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Alūksnes Novada VēstisAlūksnes Novada Vēstis
Pašvaldības iestāžu 
darbs ārkārtējās situācijas laikā
 12. martā Latvijā tika 
izsludināta ārkārtējā situācija 
sakarā ar koronvīrusa 
izraisītās saslimšanas CO-
VID-19 izplatību un pašlaik 
līdz 2020. gada 14. aprīlim 
valstī ir noteikti nopietni 
ierobežojumi.

 Turpinot pieaugt saslimstības 
gadījumu skaitam ar COVID-19, 
29. martā Slimību profilakses 
un kontroles centra publiskotajā 
kartē pirmoreiz saslimstība 
reģistrēta arī Alūksnes novadā. 

 - Es aicinu ikvienu Alūksnes 
novada iedzīvotāju šajā 
trauksmes pilnajā laikā palikt 
mājās. Lūdzu izturēties nopietni 
un atbildīgi pret visiem 
noteiktajiem ierobežojumiem, 
kas skar līdzšinējo ikdienas 
dzīvi. Ja vien tas ir iespējams – 
jūsu pašu un pārējo līdzcilvēku 
drošības labad palieciet mājās, 
bet, ja tas nav iespējams, tad 
it visur – gan telpās, gan 
uz ielas - ieturiet fizisko 
distanci un ievērojiet personīgo 
higiēnu. Šobrīd ir ārkārtīgi 
svarīgi pārskatīt un mainīt savus 
ieradumus kopējās sabiedrības 
veselības labā. Būsim atbildīgi 
pret savu ģimeni, kaimiņiem, 
draugiem, kolēģiem un 
sabiedrību kopumā, jo tikai tā 
mēs varam apturēt šī vīrusa 
izplatību! Lūdzam sazināties 
ar saviem radiniekiem, sevišķi 
vecāka gadagājuma cilvēkiem, 
un pārliecināties, vai viņi ir 
informēti par situāciju, kā arī 
to, vai viņiem nav nepieciešama 
palīdzība, - uzsver Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs 
Arturs Dukulis.

Pašvaldības institūcijas 
pakalpojumus nodrošina 
ATTĀLINĀTI.
 Pašvaldības institūcijas (tai skaitā 
klientu apkalpošanas centrs, 
pagastu pārvaldes, bibliotēkas, 
muzeji, tautas un kultūras nami 
u.c.) nodrošina pakalpojumu 
sniegšanu attālināti, maksimāli 
samazinot kontaktēšanos 
klātienē, izņemot tos gadījumus, 
kad tas nav iespējams 
neatliekamas nepieciešamības 
dēļ. Tādēļ, pirms doties uz kādu 
iestādi, aicinām sazināties ar to 
pa tālruni vai e-pastu.
 Maksājumus par nekustamā 
īpašuma nodokli un citiem 
pašvaldības pakalpojumiem 
lūdzam veikt, izmantojot 
kredītiestāžu 
internetbankas u.c.

PAGASTU PĀRVALDES 

 Iedzīvotājus apkalpo attālināti. 
Ar attiecīgo pagasta pārvaldi 
lūdzam sazināties pa tālruni 
vai e-pastu. Iesniegumus un 
korespondenci var nodot, 
iemetot pastkastē pie pagastu 
pārvalžu ēkām.

Pagastu pārvalžu 
kontaktinformācija

Alsviķu pagasta pārvalde
Vadītāja Ingrīda Sniedze, 
26468713; 
ingrida.sniedze@aluksne.lv, 
alsviki@aluksne.lv

Annas pagasta pārvalde
Vadītāja Vija Zaķe, 22042791; 
vija.zake@aluksne.lv, annas.
pagasts@aluksne.lv

Ilzenes pagasta pārvalde
Vadītāja Rudīte Pehlaka, 
26164881; 
rudite.pehlaka@aluksne.lv, 
ilzene@aluksne.lv

Jaunalūksnes pagasta 

pārvalde
Vadītājs Viesturs Zaķis, 
29219720; 
viesturs.zakis@aluksne.lv, 
jaunaluksne@aluksne.lv

Jaunannas pagasta pārvalde
Vadītāja Vēsma Čugunova, 
26375360; 
vesma.cugunova@aluksne.lv, 
jaunanna@aluksne.lv

Jaunlaicenes pagasta pārvalde
Vadītāja Aiga Mūrniece, 
20239937; 
aiga.murniece@aluksne.lv, 
jaunlaicene@aluksne.lv

Kalncempju pagasta pārvalde
Vadītāja Iveta Baltā-Vanaga, 
26447102; 
iveta.balta-vanaga@aluksne.lv, 

kalncempji@aluksne.lv

Liepnas pagasta pārvalde
Vadītāja Ilze Paia, 29147011; 
ilze.paia@aluksne.lv, 
liepna@aluksne.lv

Malienas pagasta pārvalde
Vadītāja Svetlana Prenka-
Mihailova, 26426090; 
svetlana.prenka-mihailova@
aluksne.lv, maliena@aluksne.lv

Mālupes pagasta pārvalde
Vadītāja Iveta Priede, 
26437421; 
iveta.priede@aluksne.lv, 
malupe@aluksne.lv

Mārkalnes pagasta pārvalde
Vadītāja Iveta Driņina, 
25620818; 

iveta.drinina@aluksne.lv, 
markalne@aluksne.lv

Pededzes pagasta pārvalde
Vadītāja Daiga Vītola, 
26597354; 
daiga.vitola@aluksne.lv, 
pededze@aluksne.lv

Veclaicenes pagasta pārvalde
Vadītāja Lelde Krancmane, 
29296302; 
veclaicene@aluksne.lv

Zeltiņu pagasta pārvalde
Vadītāja Elita Laiva, 26520677; 
elita.laiva@aluksne.lv, 
zeltini@aluksne.lv 

Ziemera pagasta pārvalde
Vadītāja Iveta Vārtukapteine, 
29379590; 
iveta.vartukapteine@aluksne.lv, 
ziemeri@aluksne.lv

SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE

 Sociālie darbinieki klātienē 
apkalpo tikai ārkārtas situācijās, 
par nepieciešamo palīdzību 
lūdzam sazināties ar sociālajiem 
darbiniekiem pilsētā vai 
attiecīgajā pagastā pa 
tālruni. Trūcīgas un maznodro-
šinātas personas statuss tiek 
pagarināts automātiski. 
 Sociālo lietu pārvaldei 
adresētus iesniegumus var 
iemest pastkastītē pie Sociālo 
lietu pārvaldes ēkas, Lielā Ezera 
ielā 11, Alūksnē, bet pagastos - 
pastkastītēs pagasta pārvaldēs. 
 Noteikta karantīna 
(aizliegums ienākt trešajām 
personām) sociālās aprūpes 
centros “Alūksne” un “Pīlādži”. 
Dienas aprūpes centrs “Saules 
stars” NESNIEDZ dušas un veļas 
mazgāšanas pakalpojumu un 
dienas aprūpes centra 
pakalpojumu.

Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvaldes tālruņi 
sociālās palīdzības 
saņemšanai un saziņai 
pašizolācijas procesa 
organizēšanai

Alūksnē: 
Arturs Upīts - 26323749 (SLP 
vadītājs)
Ina Raipule - 27865635 (SLP 
vadītāja vietniece)
Ludmila Logina - 29459551 
(pakalpojumu nodaļas vadītāja)
Evita Bondare - 26357597 
(palīdzības nodaļas vadītāja)
Zanda Poruka - 29419468 
(aprūpes nodaļas vadītāja)
Inga Strauta, Aleksandra Gira 
vai Daiga Ūdre - 29287720
Inga Rižkina - 29419468

Sociālie darbinieki pagastos:
Benita Štrausa - 29269572 
Liepnas pagastā,
Iveta Bondare - 29476553

Turpinājums 6. lappusē

ALŪKSNES NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS 
VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

sniegs Jums informāciju par
Alūksnes novada pašvaldības administrācijas, iestāžu, kā arī valsts iestāžu darbu un 

citiem pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem ārkārtējās situācijas laikā 

tālruņi 64381496, 66954904, e-pasts aluksne@pakalpojumucentri.lv

 Iesniegumu Alūksnes novada pašvaldībai var iesniegt:
-  Elektroniski www.latvija.lv e-pakalpojumā “Iesniegums iestādei”, ar drošu elektronisko parakstu nosūtot 
uz Klientu apkalpošanas centra e-pastu vai izmantojot personas e-adresi
-  Nosūtot pa pastu Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301
-  Iemetot slēgtā pastkastē pašvaldības administratīvās ēkas 1. stāva foajē pie klientu 
apkalpošanas centra



Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums: Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu 
arhīva foto. Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 7820 eksemplāri.

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz laikrakstu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Alūksnes novada domes 26. marta sēdē
 26. martā notika kārtējā 
Alūksnes novada domes 
sēde. Ņemot vērā valstī 
noteikto ārkārtējo situāciju, 
sēde notika attālināti, depu-
tātiem par sagatavotajiem 
lēmumu projektiem balsojot 
dokumentu vadības sistēmā 
“Namejs”.

 Dome nolēma:

 - nodot atsavināšanai 
Alūksnes novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu Malienas 
iela 12, Alūksnē, kas sastāv no 
zemesgabala 23292 m² platībā. 
Noteikt atsavināšanas veidu – 
pārdošana izsolē. Nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
Īpašumu atsavināšanas komi-
sijai;

 - nodot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldības nekusta-
mo īpašumu Cielavu iela 9, 
Alūksnē, kas sastāv no zemes-
gabala 626 m² platībā. Noteikt 
atsavināšanas veidu – pārdoša-
na izsolē. Nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
Īpašumu atsavināšanas komi-
sijai;

 - reģistrēt īpašumā un sagata-
vot atsavināšanai nekustamā 
īpašuma “Jaunaitiņas”, 
Jaunalūksnes pagastā, sastāvā 
esošu, pašvaldībai piekritīgu 
zemes vienību. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus sedz 
zemes starpgabala atsavinā-
šanas ierosinātājs. Pēc atsavi-
nāšanas procesa pabeigšanas 
minētos izdevumus ieskaitīs 
ierosinātāja zemes pirkuma lī-
gumā noteiktās cenas samaksā, 
bet, ja zemesgabals tiks 
atsavināts citām personām, to 
atmaksās zemes starpgabala 
atsavināšanas izdevumus 
ierosinātājam. Nodot 
atsavināšanai pašvaldības 
īpašumu – neapbūvētu zemes 
starpgabalu, pārdodot atklātā 
izsolē noteiktam personu lokam. 
Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu 
veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada domes 2014. gada 
26. jūnija lēmumā Nr. 237 “Par 
medību platību apsaimniekoša-
nu” un izteikt 2. punktu šādā 
redakcijā: “2. Pašvaldības 
medību platībās medību tiesības 
iznomā:
 2.1. medību tiesību lietotājam, 

kura reģistrētajā medību iecir-
kņa teritorijā atrodas pašvaldī-
bas medību platība;
 2.2. medību tiesību lietotājam, 
kura reģistrētā medību iecirkņa 
teritorija atrodas ne tālāk par 
100 m no pašvaldības medību 
platības, un ir ar ne mazāku 
platību par normatīvajos aktos 
minimāli noteikto, kurā atļauts 
medīt limitētos medījamos 
dzīvniekus (stirnas, meža cūkas, 
aļņus);
 2.3. pārējos gadījumos – rīkojot 
medību tiesību nomas izsoli ar 
šī lēmuma 1. punktā noteikto 
izsoles sākumcenu.”;

 - precizēt Alūksnes novada 
domes 2020. gada 27. feb-
ruāra saistošos noteikumus Nr. 
5/2020 “Par licencēto makšķe-
rēšanu Alūksnes ezerā” (noli-
kums publicēts 7.-10. lappusē 
un ir spēkā no 02.04.2020.);

- apstiprināt atklāta projektu 
konkursa “Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu 
projektos” nolikumu;

 - apstiprināt saistošos notei-
kumus Nr. 6/2020 “Par pašval-
dības līdzfinansējuma apmēru 
nekustamo īpašumu pieslēg-
šanai centralizētajai ūdens-
apgādes un/vai kanalizācijas 
sistēmai”, saistošos noteikumus 
Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Alūksnes nova-
dā”, saistošos noteikumus Nr. 
8/2020 “Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2016. gada 24. 
novembra saistošajos noteiku-
mos Nr. 23/2016 “Par pirmssko-
las vecuma bērnu 
reģistrācijas, uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtību Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēs. Visi saistošie noteikumi 
tiek nosūtīti Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības minis-
trijai atzinuma sniegšanai. Pēc 
pozitīva atzinuma saņemšanas 
pašvaldība publicēs saistošos 
noteikumus pašvaldības 
laikrakstā “Alūksnes Novada 
Vēstis” un pašvaldības mājas 
lapā;

 - grozīt Alūksnes novada Soci-
ālo lietu pārvaldes nolikumu;

 - apstiprināt ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojuma 
izmaksu vienai personai, kura 
saņem pakalpojumu Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārval-
des Sociālās aprūpes centrā 

“Alūksne” 626,48 EUR mēnesī. 
Noteikt pašvaldībām savstarpē-
jos norēķinus par pakalpojumu 
mēnesī – starpību starp noteikto 
vienas personas mēneša pa-
kalpojuma izmaksu un 85% no 
personas pensijas, piemaksas 
pie pensijas vai sociālā nodro-
šinājuma pabalsta līdz pilnai 
noteiktās maksas segšanai. Ja 
persona, kura saņem pakal-
pojumu, ir deklarēta Alūksnes 
novadā un no savas pensijas, 
piemaksas pie pensijas vai 
sociālā nodrošinājuma pabalsta 
nesedz pilnu mēneša pakalpo-
juma izmaksu, tad personai vai 
tās apgādniekam/-iem noteikt 
pakalpojuma maksu līdz 20% 
apmērā no noteiktās maksas 
mēnesī, piemērojot normatīvajos 
aktos paredzētos atvieglojumus. 
Alūksnes novada pašvaldībai 
segt starpību starp pakalpojuma 
izmaksu vienai personai SAC 
“Alūksne” un personai un/vai 
tās apgādniekam/-iem noteikto 
pakalpojuma maksu. Lēmums 
stājas spēkā 1. aprīlī;

 - apstiprināt ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitāci-
jas pakalpojuma izmaksu vienai 
personai, kura saņem pakalpo-
jumu Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvaldes Sociālās aprūpes 
centrā “Pīlādži” 690,80 EUR 
mēnesī. Noteikt pašvaldībām 
savstarpējos norēķinus par 
pakalpojumu SAC “Pīlādži” 
mēnesī – starpību starp noteikto 
vienas personas mēneša pa-
kalpojuma izmaksu un 85% no 
personas pensijas, piemaksas 
pie pensijas vai sociālā nodro-
šinājuma pabalsta līdz pilnai 
noteiktās izmaksas segšanai. 
Ja persona, kura saņem pakal-
pojumu, ir deklarēta Alūksnes 
novadā un no savas pensijas, 
piemaksas pie pensijas vai 
sociālā nodrošinājuma pabalsta 
nesedz pilnu mēneša pakalpo-
juma izmaksu, tad personai vai 
tās apgādniekam/-iem noteikt 
pakalpojuma maksu līdz 20% 
apmērā no noteiktās izmaksas 
mēnesī, piemērojot normatīvajos 
aktos paredzētos atvieglojumus. 
Alūksnes novada pašvaldībai 
segt starpību starp pakalpojuma 
izmaksu vienai 
personai SAC “Pīlādži” un per-
sonai un/vai tās apgādniekam/-
iem noteikto pakalpojuma 
maksu. Lēmums stājas spēkā 
1. aprīlī;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 24.08.2017. 
lēmumā Nr.295 “Par Alūksnes 
novada vidusskolas maksas 

pakalpojumiem”;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 25.07.2019. lē-
mumā Nr. 221 “Par ēdināšanas 
pakalpojuma maksu Alekseja 
Grāvīša Liepnas pamatskolā”;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 27.02.2020. 
lēmumā Nr.70 “Par izglītības 
iestāžu izdevumu noteikšanu 
pašvaldību savstarpējos 
norēķinos”;

 - izdalīt no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
daļēju finansējumu 
11 000,00 EUR Alūksnes novada 
vidusskolas teritorijas 
bruģēšanas un labiekārtošanas 
darbu veikšanai;

 - piešķirt daļēju finansējumu 
8 013,00 EUR Alūksnes novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
2019. gada vētras postījumu 
likvidēšanai – Veclaicenes 
pagasta pārvaldes ēkas 
“Vaiņagos”, Kornetos, 
Veclaicenes pagastā, Alūksnes 
novadā jumta daļas seguma 
atjaunošanai;

- apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr.9/2020 “Par grozīju-
miem Alūksnes novada domes 
2020. gada 28. janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 1/2020 
“Par Alūksnes novada pašvaldī-
bas budžetu 2020. gadam””;

 - ņemot vērā Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
amata kandidātu vērtēšanas ko-
misijas 2020. gada 5. marta sē-
des lēmumu, iecelt par Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāju Ingu Ozoliņu ar 
2020. gada 1. aprīli;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 10/2020 
“Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2013. gada 
25. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 18/2013 “Alūksnes novada 
pašvaldības nolikums””.

 Pilnībā ar Alūksnes novada 
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

2. Alūksnes Novada Vēstis 01.04.2020.

Sēdes 
 

Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu 
komitejas sēde 

11. aprīlī 11.00

Tautsaimniecības 
komitejas sēde  

20. aprīlī 10.00

Finanšu komitejas 
sēde   23. aprīlī 10.00

Domes sēde   
30. aprīlī 10.00

Aprīlī 
iesniedzami 
pieteikumi 
nekustamo 
īpašumu 
pieslēgšanai 
centralizētai 
ūdensapgādes/
kanalizācijas 
sistēmai
 No 1. līdz 30. aprīlim 
Alūksnes novada 
pašvaldībai var iesniegt 
pieteikumus pašvaldības 
līdzfinansējuma 
saņemšanai nekustamā 
īpašuma pieslēgšanai 
centralizētajai 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai.

 Šo līdzfinansējumu 
pašvaldība piešķir, 
pamatojoties uz saistošajiem 
noteikumiem Nr.10/2017 “Par 
pašvaldības līdzfinansējuma 
apmēru nekustamo īpašumu 
pieslēgšanai centralizētajai 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai”.

 Iedzīvotāji, kas vēlas 
iesniegt pieteikumu 
pašvaldības līdzfinansējuma 
saņemšanai, lai ierīkotu 
nekustamā īpašuma 
pieslēgumu centralizētajai 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai, 
aicināti iepazīties 
ar saistošajiem noteikumiem 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/
Dokumenti/Saistošie 
noteikumi. Konsultācijas par 
nepieciešamo dokumentu 
sagatavošanu sniedz Alūksnes 
novada pašvaldības 
Īpašumu nodaļas vadītājs 
Ingus Berkulis, e-pasts: 
ingus.berkulis@aluksne.lv, 
tālrunis 28686707.

 Sagatavotie projekta 
pieteikumi iesniedzami 
Alūksnes novada pašvaldībai 
– pašvaldības administratīvās 
ēkas foajē, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, 1. stāvā (ievietojami 
speciālā atvilktnē pie 
Alūksnes novada Valsts 
un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas 
centra).

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA “ALŪKSNES NAMI” veic daudzdzīvokļu 
māju koplietošanas telpu dezinfekciju
 To daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju, kuras ir pārņēmušas 
pārvaldīšanas tiesības, 
koplietošanas telpu dezinfekcija 
tiek nodrošināta sadarbībā ar 
māju pilnvarotajām personām. 
Dezinfekcija tiek nodrošināta 
ne mazāk kā reizi dienā kori-
doros u.c. koplietošanas telpās 
(dezinficējot kāpņu margas, iee-

jas un pagraba durvju rokturus 
(no abām durvju pusēm), pasta 
kastītes), kā arī tiek dezinficēti 
atkritumu konteineru rokturi un 
piekaramās atslēgas. 
 Savukārt tajās daudzdzīvokļu 
dzīvojamajās mājās, kuras nav 
pārņēmušas pārvaldīšanas 
tiesības un kuru pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu pilnībā veic 

SIA “ALŪKSNES NAMI”, dezinfek-
ciju veiks sētnieki un apkopēji, 
nepieciešamības gadījumā 
uzņēmuma tehniskie darbinieki.
 Dezinfekcija tiek nodrošināta 
ne mazāk kā reizi dienā 
daudzdzīvokļu māju kāpņu 
telpās u.c. koplietošanas telpās 
(dezinficējot kāpņu margas, 
ieejas un pagraba durvju 

rokturus (no abām durvju 
pusēm, pasta kastītes), kā arī tiek 
dezinficēti atkritumu konteineru 
rokturi un piekaramās atslēgas.
 Ņemot vērā to, ka 
daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju koplietošanas telpās ir 
nepieciešams veikt dezinfekciju, 
aicinām iedzīvotājus uzraudzīt 
savus mājdzīvniekus.



Apmeklētāju pieņemšana aprīlī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki aprīlī

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju Alūksnes novada pašvaldības vadības un deputātu pieņemšanas 
KLĀTIENĒ NENOTIEK. Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus IEPRIEKŠ, pirms 
deputāta noteiktā pieņemšanas laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienoto klientu 

apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai rakstīt uz
e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto deputātu.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS 
6. un 20. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS
6. un 20. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS
6. un 20. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA 
6. un 20. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 24. aprīlī no plkst.8.00 līdz 11.00

 Saziņai ar pašvaldības vadību lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot Alūksnes novada 
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 66954904, 

64381496 vai e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 15.04.2020. 9.00-10.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Verners KALĒJS 24.04.2020. 15.00-16.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Viola Aija KAPARŠMITE 22.04.2020. 10.00-11.00 Tālrunis 29166807

Maruta KAULIŅA 27.04.2020. 11.00-12.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Līga LANGRATE Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu apkalpošanas centram

Modris LAZDEKALNS 20.04.2020. 9.00-10.00 Tālrunis 29285514, e-pasts: 
modris@almohardwood.com

Ainars MELDERS Pirmdienās Tālrunis 29339305

Druvis MUCENIEKS 08.04.2020. 9.00-10.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Laimonis SĪPOLS 23.04.2020. 15.00-16.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Askolds ZELMENIS 20.04.2020. 16.00-17.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Jānis ZELTIŅŠ 28.04.2020. 9.00-12.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Jana ZILKALNE Darba dienās 9.00-17.00 Tālrunis 29355400
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 Alūksnes novada pašvaldība 
07.04.2020. rīko pašvaldības 
kustamās mantas apaļo 
kokmateriālu (egle) 167,47 m3 
apjomā - atklātu mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles no-
teikumi publicēti www.aluksne.
lv. Mantas apskate piesakāma 
pa tālruni 25667781. Izsoles 
sākuma cena – 7686 EUR. 
Nodrošinājums – 768 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 03.04.2020. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 
no plkst. 14.00 līdz 16.00, līdz 
03.04.2020. līdz plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
21.04.2020. rīko piestātņu 
“Pilssalā”, Alūksnē, Alūksnes 
novadā  - nomas tiesību atklātu 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28686707. 
Nomas izsoles sākuma cena – 
11,00 EUR bez PVN mēnesī par 
vienu piestātni. Izsoles solis 
3,00 EUR. Pieteikumu reģistrācija 
katru darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā no plkst. 8.00 līdz 12.00 
un no plkst. 14.00 līdz 16.00, 
līdz 17.04.2020. līdz plkst. 
16.00.

Alūksnes novada 
pašvaldība rīko izsoles

Noslēgušās atsavināmo 
nekustamo īpašumu Ozolu 
un Pleskavas ielā izsoles
 Ir noslēgušās Alūksnes no-
vada pašvaldības izsludinātās 
atsavināmo nekustamo īpašumu 
Ozolu iela 4, Ozolu iela 4A, 
Ozolu iela 6A, Ozolu iela 8, 
Ozolu iela 10 un Pleskavas iela 
3A, Alūksnē, izsoles. Minēto 
īpašumu īpašuma tiesības izsoles 

ceļā ir ieguvusi sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību 
“FORMAT INVESTMENT”.
 Sīkāka informācija: 
https://aluksne.lv/index.php/
pasvaldiba/izsoles/izsludinatas-
izsoles/izsoles-rezultati/

Iedzīvotāju aptauja par 
bioloģiski noārdāmajiem 
atkritumiem
 Cienījamie novada 
iedzīvotāji! Alūksnes 
novada pašvaldība ir 
izveidojusi aptauju, lai 
uzzinātu, vai novada 
iedzīvotāji kompostē 
zaļos un dārza atkritumus 
(pārtikas atlikumus, koku 
lapas, nopļauto zāli u.tml.). 
Aicinām novada iedzīvotājus 
iesaistīties un atbildēt 
uz šīs nelielās aptaujas 
jautājumiem.
  Aptaujas anketu var aizpildīt 
elektroniski, saite uz to ir 
pieejama pašvaldības mājas 
lapas www.aluksne.lv sadaļā 
Sabiedrība/Sabiedrības 
līdzdalība. Ja nav iespējas to 
aizpildīt elektroniski, lūdzam 

izgriezt aptauju no “Alūksnes 
Novada Vēstīm” un līdz 
31. maijam iespēju robežās 
nogādāt to pašvaldības institūcijā 
tuvāk savai dzīvesvietai – attiecīgi 
pagasta pārvaldē vai pašvaldības 
administratīvajā ēkā, Dārza ielā 
11, Alūksnē, iemetot to pasta 
kastītē.
 Informācijai: komposts veidojas 
no organiskiem materiāliem, 
kurus sadala baktērijas un citi 
mikroorganismi. Komposts 
ir ar barības vielām bagāta, 
augstvērtīga humusa augsne, kas 
uzlabo dārza augsni un padara 
to irdenāku. Turklāt tas ir ļoti labs 
dabisks mēslošanas līdzeklis, 
jo tas satur svarīgas augiem 
vajadzīgās barības vielas.

Pateicamies par veltīto laiku!

ALŪKSNES NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJA PAR BIOLOĢISKI 
NOĀRDĀMAJIEM ATKRITUMIEM

1. Vai Jūs veidojat kompostu?

Jā

Nē

2. Vai kompostēšana notiek Jūsu dzīves vietā?

Jā 

Nē

3. Vai Jūs vēlētos, ka Alūksnes novadā būtu iespēja dalīti šķirot pārtikas 
produktu atlikumus un citus produktus, kas pārstrādājās dabiskā procesā? 
(šādam veidam paredzēts dalīti šķirojamo atkritumu konteiners)

Jā

Nē

4. Kur ir Jūsu dzīvesvieta? (lūgums aizpildīt tukšos laukus)

Daudzdzīvokļu māja

Privātmāja

(a) Alūksnē, ………………………….. ielā

(b) ………………………….. ciemā, 

(c) ………………………….. pagastā

(d) ………………………….. pagastā, Alūksnes novadā &

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam īpašumam 
Pils iela 3, Alūksne, Alūksnes novads
 Alūksnes novada dome 
26.03.2020. ir pieņēmusi 
lēmumu Nr. 85 “Par 
lokālplānojuma, kas groza 
Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 2015. 
-2027. gadam, izstrādes 
uzsākšanu nekustama-
jam īpašumam Pils iela 3, 
Alūksnē, Alūksnes novadā”.

 Lokālplānojuma izstrādes 
priekšlikums paredz funkcionālā 
zonējuma maiņu Lokālplānojuma 
teritorijā no Savrupmāju 
apbūves teritorijas (DzS) uz 
Publiskas apbūves teritoriju (P), 
lai nodrošinātu Ierosinātāja 
saimnieciskās darbības attīstību.
 Lokāplānojuma teritorijā plānots 
veikt investīcijas un attīstīt apbūvi 
tirdzniecības un pakalpojumu 
sniegšanai.
 Lokālplānojuma izstrādi vadīs 
Alūksnes novada pašvaldības 
teritorijas plānotāja I. Silbauma.
 Rakstiski priekšlikumi un ietei-
kumi lokālplānojuma izstrādei 
iesniedzami Alūksnes novada 
pašvaldībai, sūtot uz e-pastu: 
dome@aluksne.lv vai pa pastu 
uz adresi Dārza ielā 11, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, LV-4301, 
fiziskajām personām norādot 
savu vārdu, uzvārdu, adresi, 
juridiskām personām – nosau-
kumu, reģistrācijas datus, adresi.
 Ar esošo Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu un 
lokālplānojuma darba uzdevumu 

var iepazīties Alūksnes novada 
pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv, sadaļā Teritorijas 
plānojumi un Lokālplānojumi, 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas 
portāla www.geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānošana.



4. Alūksnes Novada Vēstis 01.04.2020.

Alūksnes novada dome pārceļ nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas termiņus
 Lai atbalstītu iedzīvotājus 
un uzņēmumus, Alūksnes 
novada dome 26. marta sēdē 
pieņēma lēmumu 2020. gadā 
noteikt divus nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas 
termiņus, pārceļot nodokļa 
nomaksas termiņu par pirmo 
ceturksni uz 15. augustu, bet 
par otro ceturksni uz 
15. novembri. 

 Līdz ar to Alūksnes novadā 
nekustamā īpašuma nodokļa 
nomaksai šogad ir divi iepriekš 
minētie termiņi. Papildu 
paziņojumus par nodokļa 
maksājumiem izsūtīt nav 
paredzēts. 
 Šādu lēmumu dome pieņēma, 
pamatojoties uz likumu “Par 
valsts apdraudējuma un tā seku 
novēršanas un pārvarēšanas 
pasākumiem sakarā ar CO-
VID-19 izplatību”, kas dot 
tiesības pašvaldībām 2020. gadā 
noteikt citus nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņus.

 Saskaņā ar šo lēmumu, visām 
fiziskajām un juridiskajām 
personām līdz nekustamā 
īpašuma nodokļa samak-
sas pirmajam termiņam, kas 

šogad būs 15. augusts, netiks 
aprēķināta nokavējuma nauda 
par likumā noteikto ceturkšņa 
samaksas termiņu kavējumiem.
 Aprēķinātā nodokļa maksājumu 
var veikt jebkurās proporcijās, 
ievērojot, lai līdz lēmuma 
noteiktajiem termiņiem 
(15. augusts un 15. novembris) 
pirmā un attiecīgi otrā puse 
summas būtu nomaksāta.

 Lēmums neattiecas 
uz iepriekšējo gadu 
nesamaksātajiem nodokļa 
parādiem, par kuriem 
turpināsies nokavējuma 
naudas aprēķināšana likumā 
noteiktajā apmērā 0,05% par 
katru nokavēto dienu no parāda 
pamatsummas.
 Pašvaldība pateicas tiem 
nodokļa maksātājiem, kuri 
nekustamā īpašuma nodokli par 
2020. gadu jau ir samaksājuši 
daļēji vai pilnā apmērā, un, 
ja vien ir šāda iespēja, aicina 
nodokļa maksājumus neatlikt uz 
pēdējo mirkli.

 Ņemot vērā, ka ārkārtējās 
situācijas laikā klientu 
apkalpošana klātienē nenotiek 
un pašvaldības kase nepieņem 

maksājumus, samaksāt 
nekustamā īpašuma nodokli ir 
iespējams, izmantojot 
internetbankas, portālu 
www.epakalpojumi.lv un 
www.latvija.lv, kā arī veikalos 
“MAXIMA” un “Latvijas Pastā”.
 Droši un ērti nekustamā 
īpašuma nodokli var nomaksāt 
portālā www.epakalpojumi.lv 
vai www.latvija.lv. Abos portālos 
pieejami pašvaldību banku konti 
nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksai, kā arī nodokļa 
maksātājam automātiski uzrādās 
visa nepieciešamā informācija 
maksājuma veikšanai. Portālā 
www.epakalpojumi.lv iespējams 
veikt nomaksu arī par citas 
fiziskas vai juridiskas personas 
īpašumiem.
 Savukārt, veicot maksājumu 
internetbankā, būtiski 
pārliecināties, vai pārskaitījums 
adresēts pašvaldībai, kas 
izsūtījusi maksāšanas 
paziņojumu. Pārskaitījums 
veicams uz kādu no tiem 
pašvaldības kontiem, kas norādīti 
paziņojumā.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Krīzes skarto nozaru 
uzņēmumus uz laiku atbrīvos 
no pašvaldības mantas 
nomas maksas
 Lai sniegtu atbalstu 
krīzes skarto nozaru 
uzņēmumiem, Alūksnes 
novada dome 26. marta 
sēdē pieņēma lēmumu 
atbrīvot no pašvaldības 
mantas nomas maksas 
krīzes skarto nozaru 
komersantus.

 Ar šo domes lēmumu noteiktie 
atvieglojumi būs spēkā no 
12. marta līdz turpmāku lēmumu 
pieņemšanai, bet ne ilgāk par 
laiku, kādā būs spēkā likuma 
“Par valsts apdraudējuma 
un tā seku novēršanas un 
pārvarēšanas pasākumiem 
sakarā ar COVID-19 izplatību” 
normas.
 No maksas uz laiku būs 
atbrīvoti tie uzņēmumi, kuriem 
ar Alūksnes novada pašvaldību 
ir noslēgti līgumi par pašvaldības 
mantas nomu, ja to darbības 
nozares noteiktas kā krīzes 
skartās Ministru Kabineta 

2020. gada 24. marta 
noteikumos Nr. 151 
“Noteikumi par nozarēm, kurām 
sakarā ar COVID-19 izplatību ir 
būtiski pasliktinājusies finanšu 
situācija”. Minētos atvieglojumus 
pašvaldība piemēros automātiski, 
bez grozījumu izdarīšanas 
noslēgtajos nomas līgumos.
 Gadījumos, kad ar domes 
lēmumu noteiktais atbalsts atbilst 
Komercdarbības 
atbalsta kontroles likuma 
5. pantā noteiktajām pazīmēm, 
tiks piemērotas komercdarbības 
atbalsta kontroles regulējuma 
prasības. 
 Maksas atvieglojumi gan 
neattieksies uz samaksu par 
patērētajiem pakalpojumiem – 
elektroenerģiju, siltumenerģiju, 
ūdensapgādi un citiem īpašuma 
uzturēšanas pakalpojumiem.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

No 27. marta slēgti 
rotaļu un āra trenažieru 
laukumi Alūksnes 
novada teritorijā

 Sakarā ar ārkārtējos 
situāciju un vīrusa izplatību 
no 27. marta Alūksnes no-
vada teritorijā – gan pilsētā, 
gan pagastos būs slēgti 
publiskie rotaļu un āra 
trenažieru laukumi, tai skaitā 
laukumi pie daudzdzīvokļu 
mājām. Šajās teritorijās 
būs izvietotas attiecīgas 
brīdinājuma zīmes.

 Šāds lēmums pieņemts ar 
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja Artura Dukuļa 
rīkojumu. Tā mērķis ir mazināt 
COVID-19 izplatības iespēju 
kontaktēšanās ceļā, pieskaroties 
rotaļu un trenažieru laukumu 
ierīcēm un citam kopīgi lietotam 
aprīkojumam. Vīruss izplatās 
gan cilvēku savstarpēju kontaktu 
ceļā, gan pieskaroties dažādām 
virsmām.
 Pašvaldība lūdz iedzīvotājus ar 
izpratni un atbildību izturēties 
pret šiem ierobežojumiem – tie 

būs spēkā tikai tik ilgi, cik tas būs 
nepieciešams cilvēku veselībai 
un drošībai. Tāpat pašvaldība 
aicina vecākus skaidrot bērniem 
ierobežojumus, kas noteikti 
ārkārtējās situācijas laikā, īpaši 
uzsverot sociālās distancēšanās 
un personīgās higiēnas nozīmi 
vīrusa izplatības ierobežošanai.
 Gadījumos, ja tiek novēroti 
šo nosacījumu pārkāpumi, 
iedzīvotāji aicināti ziņot par to 
Valsts policijai pa tālruni 110.
 Pašvaldība aicina pilsētas 
iedzīvotājus pastaigās vai 
sportiskās aktivitātēs doties 
individuāli vai kopā ar ģimenes 
locekļiem, ievērojot piesardzību 
un sociālo distancēšanos, 
pastaigām izvēloties vietas, kur ir 
maz cilvēku, kā arī, ja iespējams, 
izbraukt dabā ārpus pilsētas.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnē darbu sāk COVID-19 analīžu 
pieņemšanas punkts
 No 31. marta Alūksnē, 
Alūksnes novada vidusskolā, 
Kanaviņu ielā 14, darbu uzsāk 
SIA “Centrālā laboratorija” 
COVID-19 analīžu mobilais 
pieņemšanas punkts. Analīzes 
var nodot noteiktā laikā, tikai 
iepriekš piesakoties un 
ierodoties ar savu 
transportu. 

 Personai ar koronavīrusa 
simptomiem ir jāzvana pa 
Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta īpašo tālruni 
8303. Speciālists viņu iztaujās, 
izvērtējot personas stāvokli, 
un, ja tas būs nepieciešams, 
reģistrēs valsts apmaksātu analīžu 
nodošanai. Informācija tālāk tiks 
nodota SIA “Centrālā laborato-
rija”, pierakstot uz izmeklējumu. 
Tāpat par iespējām reģistrēties 
valsts apmaksātai analīžu 
nodošanai var interesēties, zvanot 
pa diennakts informatīvo tālruni 
COVID-19 jautājumiem 8345. 
Savukārt, ja simptomu nav, taču 
persona vēlas veikt analīzes, 
jāzvana “Centrālajai laborato-
rijai” pa tālruni 20033722 vai 
20030006, vienojoties, kad 
jāierodas mobilajā punktā. 

COVID-19 maksas pārbaudes 
cena ir 80 EUR.
 “Centrālajai laboratorijai” 
jāzvana arī tām personām, kam 
ir ģimenes ārsta norīkojums, jo, 
sākot no 30. marta, arī ģimenes 
ārsti pacientus ar elpceļu 
infekcijām var nosūtīt uz valsts 
apmaksātiem COVID-19 testiem, 
nolemts Veselības ministrijā. 
Dodoties gan uz maksas, gan bez-
maksas pārbaudēm, līdzi jāņem 
personu apliecinošs dokuments. 
Analīžu pieņemšanas punkta 
darba laiks ir no pulksten 10:00 
līdz 16:00.
 Kārtība, kādā notiks analīžu 
ņemšana, ir sekojoša – medicīnas 
personālam būs pieejams saraksts 
ar tiem, kuri veikuši pierakstu. Per-
sona, ierodoties analīžu ņemšanas 
punktā, tiks sagaidīta pie ieejas 
un pavadīta tālāk. Bez iepriekšējas 
pieteikšanās uz analīžu nodošanas 
punktiem doties nedrīkst. Durvju 
rokturi, sienas un citas virsmas 
tiks regulāri dezinficētas un 
personāls mainīs aizsargtērpus 
pēc katra pacienta. Pie pacien-
tiem, kuriem nebūs iespējams 
ierasties ar savu automašīnu 
analīžu nodošanas punktā, 
ieradīsies Centrālās laboratorijas 

speciālisti, kas analīzes paņems 
dzīvesvietā. Nepieciešamības 
gadījumā analīzes būs iespējams 
nodot pacientam atrodoties savā 
automašīnā.
 Izvēloties vietu analīžu 
pieņemšanas punkta ierīkošanai, 
attiecīgajai telpai jāatbilst virknei 
kritēriju. Iespējamās telpas šāda 
punkta ierīkošanai Alūksnē 
izvērtēja Alūksnes slimnīcas 
galvenā ārste Maruta Kauliņa 
un Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis. 
Alūksnes novada vidusskola 
atbilda visiem nepieciešamajiem 
kritērijiem.
 - Aicinu skolēnu vecākus saglabāt 
mieru un rūpēties par to, lai 
šajā ārkārtas situācijā viņi spētu 
nodrošināt pilnvērtīgu mācību 
procesu iespēju robežās. 
Atgādinu, ka visā Latvijā mācību 
process šobrīd notiek attālināti, 
līdz ar to bērni nav apdraudēti. 
Tāpat aicinu uzticēties mediķiem 
un viņu darbam! – uzsver Alūksnes 
novada vidusskolas direktore Ilze 
Līviņa. 

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ierobežojumi sporta laukumu 
un stadionu izmantošanā
 Alūksnes novada pašvaldība 
ar domes priekšsēdētāja 
Artura Dukuļa rīkojumu 
no 1. aprīļa noteikusi 
ierobežojumus sporta 
laukumu un stadionu 
izmantošanā – tajos 
pieļaujami tikai individuāli 
treniņi un ievērojot 
visus drošības pasākumus 
– 2 metru distancēšanos un 
nepieļaujot drūzmēšanos.

 Pašvaldības aģentūrai 
“SPODRA”, pagastu pārvaldēm, 

izglītības iestādēm, kuru 
teritorijās ir sporta laukumi, un 
tie ir brīvi pieejami iedzīvotājiem, 
tiks izvietota informācija par 
ierobežojumiem sporta lau-
kumu un stadionu izmantošanā. 
Kontroli par rīkojuma izpildi veiks 
Alūksnes novada pašvaldības 
policija.

 Šāds lēmums pieņemts, 
lai nodrošinātu fiziskās 
distancēšanās prasības, kas 
valstī noteiktas ārkārtējās 
situācijas laikā. Vēlreiz aicinām 

Alūksnes novada iedzīvotājus 
ievērot prasības, kas nosaka, ka, 
neievērojot divu metru distanci, 
vienlaikus pulcēties publiskās 
iekštelpās un publiskās ārtelpās 
var: 

 - ne vairāk kā divas personas;
- personas, kas dzīvo vienā 
mājsaimniecībā;
- vecāks un viņa nepilngadīgie 
bērni, ja viņi nedzīvo vienā 
mājsaimniecībā;
- personas, kuras veic darba vai 
dienesta pienākumus.
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Bāriņtiesa aicina sniegt informāciju par 
bērnu aprūpi ārkārtējās situācijas laikā
 Saistībā ar Latvijā 
izsludināto ārkārtējo 
situāciju, Alūksnes novada 
bāriņtiesa aicina Alūksnes 
novada iedzīvotājus sniegt 
informāciju (rakstot uz 
elektroniskā pasta adresi: 
barintiesa@aluksne.lv vai 
zvanot darba dienās darba 
laikā 64323129, 26411168), 
vai Alūksnes novadā ir 
bērni, kuri valstī noteikto 
iebraukšanas ierobežojumu 
dēļ pašlaik atrodas tuvinieku 
aprūpē bez likumiskas 
pārstāvības, vai atrodas vieni 

paši, jo vecāki ir atrodas 
ārpus valsts.

 Tāpat aicinām iedzīvotājus sniegt 
informāciju, vai nepieciešama 
palīdzība bērniem, kuru 
vecākiem jāatrodas pašizolācijā/
karantīnā, kā arī, vai aizgādnībā 
esošo personu (personu ar 
ierobežotu rīcībspēju) aizgādņi 
ir Latvijā un vai ir nodrošināts 
nepieciešamais atbalsts personai 
ar ierobežotu rīcībspēju. 
 Par minētajiem gadījumiem 
ārpus bāriņtiesas darba laikā 
informēt Valsts policiju, zvanot uz 

numuru 110 vai 112.
 Ja vecāki neilgu laika periodu ir 
spiesti atstāt bērnu citas perso-
nas aprūpē, nepieciešams izdot 
pilnvaru bērna pārstāvībai. To 
ir iespējams izdarīt attālināti, 
izmantojot Latvijas notāru 
pakalpojumus neatkarīgi no tā, 
kurā valstī vecāks šobrīd atrodas 
– https://www.latvijasnotars.lv/
articles/latvijas-notaru-
pakalpojumi-pieejami-attalinati-
iepazistiet-digitalakos-no-tiem.

Gunta Vanaga,
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Ieviesti stingrāki fiziskās 
distancēšanās noteikumi

 Lai mazinātu riskus 
COVID-19 tālākai izplatībai 
Latvijas iedzīvotāju 
vidū, atbilstoši 
epidemioloģiskajai 
situācijai, valdība ir 
pieņēmusi stingrākus 
noteikumus cilvēku 
pulcēšanās ierobežošanai 
privātos un 
publiskos pasākumos un 
citus ierobežojumus. Fiziskās 
kontaktēšanās ierobežojumi 
attiecas uz publiskām norisēm 
iekštelpās un ārtelpās un 
nosaka divu cilvēku un divu 
metru distances ievērošanas 
noteikumus.
 
 Ārkārtējās situācijas 
laikā tiek aizliegti jebkādi privāti 
pasākumi, izņemot bēru 
ceremoniju noturēšanu ārtelpās, 
ja tiek ievērota savstarpējā divu 
metru distance starp personām 
un citi epidemioloģiskās drošības 
noteikumi.
 Tiek samazināts kultūras, 
izklaides, ārpustelpu sporta un 
citu atpūtas vietu darba laiks no 
pulksten 8.00 līdz 22.00.
 Kā līdz šim, ir aizliegti jebkādi 
publiski pasākumi, kā arī 
sapulces, gājieni un piketi. Tāpat 
ir aizliegta sporta norišu darbība 
telpās, kā arī reliģiskās darbības, 
kas veicamas pulcējoties.
 Savukārt publiskās vietās 
ir noteikti vairāki jauni 
ierobežojumi, kas nosaka 
personu atrašanos 
vienuviet. Visās publiskās 
vietās – iekštelpās, ārtelpās 
un koplietošanas telpās ir 
jāievēro savstarpēja divu metru 
distance, kā arī citi noteiktie 
fiziskās distancēšanās un 
epidemioloģiskās drošības 
pasākumi.
Neievērojot divu metru distanci, 
vienlaicīgi pulcēties publiskās 
iekštelpās un publiskās ārtelpās 
drīkst ne vairāk kā divas 
personas. Izņēmums ir personas, 
kas dzīvo vienā mājsaimniecībā 
vai arī vecāks un to nepilngadīgie 
bērni gadījumos, ja tie nedzīvo 
vienā mājsaimniecībā. Vairāk 
nekā divas personas drīkst 

pulcēties arī gadījumos, kad 
tiek veikti darba vai dienesta 
pienākumi.
 Tirdzniecības vietās un 
sabiedriskās ēdināšanas 
vietās varēs atrasties tāds 
personu skaits, kas tiks 
noteikts ar ekonomikas 
ministra rīkojumu, nodrošinot 
divu metru savstarpēju 
distanci un citus 
epidemioloģiskās drošības 
pasākumus. Vienlaikus 
valdība uzdeva ekonomikas 
ministram noteikt personu 
skaitu, kas vienlaicīgi var 
atrasties tirdzniecības vietā un 
sabiedriskās ēdināšanas vietā.
 Papildus ir noteikts, ka 
brīvdienās un svētku dienās 
visos tirdzniecības centros, 
nodrošinot fiziskās distancēšanās 
pasākumus, darbosies arī preses 
tirdzniecības vietas, vakcinācijas 
kabineti un ķīmiskās tīrītavas.
 Lai veiktu epidemioloģisko 
izmeklēšanu un pārliecinātos par 
personas sniegto informāciju par 
pārvietošanas patiesumu, Valsts 
policija pēc Slimību profilakses 
un kontroles centra pieprasījuma 
varēs pieprasīt informāciju 
elektronisko sakaru 
komersantiem par konkrētām 
personām, kurām var būt 
noteikts inficēto vai 
kontaktpersonu statuss.
 Personām būs pienākums pēc 
darba devēja pieprasījuma sniegt 
informāciju darba devējam par 
savu veselības stāvokli, ciktāl 
tam ir būtiska nozīme paredzētā 
darba veikšanā.
 Darba devējs ārkārtējās 
situācijas laikā būs tiesīgs 
nodarbināt personu bez 
obligātās veselības pārbaudes 
veikšanas gadījumos, ja būs 
pārtraukta veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšana, kas 
nepieciešama obligātās veselības 
pārbaudes veikšanai. Tas 
neattieksies uz personām, 
kuras ir nodarbinātas bīstamos 
darbos, kur pastāv augsts 
nelaimes gadījumu risks pašam 
nodarbinātajam vai apkārtējiem.

Valsts kancelejas informācijaTurpmāk informāciju par COVID-19 
negatīviem rezultātiem iedzīvotāji 
saņems E-veselības portālā
 Nacionālais veselības 
dienests informē, ka 
turpmāk iedzīvotāji, kuri 
nodevuši analīzes 
COVID-19 infekcijas 
noteikšanai un to rezultāts 
būs negatīvs, informāciju 
saņems un varēs apskatīt 
E-veselības portālā, 
savukārt, pozitīva rezultāta 
gadījumā joprojām 
darbosies iepriekšējā kārtība, 
kad iedzīvotājiem zvana 
Slimību un profilakses centra 
speciālists.
 Šāda kārtība ieviesta, lai 
padarītu darbu mērķtiecīgāku 

un atslogotu iesaistītos 
cilvēkresursus, jo iepriekš 
jebkāda rezultāta gadījumā, 
ikviens saņēma individuālu 
zvanu.
 Lai aplūkotu saņemto 
paziņojumu, iedzīvotājam 
interneta pārlūkprogrammā 
jāatver adrese www.eveseliba.
gov.lv, jāizvēlas “Pieslēgties” 
un “Iedzīvotājs”. Pēc tam 
jāautorizējas, izvēloties kādu 
no drošas piekļuves līdzekļiem: 
internetbankas piekļuves 
datiem, elektronisko parakstu 
vai personas apliecību (eID). 
Analīžu rezultātu paziņojums būs 

apskatāms izvēlnē „Pastkastīte”.
 Gadījumā, ja iedzīvotājam nav 
iespējas pieslēgties E-veselības 
portālam, tad, lai saņemtu 
informāciju par rezultātu, 
aicinām zvanīt uz NVD 
bezmaksas klientu apkalpošanas 
tālruni 80001234 (darba laiks: 
no pirmdienas līdz ceturtdienai 
no plkst. 8.30 līdz 17.00, bet 
piektdienās no plkst. 8.30 līdz 
15.00.).

Sintija Gulbe,
Nacionālā veselības dienesta 
Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja

Uz laiku ierobežo plānveida 
medicīnisko palīdzību
 Lai pasargātu pacientus 
un mediķus no iespējamas 
inficēšanās ar COVID-19, 
ņemot vērā epidemioloģisko 
situāciju valstī, līdz ārkārtējās 
situācijas beigām būs daļēji 
ierobežoti veselības aprūpes 
pakalpojumi gan valsts, 
gan privātajās ārstniecības 
iestādēs. Tas 25. martā 
apstiprināts ar veselības 
ministres Ilzes Viņķeles 
rīkojumu.

 Būtiski uzsvērt, ka arī turpmāk 
tiks nodrošināta neatliekamā 
medicīniskā un akūtā palīdzība, 
tai skaitā izmeklējumi un 
konsultācijas, kas nepieciešamas. 
Tas nozīmē, ka netiek 
ierobežotas pacienta iespējas 
saņemt palīdzību, piemēram, 
pēkšņu sāpju gadījumā. Arī 
ģimenes ārsta prakses turpina 
darbu. Tāpat netiks atceltas 
onkoloģiskās, dzīvību glābjošas, 
kā arī tādas operācijas, kuru 
atcelšanas rezultātā var iestāties 
invaliditāte. Nepieciešamo 
palīdzību saņems arī grūtnieces, 
“zaļā koridora” pacienti, HIV/
AIDS un tuberkulozes un citi 
pacienti. Iespēju robežās 
konsultācijas tiks sniegtas 
attālināti. 
 
 No 27. marta TIKS sniegti šādi 
pakalpojumi:
1) ģimenes ārsta konsultācijas un 
palīdzība;
2) neatliekamā medicīniskā un 
akūtā palīdzība (arī izmeklējumi 

un konsultācijas)
3) vakcinācija;
4) veselības aprūpes pakalpoju-
mi: grūtniecēm; “Zaļā koridora” 
pacientiem; onkoloģiskajiem 
pacientiem; HIV/AIDS pacien-
tiem; tuberkulozes pacientiem; 
psihiatriska profila pacientiem; 
traumu seku pacientiem;
5) veselības aprūpes pakalpojumi 
mājās;
6) pakalpojumi, lai nodrošinātu 
terapijas nepārtrauktību - 
ķīmijterapija, bioloģiskie medika-
menti, orgānu aizstājējterapija, 
staru terapija, dienas stacionāra 
pakalpojumi hematoloģijā, 
metadona aizvietojošā terapija, 
kā arī palīdzība pacientiem, 
kuriem jāturpina vai jāpabeidz 
stacionāri neatliekamā kārtā 
uzsākta ārstēšana;
7) speciālistu konsultācijas 
pacientiem ar hroniskām 
saslimšanām (iespēju robežās 
attālināti);
onkoloģiskās, dzīvību glābjošas, 
kā arī tādas operācijas, kuru 
atcelšanas rezultātā var iestāties 
invaliditāte;
8) zobārstniecības pakalpo-
jumi akūtos un neatliekamos 
gadījumos;
9) ambulatorie konsiliji (bez 
pacienta līdzdalības);
10) konsultācijas lipīgo ādas 
slimību un seksuāli transmisīvo 
slimību pacientiem;
11) akūtās un subakūtās 
rehabilitācijas pakalpojumi 
personām, kurām šī pakal-
pojumu atlikšana var radīt 

invalidizācijas risku un/vai 
darbaspēju zaudēšanu, tai skaitā 
bērniem, kuriem rehabilitācijas 
pakalpojumu atlikšana saistīta 
ar ievērojamu funkcionēšanas 
traucējumu pasliktināšanos.
 Citi veselības aprūpes pakalpo-
jumi, tai skaitā dienas stacionāru 
pakalpojumi, īslaicīgas ķirurģijas 
pakalpojumi un maksas pakal-
pojumi uz laiku netiks sniegti ne 
valsts, ne privātajās ārstniecības 
iestādēs. 
 Katra ārstniecības iestāde 
individuāli sazināsies ar pa-
cientu, lai informētu par at-
celto vizīti pie ārsta vai atcelto 
pakalpojumu. Tas nenozīmēs, 
ka persona pazaudē savu vietu 
rindā, bet pakalpojums tiks 
sniegts vēlāk. Lūgums cilvēkiem 
būt saprotošiem. Tāpat līdz 
14. aprīlim ārstniecības iestādes 
neveiks jaunu pacientu pier-
akstu plānveida pakalpojumu 
saņemšanai.
 Gadījumos, ja veselības stāvoklis 
saasinās, nepieciešams sazināties 
ar savu ģimenes vai ārstējošo 
ārstu, lai lemtu par turpmāko 
rīcību. 
  Konsultēties par savu veselība 
stāvokli un nepieciešamajiem 
veselības aprūpes pakalpo-
jumiem, ja nav pieejams savs 
ģimenes ārsts, var zvanot arī 
uz ģimenes ārstu konsultatīvo 
tālruni 66016001, kurš darbojas 
visu diennakti.
 

Veselības ministrijas informācija

NODERĪGI ZINĀT

Vienotais diennakts tālrunis ar COVID-19 
saistīto jautājumu noskaidrošanai

8345 (24/7)

Lai pieteiktos valsts apmaksātu COVID-19 
analīžu veikšanai, ja persona ir atgriezusies no 
ārzemēm un 14 dienu laikā pēc atgriešanās 
ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi 
(paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles 
iekaisums), kā arī SPKC epidemiologu 
noteiktajām kontaktpersonām, kuras atrodas 
karantīnā un kurām 14 dienu laikā ir parādījušies 
saslimšanas simptomi

8303

Ja saslimšanas simptomi ir smagi (ļoti augsta 
temperatūra, elpas trūkums)

113

Ja nepieciešama policijas palīdzība, ziņošanai par 
iespējamiem likumpārkāpumiem

110

Slimību profilakses un kontroles centra 
iedzīvotāju zvanu centrs par COVID-19

67387661
P-Pk: 8.30-21.00
S-Sv: 8.30-17.00

Vienota mājaslapa jautājumiem par Covid-19 www.covid19.gov.lv
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Turpinājums no 1. lappuses

Mārkalnes un Pededzes pagas-
tos,
Dagmāra Melece - 26309177 
Jaunalūksnes pagastā,
Maija Podegrade - 29478789 
Jaunlaicenes, Veclaicenes un 
Ziemera pagastos,
Ligita Podziņa - 26394745 
Alsviķu pagastā,
Nellija Rezgoriņa - 29269701 
Ilzenes, Zeltiņu pagastos un 
Alsviķu pagasta Strautiņos,
Ārija Simanoviča - 28333347 
Jaunalūksnes pagasta Bejā,
Sabīne Līce - 29419893 
Annas, Kalncempju un Malienas 
pagastos,
Irina Baikova - 29427814 
Jaunannas pagastā un SAC 
“Alūksne” ,
Ieva Vimba - 29480075 Mālupes 
pagastā un SAC “Pīlādži”.

Ja nepieciešama vieta 
pašizolācijai

 Ja kādam Alūksnes novada 
iedzīvotājam ir nepieciešama 
palīdzība, lai pašizolētos, 
un citādi to nav iespējams 
nodrošināt, neapdraudot 
mājiniekus vai sabiedrību, 
iespēju robežās pašvaldība var 
sniegt atbalstu. Šādā gadījumā 
lūdzam sazināties ar Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldi pa 
norādītajiem tālruņu numuriem.

Ja nepieciešams palīdzēt ar 
pārtikas vai zāļu piegādi

 Gadījumos, ja veciem un 
vientuļiem vai smagi slimiem 
cilvēkiem nepieciešams palīdzēt 
ar pirmās nepieciešamības un 
pārtikas preču vai medikamentu 
iegādi, un uz vietas nav nevi-
ena tuvinieka vai citas atbalsta 
personas (draugi, attālāki radi, 
kaimiņi) un citu resursu, Alūksnes 
pilsētas iedzīvotājus aicinām 
sazināties ar Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldi, bet 
pagastos dzīvojošos - ar 

konkrētā pagasta pārvaldi, 
lai vienotos par palīdzības 
sniegšanas iespējām.

ALŪKSNES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA

 Dzimšanas un miršanas fakta 
reģistrācija klātienē otrdienās 
14.00-17.00, piektdienās 
8.00-13.00. Tālruņi 64322809, 
26360529, e-pasts 
dzimtsaraksti@aluksne.lv. 
Atļauta laulības fakta reģistrācija, 
klātesot tikai personām, kuras 
vēlas noslēgt laulību, un diviem 
pilngadīgiem lieciniekiem, kāzu 
svinības, kur plānots pulcēties 
vairākiem cilvēkiem 
vienkopus, nav atļautas. 
Iesniegumu laulības reģistrācijai 
dzimtsarakstu nodaļai var 
nosūtīt tikai elektroniski, ja 
to ar drošu elektronisko parakstu 
ir parakstījušas abas personas, 
kas vēlas noslēgt laulību. 

ALŪKSNES NOVADA 
BĀRIŅTIESA

 Pakalpojumus klientiem 
nodrošina attālināti, izņemot 
gadījumus, kad nepieciešams 
izbraukt uz vietas. Tālruņi: 
64323129, 26411168, 
e-pasts barintiesa@aluksne.lv.

Bāriņtiesas 
kontaktinformācija:

Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Gunta Vanaga 26411168 
(Alūksnē)
Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietniece Kristīne Puķīte 
29214599 (Jaunalūksnes 
pagasts)
Bāriņtiesas locekle Viktorija 
Bantersone 26427655 (Alsviķu, 
Ilzenes, Kalncempju, Zeltiņu 
pagasti)
Bāriņtiesas locekle Alla Orehova 
26595113 (Jaunlaicenes, 
Veclaicenes, Ziemera pagasti)
Bāriņtiesas locekle Līna Bušujeva 
29153516 (Annas, Jaunannas, 

Malienas, Mālupes pagasti)
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 
26536797 (Liepnas, Mārkalnes, 
Pededzes pagasti)

BŪVVALDE

 Apmeklētāji ar iestādi var 
sazināties attālināti, izmantojot 
e-pastu buvvalde@aluksne.lv, 
portālu www.latvija.lv, e-adresi 
vai Būvniecības informācijas 
sistēmu. Būvvaldes vadītāja – 
arhitekte Sandra Smildziņa, 
tālrunis 26667642, e-pasts: 
sandra.smildzina@aluksne.lv, 
būvinspektore Aina Kaukala, 
tālrunis 29158319, e-pasts: 
aina.kaukala@aluksne.lv. Ja 
nepieciešams iesniegt papīra 
dokumentus, iepriekš 
sazvanoties, tos iespējams 
atstāt atvilktnē pie Klientu 
apkalpošanas centra. 

PAŠVALDĪBAS POLICIJA

 Saziņa ar pašvaldības 
policijas inspektoriem pa tālruni 
64323156 (darba laikā), pārējā 
laikā lūdzam zvanīt Valsts 
policijai pa tālruni 110.

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

 Saziņa ar Izglītības pārvaldi pa 
tālruni 26320623, e-pastu 
izgl.parvalde@aluksne.lv.

SIA “ALŪKSNES NAMI” 

 Informāciju par pakalpojumu 
saņemšanu turpmākajā laika 
periodā līdz jaunu rīkojumu 
izziņošanai var saņemt, 
sazinoties pa tālruņiem 
64321456 un e-pastu: 
aluksnes.nami@aluksnesnami.lv.
Avārijas gadījumos zvanīt pa 
tālruni 29115430.

AS “SIMONE”

 Pārtraukta iedzīvotāju 
apkalpošana klātienē, netiek 
pieņemti maksājumi kasē. 

Saziņai aicinām izmantot 
e-pastu: simone@simone.lv un 
tālruni 64321793.

SIA “RŪPE”

 Klientus klātienē nepieņem. 
Pakalpojumu pieteikšanai 
un saziņai lūdzam izman-
tot: e-pastu info@rupe.lv, 
valdes loceklis – 64381087, 
26417304, ūdenssaimniecība 
- 64381089; 28391302, 
grāmatvedība – 64381088. 
Ārējo ūdensvadu un kanalizācijas 
bojājumu pieteikšana pa tālruni 
27820334.

ALŪKSNES SLIMNĪCA

 Noteikta karantīna (trešajām 
personām aizliegts apmeklēt 
stacionāra pacientus). Uz laiku 
pārtrauktas plānveida 
operācijas, rehabilitācijas, 
fizioterapijas un masāžas 
pakalpojumu sniegšana, 
ambulatoro pacientu 
apkalpošana, izņemot 
gadījumus, kas noteikti ar 
Veselības ministra 2020. gada 
25. marta rīkojumu Nr.59. 
Sīkāka informācija pa tālruni 
64307145 (ambulatorajā daļā 
no 8.00 līdz 16.00).

ALŪKSNES POLIKLĪNIKA

 Poliklīnikā tiek ielaisti tikai 
iepriekš telefoniski pierakstīti 
pacienti prakses mediķa 
pavadībā. Pacientam jāsazinās 
ar ģimenes ārstu, kurš saskaņā 
ar Veselības ministra rīkojumu 
izvērtēs klātienes apmeklējuma, 
kā arī speciālista apmeklējuma 
nepieciešamību. Tālruņi 
reģistratūrā: 64322482. 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
 Bērnudārzi turpina darbu, 
ja vecākiem nav citu iespēju 
bērnu pieskatīšanai, bet reizi 
nedēļā jāiesniedz rakstisks 
apliecinājums, ka bērns un 

ģimene nav bijuši ārzemēs, nav 
kontaktējušies ar saslimušajiem 
vai kontaktpersonām. 
Vispārizglītojošās skolās 
nodarbības klātienē nenotiek, 
bērni mācās attālināti. Alūksnes 
Mūzikas skola, Alūksnes Mākslas 
skola nodrošina attālinātas 
mācības profesionālās ievirzes 
izglītības programmās, bet skolu 
interešu izglītības programmās 
nodarbības nenotiek. Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolā nodarbības 
nenotiek. Par tām izglītības 
programmām, kurās ārkārtējās 
situācijas laikā nenotiks 
nodarbības, pašvaldība veiks 
maksas pārrēķinu.

 Tā kā saslimstības situācija 
mainās, arī informācija par 
valstī noteiktajiem 
ierobežojumiem un 
atbalsta pasākumiem var 
mainīties. Aicinām sekot līdzi 
turpmākai informācijai par 
aktualitātēm valstī sakarā ar 
COVID-19 izplatību uzticamos 
avotos: 
vienotajā informatīvajā portālā 
par COVID-19 
www. covid19.gov.lv,
Ministru kabineta mājas lapā 
www.mk.gov.lv,
Slimību profilakses un kontroles 
centra mājas lapā 
www.spkc.gov.lv,
Veselības ministrijas mājas lapā 
www.vm.gov.lv,
Ārlietu ministrijas mājas lapā  
www.mfa.gov.lv, kā arī sabiedris-
kajos medijos – Latvijas Televīzijā 
un Latvijas radio.

 Tāpat aicinām sekot līdzi 
aktuālajai informācijai par 
Alūksnes novada pašvaldības 
iestāžu darbu ārkārtējās 
situācijas laikā pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv un tās 
sociālo tīklu kontos.

Alūksnes novada pašvaldība

Pašvaldības iestāžu darbs 
ārkārtējās situācijas laikā

Valdība apstiprina kritērijus dīkstāves pabalsta un nodokļu 
brīvdienu saņemšanai ikvienas nozares uzņēmumam
 Ministru kabineta 
26. marta sēdē apstiprināti 
kritēriji un atbalsta 
saņemšanas kārtība, kādā 
jebkuras nozares Covid-19 
krīzes skarts uzņēmums 
var kvalificēties dīkstāves 
pabalstam un nodokļu 
brīvdienām līdz trim 
gadiem.

 Dīkstāves pabalstam un 
nokavēto nodokļu maksājumu 
samaksas sadalei termiņos vai 
atlikšanai uz laiku līdz trim 
gadiem var pieteikties krīzes 
skartie uzņēmumi:
 1) kuru ieņēmumi no 
saimnieciskās darbības 
2020. gada martā vai aprīlī, 
salīdzinot ar 2019. gada 
attiecīgo mēnesi, sakarā 
ar Covid-19 izplatību ir 
samazinājušies vismaz par 
30 procentiem;
 2) kuru ieņēmumi no 

saimnieciskās darbības 
2020. gada martā vai aprīlī, 
salīdzinot ar 2019. gada 
attiecīgo mēnesi, sakarā 
ar Covid-19 izplatību ir 
samazinājušies par 
20 procentiem, ja tie atbilst 
vismaz vienam no šādiem 
kritērijiem:
 - uzņēmuma eksporta apjoms 
2019. gadā veido 10% no kopējā 
apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 
500 000 euro;
 - uzņēmuma nomaksātā mēneša 
vidējā bruto darba samaksa 
2019. gadā ir ne mazāka 
kā 800 euro;
  - ilgtermiņa ieguldījumi 
pamatlīdzekļos 2019. gada 
31. decembrī ir vismaz 
500 000 euro.

 Dīkstāves pabalstu izmaksā, 
ja darba devējs nenodarbina 
darbinieku dīkstāves periodā 
sakarā ar Covid-19 izplatību. 

Dīkstāves periods ir terminēts 
laikposms no 2020. gada 
14. marta līdz 14. maijam, bet 
ne ilgāk kā ir spēkā Ministru 
kabineta lēmums par ārkārtējo 
situāciju. Dīkstāves pabalstu 
piešķir un izmaksā atbilstoši 
uzņēmuma norādītajam 
dīkstāves periodam.
 Dīkstāves pabalsts tiks izmaksāts 
darbiniekam 75% apmērā no 
mēneša vidējās bruto darba 
samaksas par pēdējo 6 mēnešu 
periodu pirms ārkārtas situācijas 
vai atbilstoši par darbinieka 
faktiski deklarētajiem datiem 
pēdējos 6 mēnešos, bet ne 
vairāk kā 700 euro apmērā par 
kalendāra mēnesi. Dīkstāves 
pabalsts netiek aplikts ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli un 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām.
 Lai pieteiktos dīkstāves 
pabalstam, uzņēmumam 
jāiesniedz Valsts ieņēmumu 

dienestā (EDS) līdz 
2020. gada 25. aprīlim 
dīkstāves pabalsta iesniegumu 
par laikposmu no 
2020. gada 14. marta līdz 
31. martam un turpmāk 
līdz nākamā mēneša 
25. datumam.  Uzņēmumam 
iesniegumā jānorāda:
 - krīzes skartā darba devēja 
nosaukumu un nodokļu 
maksātāja reģistrācijas 
numuru;
 - dīkstāves periodu;
 - pamatojumu par darbinieka 
dīkstāves iestāšanos saistībā ar 
apstākļiem, ko krīzes ietekmē 
radījis darba devējs;
 - informāciju par darbinieku, 
kuram ir iestājusies dīkstāve 
(darbinieka vārdu, uzvārdu,
 personas kodu, dīkstāves 
periodu un kontu, kas atvērts 
kredītiestādē vai pie 
maksājumu pakalpojuma 
sniedzēja Latvijā);

 - apliecinājumu, ka 
darbinieks, par kuru tiek 
pieprasīts dīkstāves pabalsts, 
nav darba nespējas periodā un 
mēneša laikā pēc pieteikuma 
iesniegšanas darbinieks 
netiks atlaists pēc darba 
devēja iniciatīvas.
 Valsts ieņēmumu dienests 
pieprasīto dīkstāves pabalstu 
izmaksās piecu darbdienu laikā 
pēc iesnieguma saņemšanas, 
pārskaitot pabalstu uz 
iesniegumā norādīto darbinieka 
kontu, kas atvērts kredītiestādē 
vai pie maksājumu 
pakalpojuma sniedzēja Latvijā, 
un Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmā informē par to 
iesnieguma iesniedzēju. 
Darbinieku par dīkstāves 
pabalsta izmaksu informē krīzes 
skartais darba devējs.
 

Ekonomikas ministrijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļa



7.Alūksnes Novada Vēstis01.04.2020.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Alūksnes ezers atrodas 
Alūksnes pilsētas un Alūksnes 
novada Jaunalūksnes pagasta 
teritorijā un saskaņā ar Civilliku-
ma 1102. pantu un I pielikumu ir 
publiska ūdenstilpe, kurā zvejas 
tiesības pieder valstij. 
2. Licencētā makšķerēšana 
Alūksnes ezerā ieviesta saskaņā 
ar Ministru kabineta 2015. gada 
22. decembra noteikumu Nr.799 
“Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību 
kārtība” (turpmāk – MK noteiku-
mi Nr.799) 5.1.apakšpunktu, lai 
samazinātu antropogēno slodzi 
un radītu labvēlīgus apstākļus 
dabas resursu ilgtspējīgai un 
saudzējošai izmantošanai, 
zivju resursu pavairošanai, 
aizsardzībai un makšķerēšanas 
tūrisma veicināšanai.
3. Licencētā makšķerēšana 
tiek īstenota saskaņā ar Min-
istru kabineta 2015. gada 22. 
decembra noteikumiem Nr.800 
“Makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumi” 
(turpmāk – Makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens 
medību noteikumi), pamatojo-
ties uz nodibinājuma “Vides 
risinājumu institūts” 2017.gadā 
izstrādātajiem Zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumiem 
Alūksnes ezeram.
4. Licencēto makšķerēšanu 
Alūksnes ezerā organizē 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūra „ALJA” (turpmāk 
tekstā organizētājs) saskaņā ar 
Alūksnes novada domes 2018.
gada 22.marta saistošajiem no-
teikumiem Nr.3/2018 “Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūras 
“ALJA” nolikums”. PA „ALJA” ad-
rese: Pilssalas ielā 10, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301, 
reģistrācijas kods 90010446069, 
kontakttālruņi: +371 26389199, 
+371 28301207, e-pasta adrese: 
alja@aluksne.lv.

II. Licencētās makšķerēšanas 
noteikumi

5. Makšķerēšana Alūksnes 
ezerā notiek saskaņā ar 
Makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumiem, 
ievērojot šādas atkāpes un papil-
dus prasības:
5.1. vienam makšķerniekam 
diennaktī lomā atļauts uzglabāt 
un paturēt:
5.1.1. trīs līdakas:
5.1.1.1. garumā no 50 – 70 cm;
5.1.1.2. ne vairāk kā vienu 
garumā no 100 cm.
5.1.2. trīs zandartus;
5.1.3. ne vairāk par pieciem 
kilogramiem asaru, no kuriem 
ne vairāk kā trīs asari drīkst būt 
garāki par 35 cm;
5.1.4. citu sugu zivis, atbilstoši 
Makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumiem.
5.2. aizliegta velcēšana no 10. 
maija līdz 30. jūnijam, kā arī 
aizliegts velcēt tuvāk par 50 m 
no cita ūdens transportlīdzekļa 
vai krasta joslas. Par velcēšanu 
uzskatāma mākslīgas vai 
dabīgas ēsmas vilkšana aiz 
ūdens transportlīdzekļa, kurš 

pārvietojas izmantojot iekšdedzes 
dzinēju, elektromotoru vai 
muskuļu spēku;
5.3. aizliegts makšķerēšanai par 
ēsmu izmantot dabīgas ēsmas 
zivis vai to daļas no 10.maija līdz 
30.jūnijam;
5.4. makšķerēšana, iz-
mantojot peldošus ūdens 
transportlīdzekļus, atļauta no 
10.maija līdz 31.decembrim;
5.5. aizliegts atrasties ar ūdens 
transportlīdzekļiem ūdenstilpē 
diennakts tumšajā laikā no 1.no-
vembra līdz 30.aprīlim. Par dien-
nakts tumšo laiku tiek uzskatīts 
laika periods no vienas stundas 
pēc saulrieta līdz vienai stundai 
pirms saullēkta;
5.6. aizliegts makšķerēt Alūksnes 
ezera iekšezerā* no laipas Nr.1, 
Nr.2 un Nr.3 un 200 m rādiusā 
Alūksnes ezerā Alūksnes upes iz-
tekas rajonā, kā arī Alūksnes upē 
līdz aizsprostam (hidrotehniskajai 
būvei), skatīt 5. pielikumu;
5.7. diennakts tumšajā laikā 
no 1.maija līdz 31.oktobrim 
visiem ūdens transportlīdzekļiem 
jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti 
darbojošos un skaidri saskatāmu 
mākslīgās gaismas elementu 
(riņķa uguns);
5.8. aizliegts nodarboties 
ar zemūdens medībām un 
vēžošanu.

*Alūksnes ezera iekšezers - 
Alūksnes ezera teritorija, ko no 
pārējā ezera šķir iedomāta līnija 
no Pussalas tālākā dienvidu 
punkta uz Alūksnes ezera krasta 
(Alūksnes Muižas parka teritorijā) 
tālāko ziemeļu punktu.

III. Licenču veidi un maksa 
par licencēm

6. Licencētā makšķerēšana 
Alūksnes ezerā atļauta tikai 
iegādājoties vai saņemot kādu 
no šādām makšķerēšanas 
licencēm (licenču paraugus skatīt 
2. pielikumā):
6.1. vienas dienas licence, 
izņemot līdaku makšķerēšanu 
maijā, – cena 3,00 EUR;
6.2. vienas dienas licence līdaku 
makšķerēšanai maijā – cena 
10,00 EUR;
6.3. mēneša licence, izņemot 
līdaku makšķerēšanu maijā, – 
cena 15,00 EUR;
6.4. mēneša licence par 
samazinātu maksu, izņemot 
līdaku makšķerēšanu maijā,– 
cena 10,00 EUR;
6.5. mēneša licence par 
samazinātu maksu, izņemot 
līdaku makšķerēšanu maijā,– 
cena 5,00 EUR;
6.6. bērnu un pusaudžu gada 
(no 1.janvāra līdz 31.decembrim) 
bezmaksas licence, izņemot 
līdaku makšķerēšanu maijā;
6.7. gada (no 1.janvāra līdz 
31.decembrim) bezmaksas li-
cence makšķerēšanai no krasta.
7. Vienam makšķerniekam 
vienlaicīgi atļauts izmantot viena 
veida makšķerēšanas licenci.
8. Vienas dienas licenču darbības 
laiks (periods) ir uz licences 
norādītais attiecīgās dienas 
datums.
9. Makšķerējot maijā paturēt 
lomā līdaku (-as) ir tiesības tikai 

personai, kurai makšķerēšanas 
laikā ir klāt derīga vienas dienas 
licence līdaku makšķerēšanai 
maijam. Pārējo sugu zivis šīs 
licences īpašniekam atļauts lomā 
uzglabāt un paturēt saskaņā ar 
Makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumiem 
un šo nolikumu.

IV. Makšķerēšanas bezmak-
sas un par samazinātu maksu 
licenču piemērošana 

10. Bērnu un pusaudžu gada 
(no 1.janvāra līdz 31.decem-
brim) bezmaksas licenci, izņemot 
līdaku makšķerēšanu maijā, ir 
tiesīgi saņemt bērni un pusaudži 
vecumā līdz 16 gadiem.
11. Gada (no 1.janvāra līdz 
31.decembrim) bezmaksas li-
cenci makšķerēšanai no krasta ir 
tiesīga saņemt ikviena persona.
12. Mēneša licenci par 
samazinātu maksu ir tiesīgas 
saņemt:
12.1. personas no 16 līdz 65 ga-
diem, kuru deklarētā dzīvesvieta 
Alūksnes novadā – cena 10,00 
EUR;
12.2. personas, kuras vecākas 
par 65 gadiem, personas ar 
invaliditāti, politiski represētās 
personas un Alūksnes ezera 
krastu zemju īpašnieki un viņu 
ģimenes locekļi – cena 5,00 EUR.
13. Šī Nolikuma 10. un 
12.punktā minētām personām, 
makšķerējot Alūksnes ezerā, 
jābūt dokumentiem, kuri aplieci-
na tiesības izmantot iepriekš 
minētās atlaides atbilstoši perso-
nas statusam:
13.1. bērni un pusaudži vecumā 
līdz 16 gadiem – dzimšanas 
apliecība, pase vai personas 
apliecība;
13.2. personas no 16 līdz 
65 gadiem, kuru deklarētā 
dzīvesvieta Alūksnes novadā – 
izziņa par personas dzīves vietas 
deklarāciju Alūksnes novadā un 
dzimšanas apliecība, pase vai 
personas apliecība;

V. Makšķerēšanas licences 
saturs un noformējums

14. Licencē (paraugi 2.pielikumā) 
tiek uzrādīts licencētās 
makšķerēšanas organizētāja 
(turpmāk – organizētājs) no-
saukums, licences veids, 
makšķerēšanas vieta, kārtas 
numurs, cena, licences derīguma 
termiņš, izsniegšanas datums, 
zīmogs, licences saņēmēja perso-
nas dati un paraksts.
15. Licences īpašnieka perso-
nas datus un makšķerēšanas 
laiku vai termiņus licencē 
ieraksta tās izsniedzējs (li-
cence bez tajā ierakstītiem, 
nepilnīgi ierakstītiem vai 
nepatiesiem personas datiem 
vai bez makšķerēšanas laika 
(termiņa) norādes uzskatāma par 
nederīgu).
16. Interneta vietnē www.epak-
alpojumi.lv iegādātajās licencēs 
tiek norādīts:
16.1. makšķernieka vārds, 
uzvārds (minēto apliecina 
autentificējoties ar internet-
bankas paroli vai elektronisko 
parakstu);

16.2. e-pasta adrese;
16.3. licences derīguma termiņš;
16.4. licences veids;
16.5. licences cena;
16.6. ūdenstilpes nosaukums.

VI. Makšķerēšanas licenču 
realizācija

17. Licences var iegādāties:
17.1. PA „ALJA”, Pilssalas ielā 10, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, darba 
dienās no plkst. 8.00 – 13.00 
un 14.00 – 17.00, tālr. +371 
26389199, +371 28301207;
17.2. interneta vietnes 
www.epakalpojumi.lv sadaļā 
“e-Loms”, izņemot licences par 
samazinātu maksu;
17.3. interneta vietnē 
www.manacope.lv un mobilā 
lietotnē ”Mana Cope”, izņemot 
licences par samazinātu maksu;
17.4. DUS “Virši-A”, Rīgas ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
strādā visu diennakti, izņemot 
licences par samazinātu maksu.
18. Licenču pārdošana var tikt 
organizēta arī uz vietas ezera 
krastā vai citās papildus vietās, 
sniedzot par to informāciju 
plašsaziņas līdzekļos un/vai 
sociālajos tīklos.
19. Gada bezmaksas licences 
un mēneša licences par 
samazinātu maksu, kuras 
uzskaitītas šī nolikuma 6.punktā, 
var saņemt vai iegādāties tikai 
PA „ALJA”, Pilssalas ielā 10, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, darba 
laikā, tālr. +371 26389199, 
+371 28301207.
20. Makšķerēšanai neizman-
toto vai sakarā ar pārkāpumu 
izņemto licenču vērtība 
makšķerniekiem netiek atgriezta.

VII. No makšķerēšanas 
licencēm iegūto līdzekļu 
izlietojums

21. 20% no licenču realizācijā 
iegūtās kopējās summas PA 
„ALJA” reizi pusgadā – līdz 10. 
jūlijam par pirmo pusgadu 
un līdz 10. janvārim par otro 
pusgadu – pārskaita valsts 
pamatbudžetā Zivju fonda 
dotācijas ieņēmumu veidošanai.
22. PA „ALJA” rīcībā paliek 80% 
no licenču realizācijā iegūtās 
kopējās summas, kas tiek izman-
toti zivju krājumu pavairošanai, 
vides un zivju aizsardzības 
un licencētās makšķerēšanas 
organizēšanas nodrošināšanai.

VIII. Makšķernieku lomu 
uzskaite

23. Visiem licenču īpašniekiem, 
neatkarīgi no to veida, 
nekavējoties pēc katras līdakas 
vai zandarta noķeršanas (ja to 
paredzēts paturēt lomā), bet 
pārējos gadījumos – dienas 
beigās, obligāti jāreģistrē savs 
loms, norādot datumu, zivju 
sugu, loma lielumu (zivju skaitu 
un svaru) tos ierakstot:
23.1. vienas dienas licencēs un 
vienas dienas licencēs līdaku 
makšķerēšanai maijam – licences 
otrā pusē norādītajā tabulā;
23.2. mēneša licencēs, mēneša 
licencēs par samazinātu maksu, 
gada bezmaksas licencēs 

un gada bezmaksas licencēs 
makšķerēšanai no krasta – lomu 
uzskaites tabulā, atbilstoši li-
cences otrā pusē norādītajam;
23.3. interneta vietnē www.ep-
akalpojumi.lv, www.manacope.
lv un mobilajā lietotnē “Mana 
Cope” iegādātajām licencēm 
– šīs vietnes sadaļā “Loma 
reģistrācija”.
24. Vienas dienas licenču 
un vienas dienas līdaku 
makšķerēšanas licenču maijam 
īpašnieku obligāts pienākums ir 
atgriezt organizētājam licences 
ar tajās ierakstītiem lomiem, bet 
mēneša licenču, mēneša licenču 
par samazinātu maksu, gada 
bezmaksas licenču un gada bez-
maksas licenču makšķerēšanai 
no krasta īpašnieku obligāts 
pienākums ir atgriezt 
organizētājam licences kopā 
ar lomu uzskaites tabulām (3. 
pielikums), tās iesniedzot licenču 
iegādes vietās vai arī nosūtot pa 
pastu uz PA „ALJA” adresi, kura 
norādīta uz licences, vai nosūtot 
elektroniski uz e-pasta adresi 
alja@aluksne.lv, ievērojot šādus 
termiņus:
24.1. visas vienas dienas li-
cences un vienas dienas licences 
līdaku makšķerēšanai maijam 
– 1 (vienas) nedēļas laikā no 
izmantošanas dienas;
24.2. mēneša licences, mēneša 
licences par samazinātu maksu, 
gada bezmaksas licences 
un gada bezmaksas licences 
makšķerēšanai no krasta – 2 
(divu) nedēļu laikā no licences 
beigu datuma.
25. Organizētājs licences ar 
lomu uzskaites pārskatu par 
iepriekšējā gadā iegūtajiem 
lomiem katru gadu līdz 
1.februārim iesniedz Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības 
un vides zinātniskajā institūtā 
„BIOR” zivju krājumu 
novērtēšanai.
26. Personām, kuras tiek sauktas 
pie administratīvās atbildības par 
Makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumu un 
Noteikumu par rūpniecisko zveju 
iekšējos ūdeņos pārkāpšanu 
Alūksnes ezerā vai šī nolikuma 
pārkāpšanu (izņemot šī nolikuma 
23.punktā minēto pārkāpumu), 
izsniegtā makšķerēšanas licence 
tiek anulēta, licences vērtība ne-
tiek atgriezta, un šīm personām 
tiek liegta iespēja iegādāties 
jaunu makšķerēšanas licenci līdz 
piemērotā administratīvā soda 
izciešanai.

IX. Licencētās makšķerēšanas 
organizētāja sniegtie pakal-
pojumi un pienākumi

27. Sniegt informāciju 
plašsaziņas līdzekļos par 
aktuāliem jautājumiem 
un jaunumiem, ievietojot 
informāciju saistībā ar licencēto 
makšķerēšanu Alūksnes ezera 
mājaslapā www.aluksnesezers.lv, 
novada mājaslapā 
www.aluksne.lv un laikrakstos.
28. Nodrošināt makšķerēšanas 
licenču pieejamību saskaņā ar šī 
nolikuma 17., 18. un 19. punktu.
29. Reģistrēt, uzskaitīt un realizēt 
makšķerēšanas licences atbilstoši 
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normatīvajos aktos noteiktām 
prasībām.
30. Reģistrēt pārdotās un 
izsniegtās makšķerēšanas li-
cences (izņemot interneta vietnē 
www.epakalpojumi.lv, www.ma-
nacope.lv un mobilajā lietotnē 
“Mana Cope” pārdotās licences) 
īpašā licenču uzskaites žurnālā, 
kas atrodas katrā licenču 
tirdzniecības vietā.
31. Nodrošināt to līdzekļu, kas 
iegūti realizējot makšķerēšanas 
licences, izlietošanu atbilstoši šī 
nolikuma 21. un 22.punktam.
32. Veikt makšķernieku lomu 
uzskaiti šī nolikuma VIII. sadaļā 
noteiktajā kārtībā.
33. Uzskaitīt interneta vietnē 
www.epakalpojumi.lv, www.ma-
nacope.lv un mobilajā lietotnē 
“Mana Cope”  pārdotās licences 
hronoloģiskā secībā elektroni-
ski par katru pusgadu un pēc 
katra pusgada noslēguma veikt 
attiecīgā pusgada elektroniski 
uzskaitīto licenču saraksta izdru-
ku, nodrošinot izdrukāto licenču 
sarakstu uzglabāšanu kopā ar 
licenču uzskaites žurnālu.
34. Piedalīties vides un zivju 
resursu aizsardzības, uzraudzības 
un zivju krājumu papildināšanas 
pasākumos. 
35. Iepazīstināt makšķerniekus ar 
šo nolikumu.
36. Reģistrēt makšķerniekus, 
kas pārkāpuši licencētās 
makšķerēšanas nolikumā no-
teikto lomu uzskaites kārtību, 
un atteikt tiem turpmāku licenču 
izsniegšanu kārtējā un arī 
nākamajā gadā.
37. Organizētāja nozīmētai 
atbildīgajai personai, kas 
ieguvusi Valsts vides die-
nesta pilnvarotās personas vai 
Alūksnes novada pašvaldības 
pilnvarotās amatpersonas 
statusu, piedalīties vides un 
zivju resursu aizsardzības un 
uzraudzības pasākumos, kā 
arī katru gadu līdz 31.de-
cembrim iesniegt Valsts vides 
dienestā pārskatu par veikta-
jiem pasākumiem ūdenstilpes 
apsaimniekošanā, tai skaitā 
par šajā nolikumā (6. pieli-
kums) paredzētiem pasākumiem 
zivju resursu papildināšanā un 
aizsardzībā, kā arī licencētās 
makšķerēšanas organizēšanai 
nepieciešamās infrastruktūras 
izveidošanā un uzturēšanā.
38. Iesniegt Lauku atbalsta 
dienestā pārskatu par licencēto 
makšķerēšanu divas reizes gadā 
– līdz 15. jūlijam un 15. janvārim 
– par iepriekšējo pusgadu, kā arī 
pārskaitīt valsts pamatbudžetā 
daļu naudas līdzekļu, kas 
iegūta realizējot makšķerēšanas 
licences, šī nolikuma 21.punktā 
noteiktajā apjomā un termiņos.
39. Veikt zivju krājumu 
pavairošanu saskaņā ar 
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumiem Alūksnes ezeram.
40. Sniegt makšķerniekiem šādus 
PA „ALJA” pakalpojumus:
40.1.ūdens transportlīdzekļu 
reģistrācijas kontroli un kustības 
organizāciju;
40.2. mehānisko 
transportlīdzekļu kustības 
organizāciju uz Alūksnes ezera 
ledus;

40.3. Alūksnes ezera, 
ezera salu un krasta zonas 
apsaimniekošanu un uzturēšanu, 
tai skaitā atpūtas vietu 
organizāciju;
40.4. sporta, ūdenssporta un 
atpūtas pasākumu organizāciju 
Alūksnes ezerā.

X. Vides un dabas resursu 
aizsardzības prasības

41. Makšķerniekiem jāievēro 
Alūksnes novada domes saistošie 
noteikumi, kas reglamentē 
publisko apstādījumu terito-
riju aizsardzību, publisko un 
pašvaldības ūdenstilpju un to 
piekrastes zonas uzturēšanas 
sabiedrisko kārtību.

XI. Licencētās 
makšķerēšanas prasību 
ievērošanas kontrole

42. Kontroli par šo noteikumu 
ievērošanu Alūksnes ezerā veic:
42.1. Alūksnes novada 
pašvaldības policijas darbinieki;
42.2. Alūksnes novada domes 
pilnvarotās amatpersonas, kā 
arī citas institūcijas, atbilstoši 
Zvejniecības likuma 18.pantam.
43. Šī nolikuma 42.punktā 
minētās amatpersonas ir tiesīgas 
pārbaudīt makšķernieku lomu, 
izmantotos makšķerēšanas 
rīkus Alūksnes ezerā un tā tiešā 
tuvumā, tajā skaitā laivu mājas 
(laivu garāžas Alūksnes ezera 
iekšezerā*), kā arī veikt citas 
darbības saskaņā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem.
*Alūksnes ezera iekšezers - 
Alūksnes ezera teritorija, ko no 
pārējā ezera šķir iedomāta līnija 
no Pussalas tālākā dienvidu 
punkta uz Alūksnes ezera krasta 
(Alūksnes Muižas parka teritorijā) 
tālāko ziemeļu punktu.

XII. Nolikuma darbības 
laiks

44. Licencētās makšķerēšanas 
nolikums, pēc tā saskaņošanas 
kā to paredz normatīvie akti, 
un apstiprināšanas ar Alūksnes 
novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem stājas spēkā 2020.
gada 1.maijā.
45. Saistošie noteikumi ir spēkā 
līdz 2030. gada 30. aprīlim.
46. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 2016. 
gada 22.decembra saistošos 
noteikumus Nr. 24/2016 “Par 
licencēto makšķerēšanu Alūksnes 
ezerā”.

XIII. Nolikuma pielikumi

47. Licenču veidi un maksa par 
licencēm (1. pielikums).
48. Makšķerēšanas licenču 
paraugi (2. pielikums).
49. Lomu uzskaites tabulas 
paraugs (3. pielikums).
50. Licencētās makšķerēšanas 
vietas shēma (4. pielikums).
51. Alūksnes ezera akvatorijas 
zonējuma kartes (5. pielikums).
52. Pasākumu plāns zivju resursu 
pavairošanai, saglabāšanai un 
aizsardzībai (6. pielikums).

1.pielikums
Alūksnes novada domes 2020. gada 27.februāra

nolikumam “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”

LICENČU VEIDI UN MAKSA PAR LICENCĒM

Licences veids / sociālā 
grupa

Vienas 
dienas 
licence, 
EUR

Vienas 
dienas līdaku 
makšķerēšanas 
licence maijā, 
EUR

Mēneša 
licence, 
EUR

Mēneša 
licence par 
samazinātu 
maksu, EUR

Gada 
bezmaksas 
licence

Gada 
bezmaksas 
licence 
makšķerēšanai 
no krasta

Bērni un pusaudži vecumā 
līdz 16 gadiem

- 10 - - + +

Personas vecuma grupā 16 - 
65 gadiem

3 10 15 - - +

Personas vecuma grupā 16 - 
65 gadiem, kuru dzīvesvieta 
deklarēta Alūksnes novadā 
ne mazāk par trīs gadiem 

3 10 - 10 - +

Personas, kuras vecākas 
par 65 gadiem, personas 
ar invaliditāti, politiski 
represētās personas un 
Alūksnes ezera krastu zemju 
īpašnieki, viņu ģimenes 
locekļi

- 10 - 5 - +
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LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS VIETAS SHĒMA ALŪKSNES EZERS
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5.pielikums
Alūksnes novada domes 2020. gada 27.februāra

nolikumam “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”

ALŪKSNES EZERA AKVATORIJAS ZONĒJUMA KARTES

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Alūksnes novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem 
Nr.5/2020
“Par licencēto makšķerēšanu 
Alūksnes ezerā”

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
1.1. Saistošie noteikumi 
nepieciešami, lai noteiktu 
kārtību, kādā tiek organizēta 
licencētā makšķerēšana Alūksnes 
ezerā.
1.2. Saistošie noteikumi 
izstrādāti atbilstoši Ministru 
kabineta 2015.gada 22.de-
cembra noteikumiem Nr.799 
“Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību 
kārtība”, Ministru kabineta 2015.
gada 22.decembra noteikumi-
em Nr.800 “Makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumi”, pamatojoties uz 
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumiem Alūksnes ezeram 
(Vides risinājumu institūts, 2017).

2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. Licencēto makšķerēšanu 
Alūksnes ezerā organizē 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūra „ALJA”, kas iz-
veidota Alūksnes ezera 
apsaimniekošanai.
2.2. Makšķerēšana notiek 
saskaņā ar Ministru kabineta 
2015.gada 22.decembra notei-
kumiem Nr.800 „Makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumiem”.
2.3. Saistošos noteikumos 
norādīti papildus notei-
kumi, vides un dabas resursu 
aizsardzības prasības un 
pašvaldību lēmumi, licenču 
veidi, skaits un maksa, licenču 
cenu atlaižu piemērošana, 
licenču noformējums, realizācija, 
iegūto līdzekļu izlietojums, lomu 
uzskaite, PA „ALJA” sniegtie 
pakalpojumi un pienākumi, 
makšķerēšanas un vides 

aizsardzības prasību ievērošanas 
kontrolei.      

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu  
Licencētās makšķerēšanas 
organizētāja rīcībā paliek 80% 
no licenču realizācijā iegūtās 
kopējās summas, kas tiek izman-
toti zivju krājumu pavairošanai, 
vides un zivju aizsardzības 
un licencētās makšķerēšanas 
organizēšanas nodrošināšanai.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 
Tiešie ieguvēji būs Alūksnes 
novada iedzīvotāji un viesi, kuri  
nodarbojas ar makšķerēšanu 
Alūksnes ezerā. Netiešie 
ieguvēji būs tūrisma pakalpo-
jumu sniedzēji – viesu mājas 
Alūksnes ezera apkārtnē, kā arī  
makšķerēšanas inventāra veikali. 
Līdz ar pieaugošo apgrozījumu 
ar makšķerēšanu saistītajās 
nozarēs, palielināsies ieņēmumi 
valsts budžetā nodokļu veidā.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
5.1. Visas personas, kuras skar 
šo noteikumu piemērošana, 
var griezties Alūksnes novada 
pašvaldībā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā vai PA 
„ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, 
Alūksnes novadā.
5.2. Ja saistošo noteikumu 
projekts skar administratīvās 
procedūras, privātpersonas, pēc 
attiecīgā lēmuma saņemšanas no 
Alūksnes novada pašvaldības, šo 
lēmumu var pārsūdzēt mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās 
datuma Administratīvajā rajona 
tiesā, Voldemāra Baloža ielā 
13A, Valmierā, LV-4200.      

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
Pēc uzaicinājuma par 
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priekšlikumu izteikšanu 
tika aicinātas iesaistītās sociālās 
grupas, kuras skar šie noteikumi, 
tās savukārt izvirzīja sociālās 
grupas pārstāvi, kurš piedalījās 
darba grupā (sanāksmēs) 
pārstāvot savu sociālo grupu 

(pensionāri, bērni un pusaudži 
vecumā līdz 16 gadiem, invalīdi, 
makšķernieki vecumā no 16 - 65 
gadiem, u.c.) noteikumu pro-
jekta tapšanā. Papildus uzklausīti 
ieteikumi no makšķerniekiem PA 
„ALJA” darba procesā. Pēc darba 

grupā veiktajām diskusijām 
izveidotais noteikumu projekts 
prezentēts Alūksnes novada 
domes deputātiem, uzklausīti un 
iekļauti to priekšlikumi.
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2.pielikums

Alūksnes novada domes 2020. gada 27.februāra
nolikumam “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”

MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU PARAUGI

1. Zivju krājumu mākslīga 
palielināšana pēc 
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumiem Alūksnes ezeram 
(2017), ņemot vērā PA „ALJA” 
finanšu iespējas kārtējā gadā, 
par prioritāti izvirzot līdaku un 
zandartu vienvasaras mazuļus:

1.1. Regulāri palielināt līdaku 
vienvasaras (0+) ielaišanu ne 
vairāk kā ~250 gb/ha jeb 50 
tūkstošus mazuļu gadā. Līdaku 
mazuļu ielaišanas apjomus 
var variēt pēc to izlaišanas 
vietas ezerā un mazuļu ve-
cuma (garuma/svara) skat. 
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumus Alūksnes ezeram 
(Vides risinājumu institūts, 
2017, 21.-22.lp) Gadījumā, ja 
līdakas intensīvi tiks atzvejotas 
(makšķerētas), to ielaišanas 
normas var tikt palielinātas;

1.2. Regulāri palielināt zandartu 
vienvasaras (0+) ielaišanu uz 
ezera lietderīgo platību (~70% 
jeb 1100 ha) ap 50 - 100 
gb/ha jeb 55 – 110 tūkstoši 

mazuļu gadā. Gadījumā, ja 
zandarti intensīvi tiks atzvejoti 
(makšķerēti), to ielaišanas nor-
mas var tikt palielinātas.

2. Zivju krājumu saglabāšana, 
aizsardzība un sabiedrības 
iesaistīšana:

2.1. Ziemas sezona:
2.1.1. ikdienas makšķerēšanas 
un zvejas kontrole;
2.1.2. ūdens līmeņa kontrole 
Alūksnes ezerā;
2.1.3. makšķerēšanas sacensību 
organizēšana Alūksnes ezerā;
2.1.4. finanšu līdzekļu piesaiste 
zivju krājumu palielināšanai, 
saglabāšanai un aizsardzībai 
no valsts un Eiropas Savienības 
fondiem;
2.1.5. citi pasākumi, kas saistīti 
ar zivju resursu aizsardzību pie/
uz Alūksnes ezera.

2.2. Pavasara sezona:
2.2.1. ikdienas makšķerēšanas 
un zvejas kontrole un pastiprināta 
ūdenstilpju kontrole zivju nārsta 
laikā;

2.2.2. ūdens līmeņa kontrole 
Alūksnes ezerā;
2.2.3. ūdens kvalitātes kontrole 
Alūksnes ezerā pie paaugstinātas 
ūdens temperatūras 1 – 3 reizes 
sezonā;
2.2.4. zivju resursu atražošanas 
programmas izpilde pēc 
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumiem Alūksnes ezeram 
un PA „ALJA” budžeta iespējām;
2.2.5. makšķerēšanas sacensību 
organizēšana Alūksnes ezerā, 
viens pasākums;
2.2.6. finanšu līdzekļu piesaiste 
zivju krājumu palielināšanai, 
saglabāšanai un aizsardzībai 
no valsts un Eiropas Savienības 
fondiem;
2.2.7. semināra organizēšana 
sabiedrības informēšanai par 
uzvedību pie/uz ūdeņiem zivju 
nārsta laikā, viens pasākums.

2.3. Vasaras sezona:
2.3.1. ikdienas makšķerēšanas 
un zvejas kontrole;
2.3.2. ūdens līmeņa kontrole 
Alūksnes ezerā;
2.3.3. ūdens kvalitātes kontrole 

Alūksnes ezerā pie paaugstinātas 
ūdens temperatūras 1 - 3 reizes 
sezonā;
2.3.4. dalība pilsētas svētku 
pasākumu rīkošanā, kas saistās 
ar Alūksnes ezeru un Pilssalu;
2.3.5. infrastruktūras uzturēšana 
pakalpojumu sniedzējiem 
(laivu, smailīšu un ūdens 
velosipēdu (katamarānu) nomas 
nodrošināšanai Alūksnes ezerā 
no 1.jūnija līdz 30.augustam);
2.3.6. zivju resursu atražošanas 
programmas izpilde pēc 
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumiem Alūksnes ezeram 
un PA „ALJA” budžeta iespējām;
2.3.7. finanšu līdzekļu piesaiste 
zivju krājumu palielināšanai, 
saglabāšanai un aizsardzībai 
no valsts un Eiropas Savienības 
fondiem;
2.3.8. infrastruktūras 
uzlabošana pie Alūksnes ezera 
(makšķerēšanas vietu, laivu 
nolaišanas vietu, stāvlaukumu 
ierīkošana un sakopšana).

2.4.Rudens sezona:
2.4.1. ikdienas makšķerēšanas 

un zvejas kontrole un pastiprināta 
ūdenstilpju kontrole zivju nārsta 
laikā;
2.4.2. ūdens līmeņa kontrole 
Alūksnes ezerā;
2.4.3. zivju resursu atražošanas 
programmas izpilde pēc 
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumiem, PA „ALJA” budžeta 
iespējām;
2.4.4. makšķerēšanas sacensību 
organizēšana, viens pasākums;
2.4.5. informatīvā semināra 
organizēšana (zivju resursu 
pavairošana, aizsardzība, 
uzraudzība, ihtiofaunas 
savstarpējās mijiedarbības, u.c.), 
gadā viens pasākums;
2.4.6. pastiprināta ūdenstilpju 
kontrole pirms ledus sezonas 
sākuma;
2.4.7. finanšu līdzekļu piesaiste 
zivju krājumu palielināšanai, 
saglabāšanai un aizsardzībai 
no valsts un Eiropas Savienības 
fondiem;
2.4.8. pastiprināta kontrole 
lašveidīgo zivju nārsta periodā.

6.pielikums
Alūksnes novada domes 2020. gada 27.februāra

nolikumam “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”

Pasākumu plāns zivju resursu pavairošanai, 
saglabāšanai un aizsardzībai

3. pielikums
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Latvijas Būvniecības 
Gada balvas – Alūksnes 
novada objektiem

 Konkursa “Latvijas 
Būvniecības Gada 
balva 2019” apbalvošanas 
ceremonijā apbalvojumus 
saņēma divi aizvadītajā 
gadā Alūksnes novadā 
tapuši objekti.

 Kopumā konkursam 
“Latvijas Būvniecības Gada 
balva” iesniegti 162 pieteikumi 
10 nominācijās. Nominācijā 
“Publiskā ārtelpa” konkursa 
žūrijas komisija ar Atzinību 
novērtējusi pašapkalpošanās 
tūrisma informācijas punktus 
aizsargājamo ainavu apvidū 
“Veclaicene”.

 Pašapkalpošanās tūrisma 
informācijas punkti ierīkoti 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projektā “Aizsargājamo 
ainavu apvidus “Veclaicene” 
infrastruktūras uzlabošana 
antropogēnās slodzes 
mazināšanai un pieejamības 
nodrošināšanai”. Projekta 
autors ir SIA “NAMS”, būvdarbus 
veica SIA “OZOLMĀJAS”, 
būvuzraudzību nodrošināja 
SIA “BBPV”, projektu vadīja 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu vadītāja Inese 
Zīmele-Jauniņa.

 

Pašapkalpošanās informācijas 
punkti izbūvēti stratēģiski 
nozīmīgās vietās aizsargājamo 
ainavu apvidū “Veclaicene” 
Kornetu centrā un stāvlaukumā 
pie A2 šosejas (Rīga-Sigulda-
Veclaicene). Gan ēka, gan 
piegulošais labiekārtojums ir kā 
vienots apjoma komplekts, kas 
veidots, lai tas gan vizuāli, gan 
funkcionāli spētu darboties kā 
neatkarīgs estētisks vides objekts, 
kas to ļauj izvietot jebkurā vides 
raksturā.

 Informācijas punktos iebūvēts 
e-info stends, kur pieejama 
aplikācija www.veclaicene.lv. 
Tūristi un garāmbraucēji var 
izmantot iespēju uzlādēt mobilo 
telefonu un iegūt interesējošo 
informāciju par apskates 
objektiem, nakšņošanas un 
atpūtas iespējām, kā arī par 
aizsargājamo ainavu apvi-
dus “Veclaicene” teritorijā 
esošajiem mājražotājiem un to 
piedāvājumu. Pie sienas virs e-
info stenda atrodas teritorijas 3D 
reljefa karte. Pašapkalpošanās 
informācijas punkti ir atvērti visu 
diennakti.

 Jāatgādina, ka aizsargājamo 
ainavu apvidus “Veclaicene” 
aizvadītajā gadā uzvarēja 

Eiropas izcilāko tūrisma 
galamērķu EDEN (European 
Destinations of Excellence) 
nacionālajā konkursā “Veselības 
un labjūtes tūrisms 2019”.

 Konkursā “Latvijas Būvniecības 
Gada balva 2019” Alūksnes 
novada pašvaldība saņēma arī 
apbalvojumu par pašvaldības 
ieguldījumu kvalitatīvas 
būvniecības veicināšanā. Abus 
pašvaldībai piešķirtos apbalvo-
jumus saņēma Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis.

 Alūksnes novada pašvaldība 
ir gandarīta par to, ka arī 
novada iedzīvotāji, uzņēmēji, 
namīpašnieki pret būvniecību 
attiecas ar atbildību un kvalitāti. 
To apliecina fakts, ka konkursā 
“Latvijas Būvniecības Gada balva 
2019” nominācijā “Pārbūve” 
3. vietu ieguva SIA “JM grupa” 
viesnīcas “Bahnhof hotel” ēkas 
pārbūve Jāņkalna ielā 51, 
Alūksnē (projekta izstrādātājs SIA 
“Karvas projekti”, būvnieks SIA 
“JM grupa”, būvuzraudzība Zoja 
Kazakova).

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldības un SIA “JM grupa” pārstāvji ar konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva 
2019” saņemtajiem apbalvojumiem      Evitas Aplokas foto

Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punkti izbūvēti stratēģiski 
nozīmīgās vietās aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” Kornetu 
centrā un stāvlaukumā pie A2 šosejas (Rīga-Sigulda-Veclaicene)

Māra Šļivkas foto

 Informācijas punktos 
apmeklētājiem iespējams iegūt 
plašu informāciju par tūrisma 
pakalpojumiem

Māra Šļivkas foto

Projektu konkursā otro 
vietu iegūst Jaunannas 
biedrības īstenots projekts 

 7. martā Bauskas 
novada Īslīces pagastā 
norisinājās pašvaldību 
apvienības “Sabiedrība 
ar dvēseli – Latvija” 
2019. gada konkursu 
noslēguma pasākums. Tajā 
Alūksnes novadu pārstāvēja 
Jaunannas pagasta 
biedrība “Interešu 
centrs “JAUNANNA””, kura 
īstenojusi projektu 
“Jaunannas Zaķusalas 
piedāvājuma attīstīšana 
un pastaigu takas “Bebru 
valstībā” atjaunošana”. 
Starp trīs no Vidzemes 
reģiona finālistu projektiem 
Alūksnes novada pārstāvētais 
projekts ieguva godpilno 
otro vietu un naudas balvu 
nākamajiem projektiem.

 Projekta ietvaros īstenotas 
vairākas aktivitātes - Vecupes 
vietā izveidotas kokos iekārtas 
virvju šūpoles, pavasara talkā, 
iesaistot iedzīvotājus, sakopta 
dabas takas teritorija: demontēti 
savu laiku nokalpojošie vides 
elementi un atjaunots vides 
objekts – “Koka kāpšļi”.
 Jāuzsver, ka šis projekts bija 
turpinājums Jaunannas pagasta 
iedzīvotāju veikumam Zaķusalā 
jau vairāku gadu garumā. Tā 

2019. gadā aktīvie jaunannieši 
īstenojuši arī Alūksnes un Apes 
novada fonda atbalstīto 
projektu “Šūpoļu atjaunošana 
Jaunannas Zaķusalā”. 
2018. gadā ar Alūksnes 
novada pašvaldības atbalstu 
un, organizējot iedzīvotāju 
talkas, atjaunotas nojumes 
pie estrādes, izgatavots plosts 
koncertiem uz Pededzes upes, 
izveidotas atpūtas platformas 
kokos un sastādītas sīpolpuķes 
Zaķusalā un pagasta centrā. 
2017. gadā atjaunots Akmens 
dārzs Pededzes upes krastā pie 
ieejas Zaķusalā, bet 2016. gadā 
LMT projektu konkursā atbalstītā 
projekta laikā organizētas 8 
talkas un izveidoti vairāki aktīvās 
atpūtas elementi: zviedru siena, 
kāpšanas siena, volejbola lau-
kums, āra galda teniss.
 Apvienība “Sabiedrība 
ar dvēseli” darbojas, lai 
iedzīvotājiem un to apvienībām 
palīdzētu īstenot ieceres un 
paveikt nelielus projektus 
pašu spēkiem. Tas ir atbalsts 
nevalstiskajām organizācijām 
vai nereģistrētām iedzīvotāju 
grupām.

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins (no 
labās), biedrības “Interešu centrs “JAUNANNA”” pārstāvis Aigars Ribušs 
un Latvijas Pašvaldību savienības valdes priekšsēdētājs Gints Kaminskis

Sanitas Pāsas foto

Pededzes pamatskola 
iesaistās projektā 
“PuMPuRS”
 Pededzes pamatskola 
aizvadītajā mācību gadā 
uzsākusi un šajā 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.

 Iepriekšējā mācību gada 
1. semestrī atbalstu saņēma 
3 skolēni, 2. semestrī - 4 skolēni, 
savukārt šī mācību gada 
1. semestrī - 5 skolēni, bet 
2. semestrī 6 skolēni no 5. līdz 
9. klasei. Tās ir individuālas 
konsultācijas latviešu valodā, 
matemātikā un dabaszinībās, 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.
 Pedagogiem projekts sniedz 
iespēju profesionāli pilnveidoties 
un stiprināt prasmes darbā ar 
skolēniem. 11 Pededzes 
pamatskolas pedagogi 
piedalījušies darbnīcā 
izglītības iestādes darbiniekiem 
par priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas pasākumu 
īstenošanu izglītības iestādēs 
12 stundu apjomā. 
Notikusi viena supervīzija 
projektā iesaistītajai komandai.

Larisa Daņilova,
Pededzes pamatskolas projekta 

koordinatore
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Jaunlaicenes muižas muzejam 
piešķirts finansējums izstādei 
“Malēnieša pasaule”
 Marta sākumā 
Jaunlaicenes muižas 
muzejs saņēma priecīgu 
ziņu, ka Valsts Kultūrkapitāla 
fonda mērķprogramma 
“Muzeju nozares attīstības 
programma” atbalstījusi 
projektu “Jaunlaicenes 
muižas muzeja 
pamatekspozīcijas 
“Malēnieša pasaule” 
izveidošana”.

 Kopējais projekta budžets 
ir 15463,55 EUR, Valsts 
Kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammas “Muzeju 
nozares attīstības programma” 
piešķirtais finansējums ir 
10 000 EUR.
 Ideju par šo pamatekspozīciju 
esam auklējuši piecus ga-
dus. Jaunlaicenes muzejs 
ilgstoši  ir strādājis  ar 
vietējiem iedzīvotājiem, vācot 
kultūrvēsturisko mantojumu, kas 
saglabāts ne tikai priekšmetos, 
bet arī nostāstos, ticējumos, 
atmiņās, pasaules uzskatā un 
valodā.
 Līdz šim muzejs Latvijas 
apceļotājiem piedāvāja 
lekciju “Radošie malēnieši un 
viņu valoda (2011), malēniešu 
vārdu spēli (2011), pagalma 
izstādi “Malēnieša raksturs 
jeb ak prieks, ak lustes, ak 
borģele” (2018), grāmatu “No 

Apukalna veroties. Alūksnes 
puses malēnieši senāk un tagad” 
(2018).
Tomēr iepriekš minētais 
piedāvājums neiepazīstina ar 
malēnieša pasaules kārtības 
izpratni, malēnieša īpatnējā rak-
stura veidošanās iemesliem un 
viņu smalko, radošo, jūsmīgo un 
optimistisko būtību.
 Pamatekspozīcijā stāstīsim 
par malēniešu zemes rašanos, 
robežām, valodu. Īpaši 
akcentēsim malēnieša pasaules 
kārtības sapratni, kas atšķiras 
no kristiešu viedokļa, stāstīsim 

par malēnieša pārsteidzošajām 
spējām un talantu, par rakstura 
īpašībām, kas malēnieti dara 
atšķirīgu no citiem latviešiem. 
Muzejs ar šo pamatekspozīciju 
radīs labvēlīgus apstākļus vietējo 
iedzīvotāju pašapziņas celšanai 
un veicinās piederības sajūtu 
savai kopienai.
 Projekta realizāciju plānots 
uzsākt šopavasar un pabeigt 
gada beigās.

Sandra Jankovska,
Jaunlaicenes muižas muzeja 

vadītāja

Uzlabos infrastruktūru 
ģimenes ārsta prakses telpās
 Alūksnes novada Zeltiņu 
pagasta pārvalde realizē 
projektu Nr. 9.3.2.0/19/A/122 
“Primārās veselības 
aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana Lidijas Jukses 
ģimenes ārsta praksē”, kas 
iesniegts Eiropas Savienības 
Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda darbības 
programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 9.3.2. 
specifiskā atbalsta mērķa 
“Uzlabot kvalitatīvu veselības 
aprūpes pakalpojumu 
pieejamību, jo īpaši sociālās, 
teritoriālās atstumtības 
un nabadzības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem, 
attīstot veselības aprūpes 
infrastruktūru 4. kārtas 
ietvaros. 

 Ģimenes ārstei Lidijai 
Juksei iznomātajās telpās 

paredzēta atjaunošana 
ārsta un ārsta palīga kabinetos, 
durvju un logu nomaiņa, 
kā arī elektroinstalācijas 
nomaiņa, paredzēta slēdzamu 
dokumentu skapju iegāde 
dokumentu uzglabāšanai 
atbilstoši noteikumiem.
 Kopējais projekta finansējums 
ir 14608,76 EUR, tajā skaitā 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansējums - 
6800 EUR, valsts budžeta 
dotācija - 720 EUR, Alūksnes 
novada pašvaldības 
līdzfinansējums - 7088,76 EUR.
 Pašreiz ir uzsākta telpu 
atjaunošana ģimenes ārstes 
telpu grupā, kas atrodas 
“Tērcēs-11”, Zeltiņos, Zeltiņu 
pagastā. Darbus veic 
SIA “Pamati”.

Ārija Rone,
Alūksnes novada pašvaldības 

projektu vadītāja

Alūksnes Mūzikas skolā varēs 
apgūt vibrofona spēli
 Valsts Kultūrkapitāla fonds 
2020. gada Mūzikas no-
zares attīstības programmā 
“Mūzikas un dejas mākslas 
izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana” 
Alūksnes Mūzikas skolai 
piešķīris 3000 EUR mūzikas 
instrumenta - vibrofona 
iegādei.

 Vibrofons ir sitaminstruments 
ar noteiktu skaņas augstumu, 
kuram zem klaviatūras metāla 
plāksnītēm novietoti cilindriski 
rezonatori. Šo mūzikas instru-
mentu alūksnieši varēja iepazīt 

pagājušā gada pavasarī Jāņa 
Bombizo-Fedotova (vibrofons) 
un Riharda Plešanova (klavieres) 
atraktīvajā koncertprogrammā 
“No Baha līdz Džobīmam vibro-
fona skaņās”. 
 Tagad arī Alūksnes Mūzikas 
skolā būs iespēja uzsākt šī 
neparastā mūzikas instrumenta 
spēles apguvi, kas daudziem 
bērniem pagaidām vēl ir jauna 
un neiepazīta. Sitaminstrumentu 
spēles izglītības programma 
Alūksnes Mūzikas skolā darbojas 
tikai septīto gadu un ir viena no 
mobilākajām un krāšņākajām, jo 
tās instrumentārija spektrs ir ļoti 

daudzveidīgs. Minētās izglītības 
programmas audzēkņi veiksmīgi 
iekļaujas gan ansamblī, 
gan orķestrī, gan arī solo 
muzicēšanā. Patīkami apzināties, 
ka vibrofona spēle nebūs vairs 
tikai Rīgas un Pierīgas skolu 
prioritāte, bet arī mūsu skolas 
bērni varēs pārsteigt gan 
vecākus, gan savus klausītājus un 
viesus ar šī jaunā un neparastā 
mūzikas instrumenta skanējumu.

Gunta Boša,
Alūksnes Mūzikas skolas 

direktore, projekta vadītāja

 Ziemīgā un saulainā 
29. februāra dienā Ilzenē 
visi bija aicināti uz pasākumu 
ar sportisku intelektuālu 
ievirzi “Kam nav galvā, tam 
ir kājās”.

 Kaut laika apstākļi šajā 
dienā nebija organizatoru 
sabiedrotie, jo tā bija viena 
no retajām saulainajām un 
sniegotajām šīs ziemas dienām 
un aicināt aicināja visus uz 
slēpēm, ragaviņām vai kādā citā 
veidā baudīt ziemas priekus, 
tomēr ieradās pietiekoši kupls 
dalībnieku pulciņš, kopumā 
piedalījās 7 komandas gan no 
Ilzenes, gan no kaimiņu pagas-
tiem.

 Pirmajā daļā dalībnieki 
rādīja savu sportisko varēšanu 
dažādās stafetēs. Savukārt 
otrajā daļā bija iespēja 
pavingrināt prātus, meklējot 
atbildes uz 40 āķīgiem 
jautājumiem – par Latvijas 
putniem, aktuāliem notikumiem, 
vecvārdiem, latviešu mīklas. 
Šādu pasākuma formātu 
izvēlējāmies tādēļ, ka pašreiz 
ļoti populāras ir dažādas prāta 
spēles, kurās piedalās arī 
ilzenieši.
 Kopējo vērtējumu veidoja 
abās kārtās uzrādītie rezultāti. 
Atsevišķi tika sumināta arī 
veiklākā un atjautīgākā 
komanda. Abas šīs nominācijas, 
kā arī 1. vietu kopvērtējumā 

ieguva komanda 
“Hešteks” (Santa Kazaine, 
Alise Kazaine, Sindija 
Žīgure). 
2. vieta komandai 
“Skābais krējums” (Dace 
Kārkliņa, Gatis un Miķelis 
Salmiņi), 3. vieta 
komandai “Ineses mīlulīši” 
(Sabīne Evelone, Alita 
Dzilna, Rihards Širaks).
 Lai gan māca bažas, ka 
jaukais ziemas laiks būs 
pārvilinājis ilzeniešus 
uz citām aktivitātēm, tomēr 
pasākums izvērtās gana 
dinamisks un aizraujošs. 
Neskatoties uz to, ka cilvēku 
pagastā ir tik, cik ir, un ir daudz 
dažādu iespēju, kuras var un 

vajag izmantot, šādi pasākumi ir 
ar pievienoto vērtību – svarīgākā 
par vietām un balvām ir kopā 
sanākšanas iespēja. To atzīst arī 
tie pagasta iedzīvotāji, kuri ikdi-
enu studiju vai karjeras dēļ vada 

galvaspilsētā vai citur, tomēr par 
savām mājām sauc Ilzeni.

Inese Žīgure,
sporta pasākumu organizators 

Ilzenē

“Kam nav galvā, tam ir kājās” Ilzenē

Kad bibliotēkas 
apmeklētājiem slēgtas, 
grāmatas var lasīt internetā
 Sakarā ar valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju 
koronvīrusa izraisītās 
saslimšanas COVID-19 dēļ, 
Alūksnes novada publiskās 
apmeklētājiem pašlaik 
slēgtas.

 Šajā laikā var izmantot projektā 
“Trešais Tēva Dēls” piedāvātās 
iespējas - izvēlēties un lasīt 
e-grāmatas internetā www.3td.lv, 
neizejot no mājām! 

 Lai iegūtu autorizācijas da-
tus, lasītājam ir jāsazinās pa 
tālruni vai e-pastu ar to publisko 
bibliotēku, kurā viņš ir reģistrējies 
kā lasītājs. Bet cilvēks, kurš nav 
lasītājs nevienā bibliotēkā, var 
sazināties ar sev tuvāko pub-
lisko bibliotēku, attālināti tajā 
piereģistrēties un saņemt uz 
e-pastu autorizācijas datus, kuri 
ļaus viņam piereģistrēties 3TD 
e-grāmatu bibliotēkā.
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Meistarklase par 
jaunākajām IT 
tehnoloģijām

 Šī gada zīmīgajā 
dienā - 29. februārī 
Jaunannas jaunieši un viņu 
draugi no Alūksnes tikās 
ar Alūksnes novada pašvaldības 
datorsistēmu tehniķi 
Leonīdu Ļubimovu, lai 
uzzinātu interesantas lietas 
par jaunākajām IT tehnoloģijām. 
Tikšanās sākumā Leonīds 
jauniešiem pastāstīja par 
sevi- savām skolas laika 
interesēm, par nepieciešamību 
apgūt to profesiju, kura patīk 
vislabāk. Prezentācijā viņš mūs 
iepazīstināja ar 3D printera un 
3D pildspalvas izmantošanu 
mūsdienās, kā arī parādīja, 
kā tos var pielietot praktiski. 
Uzzinājām, ka 3D drukāšana 
ir process, kurā no digitāla 
faila tiek izveidots reāls, 
trīsdimensionāls, aptaustāms 
objekts. Praktiski darbojoties ar 
3D pildspalvu un 3D printeri, 
ieguvām dažādas pašizgatavotas 
lietas- brilles, Eifeļa torņa 
modeli, spineri, dažādas 
rotaļlietiņas. Lielākajai daļai 
no mums šī bija pirmā reize, 
kad redzējām klātienē un 

darbojāmies ar šāda veida 
tehnoloģijām. Meistarklasē 
Leonīds dalījās ar savām 
zināšanām un sniedza mums 
informāciju par sociālajos tīklos 
pieejamajām mājas lapām, 
kurās var plašāk uzzināt par 3D 
printeri, pildspalvu un to pielieto-
jumu. 
 Paldies Leonīdam Ļubimovam 
par interesanto stāstījumu 
un iespēju jauniešiem prak-
tiski darboties ar jaunākajām 
IT tehnoloģijām. Turpmāk mēs 
varēsim ar 3D pildspalvu biežāk 
veidot dažādas interesantas 
lietas, jo Leonīds vienu mums 
uzdāvināja. 
 Šī meistarklase notika jau-
natnes iniciatīvas projekta 
„Izzini sevi, lai mācītos!” iet-
varos. Projektu pilnībā finansē 
Eiropas Sociālā fonda pro-
jekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”(PuMPuRS).

Vitālijs Jānis Putniņš
Jauniešu kluba „Tikšķis” 

dalībnieks

Novadniekam Aleksandram 
Pelēcim aprīlī aprit 100 gadu
  Šogad aprit 100 gadi, 
kopš pasauli ieraudzīja 
mazais Alis, mūspuses 
vēstures zinātājs, aprakstītājs 
un stāstnieks, rakstnieks 
ar dzejnieka dvēseli - 
Aleksandrs Pelēcis. Jau 
aizritējuši gandrīz 25 gadi, 
kopš viņa vairs nav mūsu 
vidū.

 Tuvojoties Aleksandra Pelēča 
100. dzimšanas dienai - 10. 
aprīlim, gribētos atgādināt, ka 
šis cilvēks mūsu Malienas un 
Mālupes novadam, arī Malienas 
skolai ir ļoti nozīmīgs. 
 Viņš bija cilvēks, kurš, mīlēdams 
savu dzimto pusi, savu Latviju, 
tomēr 23 gadus bija spiests 
pavadīt Sibīrijā, savu mīlestību 
izsakot vien dzejā un tēlojumos. 
Par savu veikumu A. Pelēcis viens 
no pirmajiem tika apbalvots ar 
atjaunoto Triju Zvaigžņu ordeni. 
Šis ordenis tagad glabājas mūsu 
skolas Aļa istabā un to dzejoļu 
krājuma “Čabiņš’’ atvēršanas 
dienā skolai dāvināja rakstnieka 
dēls Mārtiņš Pelēcis.
 “Plānoju nodzīvot līdz 100 ga-
diem… Sapņoju, ka 2020. gadā 
iznāks divas manas grāmatas: 

“Alūksnes grāmata” ar 250 
stāstiem un “Sibīrijas grāmata” 
- ar tikpat…”, tā savā vēstulē 
1994. gadā mums rakstīja pats 
rakstnieks. Tas, protams, neno-
tiks, bet A. Pelēča dzīves laikā 
izdotie literārie darbi mums 
vienmēr noderēs kā interesanta 
liecība par pagātnes notikumiem 
Mālupē, Malienā un Alūksnē. 
 Aleksandra Pelēča simtgades 
gadā Aļa istabā esam plānojuši 

izveidot izstādi “Mana skolas 
gadu liecība”, par pamatu ņemot 
rakstnieka saglabāto, Mālupes 
sešklasīgās pamatskolas 1934. 
gadā izsniegto sekmju vērtējumu.

 Tāpēc vēršamies pie jums, 
lasītāji! 
 Varbūt jūsu grāmatu plauktu 
dziļumos vēl glabājas jūsu 
ģimenes piederīgo skolas gadu 
liecības - liecības, sekmju izrak-
sti, dienasgrāmatas, pierakstu 
burtnīcas, atmiņu klades utt! Jo 
vecāks “papīrs”, jo vērtīgāks! 
Lūdzu, dalieties un uzticieties! 
Protams, visvairāk interesē tieši 
Malienas skolas izsniegtie sekmju 
vērtējumi un citas skolas lietas, 
bet teiksim paldies par jebkuru. 
Paldies tiem, kas to jau izdarījuši, 
īpaši Dacei Riņķei un Violetai 
Kļaviņai par uzticēšanos!

 Saziņa pa tālruni 28674060, 
skolas adrese “Brenci 7”, 
Malienas pagastā, Alūksnes 
novadā, LV-4359.

Gunta Vancāne,
Malienas pamatskolas latviešu 

valodas un literatūras skolotāja

Novadnieks, rakstnieks 
Aleksandrs Pelēcis

Izsludināta pieteikšanās 
“Alūksnes novada jauniešu 
iniciatīvu projektu konkursam”
 Alūksnes novada 
pašvaldība sadarbībā ar 
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centru izsludina pieteikšanos 
“Alūksnes novada jauniešu 
iniciatīvu projektu konkursam 
2020”.

 Šogad atbalstāmas šādas 
prioritātes:
1.  Aktivitātes un pasākumi, kas 
izceļ Alūksnes vērtības (Alūksnei 
100);
2.  Radošas pašizpausmes 
aktivitātes (piemēram, pasākumi, 
akcijas, kurās izceļ literatūru vai 
dzeju, radošās darbnīcas, izstāžu 
veidošana u.c.);
3.  Pagastu jauniešu veidotas 
aktivitātes vietējās sabiedriskās 
dzīves uzlabošanai;
4.  Aktīva dzīvesveida 
popularizēšana (piemēram, 
sporta sacensības, aktivitātes);
5.  Neformālās mācīšanās 
aktivitātes, pasākumi par 
veselību, vides aizsardzību, 
bezatkritumu dzīvesveidu. 
 Projekta iesniedzējs ir Alūksnes 
novada jaunietis vai jauniešu 
grupa vecumā no 13-25 ga-
diem (ieskaitot), kuram/-iem 
pieejamais finansējums vienam 
projektam ir līdz 300 EUR.

 Projekta pieteikumus jāiesniedz 
līdz 2020. gada 14. aprīlim 
pulksten 17.00 vienā eksemplārā 
(projekta visām lapām jābūt 
sastiprinātām kopā), nogādājot 
personīgi Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrā, Dārza ielā 8a, 
Alūksnē, LV-4301, vai nosūtot pa 
pastu uz norādīto adresi. Projek-
ta elektroniskā versija jānosūta 
uz e-pastu jauniesi.abjc@gmail.
com līdz 2020. gada 14. aprīļa 

pulksten 17.00. Projekta 
pieteikumi, kas iesniegti pēc 
noteiktā termiņa, netiek izskatīti 
un tiek atdoti iesniedzējam! 
Ņemot vērā valstī noteikto 
ārkārtējo stāvokli, sekojiet 
līdzi projektu iesniegšanas un 
realizācijas termiņiem!
 Ikvienam interesentam 
pieejamas konsultācijas par 
projekta sagatavošanu un citiem 
jautājumiem, iepriekš piesakoties 
un sazinoties ar ABJC jaunatnes 
lietu speciālisti Unu Tomiņu 
(e-pasts: 
una.tomina@aluksne.lv; 
tālrunis: 64322402).
 Visus ar konkursu saistītos 
dokumentus, tajā skaitā 
nolikumu atradīsi šeit: ej.uz/
AluksnesJIP2020
 Ar 2019. gada projektu 
realizētāju pieredzi dalās 
projekta “Serve. Uzbrukums. 
Bloks.” koordinatore Samanta 

Adlere: “Pats lielākais ieguvums, 
rakstot šo projektu, viennozīmīgi 
ir pieredze. Es nekad iepriekš 
to vēl nebiju darījusi. Šis bija 
mans pirmais projekts un pats 
neaizmirstamākais noteikti.”
 Projekta “Bebru valstībā” koordi-
natore Sanija Jansone: “Iniciatīvu 
projekts ir lielisks atspēriena 
punkts ieceru realizācijai pa-
gastos, lai arī sākumā nodefinēt 
savu ideju “uz papīra” ir liels 
izaicinājums, bet, kad 
projekts ir realizēts Tu izjūtu lielu 
gandarījuma sajūtu!”

Aleksandrs Mellītis,
ABJC brīvprātīgais sabiedrisko 

attiecību jautājumos

Kolberģa tautas nama 
foajē radīts māksliniecisks 
kopdarbs
 Marts ir pamodinājis 
pavasari Kolberģa tautas 
nama foajē, mūsu telpās ir 
uzziedējusi māksla.

 6. martā Jaunalūksnes 
bibliotēka sadarbībā ar 
Kolberģa tautas namu 
iepazinās ar mākslinieces 
Daces Baidekalnes daiļradi. 
Ikvienam bija iespēja iejusties 
mākslinieka lomā - tika 
radīts košs kopdarbs, kuru 
apmeklētājiem bija iespējams 
apskatīt līdz ārkārtējās 
situācijas izsludināšanai. 
Izstāde tautas nama foajē 
atradīsies līdz 
maija beigām, tās
 apskates iespējas būs 
atkarīgas no turpmākās 
situācijas valstī 
sakarā ar Covid-19 izplatību.

Justīne Kļava,
Jaunalūksnes bibliotēkas vadītāja

Māksliniece Dace Baidekalne 
ar izstādes apmeklētājiem 
6. martā, kas radoši iesaistās 
vakara aktivitātē
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Laulību slēgšana 
ārkārtējās situācijas laikā

 No šī gada 6. janvāra 
Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļa 
atrodas jaunās telpās 
pašvaldības administratīvajā 
ēkā Dārza ielā 11. 
Apmeklētāju pieņemšanai 
ir divi darba kabineti 
ēkas pirmajā stāvā, bet 
administratīvās ēkas 
mazajā zālē iekārtota 
laulību ceremoniju vieta.

 Laulības un ģimenes 
svētums ir mūžīgas vērtības, taču 
laulību ceremoniju tradīcijas 
un paradumi gan laikam ejot, 
mainās. Gribējās, lai arī mūsu 
gadījumā vieta, kur notiek 
laulību ceremonijas, būtu 
mūsdienīga, gaiša un svinīga 
vienlaikus. Iesaistoties 
pašvaldības projektu vadītājai 
Unai Teterei-Teterovskai un 
dizainerei Nadīnai Dudarei, 
ir izdevies lielisks kopdarbs – 
telpa, kur, respektējot laulību 
reģistrācijas juridisko faktu, ir 
izdevies radīt arī skaistu svētku 
noskaņu. Ir tapis jauns galds, 
arka, podesti, pārtapsēti goda 
krēsli laulājamo vecākiem. 
Dekori izvēlēti ļoti funkcionāli 
un mobili, un atbilstoši 
jaunākajām tendencēm kāzu 
telpu dekorēšanā. No sirds 
pateicos visiem, kas palīdzēja 
gan profesionāli, gan personiski 
atbalstot, veikt vēl vienu soli 
pretim tam, lai Alūksne patiesi 
kļūtu par vietu sapņu kāzām.
 Kopš brīža, kad valstī izsludināta 

ārkārtējā situācija, Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
notikušas vienas laulības, kurās 
piedalījās tikai pāris kopā ar 
laulības lieciniekiem. Ja personas 
nevēlas iepriekš pieteikto laulību 
reģistrēt ārkārtējās situācijas 
laikā, laulības reģistrāciju 
iespējams pārcelt, 
vienojoties ar 
dzimtsarakstu nodaļu par 
citu laulības noslēgšanas 
laiku. Jāatzīmē, ka šobrīd 
drošības apsvērumu dēļ laulību 
reģistrācija notiek tikai liecinieku 
klātbūtnē bez viesiem. Saskaņā 
ar Civillikuma 41. pantu laulību 
noslēdz ne agrāk kā viena 
mēneša un ne vēlāk kā sešu 
mēnešu laikā pēc iesnieguma 
un citu laulības noslēgšanai 
nepieciešamo dokumentu 
iesniegšanas dzimtsarakstu 
nodaļā. Šobrīd paredzēts, ka 
Latvijas Republikas 
valstspiederīgie laulību var 
noslēgt gada laikā, par ko 
jāiesniedz iesniegums dzimt-
sarakstu nodaļā, kurā iz-
teikts lūgums pārcelt laulības 
noslēgšanas termiņu, kurš tiks 
pievienots sākotnējam 
iesniegumam par laulības 
noslēgšanu. 
 Mīlestībai nav karantīnas. 
Cilvēki domā un plāno savu 
īpašo notikumu dzīvē, ir 
pieteikumi un interese par 
iespēju kāzām vasaras mēnešos. 
Iesniegumu laulības reģistrācijai 
šobrīd var nosūtīt izvēlētajai 
dzimtsarakstu nodaļai tikai 

elektroniski, ja to ar drošu 
elektronisko parakstu ir 
parakstījušas abas personas, 
kas vēlas noslēgt laulību. 
 Noslēgt laulību 
dzimtsarakstu nodaļā ir 
iespējams gadījumos, kad 
nodaļā var nodrošināt 
personu savstarpējo divu 
metru distanci un ir
 iespējams ievērot citus 
noteiktos sociālās 
(fiziskās) distancēšanās un 
epidemioloģiskās drošības 
pasākumus. Laulības reģistrācija 
ir atļauta klātesot tikai 
personām, kuras vēlas noslēgt 
laulību un diviem pilngadīgiem 
lieciniekiem! Līdz ar to ir atļauta 
tikai laulības kā juridiska 
fakta reģistrācija dzimtsarakstu 
nodaļā, bet ir aizliegti jebkādi 
privāti pasākumi (tajā skaitā kāzu 
svinību pasākumi, kuros plānots 
pulcēties vairākiem cilvēkiem 
vienkopus).
 Stājoties spēkā jauniem 
valsts vai vietēja līmeņa 
rīkojumiem, iespējamas vēl 
citas izmaiņas civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas jomā, tādēļ 
ieteicams katrā konkrētā 
gadījumā sazināties 
ar Dzimtsarakstu nodaļu pa 
tālruņiem 64322809, 
26360529 vai e-pastu: 
dzimtsaraksti@aluksne.lv.

Inga Ozoliņa,
Alūksnes novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja

Jaunā laulību ceremoniju zāle                                                                                           Sanitas Pāsas foto

Piešķir pašvaldības apbalvojumus “Pagodinājums”
 Alūksnes novada domes 
26. marta sēdē tika 
pieņemts lēmums par 
Alūksnes novada pašvaldības 
apbalvojumu “Pagodinājums” 
piešķiršanu četrās nozarēs – 
uzņēmējdarbībā, 
izglītībā, kultūrā un 
sportā. 

 Iepriekšējos gados pašvaldības 
apbalvojumu pasniegšana 
notika 4. maija svinīgajā 
pasākumā, taču, ņemot vērā 
šobrīd valstī noteikto ārkārtējo 
situāciju, paredzams, ka šis 
pasākums nevarēs notikt. Līdz 
ar to šādā gadījumā pašvaldība 
organizēs svinīgo apbalvojumu 
pasniegšanas pasākumu citā tam 
piemērotā laikā.

 “Pagodinājums uzņēmējdarbībā” 
piešķirts saimnieciskās darbības 
veicējam Artūram Molle-
ram (zīmols “MOWORKS”) 
par profesionālu attieksmi 
un kvalitatīvu veikumu, kas 
sekmējis uzņēmuma attīstību un 
Alūksnes vārda atpazīstamību, 
Alūksnes rajona Jaunalūksnes 
zemnieku saimniecībai “SLIŠIŅI” 
par augsti kvalitatīvu, uzticamu 
un noturīgu uzņēmējdarbību 
Alūksnes novadā, sabiedrībai 
ar ierobežotu atbildību “Geo 
Solutions” Zeltiņu pagastā par 
veiksmīgu uzņēmējdarbību, izvei-
dojot stabilu uzņēmumu, atbalstu 
kultūras un sporta pasākumiem 
novadā un sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “JM GRUPA” 
par kvalitatīvu un ilgtspējīgu 
tūrisma produktu attīstīšanu, 

kas sekmē Alūksnes vārda 
atpazīstamību.

 “Pagodinājums izglītībā” 
nominācijā “Par ieguldījumu 
un sasniegumiem darbā ar 
talantīgiem izglītojamiem” 
piešķirts Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas skolotājai Ine-
sei Ločmelei un Alūksnes Mūzikas 
skolas skolotājai Inesei Petrikal-
nei, bet nominācijā “Par jaunā 
skolotāja radošu, mūsdienīgu, 
efektīvu un profesionālu darbu” 
– Alūksnes pilsētas Bērnu un jau-
natnes sporta skolas džudo tre-
nerei Kristai Rencei un Alūksnes 
novada vidusskolas skolotājai 
Esēnijai Lielbārdei.

 “Pagodinājums kultūrā” 
piešķirts Alūksnes Kultūras 

centra skolotāju kora “Atzele” 
koncertmeistarei, Alūksnes 
Mūzikas skolas skolotājai Ritai 
Bogdanovai par profesionalitāti 
un radošumu, aktīvu dalību 
kultūras norisēs, ieguldījumu 
novada amatierkolektīvu un 
jauno mūziķu izaugsmē”, 
biedrībai “Pededzes nākotne” par 
mērķtiecīgu un nozīmīgu darbu 
novada nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanā” un 
laikraksta “Alūksnes un Ma-
lienas Ziņas” kultūras žurnālistei 
Dacei Plaudei par ilggadēju un 
profesionālu žurnālista darbu, 
popularizējot un atspoguļojot 
laikrakstos Alūksnes novada 
kultūras nozares notikumus.

 “Pagodinājums sportā” piešķirts 
vieglatlētei Patrīcijai Ozoliņai 

nominācijā “Par jaunā sportista 
mērķtiecību”, Alūksnes novada 
pašvaldības sporta darba or-
ganizatoram Vilnim Veļķerim 
par iniciatīvu un nozīmīgu 
ieguldījumu sporta nozares 
attīstībā, kā arī valsts un starp-
tautiska mēroga sporta notikumu 
organizēšanā Alūksnes novadā 
un biedrībai “Ūdens motosporta 
klubs “NordOst” par augstiem 
sasniegumiem sportā, ūdens 
motosporta popularizēšanu un 
sporta veida pārmantojamības 
veicināšanu Alūksnes novadā.

 Kopumā pēc pašvaldības 
aicinājuma apbalvojuma 
piešķiršanai bija iesniegti pietei-
kumi par 38 pretendentiem, kas 
ir par 8 pieteikumiem mazāk 
nekā saņemts 2019. gadā.

Izmaiņas SIA “Sabiedriskais autobuss” 
satiksmes autobusu kustībā
 Sakarā ar ārkārtējo situāciju, 
SIA “Sabiedriskais autobuss” 
veiks izmaiņas sabiedriskā 
transporta kustībā Alūksnes 
novadā. Izmaiņas būs spēkā 
ārkārtējās situācijas laikā līdz 
14. aprīlim.

Maršrutā Alūksne-Beja 
darbdienās nekursēs reiss 
pulksten 15.00 no Alūksnes.

Maršrutā Alūksne-Beja-Liepna 
reiss pulksten 8.15 no 
Liepnas un reiss pulksten 
13.00 no Alūksnes kursēs 
tikai trešdienās, piektdienās un 
sestdienās.

Maršrutā  Alūksne-Strautiņi 
reiss pulksten 7.50 no Alūksnes 
un reiss pulksten 15.15 no 
Alūksnes kursēs pirmdienās un 
piektdienās.

Maršrutā  Alūksne-Alsviķi reiss 
pulksten 7.00 no Alūksnes kursēs 
pirmdienās un piektdienās.

Maršrutā Alūksne-Jaunzemi reiss 
pulksten 6.45 kursēs pirmdienās 

un piektdienās.

Maršrutā Alūksne-Kolberģis 
atcelts reiss pulksten 18.15-
18.55.

Maršrutā Alūksne-Beja-Mālupe-
Alūksne  atcelts reiss pulksten 
14.30-15.40.

Maršrutā Alūksne-Gulbene-
Alūksne  plkst. 9.20-15.00 
autobuss nekursēs.

Maršrutā Alūksne-Jaseņici-
Putrovka  autobuss kursēs 
otrdienās un ceturtdienās.

Maršrutā  Alūksne-Korneti-
Alūksne  autobuss kursēs 
pirmdienās un trešdienās.

Maršrutā Alūksne-Jaunzemi reiss 
pulksten 17.20 nekursēs no pir-
mdienas līdz ceturtdienai.

Informācija par sabiedriskā 
transporta kustību Alūksnes 
novada teritorijā arī 
www.1188.lv.

Informācija par AS “Nordeka” un 
SIA “VTU Valmiera” autobusu reisiem
 Sakarā ar ārkārtējo 
situāciju atbilstoši valsts 
SIA “Autotransporta direkcija” 
saskaņojumam, uz laiku līdz 
14. aprīlim (ieskaitot) 
AS “Nordeka” atceļ reisu 
izpildi maršrutos:
Rīga-Alūksne:
plkst.17:10 no Alūksnes AO uz 
Rīgu un
plkst.13:00 no Rīgas SAO uz 
Alūksni
ar izpildi svētdienās;

Rīga-Jaunlaicene-Alūksne
plkst.5:40 no Alūksnes AO 
uz Rīgu un
plkst.13:30 no Rīgas SAO 
uz Alūksni
ar izpildi svētdienās.

Ārkārtējās situācijas laikā ir 
atcelts SIA “VTU Valmiera” 
autobuss maršrutā 
Alūksne-Valmiera plkst.5.45 
(reisa izpilde pirmdienās).

Pārtrauc caurlaižu pieprasīšanu 
un izsniegšanu klātienē
 Ņemot vērā valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju, lai 
samazinātu COVID-19 
izplatību, Valsts robežsardze 
līdz ārkārtējās situācijas 
beigām pārtraukusi speciālo 
pierobežas joslas caurlaižu 
pieprasīšanu un izsniegšanu 
klātienē un aicina to darīt 
attālināti – speciālās caur-
laides pieprasīt un saņemt 
elektroniski, izmantojot valsts 
pārvaldes pakalpojumu 
portālu www.latvija.lv.

 Atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem gar ārējo Latvijas 
Republikas sauszemes robežu ir 

noteikta ne vairāk kā 
2 kilometri plata pierobežas 
josla. Lai uzturētos pierobežas 
joslā gar Latvijas Republikas 
– Krievijas Federācijas valsts 
robežu un Latvijas Republikas – 
Baltkrievijas Federācijas valsts 
robežu, personām no 15 gadu 
vecuma ir nepieciešama Valsts 
robežsardzes izsniegta speciālā 
caurlaide.
 Valsts robežsardze speciālās 
caurlaides aicina pieprasīt un 
saņemt elektroniski, izmantojot 
www.latvija.lv e-pakalpojumu 
“Pierobežas joslas speciālo 
caurlaižu un reģistrācijas izziņu 
pieteikšana un saņemšana”.



15.Alūksnes Novada Vēstis01.04.2020.

Izdarīt Alūksnes novada 
domes 2017. gada 24. au-
gusta saistošajos noteikumos Nr. 
18/2017 “Saistošie noteikumi 
par ēdināšanas pakalpojuma 
maksas atvieglojumiem Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēs” šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos notei-
kumus ar 12.3.3. punktu šādā 
redakcijā:
“12.3.3. neizlietoto normatīvajos 
aktos noteikto valsts un 
pašvaldības budžeta finansējumu 
novirza 5., 6., 7., 8. un 9. klašu 
izglītojamajiem ēdināšanas 
pakalpojuma - pusdienu iz-
maksu - segšanai, kas tiek 
izlietots pirms noteikumu 12.4.1. 
punktā noteiktā pašvaldības 
finansējuma;”
2. Papildināt saistošos notei-
kumus ar 12.3.1 punktu šādā 
redakcijā:
“12.3.1 vispārizglītojošās 
izglītības iestādēs, kur 
ēdināšanas pakalpojumu 
nodrošina izglītības iestādes 
izvēlēts pakalpojumu sniedzējs, 
1.- 4. klašu izglītojamo neizlieto-
to normatīvajos aktos noteikto 

valsts un pašvaldības budžeta 
finansējumu novirza 5., 6., 7., 
8. un 9. klašu izglītojamajiem 
ēdināšanas pakalpojuma - pus-
dienu izmaksu - segšanai, kas 
tiek izlietots papildus notei-
kumu 12.4.2.punktā noteiktam 
pašvaldības finansējumam;”
3. Aizstāt 12.4.1. un 12.4.2. 
punktos vārdu “dienā” ar 
vārdiem “vienai ēdienreizei 
dienā”.
4. Svītrot 13.punktu.
5. Papildināt 15.punktu pirms 
vārda “finansējums” ar vārdu 
“pašvaldības”.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta 
“Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2017. gada 24. augus-
ta saistošajos noteikumos Nr. 
18/2017 “Saistošie noteikumi 

par ēdināšanas pakalpo-
juma maksas atvieglojumiem 
Alūksnes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs” 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Likuma “Par pašvaldībām” 

43. panta trešā daļa nosaka, 
ka dome var pieņemt saistošos 
noteikumus, lai nodrošinātu 
pašvaldības autonomo funkciju 
un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 
Izglītības likuma 17. panta 
trešās daļas 11. punkts nosaka 
pašvaldības kompetenci noteikt 
tos izglītojamos, kuru ēdināšanas 
izmaksas sedz pašvaldība. 
Ministru kabineta 2012. gada 
13. marta noteikumi Nr.172 
“Noteikumi par uztura normām 
izglītības iestāžu izglītojamiem, 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju klien-
tiem un ārstniecības iestāžu pa-
cientiem” nosaka uztura normas 
un paredz nodrošināt veselīga 
un līdzsvarota uztura lietošanu 
izglītības iestādēs. Ministru kabi-
neta 2019. gada 10. decembra 
noteikumi Nr.614 “Kārtība, kādā 
aprēķina, piešķir un izlieto valsts 
budžetā paredzētos līdzekļus 
izglītojamo ēdināšanai” no-
saka valsts budžeta finansējuma 
apmēru ēdināšanai dienā 1., 2., 
3. un 4. klašu izglītojamajiem, kā 
arī pašvaldības līdzfinansējuma 
apmēru izglītojamajiem 
augstākminētajā klašu grupā. 

2. Īss projekta satura izklāsts
Projekts paredz nodrošināt 
ēdināšanas pakalpojuma 
maksas atvieglojumus visiem 
izglītojamajiem, izņemot 
izglītojamos, kuri uzņemti 
vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virzi-
ena (neklātienes) programmā, 
izglītības programmas kods – 
31011013. Ēdināšanas pakal-
pojuma maksas atvieglojumi ir 
diferencēti.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu
Ministru kabineta 2019. gada 
10. decembra noteikumu 
Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, 
piešķir un izlieto valsts budžetā 
paredzētos līdzekļus izglītojamo 
ēdināšanai” izpildei 2020. 
gadā nepieciešams papildu 
pašvaldības finansējums 59 
277 EUR apmērā, kas ieplānots 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžetā 2020. gadam katrai 
izglītības iestādei pēc aprēķina.
Saistošo noteikumu izpildei nav 
nepieciešama jaunu institūciju 
izveide vai esošo institūciju 

paplašināšana.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu tiesis-
kais regulējums attiecas uz 
Alūksnes novada vispārējās 
izglītības iestādēm un ir 
vērsts uz pašvaldības funkciju 
realizēšanu, tādēļ to izdošana 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā būtiski neietekmēs.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
Noteikumu izpildi nodrošinās 
Alūksnes novada vispārējās 
izglītības iestādes.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes 
procesā netika iesaistīti 
sabiedrības pārstāvji.

7. Cita informācija
Nav.

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 
27.02.2020. lēmumu Nr. 36
(protokols Nr. 3, 17. punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
NOTEIKUMI Nr. 3/2020
SPĒKĀ NO 02.04.2020.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos 
noteikumos Nr.18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas 
atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu 

1. Izdarīt Alūksnes novada 
domes 2014. gada 27. maija 
saistošajos noteikumos 
Nr. 12/2014 “Par Alūksnes 
novada simbolikas lietošanu” 
šādus grozījumus:

1.1.Izteikt 25. punktu šādā 
redakcijā:
“25. Administratīvā pārkāpuma 
procesu par noteikumu 
neievērošanu līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai 
veic Alūksnes novada 
pašvaldības policija.” 
1.2. Svītrot saistošo noteikumu 
26. punktu.
1.3. Izteikt 27. punktu 
šādā redakcijā:

“27. Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata Alūksnes novada 
pašvaldības Administratīvā 
komisija.”
1.4. Izteikt 28. punktu šādā 
redakcijā:
“28. Alūksnes novada 
pašvaldības Administratīvās 
komisijas lēmumu var 
pārsūdzēt rajona (pilsētas) 
tiesā Administratīvās atbildības 
likumā noteiktajā kārtībā.”

2. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā vienlaikus ar 
Administratīvās atbildības 
likumu.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu 
“Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2014. gada 27. maija 
saistošajos noteikumos 
Nr. 12/2014 “Par Alūksnes 
novada simbolikas 
lietošanu””
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Saistošo noteikumu saskaņošana 
ar procesuālajām normām, 
kas ir ietvertas Administratīvās 
atbildības likumā.
2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošo noteikumu projektā 
atbilstoši Administratīvās 

atbildības likumam saskaņota 
terminoloģija.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu projekts 
neparedz ietekmi uz pašvaldības 
budžetu.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
Saistošie noteikumi pēc 
būtības neparedz izmaiņas 
administratīvajā atbildībā 
par saistošo noteikumu 
pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības 
līdzdalība nav organizēta.
5. Informācija par 

administratīvajām 
procedūrām 
Saistošo noteikumu pro-
jekts neparedz jaunas no 
esošā regulējuma atšķirīgas 
administratīvās procedūras.
6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām
Saistošie noteikumi pēc 
būtības neparedz izmaiņas 
administratīvajā atbildībā 
par saistošo noteikumu 
pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības 
līdzdalība nav organizēta.
7. Cita informācija
Nav.

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes 28.11.2019. lēmumu Nr. 354 

(protokols Nr. 13, 22. punkts)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

NOTEIKUMI Nr. 27/2019

Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos 
noteikumos Nr. 12/2014 “Par Alūksnes novada simbolikas lietošanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu

Realizēts projekts 
„Sabiedrības centrs – ērts un pieejams”
 Lai uzlabotu Alūksnes 
novada Sabiedrības centra 
darbību (ANSC), realizēts 
biedrības „Alūksnes 
nevalstisko organizāciju 
atbalsta centra” pieteiktais 
projekts „Sabiedrības centrs – 
ērts un pieejams”.

 Projekts tika sagatavots 
2018. gadā ar mērķi 
uzlabot ANSC pirmā stāva 
telpu pieejamību un ērtu 
lietošanu cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem, kā arī 
NVO tūrisma attīstīšanai un 
popularizēšanai. Rezultātā 
pirmajā stāvā tika atjaunotas 
četras telpas – divi kabineti 

(tai skaitā biedrības „Alūksnes 
Invalīdu biedrība” telpas), 
tualetes telpa un gaitenis. 
Tualete un durvju sliekšņi tika 
pielāgoti cilvēkiem ratiņkrēslā. 
Šobrīd biedrībā “Alūksnes 
Invalīdu biedrībā” ir 256 biedru 
no Alūksnes un Apes novadiem.

 Projekts tika iesniegts biedrībā 
„Alūksnes lauku partnerība”, 
vērtēts Lauku atbalsta 
dienestā un realizēts 
Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-
2020. gadam 

apakšpasākuma “Darbību 
īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātes 
“Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” ietvaros. Projekta 
kopējā summa 14 999,49 eiro. 

 Publiskais finansējums no 
Lauku atbalsta dienesta sastādīja 
13499,54 eiro. Paldies par 
atbalstu arī Alūksnes novada 

pašvaldībai, kas nodrošināja 
līdzfinansējumu projekta 
realizācijai 1000,00 eiro 
apmērā no pašvaldības 
2019. gada budžeta līdzekļiem! 
Biedrība „Alūksnes nevalstisko 
organizāciju atbalsta centrs” 
sedza pārējo līdzfinansējuma 
daļu  499,95 eiro apmērā. 
Liels paldies Alūksnes lauku 
partnerības darbiniekiem par 
profesionālajām konsultācijām, 

Alūksnes NVO atbalsta centra 
projektu vadītājai Ilzei Zvejniecei 
par projekta sagatavošanu un 
SIA “ACK būve” darbiniekiem par 
kvalitatīvi veiktajiem vienkāršotās 
atjaunošanas darbiem. 

Lāsma Kaupuža, 
biedrības „Alūksnes nevalstisko 

organizāciju atbalsta centrs” 
Vidzemes Augstskolas praktikante

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests



16. Alūksnes Novada Vēstis 01.04.2020.

Sporta pasākumi novadā
15. aprīlī no pulksten 16.00 
līdz 19.00 pie Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
orientēšanās seriāla “Horizonts” 
1. kārta.
16. aprīlī no pulksten 16.30 
līdz 18.30 Alūksnes Muižas 
parkā pie Putnu paviljona 
skriešanas seriāla “Alūksnes 
pavasaris” 1. kārta.
21. aprīlī no pulksten 16.00 
līdz 19.00 Rezakas apkārtnē 
orientēšanās seriāla  “Horizonts” 
2. kārta.
23. aprīlī no pulksten 16.30 
līdz 18.30 Tempļakalnā pie 
gājēju tilta skriešanas seriāla 
„Alūksnes pavasaris” 2. kārta.
28. aprīlī no pulksten 16.00 
līdz 19.00 Kornetu apkārtnē, 
orientēšanās seriāla „Horizonts” 
3. kārta.
30. aprīlī no pulksten 16.30 
līdz 18.30 Muižas parkā pie 
Alūksnes Jaunās pils skriešanas 
seriāla „Alūksnes pavasaris” 
3. kārta.

Alūksnē
5. aprīlī Alūksnes Kultūras 
centrā paredzētā “Dailes teātra” 
viesizrāde “Liec Dievam 
pasmieties” PĀRCELTA UZ 
NENOTEIKTU LAIKU.
13. aprīlī Alūksnes 
Kultūras centra Kamerzālē 
paredzētā U. Sedlenieka ATT 
izrāde “Manu sievu sauc Moriss” 
PĀRCELTA UZ NENOTEIKTU 
LAIKU.
23. aprīlī 20.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Viestura Kairiša 
filma “Pilsēta pie upes” (Piļsāta 
pi upis). Ieeja: 3,00 EUR.
26. aprīlī 16.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Latvijas 
Operetes teātra muzikāla 
piedzīvojumu spēle “Karlsons”. 
Ieeja: 9,00 līdz 12,00 EUR.

Alūksnes muzejā
Mainīgās izstādes
 V. Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”. 
J. Medmana privātā mēbeļu 
kolekcijas izstāde “19. gs. 
muižkungu guļamistaba”.
Izstāde “Goda plāksnē – 
sievietes”.  Starptautisko sieviešu 
dienas sakarā goda vietā celtas 
sievietes, gluži kā padomju 
gados, kad Goda plāksnēs 
rindojās fotogrāfijas ar darba 
izcilniekiem. Ko piecgades plāna 
ietvaros spēja paveikt mūsu 
novadnieces, teicamnieces, 
pirmrindnieces un trieciennieces, 
vēsta Alūksnes muzeja krājumā 

glabātās fotogrāfijas un 
apbalvojumi.

Tematiskā izstāde
Izstāde “No trimdas Latvijā – 
Austras Lindes 120 tautu meitu 
miniatūras”. 

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Alūksnes vēsturiskā un 
arheoloģiskā ekspozīcija 
„Laikmetu mielasts”, “Fītinghofu 
zelta dzīsla Alūksnē”, „Leo Kokle. 
Mākslinieka istaba”, „Totalitārajā 
režīmā cietušo piemiņas istaba”, 
„Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”, Digitāla 
izstāde “100 vēsturiski mirkļi 
Alūksnē”, “Pa 7. Siguldas kājnieku 
pulka pēdām”. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Dzīvo 
zaļāk un labāk”: 22. aprīlis 
– Starptautiskā Zemes diena 
(14.04.-30.04. abonementā), 
“Mācies un izzini latviešu valodu!” 
(01.04.-30.04. lasītavā), “Pasaku 
karalim H. K. Andersenam - 215” 
(14.04.-30.04. bērnu literatūras 
nodaļā), „Lieldieniņa braukšus 
brauca” (14.04.-30.04. bērnu 
literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
14.04.-30.04. “Ziedi” Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
audzēkņu darbu izstāde.
20.04.-26.04. Bibliotēku nedēļas 
aktivitātes.
27.04. Jauno grāmatu diena 
(abonementā).

Alsviķu pagastā
18. aprīlī 15.00 Alsviķu 
kultūras namā animācijas filma 
visai ģimenei “Karalienes Korgijs”. 
Ieeja: 1,50 EUR.
18. aprīlī 17.00 Alsviķu 
kultūras namā Viestura Kairiša 
filma “Piļsāta pi upis” (“Pilsēta pie 
upes”). Ieeja: 2 EUR. 
22. aprīlī 10.00 Alsviķu 
kultūras namā pagasta se-
nioru kopas “Noskaņa” ikmēneša 
tikšanās – saruna ar Alsviķu 
pagasta FVP ambulatorās daļas 
ārsta palīgu un Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes sociālo 
darbinieci Ligitu Podziņu.  
25. aprīlī 15.00 Alsviķu 
kultūras namā novadnieces 
Inetas Lejas darbu izstādes “Krāsu 
virpulī” atklāšanas svētki.  
26. aprīlī 15.00 Alsviķu 
kultūras namā Andreja Ēķa 
filma – komēdija “Klases 
salidojums 2”. Vecuma 
ierobežojums 16+. Ieeja: 2,50 EUR.

Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Visa pasaule ir brīnumu 
virkne, bet mēs pie tiem esam 
tā pieraduši, ka saucam par 
ikdienu....” - aktrisei Dinai Kuplei 
– 90, dāņu rakstniekam Hansam 
Kristianam Andersenam - 215, 
dzejniecei Ludmilai Azarovai – 85; 
15., 22., 29. aprīlī 9.00 senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās; 20., 27. aprīlī 10.00 
apmācības Strautiņu senioriem; 
20.-26. Aprīlī bibliotēku nedēļas 
ietvaros individuālas apmācības 
ikvienam interesentam.

Annas pagastā
Annas bibliotēkā izstādes: 
bibliotēkas grāmatās lasītāju 
atstāto grāmatzīmju izstāde, 
“Tāpēc, ka pats arī esmu raibs…” 
- novadniekam rakstniekam – 
dzejniekam Aleksandram 
Pelēcim - 100.

Ilzenes pagastā
Ilzenes bibliotēkā 25. aprīlī 
11.00 interešu kopas “Laiks sev” 
tikšanās.

Jaunannas pagastā
19. aprīlī 11.00 Jaunannas 
Tautas namā jauniešu tikšanās 
un meistarklase ar uztura 
speciālisti Baibu Bērtiņu projekta 
“Izzini sevi, lai mācītos” ietvaros.
21. aprīlī  10.00 Jaunannas 
Tautas namā senioru tikšanās.
26. aprīlī 10.00 Jaunannas 
Tautas nama Lielajā zālē 
Bērnu rīts.

Jaunalūksnes pagastā
Bejas bibliotēkā literatūras un 
tematiskās izstādes: “Visa pasaule 
ir brīnumu virkne” - rakstniekam 
Hansam Kristianam Andersenam 
– 215”, “Raibu mešu, raibu aužu, 
Lielas dienas gaidīdama”, “23.04. 
- Pasaules Grāmatu diena”; 
bibliotēku nedēļā (20.-26.04.) 
– “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, 
vieno”; 22. aprīlī 12.00 Lasītāju 
klubiņa pasākums “Izbaudīt dienu 
kā pūpolam maigam, izbaudīt 
dienu, lai atplauktu priekā...”; 
no Bejas novadpētniecības 
krājuma pastāvīgās ekspozīcijas: 
“Jaunalūksnes pagasta vēsture 
līdz 1945. gadam”, “Jaunalūksnes 
pagasta vēsture pēckara periodā 
1945. - 1988.”, “Bejas skolas 
vēsture 19.-21. gs.”, “Nacionālo 
partizānu kustība Jaunalūksnes 
pagastā 1945.-1953.”
Jaunalūksnes bibliotēkā 
literatūras izstādes: 
“Visskaistākās pasakas” – 
H. K. Andersenam 215, 

Aleksandram Pelēcim – 100; 
22. aprīlī 14.00 iepazīšanās 
ar jaunajām grāmatām 
“Jaunākās grāmatas mūsu 
bibliotēkā”.

Jaunlaicenes pagastā
Jaunlaicenes muižas 
muzejā pamatekspozīcija: 
“Jaunlaicenes muiža”, izstādes: 
“Daudz zābaku pa manu zemi 
staigā”, “Noklusētā varonība 
Latvijas Neatkarības karš 1918.-
1920.” izglītojošo nodarbību, 
lekciju un pasākumu 
piedāvājumu skatīt: 
www.draugiem.lv/jaun.muz. vai 
interesēties pa tālruni 29356277 
vai rakstot uz e-pastu: 
jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv.

Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
līdz 30. aprīlim mākslinieku 
Māra Salmiņa un Laines Meleces 
izstāde; izzinošas ekskursijas un 
izglītojošās programmas:
“Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm 
un medu pirmskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērnu grupām, 
“Neba maize pati nāca” - stāsts 
par maizes ceļu no grauda līdz 
maizes kukulim, izmantojot 
muzeja krājuma priekšmetus, 
“No linu pogaļas līdz kreklam” 
– stāsts par linu audzēšanu un 
apstrādi ar aktīvu līdzdarbošanos,
“No aitas sprogas līdz 
vilnas zeķei” - iepazīstina 
ar vilnas apstrādes procesu 
pēc nocirpšanas un vilnas 
izmazgāšanas, dodot iespēju 
praktiski izmēģināt vilnas 
plucināšanu, sukāšanu, 
vērpšanu, dzijas šķeterēšanu 
un adīšanu,
kāzu programma “Darbi lauku 
sētā” – atraktīva programma 
jaunlaulātajiem un kāzu 
viesiem ar līdzdarbošanos un 
kopā dziedāšanu.

Liepnas pagastā
Liepnas tautas namā no 
27. aprīļa līdz 5. maijam 
rokdarbu pulciņa darbu izstāde.

Malienas pagastā
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Pavasaris dzejas 
grāmatās”, “Apses lapās dzīvo 
Čabiņš”; Bibliotēku nedēļas 
aktivitātes.

Mālupes pagastā
Mālupes bibliotēkā 
Bibliotēku nedēļa “Iedvesmo, 
iesaisti, iespējo, vieno”, “Sameklē, 

izlasi, uzzini” - enciklopēdiju 
izstāde bērniem; foto izstāde 
“Skaistākie 2019. gada mirkļi”; 
senioriem: “Draudzēsimies ar 
internetu un uzzināsim jaunumus” 
pamata prasmju apguve darbā 
ar datoru un Digitālajā bibliotēkā 
meklēsim un iepazīsim kolekciju 
“Zudusī Latvija”; tematiskā izstāde 
“Gatavojamies pavasara 
darbiem dārzā”.

Zeltiņu pagastā
Zeltiņu tautas namā Ojāra 
Tirziņa un Kristīnes Dīsneres 
gleznu izstāde.
Zeltiņu tautas namā otrdienās 
no 19.00 līdz 20.00 ārstnieciskā 
vingrošana, trešdienās 10.00 
Hatha Joga nodarbības. 
Informācija pa tālruni 
29492284.
25. aprīlī 12.00 Zeltiņu 
tautas namā interešu grupas 
“Zeltenes” tikšanās (tēma - par 
nodarbībām, kas tiks realizētas 
skolēnu vasaras brīvlaikā).
Zeltiņu bibliotēkā 
literatūras izstādes: 
“Ieskaties pasaku vācelītē” 
(H. K. Andersenam - 215), 
“Saule dejo Lieldienu šūpolēs”, 
“Iepazīstam dažādu tautu 
literatūru - austrāliešu literatūra”; 
20.-26. aprīlī bibliotēku nedēļas 
aktivitāte 
“Zini. Mini. Uzzini.”
Zeltiņu vēstures krātuvē: 
pastāvīgās ekspozīcijas “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltīta Edgaram 
Liepiņam), “Nesenā pagātne”, 
“Novadnieku istaba”, “Mana 
skola Zeltiņos”, foto stāsts 
“Gadsimtu vējos šūpojoties”.

Ziemera pagastā
19. aprīlī 13.00 Māriņkalna 
tautas namā viesosies Baltinavas 
teātris “Palādas” ar Danskovītes 
komēdiju “Sadzīvosim”. 
Ieeja: 3,00 EUR.
2. maijā 22.00 Māriņkalna 
tautas namā balle kopā ar 
grupu “Rolise”. Ieeja: 3,00 EUR.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes 
“Pasaku meistaram H. 
K. Andersenam – 215, “Manis 
piedzīvotais nekurienē…” - 
rakstniekam, dzejniekam 
A. Pelēcim – 100, “Lieldienu 
zaķi gaidot”; Bibliotēku nedēļas 
ietvaros: iedvesmo un 
iesaisti – “Vakara romāni, kurus 
iesaku izlasīt”.

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā
Līdz laikraksta “Alūksnes Novada Vēstis” maketa nodošanai tipogrāfijā 31. martā Latvijā izsludinātā ārkārtējā situācija, kas nosaka publisku pasākumu 
rīkošanas aizliegumu, ir noteikta līdz 14. aprīlim. Pamatojoties uz to, pašvaldības kultūras iestādes ir sagatavojušas kultūras pasākumu plānu aprīļa otrajai 
pusei (pēc 14. aprīļa) gadījumā, ja ārkārtējā situācija netiks pagarināta.  Bet vēršam uzmanību - ja turpmākajā laika periodā tiks pieņemti lēmumi, kas nosaka 
ārkārtējās situācijas termiņa pagarināšanu valstī, PASĀKUMI NENOTIKS.

Informācija par pašvaldības administratīvajā ēkā izvietoto 
valsts iestāžu darbu ārkārtējās situācijas laikā
Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvalde
Personu apliecinošu dokumentu 
noformēšana un izsniegšana 
tiek veikta tikai NEATLIEKAMOS 
GADĪJUMOS. Alūksnes 
nodaļa 67209477, 
aluksne@pmlp.gov.lv.

Valsts ieņēmumu 
dienests
Saziņa pa tālruni 67120000 vai 
eds.vid.gov.lv sadaļā “Sarakste 
ar VID”.

Valsts zemes dienests
Attālināti konsultācijas 
iespējams saņemt pa tālruņiem” 
67038800 (informatīvais 
tālrunis), 64231795 (Valmieras 
birojā), 64124673, 64070417 
(Cēsu birojs), 64822473 
(Madonas birojs), 64471282 
(Gulbenes birojs), e-pastiem 
info@vzd.gov.lv,  
kac.gulbene@vzd.gov.lv.

Lauku atbalsts dienests
Saziņa pa tālruni 67095000 

(darba dienās 7.00-20.00), 
e-pastu lad@lad.gov.lv. 
Aktuālā informācija mājaslapā 
www.lad.gov.lv

Valsts vides dienests
Saziņa ar Vidzemes reģionālās 
vides pārvaldes Piesārņojuma 
kontroles daļās Madonas sektora 
vadītāju Ilzi Luiku pa tālruni 
26192856, e-pastu ilze.luika@
vvd.gov.lv. Vidzemes reģionālās 
vides pārvaldes 
e-pasts vidzeme@vvd.gov.lv, 

tālruņi 64207266, 64807451.

SIA “Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības 
centrs Alūksnes konsultāciju 
birojs”
Saziņa pa telefonu vai 
e-pastā Līga Veice, 28310574, 
liga.veice@llkc.lv, Viola 
Kaparšmite 29166807, viola.
kaparsmite@llkc.lv, Sarmīte 
Svilāne 26384907, 
sarmite.svilane@llkc.lv, 
Nikolajs Irtiševs 29489092, 

nikolajs.irtisevs@llkc.lv, 
Dace Zvirgzda 228367126, 
dace.zvirgzda@llkc.lv, 
JolantaVolšteine 28694445, 
jolanta.volsteine@llkc.lv.

Valsts darba 
inspekcija 
Saziņa e-pastā vdi@vdi.gov.lv 
vai zvanot uz konsultatīvajiem 
tālruņiem 67186522, 
67186523 (darba dienās 
darba laikā).


