrot

• pa Centrālās vēlēšanu komisi-
jas uzziņu tālruni 67049999;
• Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes e-pakalpojumā 
“Vēlēšanu apgabala 
noskaidrošana”.
Vēlēšanu iecirkņu saraksts 
pieejams Centrālās vēlēšanu 
komisijas mājaslapas www.cvk.lv 
apakšsadaļā "Vēlēšanu iecirkņi".

Vēlēšanu apgabala maiņa

 Ja jūsu deklarētā dzīvesvieta ir 
citas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, taču Alūksnes novadā 
jums pieder nekustamais 
īpašums un vēlaties vēlēšanās 
balsot Alūksnes novadā, tad jums 
līdz 27. maijam ir nepieciešams 
veikt vēlēšanu apgabala 
nomaiņu. 

 To var izdarīt:
• jebkurā pašvaldības 
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē 
(Alūksnes novada pašvaldības 
dzīvesvietas deklarēšanas 
speciālista kontakttālrunis 
25778897),
(ieteicams uzrādīt Zemesgrāmatu 
vai izziņu no Zemesgrāmatas par 
īpašuma piederību)
• Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes  e-pakalpojumā 
“Vēlēšanu apgabala 
noskaidrošana un maiņa”
(nepieciešami interneta bankas 
autentifikācijas rīki vai drošs 
elektroniskais paraksts)

Svarīgi! Atšķirībā no iepriekšējām 
vēlēšanām Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvalde 
NESŪTĪS pa pastu katram 
vēlētājam uz deklarētās 
dzīvesvietas adresi vēstuli ar 
informāciju, kurā vēlēšanu 
iecirknī vēlētājs ir reģistrēts 
vēlēšanām.

Līdz 6. jūnijam darbosies 
CVK uzziņu tālrunis par 
pašvaldību vēlēšanām
 Lai informētu vēlētājus 
par pašvaldību domes 
vēlēšanu kārtību, 
līdz 6. jūnijam darbosies 
Centrālās vēlēšanu 
komisijas (CVK) uzziņu 
tālrunis 67049999.

 Tālrunis zvanītājus 
apkalpos katru dienu no plkst. 
9.00 līdz 20.00, bet 31. maijā no 
plkst. 9.00 līdz 21.00; 4. un 
5. jūnijā – no plkst.7.00 līdz 
24.00. Uzziņu tālruņa operatori 
būs gatavi vēlētājus uzklausīt 
arī 6. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 
17.00.

 Zvanot uz uzziņu tālruni, vēlētāji 
varēs noskaidrot savu vēlēšanu 

apgabalu, vēlēšanu iecirkņu 
adreses un darba laikus, uzzināt, 
kā pieteikt vēlēšanu apga-
bala maiņu, ja citā vēlēšanu 
apgabalā pieder nekustamais 
īpašums. Tāpat varēs uzzināt par 
pieteikšanos balsot pa pastu no 
ārzemēm, balsošanas kārtību 
iecirknī, zīmes aizpildīšanu, 
drošības pasākumiem Covid-19 
infekcijas izplatības mazināšanai 
un iegūt atbildes uz citiem 
ar vēlēšanu norisi saistītiem 
jautājumiem.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks

 Vēlēšanu iecirkņu darba 
laiks pašvaldību vēlēšanu 
dienā, 5. jūnijā, būs 

no pulksten 7.00 līdz 20.00.
 Vēlētāji varēs izmantot arī 
iespēju nobalsot iepriekš:
• pirmdien, 31. maijā, 
no plkst. 16.00 līdz 20.00;
• ceturtdien, 3. jūnijā, 
no plkst. 9.00 līdz  16.00;
• piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 
13.00 līdz 20.00.

 Ja vēlētājam veselības 
stāvokļa dēļ nebūs iespējas 
nokļūt vēlēšanu iecirknī, būs 
iespēja pieteikties balsošanai 
savā atrašanās vietā. 
Pieteikšanās būs iespējama 
no 31. maija. 

Informācija no www.cvk.lv.

Alūksnes novada 
deputātu kandidātu 
saraksti
 Turpmākajās lappusēs 
aicinām iepazīties ar Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
vēlēšanām partiju iesniegto 
kandidātu sarakstiem 
un partiju programmām. Tie 
sakārtoti tādā secībā, kā 
partijas tos iesniedza Centrālajā 

vēlēšanu komisijā.
 Partiju programmas un 
kandidātu saraksti ir 
publiski pieejama informācija un 
ar to var iepazīties arī 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
mājas lapā www.cvk.lv.
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LATVIJAS ATTĪSTĪBAI

Programma
Latvija nav tikai Rīga!

Administratīvi teritoriālā reforma 
iezīmē jauna attīstības izrāviena 
iespējas novados. Mūsu komandu 
veido pieredzējuši profesionāļi, 
kuri, gudri strādājot Alūksnes 
novadā, izmantos reformas radītās 
iespējas, lai veidotu pamatu jaunu 
investīciju piesaistei un darbavietu 
radīšanai, panākot konkurētspē-
jīga atalgojuma iespējas. Strādā-
sim, lai uzlabotu 

iedzīvotāju dzīves apstākļus 
Alūksnes novadā. Veidosim jaunu 
Alūksnes novada pārvaldes 
modeli - iesaistot iedzīvotājus 
lēmumu pieņemšanā, komunicējot 
un konsultējoties par svarīgiem 
pašvaldības darba aspektiem. 
Turpināsim iesākto projektu 
realizāciju, kas netika pilnā 
apjomā īstenoti un, kuru izpildei 
nepieciešams laiks. 

Ģimene, cilvēks un izglītība 
Pamatvērtība – cilvēks un viņa 

intereses. 
Turpināsim sekmēt tādu novada 
attīstību, kurā cilvēks justos 
drošs par rītdienu. 
Viena no galvenajām sociālajām 
vajadzībām ir darbs, par kuru 
jāsaņem pietiekoša atlīdzība, 
lai nodrošinātu interešu 
realizāciju. Esam pārliecināti, 
ka ģimene ir stipras sabiedrības 
pamats, tādēļ mūsu mērķis ir 
veselīga un pārtikusi ģimene. 
Mēs rūpēsimies, lai pašvaldība 
izvirzītu izglītību un veselības 

aizsardzību kā galveno prioritāti. 
Mēs atbalstām amatiermākslas 
kolektīvus, sporta biedrības un 
NVO darbību. 

Sociālais atbalsts 
Uzlabosim un vienkāršosim 
pabalstu sistēmu. 
Ar dažādiem pašvaldības 
instrumentiem, prioritāri 
atbalstīsim bērnus, it sevišķi 
trūcīgās ģimenēs. 
Veicināsim senioru mobilitāti 
novadā. 
Paredzēsim atlaides maksai par 
ēdināšanu novada pirmsskolas 
izglītības iestādēs un skolās visiem 
bērniem. 
Noteikti strādāsim pie gāzes 
eksplozijā cietušās mājas, Torņa 
ielā 15, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, sakārtošanas, lai 
iedzīvotāji varētu atgriezties savos 
īpašumos. 

Veselība 
Rūpēsimies par cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, nodrošināsim 
viņiem atbilstošu piekļuvi visās 
sabiedriskās ēkās un uzklausīsim 
katru, kam nepieciešama sociālā 
palīdzība, atbalstīsim ģimenes 
ārstu prakses vietas, kā arī 
turpināsim sniegt atbalstu veciem 
un vientuļiem novada 
iedzīvotājiem. 
Izstrādāsim un plānveidīgi 
realizēsim sociālo dzīvokļu 
programmu.
Veicināsim slimnīcas 
pakalpojumu pieejamību novada 
iedzīvotājiem. 

Kultūra un sports 
Novada kultūrvēsturiska 
mantojuma saglabāšana un jaunu 
tradīciju attīstība. 
Daudzveidīga iedzīvotāju sabied-
riskā dzīve - finansiāls atbalsts 
mākslinieciskajai pašdarbībai. 
Koordinēta novada iestāžu 

darbība veselīga un aktīva 
dzīvesveida veicināšanā. 
Atbalsts novada sportistiem 
dalībai valsts un starptautiska 
mēroga sacensībās. 
Strādāsim, lai tiktu uzcelts jaunais 
sporta centrs. 

Uzņēmējdarbība un attīstība 
Atbalstīsim un strādāsim pie 
tūrisma attīstības. Iesaistīsim 
novada iedzīvotājus svarīgu 
jautājumu risināšanā, rīkojot 
regulāras novada iedzīvotāju 
sanāksmes un aptaujas. 
Līdzsvarosim pilsētas un lauku 
attīstību, piesaistot ES 
finansējumu. 
Sakārtosim infrastruktūru, 
lai veicinātu uzņēmējdarbības 
attīstību un investīciju piesaisti 
novadam. 
Sadarbosimies ar uzņēmējiem, lai 
sekmētu darbinieku kvalifikācijas 
celšanu.. 
Viens no mūsu mērķiem 
izmantojot valsts no Eiropas 
Atveseļošanās fonda finansējumu 
ir nodrošināt jaunus īres 
dzīvokļu māju izbūvi. 

Vide, ceļi un drošība 
Veicināsim novada bagātību – 
mežu, ūdeņu un kultūrvēsturisku 
objektu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu. 
Plānveidīga ielu asfaltēšana un 
jaunu ceļu veidošana pilsētā, 
pagastu centros un teritorijās, 
gājēju celiņu tīkla izveidošana.
Izstrādāsim operatīvu plānu 
autoceļu apsaimniekošanā un 
finansiālu atbalsta sistēmu, 
īpašumu pieslēgšanai 
izbūvētajam centrālajam ūdensva-
dam un kanalizācijas sistēmai. 
Palielināsim pašvaldības policijas 
kapacitāti un efektivitāti.

 Atbalstiet mūs un veidosim 
Alūksnes novadu kopā!

Jaunā VIENOTĪBA

Programma
Politisko partiju apvienības 
"Jaunā VIENOTĪBA" 2021. gada 
5. jūnija pašvaldību vēlēšanu 
programma

Alūksnes novadā Jaunās Vieno-
tības komandas mērķis ir radīt 
Alūksnes novadu par izcilu vietu 
dzīvei, nodrošinot augstas 
kvalitātes izglītības, sporta, 
kultūras, veselības un sociālo 
pakalpojumu pieejamību novadā. 
Novada attīstībai ļoti svarīga ir 
uzņēmējdarbības izaugsme, 

mājokļu pieejamība un 
mūsdienīgas infrastruktūras 
nodrošinājums.
Esam uzņēmīgi, uz sadarbību 
vērsti un atklāti.
Apsolām turpināt realizēt 
nozīmīgas ieceres novada 
izaugsmei. 

Mūsu prioritātes: 
VESELĪBAS APRŪPE, SOCIĀLĀ 
PALĪDZĪBA 
1. Jaunu medicīnas speciālistu 
piesaiste novadam. 
2. Veselības aprūpes kvalitāte, 

investējot Alūksnes slimnīcā. 
3. Telpas ģimenes ārstu praksēm. 
4. Sociālo pakalpojumu tīkla 
pilnveide. 
5. Sociālā dzīvojamā fonda izveide 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
6. Konkurētspējīgs atalgojums 
sociālā nozarē strādājošajiem. 
7. Atbalsts nevalstiskajām organi-
zācijām. 
8. Atbalsts pensionāru, invalīdu un 
politiski represēto organizācijām. 
9. Stipendijas augstskolu studen-
tiem, augsti kvalificētu speciālistu 
piesaistei novadam. 

IZGLĪTĪBA 
1. Kvalitatīvas un mūsdienīgas 
izglītības nodrošināšana. 
2. Modernizēta mācību vide nova-
da skolās. 
3. Izglītības procesā atbalsts ikvie-
nam bērnam! 
4. Jaunu pedagogu piesaiste. 
5. Plānveidīga āra aktivitāšu 
infrastruktūras attīstīšana pie 
visām pirmsskolas izglītības 
iestādēm un skolām. 
6. Atbalsts jauniešu iniciatīvām un 
starptautiskas pieredzes 
projektiem. 

SPORTS, AKTĪVS DZĪVESVEIDS 
1. Iesāktā Alūksnes daudzfunkcio-
nālā sporta centra būvniecības 
projekta realizācija. 
2. Slēpošanas un biatlona sporta 
bāzes “Mežinieki” attīstības kon-
cepcija un realizācija. 
3. Veloceliņu tīkls veselīgai atpū-
tai. 
4. Aktīvās atpūtas un dabas taku 
tīkla pilnveide. 
5. Sporta un bērnu laukumi dzīvo-
jamos rajonos. 
6. Atbalsts sportistu dalībai Latvi-
jas mēroga sacensībās. 

KULTŪRA UN TŪRISMS 
1. Pieejama un sasniedzama kul-
tūrtelpa ikvienam iedzīvotājam. 
2. Stipras kopienas pagastos. 
3. Jauna mūsdienīga bibliotēka ar 
lasītavu Alūksnē. 
4. Atbalsts profesionālās un ama-
tiermākslas nozarēm. 
5. Alūksnes novads – nozīmīgs 
tūrisma galamērķis. 
6. Zeltiņu raķešu bāze izveidota 
par nozīmīgu militārā matojuma 
tūrisma objektu. 
7. Pārbūvēta Pilssalas estrāde. 
8. Jauns Alūksnes tūrisma infor-
mācijas centrs. 
9. Plānveidīga Alūksnes muižas 

parka sakārtošana. 
10. Atbalsts kultūrvēsturiskā man-
tojuma atjaunošanai. 
11. Atbalsts kultūras projektu 
konkursiem. 
12. Tūrisma nozares attīstība, 
iesaistot vietējos uzņēmējus. 

TAUTSAIMNIECĪBA, INFRASTRUK-
TŪRA, VIDE 
1. Pilsētas ielu pārbūve un pakā-
peniska grantēto ielu asfaltēšana.
2. Ceļu asfaltēšana no Alūksnes 
līdz pagastu centriem. 
3. Jaunas stāvvietas Alūksnes 
pilsētas centrā. 
4. Mūsdienīgs daudzfunkcionāls 
veloparks bērniem, jauniešiem un 
profesionāļiem. 
5. Jauni daudzdzīvokļu nami. 
6. Atbalsta programma dzīvojamo 
namu fasāžu sakārtošanai. 
7. Atbalsts uzņēmējiem jaunu 
produktu radīšanai.
8. Jaunu investoru un uzņēmumu 
piesaiste, sniedzot nepieciešamo 
atbalstu to darbībai. 
9. Gājējiem piemērota vide, 
labiekārtotas ūdensmalas un 
parki. 
10. Cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām pieejama pilsētvide. 
11. Attīrīts Alūksnes iekšezers. 
12. Sadarbība ar mazajiem uz-
ņēmumiem, to darbības atbalsta 
nodrošināšana. 
13. Iesāktā reģionālās nozīmes 
projekta Veselības Veicināšanas 
centra ar viesnīcas un baseina 
izveidi realizēšana. 
14. Jaunas ražošanas ēkas no-
vada teritorijā uzņēmējdarbības 
attīstībai. 
15. Industriālā zona jaunajiem 
uzņēmumiem. 
16. Sakārtota pagastu
infrastruktūra. 
17. Ilgtspējīga apsaimniekošana 
Alūksnes novada ūdenstilpēs.

Kandidāts Kārtas nr. 
sarakstā Darbavieta / nodarbošanās Amats

Jānis Sadovņikovs 1 SIA ‹›Rūpe” Operators

Krista Rence 2
Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skola

Džudo trenere

Svetlana Soldatova 3 Alūksnes novada pašvaldība
Administratīvās komisijas 
priekšsēdētāja

Santa Zaharenko 4 Bezdarbniece

Agris Poišs 5 Strautiņu pamatskola Skolotājs

Elīna Akmentiņa 6
Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skola

Direktora vietnieks (izglītības jomā)/
lietvedības sekretāre

Solvita Rateniece 7 Marjans SIA Grāmatvede

Elīna Karaseva 8
PIKC Smiltenes tehnikums Alsviķu teritoriālā 
struktūrvienība

Sporta darba organizatore, sporta 
skolotāja

Aleksandra Rakstiņa 9 Valsts darba inspekcija Inspektors

Daina Vērse 10 SIA „VITALITAS” Laboratorijas vadītāja

Daiga Jursa 11 SIA „VITALITAS”
Valdes locekle Dabaszinātņu 
laborante

Daiga Jaunzema 12 Pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte” Skolotāja

Natālija Dubasova 13 Alūksnes novada vidusskola Medmāsa

Ilva Cunska 14 SIA Daina Med Ambulatorā medicīnas māsa

Lāsma Petrovska 15 SIA Alūksnes putnu ferma Kasieris-sekretārs

Laura Sideja 16 VAS Latvijas pasts Motorizētais piegādātājs

Svetlana Zalāne-
Eglīte 17 Bezdarbniece

Linda Ļebedeva 18 IK “Saulriets” Klientu konsultants

Kandidāts Kārtas nr. 
sarakstā Darbavieta / nodarbošanās Amats

Dzintars Adlers 1 Alūksnes novada pašvaldība
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks

Maruta Kauliņa 2 SIA «Alūksnes slimnīca» valdes priekšsēdētāja

Jānis Skulte 3 SIA «4Plus» apaļkoku iepirkšanas vadītājs

Uva Grencione-
Lapseniete

4 Alūksnes pilsētas sākumskola direktore, skolotāja

Mairis Arājs 5 SIA»JM Grupa» valdes priekšsēdētājs

Edvīns Fricis Svars 6
SUDRABS, Alūksnes pilsētas 
pensionāru Biedrība

valdes loceklis

Uldis Jaunzems 7 SIA «ALŪKSNES NAMI» nekustamā īpašuma pārvaldnieks

Guntis Kozilāns 8 SIA «CEWOOD» ražošanas vadītāja vietnieks

Kalvis Zariņš 9 SIA «Z1LV» valdes loceklis

Sanita Čibala 10 Alūksnes novada vidusskola skolotāja

Valda Zeltiņa 11 Alūksnes novada pašvaldība kultūras darba speciāliste

Lauris Markss 12 SIA «North Wakeboarding Solutions» valdes loceklis

Arvis Šteiners 13
Alsviķu pagasta, zemnieku 
saimniecība «KOTES»

īpašnieks

Pāvels Čornijs 14 SIA «SIA Alūksnes alus» valdes loceklis

Jānis Bundzens 15 Zemnieku saimniecība «Senatnes 2» īpašnieks

Aivars Baumanis 16 SIA «ZEVEN» valdes priekšsēdētājs

Andis Zariņš 17 SIA «OZOLI AZ» valdes priekšsēdētājs

Askolds Zelmenis 18 SIA «4Plus» valdes loceklis



10. Alūksnes Novada Vēstis 07.05.2021.

Programma
MĒS TURPINĀSIM IESĀKTO DARBU 
UN STRĀDĀSIM! 
Esam gatavi uzņemties iniciatīvu 
un atbildību, lai ieviestu pārmai-
ņas balstoties uz mūsu pamat-
vērtībām – iedzīvotājiem, likumu, 
kārtību un profesionalitāti 

ĢIMENES LABSAJŪTA 
Veselība, izglītība un sociālā joma 

Saglabāsim pamatskolas un brīv-
pusdienu līdzfinansēšanu izglītības 
iestādēs 
Neatliekamās medicīniskās palī-
dzības pakalpojuma saglabāšana 
Alūksnes slimnīcā 
Sociālo medicīnisko pakalpoju-
mu kvalitāte un sasniedzamība 
pagastos, ilgstošās aprūpes namu 

iemītnieku labsajūta 
Senioru, daudzbērnu ģimeņu, 
invalīdu dzīves kvalitātes uzlabo-
šana 
Sadarbībā ar Bāriņtiesu rūpēsi-
mies par bērniem 
Atbalsts Barikāžu dalībniekiem 
Ar Aizsardzības ministriju, NBS 
strādāsim pie jauna PII izveides, 
peldbaseina būvniecības 
Veicināsim jauno speciālistu at-
griešanos novadā 
Atbalstīsim jaunsardzes, zemes-
sardzes un mazpulku darbību 
Veicināsim izglītības kvalitā-
tes celšanu, meklēsim iespēju 
jauniešiem iegūt profesionālo vai 
arodizglītību novadā 

Kultūra, Sports 
Atbalsts novada amatierkolek-

tīviem, īpaši bērnu, tradicionālo 
prasmju meistariem, novadpēt-
niecībai, Nemateriālā kultūras 
mantojuma sarakstā iekļauto un 
izkopto novada unikālo vērtību 
saglabāšana 
Novada bibliotēkas labiekārto-
šana 
Skaidri noteikumi sporta klubu, 
biedrību atbalstam 
Attīstīsim aktīvās sporta atpūtas 
vietas, laukumus, Mežiniekus kā 
ziemas sporta centru 
Uzcelsim Alūksnes Sporta halli 

DARBS 
Uzņēmējdarbība

Ar Gulbenes un Balvu novadiem 
izveidosim Speciālo ekonomisko 
zonu 

Atbalsts mājražotājiem 
Augstas pievienotās vērtības 
uzņēmumu piesaiste novadam 
sadarbībā ar augstskolām, LTRK, 
u.c. Biznesa inkubators, jaunuzņē-
mumu hakatons 
Ieinteresēta pašvaldības attieksme 
pret komersantiem, iespēja ikvie-
nam saņemt kvalitatīvas konsultā-
cijas uzņēmējdarbībā 
Novada uzņēmumu kooperācija, 
sadarbība, t.sk. publiskās-privātās 
partnerības ieviešana, starptau-
tiskas pieredzes iespējas Novada 
uzņēmumu un iestāžu kultūras, 
sporta dienas 

Tūrisms 
Jaunu tūrisma objektu un 
Alūksnes novada stāsta radīšana, 
ņemot vērā pilsētas un novada 
vēsturi 
Visu sezonu tūrisma attīstība, 
nodrošinot nepārtrauktu tūristu 
piesaisti novadam, tūrisma objek-
tu- klasteru veidošana 
Labiekārtotas novada ūdenstilpju 
teritorijas 
Tematisku taku maršrutu izveide 

MĀJA, VIDE UN INFRASTRUKTŪRA 
Pilsēta, pagasti- identitāte un 

attīstība 
Strādāsim visos līmeņos, lai at-
jaunotu dzīvojamo fondu, uzsākot 
īres dzīvokļu mājas celtniecību 
novada speciālistiem 
Gar skolām un dzīvojamo māju 
tuvumā izveidosim ātruma slā-
pētājus un pārredzamas gājēju 
pārejas 
Veloceliņu, gājēju celiņu tīkla 
programmas izveide 
Novada apzaļumošanas un kul-
tūrainavas attīstības plāns, meža 
parku labiekārtojums 
Alūksnes Kapsētas pussalas sa-
kārtošana- takas, apgaismojums, 
ūdens ņemšana, u.c. 
Programma privātmāju un daudz-
dzīvokļu māju renovācijai, komu-
nikāciju izbūves līdzfinansējums 
apbūves teritorijās 
Labiekārtoti daudzdzīvokļu māju 
pagalmi pagastos un pilsētā, stāv-
laukumu, atpūtas, bērnu rotaļu 
zonu izveidošana 

Jauna koncepta pilsētvide- droša 
iedzīvotājiem un viesiem 
Sadarbība ar SM par novadā 
esošo valsts ceļu uzturēšanu, t.sk. 
Alūksne- Kalniena, Austrumu stīga 
atzars 
Pašvaldības ceļu uzturēšanas 
kvalitātes palielināšana sadarbī-
bā ar LVM un pieguļošo teritoriju 
uzņēmējiem, zemniekiem 

PAŠVALDĪBAS DARBS 
Aktīvi pārstāvēsim novada intere-
ses ministrijās un Saeimā 
Izstrādāts aktuāls novada attīstī-
bas plāns, visu līmeņu izglītības, 
kultūras, sporta u.c. darba stratē-
ģijas, ilgtermiņa plāni 
Uzklausot iedzīvotājus, veidosim 
atbildīgu pārvaldes modeli 
Interaktīva pašvaldības mājaslapa 
ierosinājumiem un priekšlikumiem 
Izveidota novada speciālistu datu 
bāze 
Kapitālsabiedrību, iestāžu un 
pārvalžu finanšu, cilvēkresursu 
kapacitātes stiprināšana, iespēja 
izveidot komunālo pakalpojumu 
kopuzņēmumu 
Novada būvniecības procesu dar-
ba kvalitātes uzlabošana 
Pašvaldības konkursu un iepirku-
mu norise, atbilstoši augstākajai 
profesionālajai kompetencei 
Objektīva amatpersonu kvalifikā-
cijas izvērtēšana, ieviesta iestāžu 
kvalitātes kontroles sistēma, 
atbalsts darbiniekiem 
Pārdomātas investīcijas 
Labas pārvaldība 
Sadarbība ar kaimiņu pašvaldī-
bām 
Racionāla pašvaldības budžeta 
plānošana un skaidrošana, nosa-
kot prioritātes- izglītība, medicīna, 
satiksme, sabiedrības līdzdalības 
budžets pārdomātām un nozīmī-
gām sabiedrības vajadzībām 
Vērsīsimies un piedzīsim zaudē-
jumus par pašvaldībai nodarītu 
finanšu līdzekļu šķērdēšanu, 
nepieļausim korupciju 
Precizēsim pašvaldības īpašumu 
atsavināšanas kārtību, novirzot 
daļu iegūto līdzekļu attiecīgajai 
pagasta pārvaldei.

VIDZEMES PARTIJA, Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Programma
MANS NOVADS IR MANAS 
MĀJAS! 
Mūsu: 
• pamatvērtības – godīgums, 
atklātība un kompetence. 
• mērķis – novada līdzsvarota 
attīstība, ņemot vērā pilsētas un 
pagastu prioritātes, tradīcijas, 
infrastruktūru un cilvēkresursus. 
• uzdevums – saglabāt 
esošās tradīcijas, turpināt iesāktos 
darbus, realizēt jaunas 
idejas, tā nodrošinot novada 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanu. 
• pamatprincips – strādāt 
atbildīgi un racionāli izmantot 
novada budžetu un piesaistīto 
fondu līdzekļus. 

Ģimene 
• Mērķtiecīgi virzīsim īres namu 
būvniecību jaunu ģimeņu, spe-
ciālistu un iedzīvotāju piesaistei 
novadam. 
• Veicināsim novadnieku atgrieša-
nos, veidojot dialogu ar ārzemēs 
strādājošiem novada iedzīvotājiem 
un vietējiem uzņēmējiem par 
darba vietu nodrošināšanu. 
• Sniegsim atbalstu ģimenēm ar 
bērniem, attīstot mērķprogram-
mas skolēnu atbalstam ar stipen-
dijām, brīvpusdienām, apmaksā-
tām ekskursijām. 
• Pilnveidosim aktīvās atpūtas 
iespējas, attīstot sporta un atpūtas 
laukumus atbilstoši iedzīvotāju 
vēlmēm. 
• Nodrošināsim piekļuves infra-
struktūru pašvaldības un valsts 

iestādēm. 
• Palielināsim bērnu vietu skaitu 
pirmsskolas izglītības iestādēs. 
• Atbalstīsim jauniešu iniciatīvas 
un aktivitātes Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrā un pagastu jau-
niešu neformālajās grupās.

Izglītība 
• Nodrošināsim kvalitatīvas izglītī-
bas iespējas, atbalstot kompeten-
ču izglītības ieviešanu, lai uzlabotu 
pedagogiem mācīšanu, skolēniem 
mācīšanos, kas vērsta uz augstā-
kiem sasniegumiem. 
• Uzlabosim novada izglītības 
iestāžu sporta infrastruktūru.
• Nodrošināsim daudzveidīgu 
interešu izglītības un profesionālās 
ievirzes programmu pieejamību, 
iespēju robežās paplašinot prog-

rammu piedāvājumu atbilstoši 
izglītojamo interesēm. 
• Veidosim pašvaldības iestāžu 
pieejamību dažādām iedzīvotā-
ju grupām, sekmējot pieaugušo 
mūžizglītību, karjeras attīstību. 

Sociālā aizsardzība un veselība 
• Attīstīsim atbilstošām iedzīvotāju 
grupām nepieciešamos sociālos 
pakalpojumus, tajā skaitā grupu 
māju būvniecību. 
• Veicināsim sociālo riska grupu 
integrāciju sabiedrībā, nodroši-
not apmācību programmas un 
veidojot pozitīvu komunikāciju ar 
līdzcilvēkiem. 
• Saglabāsim veselības pakalpoju-
mu pieejamību, atbalstot ārstnie-
cības iestādes un nodrošinot me-
dicīniskās palīdzības saņemšanu. 
• Izstrādāsim atbalsta programmu 
iedzīvotājiem smagu saslimšanu 
un krīzes situācijās.

Tautsaimniecība 
• Nodrošināsim regulāru sadar-
bību un informācijas apmaiņu ar 
dažādu nozaru vietējiem uzņēmē-
jiem, lai veicinātu loģisku uzņē-
mējdarbības attīstību. 
• Izvērtēsim finansiāli apjomīgu 
projektu lietderīgumu, ņemot vērā 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 
nākotnē, lai nerastos nelietderīgi 
tēriņi un nepieaugtu kredītu slogs. 
• Strādāsim pie nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
programmas, lai atbalstītu novada 
uzņēmējus un iedzīvotājus. 
• Atbalstīsim tūrisma attīstību, lai 
tūrista galamērķis būtu Alūksnes 
novads uz vairākām dienām, kas 
veicinās vietējo uzņēmēju attīstību. 
• Veicināsim jaunu biznesa ideju 
un savdabīgu Alūksnes novadam 
raksturīgu akcentu ieviešanu. 
• Piesaistīsim jaunos speciālistus, 
veidojot dialogu ar novada skolu 
absolventiem, izmantojot esošo 
atbalsta programmu un izstrādājot 
jaunus piedāvājumus. 

Kultūra un sports 
• Nodrošināsim kultūras pakal-
pojumu pieejamību katrā novada 
teritorijā, stiprinot kopienu centrus 
– bibliotēkas, muzejus, tautas 
namus. 
• Rūpēsimies par kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu un 
popularizēšanu. 
• Atbalstīsim Dziesmu un deju 
svētku tradīciju saglabāšanu. 
• Mērķtiecīgi virzīsim Sporta cen-
tra būvniecības procesu. 
• Sadarbībā ar biedrībām un 
sporta klubiem atbalstīsim sporta 
tradīciju pilnveidošanu, nodrošinot 
sporta un atpūtas bāžu pieejamī-
bu. 
• Iestāsimies par mūsdienīgu 
bibliotēkas infrastruktūru Alūksnes 
pilsētā. 

Vide un infrastruktūra 
• Izstrādāsim vienotu pašvaldības 
autoceļu atjaunošanas program-
mu, nodrošināsim pakāpenisku 
tās izpildi, sekmējot lietderīgu 
finanšu līdzekļu izmantošanu. 
• Veicināsim vides uzlabošanas 
projektu realizāciju, nepieļaujot 
veselībai un videi kaitīgu projektu 
īstenošanu. 
• Sekmēsim iedzīvotāju līdzdalību 
ēku energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas programmās.

Novada pašvaldība 
• Saglabāsim un attīstīsim novada 
pašvaldības sniegto pakalpojumu 
pieejamību iedzīvotājiem visā 
novadā. 
• Iestāsimies pret avantūrismā un 
uz pašlabumu balstītu lēmumu 
pieņemšanu domes struktūrās. 
• Noteiksim prioritātes budžeta 
izstrādei atbilstoši iedzīvotāju 
vajadzībām un novada iestāžu 
attīstības stratēģijai. 
• Atjaunosim līdzfinansējumu 
biedrību projektiem, atbalstot 
sabiedrības aktivitātes un 
iesaistīšanos novada attīstībā.

Kandidāts
Kārtas 
nr. 
sarakstā

Darbavieta / nodarbošanās Amats

Līga Langrate 1 Alūksnes novada pašvaldība Deputāte
Verners Kalējs 2 «Verners un draugi» SIA Valdes priekšsēdētājs

Modris Račiks 3
«ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS», Alūksnes 
rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma

Projektēšanas grupas vadītājs

Inese Orlova 4 «Salusils» SIA Valdes priekšsēdētāja
Ilze Posta 5 «Brīnummāja» BBA Projektu koordinatore

Vilnis Blūms 6 «Verners un draugi» SIA
Kokapstrādes griezējinstrumentu 
apkope, asinātājs

Evita Kalniņa 7 «KĀRUMIŅŠ G.R.» SIA Valdes locekle
Natālija Irtiševa 8 Pededzes pamatskola Vecāku padomes priekšsēdētāja
Daniela Dobrovoļska 9 «Jaunieši Alūksnes novadam» Vadītāja
Ilga Romānova 10 «A.S.I.M.» SIA Valdes locekle

Ina Strupiņa 11
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra 
«SPODRA»

Biroja administrators

Linda Kiete 12 «SNOW ART» SIA Darbinieks
Ivars Sprukulis 13 Nacionālie Bruņotie spēki MVP KS Servisa meistars
Iveta Skaistkalne 14 Rūtas Vanagas ĢĀP, SIA Medicīnas māsa

Pāvels Melnis 15 Auseji-2, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads
Saimnieciskās darbības veicējs 
lauksaimniecībā

Amanda Kampe 16 Pašnodarbinātā
Ilgvars Briedis 17 Latvijas Republikas Zemessardze Brīvprātīgais
Silvija Ludviga 18 Individuālais komersants Projektētāja

Kandidāts Kārtas nr. 
sarakstā Darbavieta / nodarbošanās Amats

Aivars Fomins 1 Alūksnes novada pašvaldība Domes priekšsēdētāja vietnieks
Rolands Puriņš 2 SIA «Alūksnes primārās veselības centrs» Valdes priekšsēdētājs
Laimonis Sīpols 3 Zemnieku saimniecība «Plešulauzi» Īpašnieks
Elita Laiva 4 Zeltiņu pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja

Valdis Kalniņš 5
Alūksnes novada Jaunalūksnes pagasta zemnieku 
saimniecība «Slišiņi» Īpašnieks

Mareks Birznieks 6 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra SND saimniecības pārzinis

Diāna Lozko 7 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs
Neformālās izglītības interešu pulciņu 
pasniedzēja

Antra Reismane 8 Antras Reismanes mikrouzņēmums Stiliste
Ieva Malteniece 9 Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas centrs Mūzikas terapeite
Elita Jansone 10 Jaunannas Tautas nams tautas nama vadītāja
Kārlis Bībers 11 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Skolotājs

Mārīte Vērse 12
Vidzemes Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta Gulbenes NMP

Sertificēta neatliekamās medicīnas 
palīdzības ārsta palīgs

Jolanta Baldiņa 13 Alūksnes muzejs
Izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem speciāliste

Liene Ūbele 14 Nodarbinātības valsts aģentūras Alūksnes filiāle Nodarbinātības organizators
Andžela Rimša 15 SIA «Alūksnes slimnīca» Rehabilitācijas māsa - masieris
Ina Raipule 16 Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde Vadītāja vietniece
Vita Rence 17 Alūksnes novada pašvaldība Tūrisma informācijas speciālists
Inga Sedleniece 18 Biedrība «Alūksnes lauku partnerība» Administratīvā vadītāja asistente

Jaunā konservatīvā partija
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Zaļo un Zemnieku savienība

Programma
Zaļo un zemnieku savienība
Alūksnes novads 
PROGRAMMA 

Mūsu mērķis sakārtota un 
prognozējama dzīve novadā. 
Mainīsim domes klātbūtni 
iedzīvotāju ikdienā no uzraugošas 
institūcijas uz sabiedroto, ar kuru 
sadarbojoties varam paveikt lielas 
lietas. Mēs strādāsim, lai Alūksnes 
novads ir dzīves telpa, no kuras 
negribēsies doties prom. 

Ērta dzīvošana, strādāšana un 
iespējas augt mūsu novadā ir 
vienīgais rādītājs, kas vēsta – 
mums ir laba, efektīva un cilvēcīga 
pārvaldība. Apvienojot mūsu 
pieredzi pašvaldības darbā, 

uzņēmējdarbībā un savā 
ikdienā, esam izvirzījuši mērķus, 
kas jāsasniedz četros gados un 
tālākā nākotnē. 

UZŅĒMĒJDARBĪBA 
Ekonomikas un finanšu motors, 
algas iedzīvotāju kontos, 
apsaimniekoti īpašumi, 
nodokļi domes kasē. Iestāsimies 
par atbalstu uzņēmējiem, kuri 
īsteno struktūrfondu finansētus 
projektus pilsētā un pagastos. 
Saglabāsim esošo atbalstu 
jaunajiem uzņēmējiem un 
turpināsim īstenot 
uzņēmējdarbībai nozīmīgus 
pašvaldības infrastruktūras 
sakārtošanas projektus. 
Organizēsim pārdomātus un 
caurspīdīgus iepirkumus. Atbal-

stīsim izglītojošus un pieredzi 
bagātinošus pasākumus novada 
uzņēmējiem, kā arī palīdzēsim ar 
kvalificētu darbinieku piesaisti. 

INFRASTRUKTŪRA 
Alūksnieši vispirms, tūrists pēc 
tam. Mums ir svarīgi, lai katrs 
novada iedzīvotājs var droši 
nokļūt pie ārsta, uz skolu, uz 
darbu, uz veikalu un lai ceļi ir 
izbraucami visos gadalaikos. 
Iestāsimies par sakārtotu ceļu un 
ielu infrastruktūru kā pagastos, 
tā pilsētā. Turpināsim ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu izbūvi un 
sakārtot pašvaldībai piederošos 
īpašumus. Attīstīsim ūdensmalu 
un ūdenstilpju sniegto 
potenciālu. 

VESELĪBA 
Lai novada iedzīvotājiem būtu 
pieejams iespējami plašāks medi-
cīnas speciālistu loks, turpināsim 
darbu pie jauno mediķu piesais-
tes. Atbalstīsim jaunos ārstus ar 
stipendijām un dzīvojamo platību. 
Saglabāsim un attīstīsim Alūksnes 
slimnīcu un Alūksnes poliklīniku. 
Strādāsim pie tā, lai arī turpmāk 
novada iedzīvotājiem būtu pieeja-
mi dažādi veselības aprūpes un 
veicināšanas pakalpojumi. 

SPORTS 
Veselīgs dzīvesveids ir lētāks nekā 
ārstēšanās. Turpināsim iesāktos 
darbus pie sporta un veselīga 
dzīvesveida infrastruktūras izvei-
des, tajā skaitā Alūksnes novada 
sporta centra ar vieglatlētikas 
skrejceļu un Veselības centra ar 
peldbaseinu. Attīstīsim un piln-
veidosim Alūksnes ziemas sporta 
bāzi “Mežinieki”. Rūpēsimies, lai 
ikviena vecuma novada iedzīvotājs 
varētu iesaistīties sev piemērotās 
sportiskajās aktivitātēs. 

IZGLĪTĪBA 
Mūsu darbs būs vērsts uz labu 
izglītības pamatu ielikšanu katrā 
novada jaunietī. Saglabāsim no-
vada skolu tīklu atbilstoši skolēnu 
piepildījumam. Strādāsim, lai no-
vada izglītības iestādes nodrošinā-
tu ar pedagogiem un atbilstošiem 
mācību materiāliem. Turpināsim 
nodrošināt jauniešus ar profe-
sionālās ievirzes izglītības, kā arī 
interešu un neformālās izglītības 
iespējām. Atbalstīsim mūžizglītības 
pasākumus. 

KULTŪRA 
Rūpēsimies par tradīciju sagla-
bāšanu. Subsidēsim kultūras 
pasākumus, amatierkolektīvus un 
vietējās biedrības, jo tieši viņi ir 
tie, kas rada un saglabā vēsturi 
tādu, kādu to ieraudzīs nākamās 
paaudzes. Attīstīsim bibliotēku 
pakalpojumus. Sekmēsim kultūras 
pasākumu pieejamību visiem 

novada iedzīvotājiem. 

SOCIĀLAIS ATBALSTS 
Sociālais atbalsts pieprasa īpašu 
pieeju un atbildību. Domāsim 
par to, lai tas sasniegtu tieši tos 
cilvēkus, kam ir visvairāk nepiecie-
šams. Palīdzēsim krīzes situācijā 
nonākušajiem, bet jābūt modriem 
un jāmazina iespējas saņemt 
atbalstu negodprātīgi. Veco ļaužu 
aprūpe - neatkarīgi no dzīves gā-
juma, ikviens novada iedzīvotājs 
ir pelnījis cienījamas vecumdienas 
un sociālos pakalpojumus. Rū-
pēsimies par ģimenēm labvēlīgu 
vidi, atbalstīsim sociālo uzņēmēj-
darbību, kā arī turpināsim uzlabot 
sociālo aprūpes centru materiāli 
tehnisko bāzi. 

DROŠĪBA 
Strādāsim pie pašvaldības policijas 
kapacitātes celšanas un, lai tās 
darbs būtu vērsts uz pašvaldības 
pieņemto saistošo lēmumu izpildi 
un iedzīvotāju drošību visā nova-
dā. Modernizēsim videokameru 
tīklu. Sadarbosimies ar Kājinieku 
skolu un Zemessardzi. 

PĀRVALDĪBA 
Iestāsimies par atklātu un sa-
biedrībai saprotamu pārvaldību. 
Iesaistīsim iedzīvotājus lēmumu 
pieņemšanas procesos. Atbalstī-
sim un sadarbosimies ar NVO. 
Regulāri pārskatīsim un vērtēsim 
ikvienu pašvaldības uzņēmumu, 
struktūrvienību, ierēdņu efektivitāti 
un atdevi. 

DZĪVESVIDE 
Veidosim kopā tīru, sakoptu un 
zaļu vidi pilsētā un pagastos. Da-
žādosim un pilnveidosim esošās 
atbalsta programmas iedzīvotā-
jiem. Gādāsim par drošu bērnu 
laukumu infrastruktūru novadā. 
Saglabāsim mērķdotācijas pagas-
tu labiekārtošanai. 

LAI GRIBAS NEAIZBRAUKT. LAI 
GRIBAS ATGRIEZTIES.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Programma
Alūksnes novada iedzīvotāji! 

Mūsu tautas pamatvērtības 
vienmēr ir sakņojušās 
stipros Latvijas novados. 
Nacionālā apvienība piedāvā 
enerģisku komandu, kas redz, 
ko un kā vajag mainīt, un 
ir apņēmības pilna strādāt savam 
novadam, savai zemei, savai 
Latvijai! 
Dzīvojot un strādājot Alūksnes 
novadā, ar svaigu skatu no 
iedzīvotāju pozīcijām mēs 
secinām, ka ne viss notiekošais 
apmierina mūs un lielu 
daļu novada iedzīvotāju. 
Mūsu prioritātes: ikviens Alūksnes 
novada iedzīvotājs ir vērtība, un ir 
svarīgi viņu saklausīt. 
Jācenšas apturēt iedzīvotāju skaita 
samazināšanos un panākt dzīves 

līmeņa paaugstināšanos ikkatram. 
Vērtības: Cilvēki, darbavietas, 
ģimene, veselība. 
Mēs esam par godīgu un 
saprotamu novada pārvaldību – 
pretimnākošu, korektu komunikā-
ciju atbilstoši izvirzītajām priori-
tātēm, mērķiem un iedzīvotāju 
interesēm. 

Esam izvirzījuši šādus uzdevumus 
turpmākajiem gadiem: 

PĀRVALDE, SABIEDRĪBA 
Īstenosim racionālu, pamatotu un 
caurspīdīgu pašvaldības budžeta 
plānošanu un skaidrošanu, jo 
ikviena pašvaldības lēmuma 
pamatā ir jābūt novada 
iedzīvotāju ieguvumam. 

Lai to sasniegtu: 
• pilnveidosim pārvaldes modeli, 

lai darba principi būtu balstīti 
sapratnē, koleģialitātē, 
profesionalitātē, nevis 
pārmetumos un cenzūrā; 
• nepieļausim pagastu 
pārvalžu apvienošanu 
optimizācijas nolūkos, vietvaru 
un pagastos pieejamo pakalpoju-
mu izzušanu un koncentrēšanos 
pilsētā; 
• nodrošināsim godīgu konkursu 
norisi pašvaldības pasūtījumiem 
un vakancēm; 
• izvērtēsim sagatavošanas stadijā 
esošo pašvaldības projektu 
lietderību; 
• pārraudzīsim pašvaldībai 
piederošo kapitālsabiedrību 
darbību; 
• veicināsim cilvēku 
apvienošanos interešu biedrībās 
labākas sadarbības un rezultātu 
sasniegšanai; 

• nepieļausim varas koncentrāciju 
kāda atsevišķa politiska spēka, 
personas vai interešu grupējuma 
rokās. 

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS 
• Uzbūvēsim optimālu multifunk-
cionālu sporta halli. 
• Iestāsimies, lai Alūksnes novadā 
būtu peldbaseins un bērnu peldēt-
apmācības iespējas. 
• Veicināsim moderno tehnoloģiju 
ieviešanu izglītības iestādēs. 
• Atbalstīsim izglītības iestāžu 
arodbiedrību pirmorganizāciju 
darbību. 
• Veicināsim koplīgumu 
noslēgšanu izglītības iestādēs un 
ģenerālvienošanās noslēgšanu 
novada līmenī. 
• Izmantosim kultūras manto-
juma potenciālu radošā tūrisma 
attīstīšanai. 
• Atbalstīsim amatiermākslas 
kolektīvu darbību pagastos un 
pilsētā. 
• Atbalstīsim Zemessardzi, 
Jaunsardzi, Mazpulku kustību. 

UZŅĒMĒJDARBĪBA
• Atbalstīsim uzņēmumus, kas 
rada jaunas darba vietas, ar savu 
vai dažādu projektu finansējumu. 
• Izmantosim Alūksnes ezeru kā 
unikālu dabas resursu, „magnē-
tu” straujākai tūrisma nozares 
attīstībai un plašākām iespējām 
vietējiem iedzīvotājiem. 
• Attīstīsim visu sezonu tūrismu, t. 
sk. rehabilitācijas tūrismu. 
• Ieviesīsim zīmolu “Ražots 
Alūksnes novadā”. 

SOCIĀLĀ APRŪPE, MEDICĪNA 
• Turpināsim iestāties par neat-
liekamās medicīniskās palīdzības 
pakalpojumu apjoma saglabāšanu 

Alūksnes slimnīcā. 
• Atbalstīsim veselību veicinošus 
projektus un pasākumus. 
• Pilnveidosim sociālā atbalsta sis-
tēmu, īpaši ģimenēm ar bērniem, 
pensionāriem un cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām. 
• Rūpēsimies, lai jaunā daudz-
funkcionālā sociālo pakalpojumu 
centra sniegums būtu vērtīgs un 
cilvēkus atbalstošs. 
• Veicināsim senioru dzīves kvali-
tātes uzlabošanu. 
• Atbalstīsim bezmaksas pilsētas 
sabiedrisko transportu iedzīvo-
tājiem no 70 gadu vecuma un 
Alūksnes novada skolēniem.

VIDE, INFRASTRUKTŪRA 
• Pieprasīsim no atkritumu ap-
saimniekotājiem ieviest modernā-
kas atkritumu savākšanas iespējas 
daudzdzīvokļu namu rajonos. 
• Strādāsim, lai ceļa posma 
Alūksne-Liepna sakārtošana no 
20 gadus ilga solījuma kļūtu par 
realitāti. 
• Rūpēsimies par novada zemes 
ceļu seguma un pilsētas ielu kva-
litātes uzlabošanu, pakāpenisku 
visu ielu asfaltēšanu. 

Mēs apzināmies, ka visus darāmos 
darbus nevar ierakstīt tik īsā prog-
rammā. Jauni apstākļi, iedzīvotāju 
vajadzības un pieejamie resursi 
var viest papildinājumus vai izmai-
ņas, bet vienmēr būsim uzticīgi 
savām prioritātēm un vērtībām. 
Aicinām pagastu un pilsētas 
iedzīvotājus darboties kopā. Ap-
zināties, ka visi esam viens vesels 
kopums un nevaram viens bez 
otra pastāvēt un ka paši esam tie, 
kuri turpinās veidot un kopt mūsu 
īpašās Malēniešu tradīcijas.

Kandidāts
Kārtas 
nr. 
sarakstā

Darbavieta / nodarbošanās Amats

Arturs Dukulis 1 Alūksnes novada dome domes priekšsēdētājs

Modris Lazdekalns 2 ALMO HARDWOOD AS valdes priekšsēdētājs

Druvis Mucenieks 3 SIA «GUILTY» darba ņēmējs

Elīna Pētersone 4 LR Ekonomikas ministrija
uzņēmējdarbības konkurētspējas 
departamenta vecākā eksperte

Armands Musts 5 Biedrība «Ūdens motosporta klubs NORDOST valdes priekšsēdētājs

Mareks Bērtiņš 6 AS «Sadales tīkls» Ekspluatācijas meistars

Viola 
Aija Kaparšmite

7
SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības 
centrs Alūksnes konsultāciju birojs

Biroja vadītāja

Jānis Zeltiņš 8 Alūksnes novada pašvaldība deputāts

Artūrs Grīnbergs 9 SIA Alūksnes Slimnīca ārsts

Kaspars Bogomols 10 Valsts mežu dienests mežzinis

Rihards Lācis 11 SIA»BEAR INNOVATIONS» valdes loceklis

Nikolajs Irtiševs 12 SIA LLKC Alūksnes birojs augkopības konsultants

Jānis Strakša 13 SIA J.A.Lejas valdes priekšsēdētājs

Oskars Steberis 14 pašnodarbinātais

Andris Graudiņš 15 SIA Priednieki AGRO valdes loceklis

Rudīte Simanoviča 16 Alūksnes novada pašvaldība Kolberģa tautas nama vadītāja

Laima Kaņepe 17 veterinārā prakse

Ernests Olders 18 IK «N-Divdesmit viens» projektu vadītājs

Kandidāts Kārtas nr. 
sarakstā Darbavieta / nodarbošanās Amats

Druvis Tomsons 1 SIA «R UN R PLUS» Valdes priekšsēdētājs

Ilze Līviņa 2 Alūksnes novada vidusskola Direktore

Ziedīte Aigare 3 SIA «Saimniecība Nākotne» Valdes locekle

Arnis Bērziņš 4 SIA «ABIO» Biznesa attīstības vadītājs

Kaspars Palms 5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «MARITEC» Valdes loceklis

Juris Ģērmanis 6
Alūksnes novada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
«PAMATI»

Valdes priekšsēdētājs

Pauls Lielmanis 7 Valsts vides dienests Vecākais eksperts

Mareks Stafeckis 8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «CEWOOD» Darba aizsardzības speciālists

Intars Berkulis 9 SIA «ABIO» Valdes priekšsēdētājs

Edgars Špacs 10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «D & T» Projektu vadītājs

Ilgvars Jurjāns 11 Alūksnes Invalīdu biedrība Noliktavas strādnieks

Modris Kļaviņš 12
Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības 
fonds «Sibīrijas bērni»

Izpildproducents
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 No 3. maija vakcinēties 
pret Covid-19 var jebkurš 
iedzīvotājs vecumā 
virs 18 gadiem.

Kur saņemt 
vakcīnu pret 
Covid-19

• Pie sava ģimenes ārsta

 Sazinieties ar savu ģimenes 
ārstu un noskaidrojiet iespēju 
vakcinēties pret Covid-19 pie 
sava ģimenes ārsta. Alūksnes 
novadā pret Covid-19 vakcinē 
vairums ģimenes ārstu.

• Masu 
vakcinācijas centrā

 Jebkurš iedzīvotājs var 
izvēlēties sev tuvāko un 
ērtāko vakcinācijas vietu 
visā Latvijā un pieraksta 
laiku no masu vakcinācijas 
centru atvērtā vakcinācijas 
kalendāra:
1) interneta vietnē 
manavakcina.lv vai
2) zvanot pa tālruni 8989.

 Atkarībā no vakcīnu piegādēm 
masu vakcinācijas centri 
vietnē www.manavakcina.lv 
ver vaļā brīvās pieraksta 
vietas vakcinācijas kalendārā. 
Lai minētajā vietnē pierakstītos 
uz konkrētu vakcinācijas laiku 
kādā no vakcinācijas centriem, 

iedzīvotājam:
1) jāatver interneta vietne 
www.manavakcina.lv; 
2) jāautorizējas ar savu 
internetbanku vai eParakstu;
3) jāizvēlas vakcinācijas vieta 
un ērtākais laika intervāls no 
piedāvātajiem;
4) jāsagaida sistēmas 
apstiprinājums (īsziņa vai/un 
e-pasts, kurā būs norādīts 
konkrēts pieraksta laiks);
5) jāierodas vakcinēties uz 
izvēlēto vietu un apstiprināto 
laiku, ņemot līdzi personu 
apliecinošu dokumentu un 
vēlams arī potēšanas 
pasi.

 Joprojām pieteikties vakcīnai 
un pieteikties uz noteiktu 
vakcinēšanās laiku un vietu var 
arī pa tālruni 8989.

 Alūksnes vakcinācijas 
centrs, kas pēc pašvaldības 
iniciatīvas izveidots Alūksnes 
Kultūras centra telpās, līdz 
šim ir bijis atvērts trīs dienas 
– 28. aprīlī, kā arī 1. un 4. 
maijā. Kopumā šajās dienās 
Alūksnes vakcinācijas centrā 
pirmo vakcīnas devu ir saņēmuši 
gandrīz 800 iedzīvotāji. Nākamie 
zināmie vakcinācijas datumi ir 
11. un 12. maijā, taču aicinām 
sekot, vai tajos ir brīvas pieraksta 
vietas.

 Alūksnē ir C līmeņa masu 
vakcinācijas centrs. Vakcināciju 
tajā nodrošina AS “Veselības 

centru apvienība”. Vakcinācijas 
centrs Alūksnē nav atvērts katru 
dienu, tādēļ interesentiem, kuri 
vēlas vakcinēties tajā, jāseko 
līdzi informācijai par datumiem, 
kad tas būs atvērts. Vakcinācija 
notiek pēc iepriekšēja pieraksta, 
tādēļ interesentiem jāpierakstās, 
izmantojot kādu no iepriekš 
minētajām iespējām – 
www.manavakcina.lv vai pa 
tālruni 8989.

 Vakcīnas otrās devas 
saņemšana – iedzīvotājiem, kuri 
ir saņēmuši pirmo vakcīnas devu 
Alūksnes vakcinācijas centrā, tika 
izsniegta vakcinācijas kartīte, 
uz kuras ir norādīts nākamās 
devas saņemšanas datums. Šajā 
datumā iedzīvotājam jādodas 
uz vakcinācijas centru tajā 
pašā pulksteņa laikā, kādā bija 
pieraksts pirmās vakcīnas devas 
saņemšanai. Tātad, ja pieraksts 
pirmās vakcīnas saņemšanai ir 
bijis pulksten 11.12, tad arī otrās 
devas saņemšanai dodieties 
uz vakcinācijas centru kartītē 
norādītajā datumā pulksten 
11.12. Pierakstīšanās otrās devas 
saņemšanai nav nepieciešama.

• Feldšerpunktā

 Vakcināciju Alūksnes novadā 
veic arī vairāki feldšerpunkti – 
Alsviķu, Bejas, Kalncempju un 
Mārkalnes. Par pieteikšanos 
vakcīnai jāsazinās ar konkrēto 
feldšerpunktu.

Vakcinācija uzņēmumu 
un iestāžu darbiniekiem

 Tie uzņēmumi, kas vēlas 
veikt savu uzņēmumu 
darbinieku organizētu 
vakcināciju, var sagatavot 
informāciju par vakcinējamo 
darbinieku skaitu, izvēlēties 
vakcinācijas veicēju 
un veidu.

 Uzņēmumi un iestādes var 
izvēlēties vienu no savu darba 
kolektīvu vakcinācijas veidiem: 
1. Veikt darba kolektīva 
vakcināciju kādā no tuvākajiem 
vakcinācijas iestādes kabinetiem, 
rezervējot dienu vai vairākas un 
laiku kolektīva vakcinācijai; 
2. Izvēlētā uzņēmuma adresē, 
ja darbinieku skaits ir lielāks par 
25, izvēloties kādu no 
izbraukuma pakalpojumu 
sniedzējiem konkrētā 
administratīvā teritorijā. 

 Uzņēmumi un iestādes 
savus darbiniekus, kuri ir 
izteikuši vēlmi vakcinēties, 
vakcinācijai piesaka, 
aizpildot veidlapu, kas publicēta 
Nacionālā veselības dienesta 

mājas lapā www.vmnvd.gov.lv. 
Pēc tam šī informācija jānodod 
izvēlētajam vakcinācijas 
veicējam.

 Uzņēmumiem un iestādēm 
svarīgi ņemt vērā to, ka visus 
darbiniekus vienlaicīgi nav 
ieteicams vakcinēt, ņemot vērā 
pēc vakcinācijas paredzamās 
reakcijas - sāpīgums, apsārtums 
un pietūkums injekcijas vietā, kā 
arī akūtas muskuļu sāpes, 
galvassāpes, sagurums vai 
drudzis. Lielākiem uzņēmumiem, 
kas strādā maiņās vai 
nepārtrauktā ražošanā, 
darbiniekus noteikti jāsadala 
grupās, kurus vēlams vakcinēt ar 
nedēļas starpību. Visu darbinieku 
vienlaicīga vakcinēšana var radīt 
uzņēmuma darba pārrāvumus uz 
1 līdz 2 dienām. Lai no tā 
izvairītos, vakcinācijai jāplāno 
vairākas dienas.

Informāciju sagatavojusi 
Nacionālā veselības dienesta 
Vakcinācijas projekta nodaļa

Informācija par 
vakcināciju pret Covid-19




