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Alūksnes Novada Vēstis
Vēsturisks mirklis Alūksnes Izglītības un 
sporta centram – iemūrēta kapsula ar 
vēstījumu nākamajām paaudzēm

  Latvijas valsts svētku 
priekšvakarā, 17. novembrī, 
topošajā Alūksnes Izglītības 
un sporta centra būvē 
iemūrēta vēsturiskā kapsula 
ar vēstījumu nākamajām 
paaudzēm.

 Izglītības un sporta centra izbūve 
Alūksnē sākās šī gada 2. jūnijā. 
Daudzfunkcionālais sporta centrs 
sevī ietvers sporta spēļu laukumu 
basketbolam, volejbolam, 
florbolam, telpu futbolam un 
vieglatlētikai, skrejceļiem, 
sprinta sektoru 30 un 60 
metru skrējienam, tāllēkšanas, 
augstlēkšanas un lodes grūšanas 
sektoru, kā arī džudo, trenažieru 
un vingrošanas zāles, kas 
nepieciešamas mācību procesa 
nodrošināšanai, iedzīvotāju un 
sporta biedrību aktivitātēm un 
sporta sacensību organizēšanai.

 Projektu “Izglītības un 
sporta centra izveide Alūksnes 
pilsētā”” Alūksnes novada 
pašvaldība īsteno kā augstas 
gatavības projektu ar 
atbalstu no Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
un Izglītības un zinātnes 
ministrijas.

 Vēsturiskajā kapsulā tika ielikts 
vēstījums nākamajām paaudzēm, 
Alūksnes novada nacionālā 
mantojuma suvenīrmonēta, 
fragments no Alūksnes logo, 
laikraksta “Alūksnes un Malienas 
Ziņas” jaunākais izdevums 
un pašvaldības informatīvā 

izdevuma “Alūksnes Novada 
Vēstis” novembra numurs, 
būvprojekta ģenerālplāns, kā 
arī būvdarbu žurnāla titullapa 
ar reģistrācijas datumu un 
apliecinājums par pirmo 
izdarīto ierakstu būvdarbu 
žurnālā.

 “Jūs, kas šobrīd lasāt šo 
vēstījumu, jau zināt, kāds 
mūžs bijis ēkai. Mēs ceram, 
ka tā kalpojusi godam un ir 
izdevies uzlabot ikdienas dzīves 
un apkārtējās vides kvalitāti, 
sabiedrības veselības un 
drošības apstākļus, un 
ir izdevies nodrošināt Alūksnes 
novada konkurētspējas 
paaugstināšanu globālajā 
mērogā!” – teikts nākamajām 
paaudzēm veltītajā vēstījumā, ko 
pirms iemūrēšanas 
parakstīja Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājs 
Dzintars Adlers, būvuzņēmēja 
SIA “MONUM” valdes 
priekšsēdētājs Jānis Sproģis, 
projekta autora 
SIA “BM projekts” projektu 
vadītājs Didzis Dāle un 
SIA “Būvuzraugi LV” būvuzraugs 
Ivo Rozentāls.

 Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers 
šajā dienā atzina, ka jaunā 
sporta būve Alūksnes novada 
sporta dzīvē būs vislielākais 
notikums un atgādināja, ka ceļš 
uz šo mērķi ir bijis garš un grūts.
 - Pašvaldība jau pirms 
10 gadiem savos attīstības 

plānos kā vienu no galvenajām 
prioritātēm ierakstīja Alūksnes 
novada sporta zāles izveidi. Visu 
šo gadu garumā esam daudz pie 
tā strādājuši, diskutējuši par tās 
nepieciešamību, esmu dzirdējis 
daudz dažādu attaisnojumu, 
kādēļ Alūksnē sporta zāle vispār 
nav nepieciešama. Prieks, ka 
valdība izveidoja programmu 
augstas gatavības projektiem, 
bijām ļoti cītīgi strādājuši un 
mums bija augstas gatavības 
projekts sporta zāles izveidei, 
ko iesniedzām un saņēmām 
atbalstu. Paldies valdībai par 
atbalstu, jo bez tā šo projektu 
nebūtu uzsākuši. Cilvēkiem, 
kuri šeit nākotnē dzīvos vai 
atgriezīsies mūsu novadā, 
būs ļoti svarīga kvalitatīva 
mūsdienīga infrastruktūra – 
gan kultūrā, gan sportā. Kultūrā 
savu mērķi jau esam īstenojuši ar 
Alūksnes Kultūras centra 
izbūvi un tagad esam 
sākuši īstenot arī sporta 
infrastruktūras mērķi. Ir svarīgi, 
lai mēs nākamajām paaudzēm 
nodrošinātu kvalitatīvus 
apstākļus novada teritorijā - 
par to man šodien liels prieks 
un vēlreiz pateicos valdībai, kas 
atbalstīja, iedzīvotājiem, 
kas ticēja un gaidīja, un 
pašvaldības darbiniekiem, - 
sacīja Dz. Adlers.

 SIA "MONUM" valdes 
priekšsēdētājs Jānis Sproģis savā 
uzrunā atminējās laiku, kad arī 
pats piedalījies sporta nometnēs 
un trenējies Alūksnē.

 - Man ir liels prieks, ka 
pasūtītājs ir uzticējis mums šo 
darbu un esam apņēmušies to 
izpildīt, lai bērni šeit var sportot, 
mācīties un pilnveidot sevi. 
Ja būve ir personiskāka, tad 
būvniecības process 
arī ir interesantāks un 
saistošāks. Tagad, kad pašvaldība 
dod iespēju būvēt jaunu sporta 
ēku, tas dod papildu azartu 
ieguldīt tajā arī personīgu atdevi. 
Paldies pašvaldībai 
par iespēju mūsu uzņēmumam 
sevi pierādīt un, protams, 
arī mūsu visai komandai – 
liels darbs vēl priekšā, lai 
nākamgad sporta celtne 
būtu gatava, - atzina J. Sproģis.

 Vēsturiskās kapsulas 
iemūrēšanas brīdī klāt bija arī 
Izglītības un zinātnes ministres 
padomnieks juridiskajos 
jautājumos Jānis Ozols. Viņš 
savā runā uzsvēra šī notikuma 
simbolisko nozīmi valsts svētku 
nedēļā:
 - Patriotisms var būt dažāds – 
var būt globāls kā izkārtne, bet 
var būt arī lokāls – savai vietai, 
savai zemei ar darbiem. 

Redzu, ka jūs Alūksnē esat īsti 
patrioti, jo tie, kas būvē 
nākotni caur izglītību, caur 
bērniem – tie rūpējas par 
savu zemi, par savu valsti. 
Novēlu šeit augošajai jaunajai 
paaudzei, šeit esošajai paaudzei 
un arī tai paaudzei, kas 
vairs nevar piedalīties sporta 
sacensībās, bet var līdzi just 
– lai Alūksne rada visos lielu 
pacilātību un patriotismu! – 
sacīja J. Ozols.

 Investīciju projekta 
ietvaros paredzēta Izglītības un 
sporta centra izbūve, 
ieskaitot tā funkcionēšanai 
nepieciešamās infrastruktūras 
izbūvi, Darba ielas posma 
pārbūvi un esošā sporta angāra 
nojaukšanu. Kopējais projekta 
finansējums 
10 131 938 EUR un tā 
īstenošanas termiņš – 
2022. gada decembris.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Klātesošos uzrunā Alūksnes novada domes priekšsēdētājs 
Dzintars Adlers
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 25. novembra sēdē
 Alūksnes novada domes 
25. novembra sēdē piedalījās 
14 deputāti un izskatīja 
36 darba kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

 - nodot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Jaunozolos”-5, 
Jaunzemos, Ilzenes pagastā, kā 
atsavināšanas veidu nosakot 
pārdošanu izsolē. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un īpašuma 
atsavināšanu veikt pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Jaunozolos”-6, 
Jaunzemos, Ilzenes pagastā, kā 
atsavināšanas veidu nosakot 
pārdošanu izsolē. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un īpašuma 
atsavināšanu veikt pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu “Zīlēs”-20, 
Jaunzemos, Ilzenes pagastā, kā 
atsavināšanas veidu nosakot 
pārdošanu izsolē. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un īpašuma 
atsavināšanu veikt pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu Lielā Ezera 
iela 11, Alūksnē (bijusī Sociālo 
lietu pārvaldes ēka), kas sastāv 
no nedzīvojamās ēkas, palīgēkas 
un zemesgabala 457 m² platībā, 
kā atsavināšanas veidu nosakot 
pārdošanu izsolē. Nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. Izsoles 
noteikumus un rezultātus 
publicēt Alūksnes novada 
pašvaldības interneta vietnē 
www.aluksne.lv;

 - sagatavot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu – 
dzīvokli “Pīlādži” - 23, 
Mālupē, Mālupes pagastā, ar 
kopējo platību 86,9 m² un ar to 
saistītām kopīpašuma 
domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes. 
Nodot atsavināšanai minēto 
pašvaldības īpašumu “Pīlādži” – 
23, Mālupē, Mālupes pagastā, 
nosakot atsavināšanas veidu – 
pārdošana izsolē. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un dzīvokļa 
īpašuma atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - izskatot Ilzenes pagasta 
pārvaldes iesniegumu par 
kustamās mantas atsavināšanu, 
atļaut atsavināt pašvaldības 
kustamo mantu – dedzināmo 
malku 214,3 m³ apjomā, kas 
atrodas “Zinīšos”, Jaunzemos, 
Ilzenes pagastā. Noteikt 
atsavināšanas veidu – pārdošana 
izsolē. Uzdot Ilzenes pagasta 
pārvaldei veikt mantas 
novērtēšanu, noteikt nosacīto 
cenu un organizēt tās izsoli;

 - pamatojoties uz 2021. gada 
19. aprīļa Tautsaimniecības 
komitejas lēmumu “Par atbalstu 
attīstības koncepcijas 
sagatavošanai”, ar kuru atbalstīta 
koncepcijas dokumentācijas 
sagatavošana teritorijas 
“Mežinieki” attīstībai, atbalstīt 

nodomu nekustamā īpašuma 
“Paideru skola”, Jaunalūksnes 
pagastā, iegūšanai Alūksnes 
novada pašvaldības īpašumā;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 25.06.2020. 
lēmumā Nr. 167 “Par Alūksnes 
novada attīstības programmas 
2021.-2027. gadam izstrādi”: 
izteikt lēmuma nosaukumu jaunā 
redakcijā: “Par Alūksnes novada 
attīstības programmas 2022.-
2027.gadam izstrādi”, aizstāt visā 
lēmuma tekstā skaitļus “2021.-
2027.” ar skaitļiem “2022.-2027” 
un izteikt pielikuma 4. punktu 
jaunā redakcijā, precizējot 
programmas izstrādes procesu un 
izpildes termiņus;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada domes 28.10.2021. 
lēmumā Nr. 307 “Par Alūksnes 
novada attīstības programmas 
2022.-2027. gadam 1.0. 
redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai”, aizstājot lēmuma 
2. punktā skaitļus un vārdus 
“2021. gada 3. novembri” ar 
skaitļiem un vārdiem “2021. gada 
5. novembri”;

- izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada domes 29.07.2021. 
lēmumā Nr. 194 “Par 
pašvaldības uzdevuma 
deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS 
DATU CENTRS”, precizējot starp 
pašvaldību un SIA “MĒRNIECĪ-
BAS DATU CENTRS” 17.08.2021. 
noslēgtā līguma nosacījumus par 
pašvaldības uzdevuma – augstas 
detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas datubāzes uzturēšana 
– deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS 
DATU CENTRS”;

 - pamatojoties uz Zvejniecības 
likuma 10. panta piekto daļu, 
apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 29/2021 “Grozījumi Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2020. gada 27. februāra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 5/2020 “Par licencēto 
makšķerēšanu Alūksnes ezerā””. 
Saistošo noteikumu grozījumi 
nepieciešami, lai, ņemot vērā 
normatīvo regulējumu, 
precizētu kārtību, kādā tiek 
organizēta licencētā makšķerēša-
na Alūksnes ezerā. Noteikumu 
grozījumi izstrādāti atbilstoši 
Ministru kabineta 2021. gada 
19. oktobra noteikumiem 
“Grozījumi Ministru kabine-
ta 2015. gada 22. decembra 
noteikumos Nr. 799 “Licencētās 
makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību kārtība””. 
Noteikumos veikti grozījumi, kuri 
saistīti ar licenču rekvizītiem, 
licenču saņemšanas kārtību, par 
lomu uzskaites pārskata iesnieg-
šanas termiņu un kārtību. Saisto-
šie noteikumi nosūtīti Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrijai atzinuma saņemšanai 
un pēc pozitīva atzinuma saņem-
šanas tos publicēs pašvaldības 
informatīvā izdevumā un www.
aluksne.lv;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
vidusskolas nolikumu. Lēmums 
stājas spēkā ar 2021. gada 
1. decembri;

 - apstiprināt Alūksnes Mākslas 
skolas nolikumu. Lēmums stājas 
spēkā 2021. gada 1. decembrī;

 - ņemot vērā Maksas pakalpo-
jumu izcenojumu noteikšanas 
metodiku un izcenojumu 
apstiprināšanas kārtību, 
izdarīt grozījumu Alūksnes novada 
domes 29.07.2021. lēmumā 
Nr. 199 “Par ēdināšanas pakalpo-
juma maksu Strautiņu pamatsko-
lā”, veicot izmaiņas ēdināšanas 
pakalpojumu maksā 3-6 gadus 
veciem izglītojamiem, par kuriem 
iestādē iesniegts atzinums par 
speciālā uztura nepieciešamību. 
Lēmums stājas spēkā 2021. gada 
1. decembrī;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes no-
vada domes 26.09.2013. lēmumā 
Nr. 425 “Par Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas maksas pakal-
pojumiem”;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansēju-
mu 7 600,00 EUR Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas inter-
nāta viena divistabu dzīvojamā 
bloka kosmētiskajam remontam 
un mēbeļu iegādei;

 - pamatojoties uz Ministru 
kabineta rīkojumu Nr. 827 “Par 
finanšu līdzekļu piešķiršanu 
no valsts budžeta programmas 
“Līdzekļi neparedzētiem gadīju-
miem””, apstiprināt valsts budžeta 
finansējuma 17 581 EUR sadalī-
jumu Alūksnes novada vispārē-
jās izglītības pamata un vidējās 
izglītības iestādēm piemaksām 
par epidemioloģisko nosacījumu, 
loģistikas un darba organizācijas 
procesa nodrošināšanu COVID-19 
pandēmijas laikā. Valsts budžeta 
finansējums mērķēts uz izglītības 
iestādē notiekošo papildu darbu 
saistībā ar testēšanas loģistikas, 
epidemioloģisko nosacījumu 
un darba organizācijas proce-
sa nodrošināšanu un paredzēts 
izmaksai izglītības iestādes 
administrācijas, tehniskajam, 
medicīnas un pedagoģiskajam 
personālam, t.i. personām, kas 
atbildīgas par epidemioloģiskās 
drošības prasību ievērošanu, kā 
arī iekšējās kontroles sistēmu 
epidemioloģiskās drošības 
pasākumu īstenošanu;

 - izskatot Satiksmes ministrijas 
08.11.2021. vēstuli “Par līdzfinan-
sējumu pilsētu tranzīta ielu atjau-
nošanai”, izteikt Alūksnes novada 
domes 2021. gada 27. maija 
lēmuma Nr. 146 “Par projektu 
“Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, 
Alūksnes novadā (2.kārta)””, 
3. punktu šādā redakcijā: 
“3. Projekta atbalsta gadījumā, 
nodrošināt Alūksnes novada paš-
valdības līdzfinansējumu 
281 553,91 EUR (divi simti astoņ-
desmit viena tūkstoša pieci simti 
piecdesmit trīs euro 91 centa) ap-
mērā, ko sastāda 30% no projekta 
indikatīvajām kopējām izmaksām, 
no pašvaldības 2022. un 2023. 
gada budžeta līdzekļiem.” Papil-
dināt lēmumu ar 4. punktu šādā 
redakcijā: “4. Gadījumā, ja Satik-
smes ministrija nenodrošina valsts 
līdzfinansējumu pilnā apmērā, 
2023. gadā nodrošināt Alūksnes 
novada pašvaldības finansēju-
mu pilnā apjomā, lai pabeigtu 
projektu.”;

 - ņemot vērā Alūksnes novada 
pašvaldības 26.07.2021. vien-
pusīgi lauzto būvdarbu līgumu un 
19.10.2021. noslēgto līgumu “Par 

būvniecības pabeigšanu Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
ēku pārbūvei”, izdarīt grozījumus 
domes 28.11.2019. lēmumā 
Nr. 356 “Par aizņēmumu projek-
ta “Alūksnes novada vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vides uz-
labošanai” īstenošanai”, lēmuma 
1. punktā skaitli un vārdus 
“1 957 021 EUR  (viens miljons 
deviņi simti piecdesmit septiņi 
tūkstoši divdesmit viens euro)” 
aizstājot ar skaitli un vārdiem 
“2 945 080 EUR  (divi miljoni de-
viņi simti četrdesmit pieci tūkstoši 
astoņdesmit euro)” un lēmuma 
1. punktā tekstu “no 2022. gada 
marta līdz 2036. gada decem-
brim” aizstāt ar tekstu “no 
2023. gada marta līdz 
2037. gada decembrim”. Ar šiem 
grozījumiem precizēta aizņēmuma 
summa un aizņēmuma atmaksas 
grafiks;

 - izskatot pašvaldības iestāžu 
iesniegumus, kā arī ņemot vērā 
domes lēmumu par Ziemera un 
Veclaicenes pagastu pārvalžu 
reorganizāciju par Veclaicenes un 
Ziemera pagastu apvienību un 
lēmumu par Centrālo adminis-
trāciju, izdarīt grozījumus domes 
28.12.2020. lēmumā Nr. 342 
“Par amata vietām un atlīdzību 
Alūksnes novada pašvaldībā”;

- izdarīt grozījumus Alūksnes no-
vada pašvaldības 2012. gada 
23. februāra noteikumos Nr. 
3/2012 “Kārtība, kādā sadala 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžeta līdzekļus”;

- izdarīt grozījumus Alūksnes no-
vada domes 2015. gada 30. jūlija 
lēmumā Nr. 249 “Par dalību Latvi-
jas Nacionālajā veselību veicinošo 
pašvaldību tīklā”. Noteikt, ka 
atbildīgā persona par tīkla pa-
sākumu īstenošanu ir Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja 
vietniece attīstības un investīciju 
piesaistes jautājumos, Sociālās, 
izglītības un kultūras komitejas 
priekšsēdētāja Līga Langrate, 
par tīkla koordinatoru norīkot 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu vadītāju Kristīni Lāci. 
Lēmums stājas spēkā 
1. decembrī;

 - izskatot Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes iesniegumu, 
izdarīt grozījumu Alūksnes novada 
domes 2015. gada 30. jūlija 
lēmumā Nr. 235 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības nedzīvojamo 
telpu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā iznomāšanu”, 
izsakot 3. punktu šādā redakcijā: 
“3. Noteikt, ka termiņš telpu 
nomai ir 10 (desmit) gadi.”;

 - izskatot nekustamā īpašuma Pils 
ielā 52, Alūksnē, Alūksnes novadā 
pircēja iesniegumu, piekrist veikt 
grozījumu 29.10.2019. 
nekustamā īpašuma pirkuma 
līguma 3.5. punktā, nosakot 
pircējam pienākumu līdz 
30.11.2022. sakārtot ēkas Pils ielā 
52, Alūksnē, fasādi.

Ar domes lēmumiem pilnībā var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes novada 

domes darbu/Domes lēmumi

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sēdes 

Sociālā, izglītības un 
kultūras komiteja

8. decembrī 10.00

Tautsaimniecības 
komiteja   

13. decembrī 10.00

Finanšu komiteja  
16. decembrī 10.00

Domes sēde   
23. decembrī 10.00

Sēdes notiek 
1. stāva zālē 

Dārza ielā 11, Alūksnē.

Nākamais 
“Alūksnes 

Novada Vēstu” 
numurs iznāks 

2022. gada 
janvārī.

Veic otro 
aptauju par 
kāpņu telpas 
atjaunošanai 
nepieciešamo 
aizdevumu
 SIA “Alūksnes nami”, 
pamatojoties uz mājas 
iedzīvotāju iniciatīvu, 
25. novembrī ir uzsākusi 
otro aptauju par Torņa 
ielas 15. ēkas 5. kāpņu 
telpas atjaunošanai 
nepieciešamo aizdevumu, 
lai veiktu remontdar-
bus kopīpašuma daļā un 
atjaunotu konstrukcijas 
un inženiertīklus līdz 
dzīvokļiem.

 Plānotie nosacījumi:
1. Aizdevuma summa 
193076,22 EUR;
2. Aizdevuma termiņš 15 gadi;
3. Maksājums saistību 
dzēšanai 0,40 EUR/mēnesī 
par 1m2;
4. Plānotā apsaimniekošanas 
maksa 2022. gadam 
0,60 EUR/mēnesī par 1m2.

 Aicinām dzīvokļu kopību līdz 
17.12.2021. rūpīgi iepazīties 
ar lēmumu un rakstveidā:
1. Nobalsot “par” vai “pret” 
lēmumā norādītajiem 
jautājumiem;
2. Aizpildīt informāciju par 
dzīvokļa īpašnieku.

 Balsojumi jānodod katrā 
kāpņu telpā izvietotajā 
pastkastē!
 Jautājumu vai neskaidrību 
gadījumā griezties SIA 
“Alūksnes nami”, zvanot pa 
tālruni 64321456 vai rakstot 
info@aluksnesnami.lv, kā 
arī pie Ņinas Razmislovas, 
tālrunis 28451455.



Apmeklētāju pieņemšana decembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki decembrī

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

deputātu.

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

pulksten 8.00 līdz 11.00.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars ADLERS
6. un 20. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga LANGRATE 
6. un 20. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
6. un 20. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOVŅIKOVS
6. un 20. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Ingus BERKULIS
6. un 20. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 10. decembrī plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00

Saziņai ar pašvaldības vadību lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot Alūksnes novada Valsts un pašvaldības 
vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai rakstīt uz 

e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv.

Deputāts Datums Laiks Vieta

Arturs DUKULIS Darbdienās
Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 

apkalpošanas centram

Aivars FOMINS Darbdienās Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Artūrs GRĪNBERGS 15.12.2021. 12.00-13.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Verners KALĒJS 17.12.2021. 13.00-16.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Maruta KAULIŅA 17.12.2021. 11.00-12.00 Tālrunis 29710918

Modris LAZDEKALNS 13.12.2021. 9.00-10.00 Tālrunis 29285514 vai 
e-pasts: modris@almohardwood.com

Ilze LĪVIŅA 06.12.2021. 8.00-10.00 Tālrunis 29275267 vai e-pasts ilivinja@inbox.lv 

Druvis MUCENIEKS Darbdienās 10.00-16.00 Tālrunis 25416176

Modris RAČIKS 20.12.2021. 14.00-16.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Laimonis SĪPOLS Darbdienās Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Jānis SKULTE 08.12.2021. Visu dienu Tālrunis 29276883
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Apstiprina žūrijas 
sastāvu bibliotēkas 
metu konkursam
 25. novembra Alūksnes 
novada domes sēdē deputāti 
apstiprināja metu konkursa 
bibliotēkas izveidei Ojāra 
Vācieša ielā 2A, Alūksnē, 
žūrijas komisijas sastāvu.

 Žūrijas komisijas priekšsēdētājs 
būs Dzintars Adlers, Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs. 
Komisijas sastāvā strādās: Māris 
Malahovskis – arhitekts, Juris 
Dambis – arhitekts, Nacionālā 
kultūras mantojuma pārvaldes 
vadītājs, Sandra Smildziņa – 
arhitekte, Alūksnes novada 
pašvaldības Būvvaldes vadītāja, 
Anda Lejasblusa – arhitekte, 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu koordinatore, Iveta 
Ozoliņa – Alūksnes pilsētas 
bibliotēkas direktore un Līga 
Langrate – Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāja vietniece 
attīstības un investīciju piesaistes 

jautājumos.
 Domes pieņemtais lēmums 
paredz pilnvarot pašvaldības 
izpilddirektoru aizstāt vai 
papildināt komisijas sastāvu, 
kopumā ne vairāk kā trīs 
gadījumos.
 Skaidrojot lēmumu, domes 
priekšsēdētājs Dz. Adlers 
uzsvēra, ka izveidot komisijas 
sastāvu nav bijis viegli:
 - Vairāk kā trešdaļai no 
komisijas sastāva ir jābūt 
arhitektiem. Vairāki arhitekti 
mums ir atteikuši, jo paši vēlas 
piedalīties konkursā. Patīkami, 
ka ir piekritis Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvaldes vadītājs. 
Komisija ir kompetenta un 
tā izstrādās metu konkursa 
nolikumu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Gatavos pieteikumus 
meliorācijas projektiem
 Alūksnes novada pašvaldība 
gatavos projektu pieteikumus 
pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas 
sistēmu pārbūvei.

 25. novembrī notikušajā 
domes sēdē pieņemts lēmums 
pēc tehniskās apsekošanas 
informācijas, pamatojoties uz 
gaidāmo projektu konkursu 
““Ieguldījumi materiālajos 
aktīvos” 2014.-2020. gada 
plānošanas perioda pārejas 
laikā 2021. un 2022. 
gadā”, veikt nepieciešamās 
darbības projektu pieteikumu 
gatavošanai pašvaldības nozīmes 

koplietošanas ūdensnotekām 
Annas, Mārkalnes un Kalncempju 
pagastos.

 Novada pagastu pārvaldes 
bija pieteikušas vairāk kā 
40 grāvjus. Tos apsekoja 
meliorācijas speciālists un no 
tiem septiņi atzīti par kritiskā 
stāvoklī esošiem. Pēc meliorācijas 
speciālista apsekojuma, trīs 
pagastos pārbūvējamie grāvji 
dod vislielāko ietekmi uz plašāku 
teritoriju, līdz ar to tiem arī ir 
potenciāli lielāka iespēja saņemt 
90% atbalstu Eiropas Savienības 
finansējuma piesaistei.

Rīko izsoli
 Alūksnes novada pašvaldības 
Zeltiņu pagasta pārvalde
14. decembrī organizē 
kustamās mantas izsoli:
 “Opel Zafira”, reģistrācijas 
Nr. HA1746, sēdvietas 7, 
tehniskā apskate derīga 
līdz 20.05.2022., izsoles 
sākumcena 1383,00 EUR;
 “Ford Transit”, reģistrācijas 
Nr.GU5420, sēdvietas 
17 (16+1), tehniskā apskate 
derīga līdz 12.01.2022., izsoles 
sākumcena 2701,00 EUR.
 Izsoles noteikumi Alūksnes 
novada pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv. 

Pielāgo autobusu 
kustību pasažieru 
vajadzībām
 Atsaucoties pasažieru 
ierosinājumiem un pielāgojot 
reģionālo autobusu kustības 
sarakstu skolēnu vajadzībām, 
no 15. novembra maršruta 
Nr.5188 Alūksne-Jaunzemi-
Alūksne autobuss, kas no 
Alūksnes autoostas pirmdienās, 
trešdienās un ceturtdienās 
izbrauc plkst.17.20, kursē līdz 
pieturai Zeltiņi. Tāpat maršrutā 
Nr.6447 Alūksne-Beja-Mālupe-
Alūksne, Nr.6690 Alūksne-
Liepna-Bērziņi-Alūksne, 
Nr.6696 Alūksne-Jaunanna-
Alūksne un Nr.6702 Alūksne-
Liepna iekļauta pietura Naglas.

Diennakts bērnudārza pakalpojums 
no nākamā gada - “Mazputniņā”
 Alūksnes novada domes 
25. novembra sēdē deputāti 
apstiprināja Alsviķu 
pirmsskolas izglītības 
iestādes “Saulīte” jauno 
nolikumu, kas būs spēkā 
no 2022. gada 1. janvāra. 
Būtiskākās izmaiņas 
iestādes darbā saistītas ar 
to, ka no nākamā gada tā 
vairs nesniegs diennakts 
bērnudārza pakalpojumu.

  Izvērtējot mazo 
pieprasījumu pēc šī 
pakalpojuma bērnudārzā 
“Saulīte” un samērojot 
to ar resursiem, kas 
nepieciešami tā nodrošināšanai, 
nolemts šobrīd no šī 
pakalpojuma sniegšanas 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Saulīte” atteikties. Līdz ar to no 
1. janvāra diennakts bērnudārza 
pakalpojumu Alūksnes 

novadā nodrošinās tikai 
Malienas pirmsskolas izglītības 
iestāde “Mazputniņš”.
 - Pastāvīgi regulāri šo 
pakalpojumu “Saulītē” izmantoja 
tikai trīs bērni. Ja ir tik mazs 
pieprasījums, nav ekonomiski 
nodrošināt iestādes darbību visu 
diennakti. Nav arī pārliecības, 
ka turpmāk pieprasījums pēc 
šāda pakalpojuma varētu 
pieaugt. Turklāt, arī no bērna 

viedokļa ir labāk, ja bērns 
vakarā ir mājās pie ģimenes, – 
uzsver iestādes vadītāja 
Viola Lāce un informē, 
ka ir sazinājusies ar ģimenēm, 
kas izmantoja diennakts 
bērnudārza pakalpojumu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Nosaka maksu Sociālo lietu pārvaldes 
sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem
 25. novembrī Alūksnes 
novada domes sēdē 
noteikta jauna maksa 
Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvaldes sociālajiem 
pakalpojumiem, kas būs 
spēkā no 1. decembra.

 Dienas aprūpes centrs 
“Saules stars” sniegtajam 
sociālajam pakalpojumam 
noteikta maksa 10,00 EUR 

dienā jeb 1,25 EUR 
stundā.
 Sociālajam pakalpojumam 
Dienas aprūpes centrs “Saules 
zaķi” noteikta maksa 10,30  EUR 
dienā.
 Sociālajam pakalpojumam 
“Specializētās darbnīcas” 
noteiktā maksa no 1. decembra 
ir 12,52 EUR dienā.
 Visu pakalpojumu maksa 
aprēķināta, ņemot vērā Maksas 

pakalpojumu izcenojumu 
noteikšanas metodiku un 
izcenojumu apstiprināšanas 
kārtību.

 Klientiem, kuriem kāds no 
minētajiem pakalpojumiem 
piešķirts ārpus Eiropas Sociālā 
fonda projekta “Vidzeme 
iekļauj”, pakalpojuma maksa 
tiek piemērota, ievērojot 
Ministru kabineta 2003. gada 

27. maija noteikumus 
Nr. 275 “Sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu samaksas kārtība 
un kārtība, kādā pakalpojumu 
izmaksas tiek segtas no 
pašvaldības budžeta”.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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 Alūksnes novada pašvaldībai 
piešķirta valsts budžeta 
dotācija valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas 
centra izveidei Pededzes 
pagastā.

 Klientu apkalpošanas 
centrs atradīsies Pededzes 
pagasta bibliotēkas telpās 
“Krustcelēs”, Pededzē, Pededzes 
pagastā, Alūksnes novadā. 
Par piešķirtajiem līdzekļiem 
plānots iekārtot klienta darba 
vietu un aprīkot to ar datoru 
un dokumentu kameru, kā arī 
iegādāties datoru darbiniekam, 
kurš veiks klientu apkalpošanu.
 Valsts piešķirtais finansējums 

centra izveidei ir 2 310 EUR, 
pašvaldības līdzfinansējums – 
990 EUR.
 Klientu apkalpošanas centra 
atvēršana plānota 2022. gada 
martā.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Piešķirts finansējums 
valsts un pašvaldības 
vienotā klientu centra 
izveidei Pededzes 
pagastā

Ģimnāzijas ēkā atsākas būvdarbi
 Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas jaunāko klašu 
korpusā atsākušies būvdarbi.

 Ar SIA “RERE MEISTARI” 
noslēgtais līgums par 
būvniecības pabeigšanu Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
7.-9. klašu ēkā paredz, ka 
būvdarbu termiņš ir 
2022. gada 19. oktobris. 
Būvniecības pabeigšana 
ietver līdz šim ēkā veikto 
būvdarbu izpēti, novērtēšanu 
un būvprojekta izmaiņu 
vai precizējumu izstrādi, 
būvdarbu pabeigšanu un to 
autoruzraudzību.

 Objektā uzsākti primāri veicamie 
darbi, kurus ietekmē laikapstākļi 
– āra kāpņu veidņošana un 
stiegrošana, tiek atjaunots 
iekšpagalmā esošās terases 
pārsegums, uz jumta nosegtas 
atvērumu vietas, kas saistītas ar 
ventilācijas izbūvi. Izvākta jau 
liela daļa būvgružu, kas bija 
atstāti pēctecībā no iepriekšējā 
uzņēmēja. Iekštelpās atjaunota 

apkure, bet šobrīd gan vēl 
ne visā ēkā. Paralēli apkures 
sistēmas atlikušie izbūves darbi 
turpinās atbilstoši projektam.

 10. novembrī Alūksnes novada 
pašvaldībā notika pirmā 
būvsapulce, kurā piedalījās 
pašvaldības, Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas, 
būvfirmas SIA “RERE MEISTARI”, 
autoruzrauga SIA “REM PRO”, 
būvuzrauga SIA “Būvuzraugi LV” 
pārstāvji.

 - Beidzot varam atsākt 
būvdarbus ģimnāzijā. Ceru, ka 
to izdosies paveikt godam un 
noteiktajā laikā. Pašvaldībai ir 
ļoti svarīgi, lai darbi ritētu raiti, 
jo gan pašvaldība, gan skolas 
kolektīvs esam ieinteresēti, lai 
nākamo mācību gadu izdotos 
sākt jau izremontētās telpās, 
tomēr apsolīt to šobrīd vēl 

nevar. Tas būs visu iesaistīto 
pušu kopīgs darbs un darīsim 
visu, lai mūsu bērni pēc iespējas 
ātrāk varētu atgriezties skolas 
telpās. Turklāt tas ir saistīts arī 
ar gaidāmo novada izglītības 
iestāžu tīkla plānojumu, - 
būvsapulcē uzsvēra Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs 
Dzintars Adlers.

 Ēkas pārbūve notiek Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
atbalstītā projekta “Alūksnes 
novada vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vides uzlabošana” 
ietvaros. Projektu vada 
pašvaldības projektu vadītāja 
Una Tetere-Teterovska.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novadam atbalstīts apjomīgs 
projekts uzņēmējdarbības veicināšanai
 Alūksnes novadam
atbalstīts apjomīgs 
projekts “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes 
novadā”, kas ļaus 
veicināt uzņēmējdarbības 
attīstību novadā ar 
Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda 
finansējumu.

 Šī projekta mērķis ir izveidot 
komercdarbībai piemērotu 
infrastruktūru novadā, radot 
jaunas darbavietas, piesaistot 
nefinanšu investīcijas, 
revitalizējot degradētu teritoriju 
un nodrošinot videi draudzīgu un 
ilgtspējīgu teritorijas izaugsmi. 
Tā kopējais finansējums ir 
6 800 000 EUR, tajā skaitā 
5 000 000 EUR būs ERAF 
finansējums.

 Projektā plānotie ieguldījumi 
infrastruktūrā dos iespēju 
paplašināt uzņēmējdarbību 
visā novadā strādājošiem 
komersantiem. Savu ieguldījumu 
apņēmušies veikt arī uzņēmēji, 
radot kopā vismaz 111 jaunas 
darbavietas un ieguldot 
uzņēmējdarbības paplašināšanā 
vismaz 10 749 597 EUR. Projekts 
ļaus atjaunot degradētu teritoriju 
5,698 ha platībā.

 Alūksnes novada ekonomiskās 
aktivitātes sekmēšanai ir 
nepieciešams izveidot jaunu un 
sakārtot esošo komercdarbībai 
piemērotu infrastruktūru ar 
inženierkomunikācijām un 
ceļu tīklu, lai novads būtu 
pievilcīgs mazās un vidējās 
uzņēmējdarbības attīstībai un 
konkurētspējas nodrošināšanai.

 Alūksnes novadā 
uzņēmējdarbības attīstībai un 

paplašināšanai lielākais 
šķērslis ir piemērotu ražošanas 
ēku un telpu ar atbilstošu 
infrastruktūru trūkums. 
Esošajiem uzņēmējiem un 
ražotnēm novada teritorijā 
ir apgrūtināta piekļuve, 
pašvaldības autoceļu tīkla 
stāvoklis ir kritisks. Finansējuma 
trūkuma dēļ vairākus gadus to 
nav bijis iespējams uzlabot, kas 
būtiski ietekmē uzņēmējdarbības 
attīstības potenciālu. Veicot 
ieguldījumus ceļu tīkla 
attīstībā, tiks sekmēta teritoriju 
revitalizācija.

Projektā plānotās darbības:

1. Ražošanas ēkas "Biznesa 
stacija" izbūve. 
 Pirms ēkas būvniecības 
pašvaldības īpašumā esošā 
revitalizējamā teritorijā 
Tālavas ielā nojauks četras vidi 
degradējošas ēkas. Ražošanas 
ēkas kopējā telpu platība 
būs 663 m2, tajā paredzēts 
izveidot dažādu nozaru 
uzņēmējdarbības uzsākšanai 
un paplašināšanai piemērotas 
telpas, kas būs nodrošinātas 
ar centrālās ūdensapgādes, 
kanalizācijas, siltumapgādes 
inženierkomunikāciju 
pieslēgumiem un atbilstošas 
jaudas elektroenerģijas 
pieslēgumu. Ražošanas 
ēkā plānotas sešas nomas 
telpas ar atsevišķu ieejas 
zonu, produkcijas īslaicīgai 
uzglabāšanai āra nojume. 
Ap ēku paredzēts teritorijas 
labiekārtojums ar koku un 
dekoratīvo krūmu 
stādījumiem, velosipēdu 
novietnēm, LED apgaismojuma 
laternām, priekšlaukumu 
ar auto stāvvietām 
un tehnoloģisko 
pagalmu.  

 Ražošanas ēku plānots nodot 
nomā komersantiem, kas tiks 
izvēlēti nomas tiesību izsoles 
konkursa kārtībā.
2. Tālavas un Gulbenes ielu 
posmu pārbūve.
 Paredzēts veikt uzņēmējdarbībai 
stratēģiski svarīgu un nozīmīgu 
Tālavas un Gulbenes ielu 
posmu pārbūvi - uzlabojot 
ielas nestspēju, ierīkojot 
lietus ūdens kanalizācijas 
sistēmu, nomainot nātrija ielu 
apgaismojumu pret enerģiju 
taupošiem risinājumiem 
ar videi draudzīgu LED 
apgaismojumu, pārbūvējot 
ietves un veicot piegulošās 
teritorijas labiekārtošanu, 
ierīkojot koku noēnojuma zonas. 
Īstenojot projektu, būs veikta 
Tālavas un Gulbenes ielu 
posma pārbūve 0,82 km 
garumā un ierīkoti 
ūdenssaimniecības inženiertīkli 
- ūdensvads 1,53 km un 
kanalizācija 1,61 km. 

3. Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras uzlabošana 
Pilssalas ielā 4, Alūksnē.
 Paredzēts veikt 
ūdenssaimniecības 
infrastruktūras uzlabošanu 
Pilssalas ielā 4 ar iespēju 
teritorijā esošajam un 
potenciālajiem komersantiem 
pieslēgties centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai. 
Izbūvējamais ūdenssaimniecības 
infrastruktūras tīkls ir 
176 m garumā, tas ir ar 
komercdarbību saistītās 
teritorijas funkcionālais 
savienojums. Papildus 
paredzēts izbūvēt gājēju/
velosipēdistu trotuāru 
Pilssalas ielai, kā arī labiekārtot 
piegulošo teritoriju, izveidojot 
atpūtas zonu ar dzīvžogu un 
apstādījumiem.

4. Ražošanas ēku izbūve 
komersantiem Alūksnes novada 
teritorijā.
 Balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām un pieprasījumu, 
novada teritorijā dažādu nozaru 
uzņēmējdarbības attīstībai 
stratēģiski svarīgās teritorijās 
plānots izbūvēt sešas ražošanas 
ēkas, katru 750 m2 platībā.
 Tām paredzēta paaugstinātas 
nestspējas betonēta grīda, 
paceļamie vārti, nojume 
saražotās produkcijas 
uzglabāšanai, pie ēkas - betonēts 
laukums. Veicot piegulošās 
teritorijas labiekārtojumu, 
paredzēts izbūvēt pievadceļu līdz 
ražošanas ēkai, un iestādīt kokus 
- noēnojuma zonas. 
 Ražošanas ēkas paredzēts nodot 
nomā komersantiem, kas tiks 
izvēlēti nomas tiesību izsoles 
konkursa kārtībā. 

5. Uzņēmējdarbības attīstībai 
nozīmīgas ceļu infrastruktūras 
pārbūve novada teritorijā.
 Paredzēts veikt septiņu 
stratēģiski svarīgu un 
uzņēmējdarbības attīstībai 
nozīmīgu pašvaldības autoceļu 

posmu atjaunošanu 8,11 km 
garumā, uzlabojot to nestspēju, 
izbūvējot cieto segumu, atbilstoši 
ceļu specifikai un izvietojumam 
ierīkojot atklāto lietus 
ūdens aizvadīšanas sistēmu, 
veicot piegulošās teritorijas 
labiekārtošanu, atsevišķās 
vietās atjaunojot un ierīkojot 
apstādījumus - koku noēnojuma 
zonas un  zaļos koridorus, lai 
nodrošinātu videi draudzīgus 
un vides ilgtspējas veicinošus 
risinājumus.

 Projekts atbalstīts darbības 
programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 13.1.3. specifiskā 
atbalsta mērķa "Atveseļošanas 
pasākumi vides un reģionālās 
attīstības jomā" 13.1.3.3. 
pasākuma "Teritoriju revitalizācija 
uzņēmējdarbības veicināšanai 
pašvaldībās" ceturtās projektu 
iesniegumu atlases kārtas 
"Ieguldījumi degradēto teritoriju 
revitalizācijā ekonomiskās 
aktivitātes veicināšanai 
pašvaldībās" ietvaros.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Veic grozījumus 
pašvaldības nolikumā
 Alūksnes novada domes 
25. novembra sēdē deputāti 
apstiprināja saistošos 
noteikumus Nr. 30/2021 
“Grozījumi Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2013. 
gada 25. jūlija saistošajos 
noteikumos 
Nr. 18/2013 “Alūksnes 
novada pašvaldības 
nolikums””. Ar saistošajiem 
noteikumiem un to 
paskaidrojuma rakstu 
aicinām iepazīties informatīvā 
izdevuma 10. lappusē.

 Ar grozījumiem pašvaldības 
nolikumā:
• pašvaldības iestāde 
“Administrācija” pārdēvēta par 
“Centrālo administrāciju”;
• noteikta divu teritoriālo 
vienību – Veclaicenes pagasta 
un Ziemera pagasta apvienība, 
un izveidota apvienības pārvalde 
“Veclaicenes un Ziemera pagastu 
apvienības pārvalde”;

• precizēta domes priekšsēdētāja 
un domes priekšsēdētāja 
vietnieku kompetence 
dot darba uzdevumus 
pašvaldības amatpersonām un 
administrācijas darbiniekiem;
• saskaņots Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes struktūras 
dalījuma uzskaitījums ar iepriekš 
veiktajām izmaiņām tajā.

  25. novembra sēdē deputāti 
apstiprināja arī Alūksnes 
novada pašvaldības iestādes 
“Centrālā administrācija” (līdz 
šim – “Administrācija”) nolikumu. 
Alūksnes novada pašvaldības 
iestāde “Centrālā administrācija” 
ir Alūksnes novada pašvaldības 
domes pastarpinātās pārvaldes 
iestāde, kas nodrošina 
domes darba organizatorisko 
un tehnisko apkalpošanu, 
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī 
pašvaldības sniegto pakalpojumu 
pieejamību.

Pārvaldības veidošana ir domes 
kompetences jautājums
 Novembrī Alūksnes 
novada pašvaldības 
vadība turpināja tikšanās 
vizītes novada pagastos ar 
iedzīvotāju pārstāvjiem, 
pašvaldības darbiniekiem un 
uzņēmējiem. 

 Mūsuprāt, tikai tā iespējams 
labāk sajust konkrētās vietas 
noskaņojumu un vēlmes, 
uzklausot ieteikumus un 
sabiedrības, kas vēlas iesaistīties 
savas vietas attīstībā, vietējās 
iniciatīvas.
 Izbraukuma tikšanās reizēs un 
arī ikdienas darba sanāksmēs 
aktīvi diskutējām par to, kādai 
turpmāk būt novada pārvaldei, 
kāds būs labākais pagastu 
pārvaldes modelis, kāda būs 
izglītības iestāžu struktūra 
novadā. 
Tās ir saturīgas sarunas, kurās 
viena no lietām, kas rūp pagastu 
iedzīvotājus - precīzi noteikta 
kārtība, kur un kā var saņemt 
pašvaldības pakalpojumus. 
Otrs biežāk uzdotais jautājums 
ir par ceļu infrastruktūru un 
pašvaldības ceļu uzturēšanu un 
atjaunošanu.
 Pašvaldības pārvaldes struktūras 
veidošana ir pašvaldības domes 
ekskluzīvās kompetences 
jautājums, ņemot vērā, ka 
katrā pašvaldībā ir atšķirīga 
sociālekonomiskā un ģeogrāfiskā 
situācija, ko vislabāk pārzina pati 
pašvaldība.
 Katrā pagastā ir savas iestrādes, 
ierasti risinājumi, veiksmīgi 
piemēri, tomēr jāņem vērā 
reālais fakts, ka novadā ir 
deklarēti aptuveni 15 tūkstoši 
iedzīvotāji, no kuriem apmēram 
puse - ~7000,  dzīvo  15 

pagastos un kuros visos ir 
organizētas pagastu pārvaldes ar 
attiecīgām izmaksām. 
 Tāpēc ir svarīgi nesasteigt, rūpīgi 
izvērtēt pieredzi un nonākt pie 
optimālākā pārvaldes modeļa. 
Šie visi ir ļoti daudzpusīgi un 
ietilpīgi jautājumi. Visu par 
un pret izvērtēšana, atšķirīgu 
interešu, pieredzes un vajadzību 
saskaņošana prasa laiku.
 Likums pieļauj teritoriālā 
iedalījuma vienību apvienības 
izveidi tikai ar nosacījumu, ka 
katrā apvienību veidojošajā 
teritoriālā iedalījuma vienībā 
tiek nodrošināti līdz šim 
pagasta pārvaldē pieejamie 
pakalpojumi, saglabājot 
katra pagasta identitāti, tas ir, 
pagasta nosaukumu, robežas un 
patstāvību neatkarīgi no pagasta 
pārvaldes juridiskās formas
 Veclaicenes pagasta vadītājai 
pārtraucot darba attiecības ar 
pašvaldību, ir pieņemts 
lēmums izveidot pirmo 
pagastu apvienību novadā -  
Veclaicenes-Ziemera pagastu 
apvienību, kas pildīs divas 
galvenās funkcijas - nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanu 
un iedzīvotāju apkalpošanu. 
Uzsveram, ka apvienības izveide 
nozīmē pagasta pārvalžu kā 
pašvaldības iestāžu, nevis 
pagastu apvienošanu. Pagasts 
mūsu valstī ir teritoriāli 
administratīvā iedalījuma 
vienība. Jautājums ir par pagasta 
apsaimniekošanu, pārvaldīšanu 
un darba organizēšanas formu.
 Bez šaubām, ir labi, ka katrā 
pagastā ir savs pārvaldnieks - 
pagasta saimnieks un iedzīvotāju 
uzticamības persona. Neviens cits 
tik labi nezinās katru konkrētā 

pagasta stūrīti, bedrīti uz ceļa, 
nokaltuša koka zaru vai izdegušu 
lampiņu, tāpat arī pagasta 
iedzīvotāju dzīvi, priekus, raizes, 
problēmas. Šādam cilvēkam 
tādam būtu jābūt, tomēr, 
domājot par cilvēku darba un 
finanšu resursu ekonomisku 
un racionālu izmantošanu, ir 
jautājums, vai ir saprātīgi uzturēt 
pagasta pārvaldi, kur kopējais 
iedzīvotāju skaits nepārsniedz 
300 cilvēkus un vienīgā iestāde, 
kas jāapkalpo, ir pati pagasta 
pārvalde. 
 Jaunveidotās Veclaicenes un 
Ziemera pagastu apvienības 
pārvaldes darbu reglamentē 
nolikums, kas tika apstiprināts 
pašvaldības domes sēdē 
2021. gada 25. novembrī 
un stāsies spēkā 2022. gada 
1. janvārī. Tajā ir noteiktas 
apvienības funkcijas, uzdevumi 
un tiesības atbilstoši to 
kompetencei, kā arī struktūra un 
darba organizācija, finansēšanas 
avoti un kārtība.
 Nekustamo īpašumu 
pārvaldība un saimniecisko 
jautājumu risināšana 
apvienības teritorijā būs viens 
no tās pamatuzdevumiem, otrs 
uzdevums tiešā sadarbībā ar 
Valsts un pašvaldības vienotajiem 
klientu apkalpošanas centriem 
un bibliotēkām – klientu 
apkalpošana, tādējādi tuvinot 
pakalpojumu pieejamību ikviena 
novada iedzīvotāja dzīvesvietai.

Līga Langrate,
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietniece 

attīstības un investīciju piesaistes 
jautājumos

Izmaiņas pagastu pārvaldības sistēmā 
nemainīs pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem
 Alūksnes novada dome 
25. novembra sēdē pieņēma 
lēmumu ar 2022. gada 
1. janvāri reorganizēt 
divas pašvaldības iestādes 
– Veclaicenes pagasta 
pārvaldi un Ziemera pagasta 
pārvaldi, tās apvienojot 
vienā pašvaldības iestādē 
- “Veclaicenes un Ziemera 
pagastu apvienības 
pārvaldē”. Domes sēdē 
tika apstiprināts arī jaunās 
pašvaldības iestādes 
nolikums, kas būs spēkā no 
2022. gada 1. janvāra.

 25. novembra domes sēdē 
pieņemts lēmums pārcelšanas 
kārtībā ar 2022. gada 1. janvāri 
iecelt Ivetu Vārtukapteini par 
vadītāju Veclaicenes un Ziemera 
pagastu apvienības pārvaldē, 
šī gada 31. decembrī atbrīvojot 
viņu no Ziemera pagasta 
pārvaldes vadītājas amata. 
Pašlaik, kopš no Veclaicenes 
pagasta pārvaldes vadītāja 
amatu atstāja tās iepriekšējā 
vadītāja, I. Vārtukapteine ir arī 
Veclaicenes pagasta pārvaldes 
vadītāja pienākumu izpildītāja. 
Iepriekš viņa ir bijusi vadītāja 
trim pagastu pārvaldēm – 
Jaunlaicenes, Veclaicenes un 
Ziemera.
 Balsošana par pagastu 

apvienības vadītāja iecelšanu 
amatā notika ar balsošanas 
zīmēm. Domes sēdē piedalījās 
14 deputāti, 9 no tiem (Jānis 
Skulte, Druvis Tomsons, Artūrs 
Grīnbergs, Līga Langrate, 
Jānis Sadovņikovs, Ilze Līviņa, 
Maruta Kauliņa, Modris Račiks 
un Dzintars Adlers) balsoja 
par I. Vārtukapteines iecelšanu 
amatā, pieci deputāti  (Laimonis 
Sīpols, Aivars Fomins, Arturs 
Dukulis, Druvis Mucenieks un 
Modris Lazdekalns) balsošanas 
zīmē nebija izdarījuši nekādas 
atzīmes.
  Jāuzsver, ka abos pagastos 
arī pēc 1. janvāra, kad sāks 
darboties pagastu apvienības 
pārvalde, iedzīvotāji pašvaldības 
pakalpojumus varēs saņemt 
līdzvērtīgi kā šobrīd, un šis 
lēmums nekā neietekmēs 
pagastu robežas vai to identitāti.
  Pagastu apvienības pārvaldes 
nolikumā, kas apstiprināts 
domes sēdē, noteikts, ka 
pārvalde pakalpojumu sniegšanu 
nodrošina gan pašreizējās 
Veclaicenes pagasta pārvaldes 
ēkā “Vaiņagos”, Kornetos, 
Veclaicenes pagastā, gan arī 
pašreizējās Ziemera pagasta 
pārvaldes ēkā “Pagastmājā”, 
Māriņkalnā, Ziemera pagastā. 
Pagastu apvienības pārvaldes 
sastāvā arī turpmāk būs 

Māriņkalna bibliotēka, 
Veclaicenes bibliotēka, 
Māriņkalna tautas nams, 
Veclaicenes tautas nams.
  - Pašvaldība vēlas pārstrukturēt 
iestāžu darbu nākotnē, lai rastos 
līdzekļu ekonomija, ko varētu 
novirzīt pašvaldības pakalpojumu 
nodrošināšanai, to kvalitātes 
uzlabošanai un teritoriju 
attīstībai, lai būtu pēc iespējas 
lielāks ieguvums iedzīvotājiem, 
- domes sēdē uzsvēra domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers.
  Priekšsēdētāja vietniece Līga 
Langrate sacīja, ka šobrīd darbā 
būs iespējams pārbaudīt, kā 
strādā šāds pagastu pārvaldības 
modelis.
 - Apvienotas tiek pagastu 
pārvalžu administratīvās 
funkcijas, ne pagasti. Ar ko tas 
atšķiras no iepriekšējā modeļa, 
kad viens pārvaldes vadītājs 
vadīja divas vai trīs pārvaldes?  
Iepriekš pārvaldes vadītājs 
vadīja trīs pārvaldes, tātad trīs 
atsevišķas iestādes - katru ar 
savu lietvedību, savu atsevišķu 
budžetu. Tagad divu pagastu 
apvienības pārvalde būs viena 
iestāde, - domes sēdē apvienības 
pārvaldes izveidi skaidroja 
domes priekšsēdētāja vietniece 
Līga Langrate.
  Jautājums par pagastu 
apvienības pārvaldes izveidošanu 

tika skatīts novembra 
Tautsaimniecības komitejas 
sēdē. Pašvaldības izpilddirektora 
pienākumu izpildītājs Ingus 
Berkulis skaidroja, ka neatkarīgi 
no tā, kas pārvalda teritoriju 
– pagasta pārvalde vai 
pagastu apvienības pārvalde 
– pakalpojumi iedzīvotājiem 
ir primāri jānodrošina. Viņš 
norādīja, ka  pagastu apvienības 
pārvaldes teritorijā pašvaldības 
sniegto pakalpojumu pieejamība 
katrā pagastā nemaz nedrīkst 
samazināties.
  - Ziemera un Veclaicenes 
gadījumā pusgada laikā ceram 
gūt vērtējumu, kā veidosies 
apvienības pārvaldes darbība, 
un izdarīt secinājumus, kā 
veidot jaunu pārvaldības 
modeli visā novadā. Valsts 
kopumā virzās uz to, ka nākotnē 
bibliotēkas veidosies kā klientu 
apkalpošanas punkti, kur 
iedzīvotājiem vērsties saņemt 
informāciju, kārtot jautājumus. 
Arī mūsu pašvaldība ir saņēmusi 
valsts atbalstu projektam 
un Pededzes bibliotēka no 
nākamā gada 1. marta sāks 
darbu kā klientu apkalpošanas 
centrs. Novada pagastos ir 
sadrumstalots un atšķirīgs 
iedzīvotāju skaits - mazākajā 
pagastā deklarēti 182 iedzīvotāji, 
ir vairāki pagasti ar 300 - 

400 deklarētiem iedzīvotājiem, 
daži pagasti ar vairāk kā 
500 iedzīvotājiem un divi pagasti 
ar iedzīvotāju skaitu virs 1000. 
Līdz ar to mazākajām pagastu 
pārvaldēm pēc budžeta sadales 
principa, kur tiek ņemts vērā 
attiecīgā pagasta iedzīvotāju 
skaits, ir grūtības saplānot 
budžetu pat ikdienas uzturēšanas 
izdevumiem, nerunājot par 
teritorijas attīstību. Pašvaldības 
budžetam jābūt vairāk vērstam 
uz attīstību un pakalpojumu 
nodrošināšanu iedzīvotājiem. 
Tādēļ nākotnē būtu nepieciešams 
veidot spēcīgākas pagastu 
pārvalžu apvienības, kur 
iedzīvotāju skaits būtu 1000 un 
vairāk. Šādai apvienībai veidotos 
kopīgs budžets ar lielākām 
iespējām to novirzīt 
mērķtiecīgākai attīstībai. 
Vienlaikus pagastu 
pārvalžu kā iestāžu skaita 
samazināšana ļautu sarukt 
dokumentu daudzumam, 
līdz ar to arī varētu būt 
cilvēkresursu samazinājums 
centrālajā administrācijā, - 
pamatoja I. Berkulis.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

 26. novembrī Alūksnē pie 
Jaunalūksnes (Helēnas) 
pils atklāta atceres zīme 
mežsargiem – nacionālās 
pretošanās kustības 
dalībnieku atbalstītājiem. 

 Latvijas meži pēckara gados 
deva mājas simtiem nacionālās 
pretošanās kustības dalībnieku. 
Nacionālo partizānu cīņu laikā 
no 1944. gada līdz 1953. 
gadam mežsargi nokļuva čekas 
pastiprinātas uzmanības lokā, 
viņu mājas un to apkārtni 
uzmanīja īpaši. Mežsargi 
savu apgaitu laikā slepenos 

iemītniekus reizēm nekad 
nesatika, bet redzēja viņu 
atstātās pēdas. Par neziņošanu, 
par atbalsta sniegšanu 
cīnītājiem, sekoja represijas – 
aresti, izsūtīšanas, kas skāra arī 
mežsargu ģimenes. Pateicoties 
mežsargiem, tagad ir atrastas, 
saglabātas nacionālo partizānu 
mītņu un cīņu vietas Alūksnes 
novada pagastos: Mālupē, 
Ziemerī, Alsviķos, Pededzē, 
Ilzenē, Liepnā, Veclaicenē.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Atklāj piemiņas zīmi
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Pilnveidota tūrisma informācijas 
pieejamība novadā
 Informācija ir svarīgs 
jebkuras sistēmas un nozares 
elements. Neiztrūkstoši arī 
informācijas loma tūrismā 
ir nozīmīga ikvienam. Tāpēc 
šajā gadā Alūksnes tūrisma 
informācijas centrs kopā 
ar sadarbības partneriem 
realizējis vairākus projektus 
un pasākumus informācijas 
pieejamības pilnveidošanai. 
Jau ziņots, ka pie tūrisma 
centra Pils ielā 25A 
projekta “630 verstis pilnas 
sajūtām” ietvaros uzstādīts 
pašapkalpošanās tūrisma 
informācijas stends, kas 
ikvienam interesentam 
ļauj saņemt nepieciešamo 
informāciju sev ērtā laikā.

 Sabiedrībā, kas arvien vairāk 
urbanizējas, savu brīvo laiku 
biežāk izvēlas pavadīt lauku 
apvidos un vietu apmeklējuma 
laikā sliecas informāciju meklēt 
dažādos veidos uz vietas. Lai 
nodrošinātu šo pieprasījumu 
sadarbības projekta «Bānīša 
zemes labumi – 33 km garumā 
un platumā» ietvaros novadā 
pie nozīmīgiem objektiem 
izvietoti 20 katedras tipa 
tūrisma informācijas stendi. 
Tagad paplašinātā informācija 
atrodama pie skolas un tautas 
nama Brencos un Annā, Mālupes 
un Ērmaņu muižām, Jaunannas 
medību pils un ūdensdzirnavām, 
trim baznīcām Liepnā, Gulbju 
krustakmens jeb Tabakdozes, 
četri stendi uzstādīti pie 
nozīmīgajiem objektiem Zeltiņu 
raķešu bāzē. Savukārt stendu 
pie Liepnas tautas nama pilnīgai 
informācijas pieejamībai Liepnas 
pagasta centrā uzstādījusi 
Liepnas pagasta pārvalde. 

Stendiem izraudzīts vienots 
dizains ar objektu informācijas 
stendiem pilsētā, tādejādi 
saglabājot un izceļot vienotu 
galamērķa tēlu. Informācija, kas 
izvietota uz stendiem, ikvienam 
novada iedzīvotājam un mūsu 
viesiem ļaus labāk iepazīt 
objektu un izzināt to vēsturi. 
Katrā stendā ietverts objekta 
vēsturiskais attēls un apraksts 
četrās valodās: latviešu, angļu, 
krievu un igauņu. 
 Pieaugot sabiedrības interesei 
par dabas tūrismu un azartam 
atrast mazāk zināmas un ne tik 
populāras, bet katram reģionam 
nozīmīgas vietas, tūrisma centrs 
sadarbībā ar pagastu pārvaldēm 
šajā gadā akcentē novadā 
esošos Ziemeļvidzemes ainavai 
raksturīgos laukakmeņus, 
kuri ir neparasti lieli un 
nostāstiem apvīti. Pie septiņiem 
šādiem akmeņiem uzstādītas 
informācijas par akmens 
nosaukumu un izmēriem trīs 
valodās. Šo objektu karte un 
informācija atrodama 
www.visitaluksne.lv.
 Nenoliedzami viens no 
vilinošākajiem mūsu novada 
apmeklējuma iemesliem ir 

Bānītis, ar kuru viesi gan labprāt 
izbrauc, gan vēro to no malas. 
Īpaša vieta Bānīša vērošanai 
izveidota Pullānkalnā, kur 
atrodas gan viens no 
20 projekta «Bānīša zemes 
labumi – 33 km garumā un 
platumā» laikā uzstādītājiem 
stendiem, gan Alsviķu pagasta 
pārvaldes novietotais soliņš ar 
informāciju par laikiem, kuros 
šeit Bānītis vērojams.
 Pilnveidojot velo braucēju 
ērtībām esošo informācijas 
infrastruktūru, šajā vasarā ar ceļa 
zīmēm nomarķēts velo maršruts 
Nr.154 un Nr.155 aizsargājamo 
ainavu apvidū “Veclaicene” un 
līdz gada beigām būs marķēti 
vēl seši velo maršruti, kas ved pa 
skaistākajām vietām ap Bānīša 
sliedēm, iekļaujot tajos arī vienu 
vai vairākus Bānīša pieturas 
punktus. Tāpat līdz gada beigām 
tiks saturiski no jauna četrās 
valodās izgatavots informācijas 
stends pie iebraukšanas padomju 
armijas raķešu bāzē Zeltiņos.

Dace Bumbiere-Augule,
Alūksnes Tūrisma informācijas 

centra vadītājas vietniece

Svētkos rotā 
Mārkalnes pagastu

 Novembris Latvijai ir īpašs 
mēnesis, jo tajā atzīmējam 
valstij nozīmīgus notikumus 
- Lāčplēša dienu un Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
gadadienu. Novembris arī 
Mārkalnē aizritējis svētku 
noskaņās. 

 Pie laternām karodziņi, 
bibliotēkas logos citāti par 
latviešiem, sveču un lāpu 
gaismas un latvju spēka zīmes 
pagasta centrā. Lielformāta 
koka zīmes veidoja vietējais 
amatnieks Arnis Korulis, lai 
mārkalnieši smeltos seno zīmju 
spēku. Kopā ar pagasta pārvaldi 
rūpīgi izvēlējāmies trīs zīmes, kas 
dotu iedzīvotājiem aizsardzību 
šajā rudens laikā. Galvenais 
bija Jumis, ko latvieši visvairāk 
izmantojuši  kā auglības un 
pārticības simbolu. Jumis nes 
saticību mājās. Visspēcīgākā 
zīme ir Dzīvības zīme, kas 
aizsargā no negatīvā. Akas 
(Ozola) zīme sargā visu dzimtu, 
ģimeni. No šīs zīmes var gūt 
Augstāko spēku aizsardzību. 

 Tas iedvesmoja arī mūs, deva 
spēku izvirzīt jaunus mērķus un 
tos realizēt. Tā pirms ziemas 
sezonas ir paspēts nomainīt 
atpūtas vietas “Lakstīgalas” 
grīdas segumu, kas bija 
nolietojies. Turpmāk aktīvi 
pavadīsim laiku uz bruģēta 
laukuma. Tam noteikti ir 
pievienotā vērtība, jo bruģis 
ražots Mārkalnē. SIA „Mārkalnas 
Bruģis” piedāvāja dizainu 
ar luminiscējošu kvadrātu.  
Novērtēsim to!
 Latvju zīmes, kas tumšajā laikā 
apgaismotas sarkanbaltsarkanā 
krāsā, nomainīs Adventes 
vainags. To izveidosim ar 
mārkalniešu čaklajām rokām. 
Sadarbībā ir spēks. Rotāsim 
savu pagastu, sētas, mājas un 
dzīvokļus, gaidot Ziemassvētku 
brīnumu laiku! Lai veselīgas un 
skaistas pastaigas pa mūsu mazo  
pagastu, sirdīs ticība gaišajam!

Sanita Silirova,
kultūras darba organizatore 

Mārkalnes pagastā

Noslēdzies unikāls pārrobežu sadarbības projekts
 14. novembrī ir noslēdzies 
Latvijas-Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas 
2014.-2020. gadam 
atbalstītais projekts 
Nr.LV-RU-008 “630 verstis 
pilnas sajūtām/ Sajūtu 
verstis”/ “630 Versts 
Full of Feelings/Versts of 
Feelings”, ko Alūksnes 
novada pašvaldība īsteno 
sadarbībā ar Latvijas Piļu 
un Muižu asociāciju un 
diviem partneriem Krievijā - 
Pavlovskas muzejrezervātu 
Sanktpēterburgā un 
Izborskas muzeju.

 Novembrī saziņas platformā 
ZOOM tiešsaistē notika 
projekta noslēguma pasākums, 
ņemot vērā pašreizējos 
epidemioloģiskos apstākļus. 
Noslēguma konferencē Alūksnes 
novada pašvaldības projektu 
vadītāja Santa Supe sniedza 
pārskatu par projekta aktivitāšu 
īstenošanu un arī projektā 
iesaistīto partneru pārstāvji 
informēja par paveikto projektā.

 Šī pārrobežu projekta mērķis 
bija radīt jaunu tūrisma 
piedāvājumu no Krāslavas 
līdz Alūksnei Latvijā, kas 
tālāk turpinās līdz Pavlovskai 
Sanktpēterburgā, piedāvājot 

izbaudīt 630 sajūtu pilnas 
verstis. Projekta laikā radītais 
maršruts apvieno objektus 
Latvijā un Krievijā, kas sniedz 
apmeklētājiem dažādu sajūtu 
gammu, iespēju sajust, 
līdzdarboties, piedzīvot, izbaudīt, 
ieraudzīt unikālo pierobežas 
tūrisma piedāvājumu, vēstures, 
dabas un cilvēka mijiedarbību 
cauri gadsimtiem.

 Kā zināms, Alūksnē šis projekts 
sniedza iespēju atsegt Jaunās 

pils Klavieru un Ērģeļu istabu 
sienu un griestu gleznojumus un 
atgriezt šīm telpām to senatnīgo 
veidolu, restaurēt 
19. gadsimta fl īģeli, izveidot 
jaunu tūrisma piedāvājumu – 

trošu nobraucienu pār Alūksnes 
ezeru. Tāpat ar šī projekta 
atbalstu šovasar notika sajūtu 
ceļojums “Daba runā uz cilvēku” 
Alūksnes muižas parkā pilsētas 
svētkos (attēlā), pie Tūrisma 
informācijas centra uzstādīts 
digitāls āra stends tūrisma 
informācijas ieguvei.

 Pavlovskas pils parkā restaurēta 
pārceltuve pār Rožu paviljona 
dīķi, iegādāts aprīkojums 
velomaršruta izveidei, restaurēts 
vēsturisks 1799. gada 
ceļotāja atlass un izveidota 
digitalizēta ekspozīcija par 
to. Izborskas muzejā izveidoti 
jauni mārketinga materiāli, 
izvietotas videonovērošanas 
kameras pie tūristu apmeklētā 
objekta - Slovenskas avotiem, 
izveidota ekspozīcija sadarbībā 
ar Pavlovsku par restaurēto 
ceļotāja atlasu.

 Latvijas Piļu un Muižu asociācijas 
biedri – Litenes muiža, Varakļānu 
muižas pils, Krāslavas muiža, 
Lūznavas muiža, Preiļu muižas 

pils komplekss un Arendoles 
muiža, kas piedalījās projektā, 
arī veikuši esošā tūrisma 
piedāvājuma papildinājumus, 
akcentējot dažādas īpašas, katrā 
objektā izbaudāmās sajūtas.

 Visiem projekta partneriem 
tapuši kopīgi tūrisma mārketinga 
materiāli – emocijām bagāts 
reklāmas video, tūrisma 
buklets, interaktīva karte un 
speciāla tūrisma lietotne, ar 
kuras palīdzību katrā projekta 
objektā var ieraudzīt papildinātās 
realitātes tēlu – stāstnieku. 
Plašāk par tūrisma materiāliem 
var uzzināt Alūksnes Tūrisma 
informācijas centra mājas lapā 
saitē https://visitaluksne.lv/
visit/630-sajutu-verstis/.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Sajūtu ceļojums “Daba runā uz cilvēku” Alūksnes muižas parkā 
Sanitas Spudiņas foto

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 
2014.-2020. gadam fi nansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, 

Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.
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ERASMUS+ projekts “ICT and robotics in preschool 
education: A more attractive way for learning!” turpinās!
 Projekta aktivitāšu ietvaros 
otrā projekta partneru 
sanāksme no 4. līdz 
8. oktobrim notika Latvijā. 
Programmas ERASMUS+ 
partnerības koordinācijas 
skola ir bērnudārzs Rizari 
Trikala, Grieķijā un 
projekta koordinēšanu veic 
direktore Anna Magkiosi, 
kurai ir ilggadēja pieredze 
starptautisko projektu 
vadīšanā. 

 Latvijā uzņemošā organizācija 
ir Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestāde “SPRĪDĪTIS”. Alūksnē 
ieradās septiņi viesi no trim 
valstīm – Grieķijas, Spānijas 
un Lietuvas. Dalību projektā 
sākotnēji uzsāka arī Zviedrija un 
Igaunija, bet klātienes vizītē šo 
valstu pārstāvji neieradās.
 Primārais klātienes vizīšu 
uzdevums ir prezentēt projektā 
paveikto, apspriest grūtības, 
turpmākos plānus un iepazīties 
ar uzņemošās iestādes darbu 
projekta uzdevumu veikšanā. 
Papildus tieši ar projektu 
saistītajiem uzdevumiem, kolēģi 
no sadarbības valstīm vēlas 
iepazīties ar pirmsskolas izglītības 
sistēmu uzņemošajā valstī, kā arī 
kultūru un ievērojamiem, valsti 
raksturojošiem kultūrvēsturiskiem 
objektiem, veidot klātienes 
profesionālos kontaktus 
turpmākai sadarbībai.
 Visas nedēļas garumā, rūpīgi 
pirms vizītes plānojot un 
saskaņojot katras dienas gaitu, 
sagaidot un pavadot ciemiņus 
Rīgā, rūpējoties par viņu 
labsajūtu, ar projekta komandu 
kopā bija iestādes vadītāja 
Modrīte Voska un projekta 
koordinatore mūsu izglītības 
iestādē, sporta skolotāja Dita 
Holla. Paldies visiem izglītības 
iestādes darbiniekiem, kuri 

atbalstīja un līdzdarbojās!
 5. oktobrī viesus  laukumā, 
pie Sprīdīša burtiem sagaidīja 
Mazās Ekopadomes bērni un 
skolotāja Linda Berkule, ar 
muzikālu Miķeļdienas tradīciju 
dziesmu un dejas sveicienu, kā 
arī skanīgu “Labdien” katrā no 
ciemiņu valstu valodām. Rīts 
turpinājās  ar viesu piedalīšanos 
11. grupas 5-gadīgo  bērnu 
nodarbībā iestādes laukumā 
skolotājas Ineses Vītolas 
vadībā. Nodarbības uzdevums 
bija atkārtot laukumā augošo 
koku nosaukumus, atpazīt 
dzīvniekus, kas ar tiem varētu 
būt saistīti, atminēt mīklas par 
dabu, izmantojot QR kodus. 
Plānoto nodarbības turpinājumu 
grupā pie digitālas tāfeles un 
ar Photon robota izmantošanu 
skolotāja viesiem demonstrēja 
turpmākajā darba sanāksmē 
bez bērnu klātbūtnes. Iestādes 
telpu apskates laikā  skolotāja 
Ilze Holla 4. grupā demonstrēja 
darbu ar Ozobotu, iepriekšējā 
mācību gadā kopā ar bērniem 
sagatavotajiem Ozobotam un 
Bee Bot paklājiem par dažādām, 
tai skaitā vairākām Ekoskolas 
tēmām. Skolotājas Indra 
Frunza un Gita Selga 10. grupā 
viesus iepazīstināja ar Bee Bot 
izmantošanu savā grupā dažādu 

mācību jomu, bērnu pašvadītas 
mācīšanās un sadarbības 
prasmju apguvē.
 Visas semināra sanāksmes 
notika iestādes zālē, ar viesu un 
mūsu vecāko grupu skolotāju 
piedalīšanos. Ļoti interesanti 
un vērtīgi klātienē vērot 
prezentācijas un klausīties 
stāstījumus par projekta 
uzdevumu izpildi katrā no 
valstīm, savstarpēji apmainīties 
ar darba pieredzi bērnu 
apmācībā IKT jomā, jēgpilnā 
tehnoloģiju izmantošanā 
pirmsskolā.
 Viesi ļoti novērtēja un interesējās 
arī par mūsu iestādes citām 
aktivitātēm, ko veicam papildus 
ikdienas pedagoģiskajam 
darbam – Ekoskolu programmu 
un iesaisti Eiropas jauniešu  
brīvprātīgā darba organizēšanā. 
Ieinteresēja arī  skolotāju palīgu 
attālinātā darba laikā izgatavoto 
metodisko materiālu izstāde un 
tur aizgūstamās idejas. 
 Katrā valstī tiek apmeklēta 
arī pašvaldība, mūs laipni 
uzņēma, ar novadu un izglītības 
sistēmu novadā iepazīstināja 
priekšsēdētāja vietniece Līga 
Langrate, Izglītības pārvaldes 
vadītāja Gunta Kupča, 
sabiedrisko attiecību speciālistes 
Evita Aploka un Sanita Spudiņa.

 Skaistās vietas Alūksnē un 
tuvākajā apkārtnē – ekspozīcija 
“Alūksnes Bānīša stacija”, 
Dabas muzeja “Vides labirints” 
ekspozīcija, izstāde “No trimdas 
Latvijā – Austras Lindes 120 
tautu meitas miniatūrā” un 
Multimediālā ekspozīcija 
“Helēnas dziedājums”, kas 
aplūkojama Alūksnes muzeja 
restaurētajā mūzikas salonā 
- Klavieru istabā, brauciens 
ar Severīnu, Pilssala un 
nelielais ceļojums ar bānīti uz 
Stāmerienas pili un Pudeļu 
dārzu, ļoti priecēja viesus un 
atklāja nezināmo par Latvijas 
vēsturi, dabas skaistumu un 
cilvēkiem.
 Vizītes noslēguma laikā teicām 
paldies visiem par kopējo 
sadarbību, viesus priecēja 
mūzikas skolotāju Lindas un 
Danas Berkuļu dziedājums un 
kokles spēle, kā arī saņēmām 
sirsnīgus pateicības vārdus un 
vislabāko novērtējumu par vizītes 
organizēšanu. 
 Kā teica Spānijas skolotājs 
José Luis Úbeda García, viens 
ir kvalitatīvi veikti projekta 
uzdevumi, savukārt otra 
būtiskā, nenovērtējamā lieta, 
kas ciemiņiem atstās siltas 
atmiņas par Latviju, Alūksni ir 
siltā uzņemšana un sirsnīgā 
draudzība, ko viņi varēja gūt un 
mācīties no mums.

 Trešā projekta sanāksme no 
8. līdz 14. novembrim notika 
Lietuvā, Viļņā, kur mūsu četru 
dalībnieku komandu /M. Voska, 
D. Holla, A. Apine, 
S. Kaparšmite/ laipni uzņēma 
projekta sadarbības partneri no 
Mickūnai pirmsskolas izglītības 
iestādes. Kā jau ierasts, klātienes 
semināros, projekta dalībnieki 
prezentēja iestādēs paveikto, 
pārrunāja turpmākās sadarbības 

jautājumus un uzdevumus. Tikām 
iepazīstināti ar jaunajiem kizoa.
com, smore.com un anyfl ip.
com tīmekļa rīkiem e-grāmatu 
izveidei, kā arī apguvām 
izglītojošu spēļu veidošanu caur 
rīku “baamboozle creations via 
canva”. 
 Klātienes vizītē Mickūnai 
pirmsskolas izglītības iestādē 
vadītāja Božena Petrulevič 
iepazīstināja ar Lietuvas izglītības 
sistēmu, pirmsskolas mācību 
programmām un metodēm 
Lietuvā, kā arī  varējām praktiski 
darboties ar QOBO robotu, 
veikt STEAM aktivitātes, kā arī 
priecāties par bērnu koncertu 
poļu valodā un veidot sadarbības 
saites ar šī bērnudārza kolektīvu. 
Mūs laipni uzņēma Mickūnai 
pašvaldībā, kur tika dota iespēja 
iepazīstināt ar mūsu Alūksni un 
Latviju. Mickūnai ģimnāzijas 
apmeklējuma laikā izsmeļoši 
tikām iepazīstināti ar skolas 
darbu un materiālo bāzi Lego 
robotikas jomā. Viļņā, atbilstoši 
projekta saturam, apmeklējām 
Ilūzijas muzeju, piedalījāmies 
izglītojošā programmā 
Enerģētikas un tehnikas muzejā, 
kā arī tikām iepazīstināti ar 
Viļņas vecpilsētu un Lietuvas 
vēsturi Anīkšču dabas parka 
apmeklējuma laikā.
 Darba grupa, atgriežoties 
mājās, iepazīstinās 
skolotājas ar jaunapgūtajiem 
IT rīkiem, kas pakāpeniski tiks 
ieviesti iestādes darbā. 
Projekts turpinās!

Anta Apine,
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādes “SPRĪDĪTIS” vadītājas 

vietniece izglītības jomā

“PuMPuRS” projekta noslēgums Jaunannā
 Vairāk nekā 30 jaunieši 
no Jaunannas, Mālupes, 
Annas pagastiem un 
Alūksnes ir iesaistījušies 
Eiropas Sociālā fonda 
projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” (PuMPuRS) 
ietvaros atbalstītā projekta 
“Piedzīvojums ar pievienoto 
vērtību un pašizaugsmi” 
aktivitātēs.

 Projekta mērķis: izmantojot 
neformālās izglītības metodes, 
veicināt jauniešu motivāciju 
iesaistīties izglītības procesā, 
izprast dažādas formas izglītības 
nozīmi jauniešu attīstībā, veicināt 
viņus būt aktīviem, radošiem, 
uzdrošināties līdzdarboties 
sabiedriskos procesos un 
sadarboties vienam ar otru. Tā 
īstenošanu Alūksnes novada 
pašvaldībai nodrošināja biedrība 
“Interešu centrs “Jaunanna””.
 Laika posmā no šī gada jūnija 
projekta ietvaros jauniešiem 
bija iespēja iesaistīties 14 
dažādās aktivitātēs klātienē un 
tiešsaistē. Projekta aktivitāšu 
gaitā jaunieši tikās, izglītojās, 
iedvesmojās un sadarbojās ar 
septiņiem lieliskiem cilvēkiem 

- skolotājiem, draugiem un 
domubiedriem. Jaunieši paši 
organizēja sacensības, notika 
meistardarbnīcas, pārgājieni, 
laivošana. Dažādās projekta 
norises motivēja jauniešus 
iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, 
turpināt iegūt jaunas zināšanas, 
viņi apguva prasmes strādāt 
komandā, uzņemties iniciatīvu 
un atbildību.
 Jūnijā jaunieši tikās divu dienu 
sadarbību un pašizaugsmi 
veicinošās aktivitātēs “ES un 
MĒS: Pievienotās vērtības 
meklējumos”, ko vadīja Aivars 
Bačkurs un Elizabete Križanovska 
no jauniešu biedrības “DAGNE”. 
Savukārt jūlija sākumā kopā 
ar biedrības “Piedzīvojuma 

Gars” vadītājiem, pārvarot 
+30 grādu svelmi, jaunieši 
devās divu dienu ekspedīcijās 
ar izaicinājumu. Trīs dienas 
jaunieši varēja radoši darboties 
mākslas meistardarbnīcās 
kopā ar skolotāju Svetlanu 
Pavlovu. Zīmēšana un sevis 
izteikšana caur krāsām šajās 
meistardarbnīcās jauniešiem 
bija gan izaicinājums, gan arī 
pacietības un rūpības pārbaude. 
Darbnīcu noslēgumā tika 
prezentēti oriģināli un interesanti 
darbi, kuri šobrīd ir apskatāmi 
Jaunannas Zaķu salas estrādē. 
Interesants un neaizmirstams 
bija laivu brauciens “Lejup pa 
Pededzi”, kura laikā tika apgūtas 
laivošanas prasmes un iemaņas, 

laivojot izpētīta upes apkārtne.
 Augustā un septembrī 
jaunieši darbojās foto mākslas 
meistardarbnīcās, kuras vadīja 
fotogrāfe Kristiāna Zelča. 
Tika papildinātas jauniešu 
zināšanas un prasmes 
fotografēšanas tehniskajos 
jautājumos, attēlu radīšanā 
un fotokolāžu veidošanā, kas 
viņiem deva lielāku pārliecību 
iegūtās zināšanas pielietot 
mācību procesā skolā. Savukārt 
vasaras beigās kopā ar Sarmīti 
Supi jaunieši apguva video 
veidošanas pamatzināšanas, 
mācījās veidot video scenāriju, 
kā arī fi lmēt un montēt nofi lmēto 
video materiālu. Augusta 
izskaņā projekta ietvaros notika 
nakts orientēšanās sacensības 
“Jaunanna 2021”, kuru 
organizēšanā un 
vadīšanā iesaistījās paši 
jaunieši. Projekta “Piedzīvojums 
ar pievienoto vērtību 
un pašizaugsmi” izvērtējuma-
noslēguma pasākumā jaunieši 
tikās attālināti Zoom platformā, 

apkopojot un izvērtējot 
projekta gaitā sasniegtos 
rezultātus. 
 Projekta noslēgumā jaunieši 
atzina, ka guvuši lielāku 
motivāciju turpināt mācības, 
sapratuši izglītošanās 
nepieciešamību gan pašiem, 
gan visai mūsu sabiedrībai. 
Projekta rezultātā jaunieši 
ieguva jaunas prasmes, 
zināšanas un pieredzi, iemācījās 
sadarboties komandā, būt 
tolerantiem vienam pret otru un 
apzināties, to, ka jauniešiem ir 
milzīgi daudz iespēju attīstīties, 
ja vien pašiem ir vēlme un 
motivācija darboties.
 Paldies ikvienam, kas kļuva 
par daļu no mūsu projekta 
aktivitāšu dalībniekiem! Paldies 
par ieguldīto darbu un degsmi! 
Paldies PuMPuRS, ka dāvāja šādu 
piedzīvojumu un pieredzi!

Elita Jansone,
projekta “Piedzīvojums ar 

pievienoto vērtību 
un pašizaugsmi” vadītāja
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Notikumi Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā
  Daudziem rudens atnākšana 
saistās ar 1. septembri. 
Satraukums, atkalredzēšanās 
prieks, skumjas par 
aizgājušo vasaru, neziņa, 
ko nesīs jaunais mācību 
gads - tik daudzveidīgas 
emocijas valdīja mūsu vidū. 
Garastāvokli uzlaboja labie 
laika apstākļi, tāpēc varējām 
pulcēties skolas pagalmā, 
kur skolas saimē uzņēmām 
4 pirmklasniekus: Danielu 
Millu, Emīliju Šicu, Danu 
Tarvāni un Dāvi Jansonu.

 9. klases skolēni kopā ar 
audzinātāju Mārīti Pugeju 
bija sagatavojuši apsveikumu 
“pirmīšiem”. Pasākumu vadīja 
skolotāja Guna Macāne un 3. 
klases skolniece Alise Terentjeva. 
Vēlējumus, uzsākot jauno mācību 
gadu, izteica gan skolas direktore 
Ilona Kazimirjonoka, gan 
Alūksnes novada domes deputāts 
Laimonis Sīpols, gan Liepnas 
pagasta pārvaldes vadītāja 
Ilze Paia. Tā, ziedu un smaidu 
ieskauts, sākās 2021./2022. 
mācību gads Alekseja Grāvīša 
Liepnas pamatskolā. Pirmajā šī 
mācību gada stundā runājām ne 
tikai par vasarā piedzīvoto, bet 
arī par mūsu skolas vērtībām: 
sadarbību, cieņu un atbildību. 
Katrai no šīm vērtībām ir 
izveidots arī savs simbols, un 
tas ir atklāts īpašajos skolēnu 
plānotājos, kuru autore ir skolas 
absolvente Dīva Kazimirjonoka. 
Cieņu simbolizē putns, 
atbildību - laiva, bet sadarbību 
– lidmašīna. Plānotājā ir lasāmi 
arī iedvesmojoši Zentas Mauriņas 
citāti. 
 Septembrī sākas ne tikai jauns 
mācību gads. Šajā mēnesī Latvijā 

tiek atzīmētas Dzejas dienas. 
Šogad to moto – 
Dzeja dzīvo! Mūsu skolā 
Dzejas dienu pasākums tika 
veltīts dzejniekam, atdzejotājam, 
literatūrkritiķim Knutam 
Skujeniekam. Klausāmgrāmatas 
“Iesien baltā lakatiņā” fragmenti, 
kur dzeju lasa pats autors, mijās 
ar viņa nozīmīgākajiem dzīves 
faktiem. Dzejas dienu noslēgumā 
skolēniem bija radošais 
uzdevums: jaunāko klašu skolēni 
uz asfalta zīmēja K. Skujenieka 
dzejoli “Maza mana tēvu zeme”, 
vecāko klašu skolēni “apspēlēja” 
vārdu DZEJA, radot no šī vārda 
burtiem jaunus vārdus.  
 Tēvu dienai par godu 3. klases 
skolēniem par tradīciju jau 
kļuvusi dāvaniņas gatavošana 
tētim, vectēvam vai lielajam 
brālim un video sveiciena 
nosūtīšana. Šogad dāvanā bija 
“ūsiņas”, bet video - spēka vārdi 
saviem stiprajiem vīriešiem.
 Par to, lai netiktu aizmirsti 
arī latviešu gadskārtu svētki, 
vienmēr rūpējas skolēnu dome 
un skolotāja Jana Kalēja. 
Miķeļdienā skolēni atšifrēja 
tautas dziesmas, minēja 
ticējumus. Pie skolas no dabas 
materiāliem tika veidots Miķeļu 
simbols Jumis. Jaunāko klašu 
skolēni iepriecināja ar
 “miķelīšu” izstādi. Dienas 
noslēgumā svaigā gaisā 
garšīgi mielojāmies ar 
dārzeņu zupu, ko mums 
sagādāja pavāre Sarmīte 
Žagatiņa un noliktavas 
pārzine Daina Voilaka. 
 11. oktobrī arī mūsu 
skolā tika organizēts 
Alūksnes novada skolu 
veselības skrējiens – rudens 
kross, kurā tika aicināti 

piedalīties visi skolas skolēni. 
Skrējieni tika organizēti pa 
klasēm, ievērojot valstī noteiktos 
noteikumus. Kā jau visās 
sacensībās, bija uzvarētāji: 
3. klasē - Renāte Siliņa, 
4. klasē - Marina Frankovska, 
5. klasē - Niks Laumanis, 
6. klasē - Mārtiņš Siliņš, 7. klasē 
- Lauris Gotfridsons, 8. klasē - 
Daniels Lega, 9. klasē - 
Tīna Rudbārža. 
  1., 2. klašu skolēni oktobrī 
skolas apkārtnē ievāca dažādas 
formas, nokrāsas un lieluma 
koku lapas, lai izpētītu tās un 
darinātu rotājumu – kroni. 
Skolēni, pētot koku lapas, 
meklēja atbildes uz daudziem 
jautājumiem par tām. Skolēniem 
arī bija jānovērtē sava prasme 
veidot izstrādājumu - lapu 
kroni. Mārtiņdienā skolēni 
minēja mīklas, paši meistaroja 
Mārtiņgaili, iemācījās 
tautasdziesmas, klausījās 
ticējumus un noteica, kāds 
laiks būs Ziemassvētkos un 
Vasarsvētkos.
 3. klases skolniece Renāte 
Siliņa 13. novembrī piedalījās 
virtuālajās sacensībās, ko 
organizēja GudriemBērniem.
lv sadarbībā ar sporta klubu 
“Noķer mani “. 
  Attālināto mācību laikā 
Skolēnu dome aicināja skolēnus 
veikt kādu no radošajiem 
uzdevumiem, tika piedāvāti 
trīs varianti: izveidot Helovīnu 
kostīmu un nofotografēties 
tajā, izgrebt vai izgreznot ķirbi, 
izdomāt un ierunāt šausmu 
stāstiņu. No skolēnu iesūtītajiem 
darbiem tapa video. 
 4. klases skolēni šajā mācību 
gadā piedalās mammadaba 
rīkotajā meistarklasē. Tās 

ietvaros skolēni devās dabā, 
izvēlējās savu koku un pētīja 
tā lapu formu, krāsu, mizas 
raupjumu, kādi “kaimiņi” aug 
līdzās, mērīja apkārtmēru, 
lai noteiktu koka vecumu. 
Visvecāko koku bija 
izvēlējusies Evelīna 
Bērziņa-Bondare. Iegūtie dati 
tika pierakstīti Latvijas Valsts 
mežu piedāvātajā koka pasē. 
Interesanta āra nodarbība bija 
par meža apsaimniekošanu, 
koku stādīšanu, koku griešanas 
darbarīkiem agrāk un tagad. 
Skolas darbinieks Jānis Bordāns 
dalījās savā pieredzē, pastāstot, 
kā viņa vectēvs griezis un vedis 
ārā no meža kokus, kāda meža 
griešanas un izvešanas tehnika 
tika izmantota tad, kad viņš 
pats strādāja mežā. Skolēniem 
bija iespēja griezt koku ar zāģi 
divroci. Izrādās- tas nav nemaz 
tik viegli! Skolēni apskatīja 
dažādus nemehanizētus 
koku griešanas un apstrādes 
darbarīkus. Darbs meistarklasē 

turpināsies visa mācību gada 
garumā.
 Skola turpina dalību Eiropas 
Sociālā fonda projektā Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
jeb PuMPuRS. Projektā iesaistīti 
četri pedagogi, kuri sniedz 
atbalstu pieciem skolēniem. 
Skolēni apmeklē logopēda 
nodarbības un papildu 
konsultācijas latviešu valodā, 
matemātikā, fizikā un ķīmijā. 
No šī mācību gada projektā 
var iesaistīties arī sākumskolas 
skolēni. Tieši viņiem šobrīd 
ir ļoti nepieciešams atbalsts, 
jo ilgstošo attālināto mācību 
dēļ iepriekšējā mācību gadā 
zināšanu un daudzu 
prasmju apguve bija 
apgrūtināta.
  Jau trīs gadus kultūrizglītības 
programma “Latvijas skolas 
soma”.

Turpinājums 10. lappusē

 Titula "Skolas lepnums" saņēmējas

Valsts svētkos pasniegtas trīs “Sudraba zīles”

  18. novembrī, Latvijas 
Republikas Proklamēšanas 
103. gadadienā, Alūksnes 
novada pašvaldība pasniedza 
augstāko pašvaldības 
apbalvojumu "Sudraba zīle".

 Pašvaldības apbalvojums šajā 
dienā pasniegts:

 nominācijā "Izglītība" - 
Smiltenes tehnikuma Alsviķu 
teritoriālās struktūrvienības 
skolotājai Velgai Vimbai par 
profesionālu, mērķtiecīgu un 
ilggadēju pedagoģisko darbu un 
nozīmīgu personisko ieguldījumu 
izglītojamo izaugsmē.
 “Šī Velgai ir pirmā un vienīgā 
darba vieta jau 45 gadus. 
Velga kolektīvā ir iemantojusi 
cieņu un uzticēšanos. Viņa 

ir padomdevēja un atbalsts 
jaunajiem skolotājiem. Velga 
nemēdz apstāties zināšanu 
apgūšanā, jo nepārtraukti ir 
ieinteresēta uzzināt ko, jaunu 
un noderīgu darbam. Velga 
ir ieinteresēta uz attīstību un 
kvalitatīvu jauno nosacījumu 
īstenošanu profesionālajā 
izglītībā.” – tā teikts pieteikumā 
par apbalvojuma saņēmēju.

 nominācijā "Tautsaimniecība" 
- sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību "Jaungrēveles" 
(valdes priekšsēdētājs Andis 
Kaktiņš) no Annas pagasta par 
neatlaidību un mērķtiecību 
komercdarbībā un ieinteresētību 
biškopības nozarē, kas sekmējusi 
uzņēmuma izaugsmi un 
atpazīstamību novadā un Latvijā.

 Pieteikumā par apbalvojuma 
saņēmēju rakstīts: “Andis 
Kaktiņš vairāku gadu laikā ar 
savu smago darbu, pacietību, 
neatlaidību, mācoties no savām 
kļūdām un lielu vēlēšanos “augt” 
ir no maza biškopības iesācēja 
kļuvis par vienu no lielākajiem 
biškopjiem Latvijā. Ar savu 
biškopības produkciju iepriecina 
ne tikai Alūksnes, bet arī citu 
novadu un pagastu iedzīvotājus 
visā Latvijā.”

nominācijā "Sabiedrība" 
- Initas un Leona Ķeseļu 
audžuģimenei no Liepnas 
pagasta par sirdssiltumu 
un cilvēkmīlestību bērnu 
aprūpē, atsaucību un 
atbalstu līdzcilvēkiem. Ķeseļu 
audžuģimenei pieteikuma 
vēstulē veltīti sirsnīgi vārdi: 
“Katram cilvēkam dzīves laikā 
ir dota iespēja piedzīvot divas 
laimes. Viena laime – būt 
laimīgam pašam, otra – darīt 
laimīgus citus. Dubulta laime 
ir tad, ja tu spēj darīt laimīgu 
kādu dzīves atstumtu, pamestu 
cilvēkbērnu. Paņemt savā mājā 
un ģimenē, dalīties ar sirds 
siltumu, audzināt, skolot un darīt 
laimīgus 7 audžubērnus – tā ir 
liela laime, bet reizē arī smags 
darbs, emocionāli pārdzīvojumi 
un milzīga atbildība. Ne visi to 
var, bet Inita un Leons Ķeseles to 
spēj. Ne velti audžubērni Initu un 
Leonu sauc par mammu un tēti.”

Andis Kaktiņš kopā ar ģimeni un Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāju Dzintaru Adleru pēc apbalvojuma saņemšanas

Initas un Leona Ķeseļu audžuģimene

Velga Vimba
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Atsākušās bezmaksas 
vingrošanas nodarbības 
Alūksnes novadā
 Alūksnes novadā atsākušās 
projekta “Dzīvo vesels 
Alūksnes novadā!” 
aktivitātes! Turpmāk 
jebkuram interesentam būs 
iespēja piedalīties dažādās 
vingrošanas nodarbībās.

 Jāņem vērā, ka klātienes 
vingrošanas grupās vietu skaits 
ir ierobežots un nodarbības 
norisināsies, ievērojot valstī 
noteiktos epidemioloģiskās 
drošības pasākumus 
Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai. 
 Aicinām būt atbildīgiem 
un ievērot visus drošības 
un piesardzības pasākumus 
COVID-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai!
 Nodarbības tiek īstenotas 
ESF projekta 
Nr. 9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo 
vesels Alūksnes novadā!” 
ietvaros.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

VIETA DIENA NODARBĪBU 
VEIDS

NODARBĪBU 
VADĪTĀJS

Alūksnē, 
pēc apstākļiem 

Alūksnes pilsētas 
sākumskolas 
aktu zālē (2. 
stāvā) vai ārā

Pirmdiena
17.15-18.15 Vingrošana 

cilvēkiem 
vecuma grupā 
no 54 gadiem

Baiba Strodāne
Iepriekšēja 

pieteikšanās obligāta, 
e-pasts baiba.

strod ane@inbox.lvTrešdiena
17.15-18.15

Zoom platforma

Pirmdiena
18.00-19.00

Aerobika, 
intervālie 

treniņi Ingūna Dovgāne
26420761

Trešdiena
18.00-19.00 Pilates

Zoom platforma

Otrdiena
19.00-21.00

Joga Antra Aizupiete
26486096

Trešdiena
19.00-21.00

Ceturtdiena
19.00-21.00

Zoom platforma Pirmdiena
18.30-19.30 Vingrošana Artūrs Grīnbergs

26498068

Jaunlaicenes 
tautas nama zālē

Otrdiena
18.30-19.30 Vingrošana Artūrs Grīnbergs

26498068

Alsviķu kultūras 
nama zālē

Trešdiena
18.00-19.00 Vingrošana Artūrs Grīnbergs

26498068

Zoom platforma

Otrdiena
19.00-20.00 Vidējās 

intensitātes 
vingrošana Inga Ķīse

26137351
Ceturtdiena
19.00-20.00

Svētdiena
18.00-19.00 Vingrošana

Zoom platforma Trešdiena
18.00-19.00 Vingrošana Ligita Belova

29475430

Pabeigta Jaunlaicenes muižas 
parka Pils dīķa krastu attīrīšana

 Projekta rezultātā attīrīta un 
sakopta Pils dīķa krasta zona 
520 m2 platībā, nodrošinot 
sugu un dzīvotņu aizsardzību. 
Izvāktas lapas, koki, zari, 
nosēdumi, saknes un aizvesti 
uz atbērtni. Saglabāts 
atklāts ūdens spogulis, radot 
kvalitatīvas, lietderīgas un 
pievilcīgas ainavas koptēlu 
aizsargājamo ainavu apvidus 
“Veclaicene” teritorijā.

 Turpmākie plānotie darbi 
ir parka A zonas – galvenās 

lauces – koku kopšana, tai skaitā 
bīstamo un mazvērtīgo koku 
izzāģēšana, jaunu aizvietojošo 
stādu stādīšana, kas plānota 
līdz nākamā gada oktobrim, 
vienlaikus sabalansējot parka 
esošās dabas vērtības ar 
mūsdienīgas ainavas pienesumu. 
Darbus plānots uzsākt šī gada 
decembrī.
 Atgādinām, ka Alūksnes novada 
pašvaldība Jaunlaicenes muižas 
parkā šobrīd īsteno divus 
projektus “Pasākumi bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai 

Jaunlaicenes muižas parkā” 
un “Pils dīķa krastu tīrīšana 
Jaunlaicenes muižas parkā”. 
Abi projekti norit atbilstoši 
Jaunlaicenes muižas parka 
ainavu tematiskajam plānam. 
 Projekta  “Pils dīķa krastu 
tīrīšana Jaunlaicenes 
muižas parkā” Latvijas vides 
aizsardzības fonda (LVAF) 
piešķirtais fi nansējums sastāda 
– 9745,00 EUR, bet pašvaldības 
līdzfi nansējuma daļa 10% 
apmērā ir – 1082,78 EUR. 
Projekta kopējās izmaksas 
sastāda 10827,78 EUR.
 Savukārt projekta “Pasākumi 
bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai Jaunlaicenes 
muižas parkā” LVAF piešķirtais 
fi nansējums  90% apmērā ir 
39 617 EUR un pašvaldības 
līdzfi nansējums 10 % apmērā – 
4401,89 EUR. Projekta kopējās 
izmaksas ir 44 018,89 EUR. 
Projektus vada Santa Supe.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

 Ņemot vērā Alūksnes novada 
pašvaldības ierosinājumu 
un Māra Lietuvieša 
ieguldījumu Zivju fonda 
izvirzīto mērķu īstenošanā 
ūdenstilpju un zivju resursu 
apsaimniekošanas jomā, 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras “ALJA” direktoram 
M. Lietuvietim piešķirts Zivju 
fonda atzinības raksts.
 Māris Lietuvietis ir pašvaldības 
aģentūras “ALJA” direktors 
kopš 2009. gada, ievēlēts šajā 
amatā jau uz trešo termiņu, 
tādējādi apliecinot viņa nozīmīgo 
ieguldījumu ūdenstilpju un 
zivju resursu apsaimniekošanā 
Alūksnes novadā.
 Viņa vadībā līdztekus ikdienas 

pienākumiem realizēti 40 projekti 
Zivju fonda līdzekļu apguvei 
zivju resursu papildināšanas un 
aizsardzības pasākumiem un 
zinātniskās pētniecības darbiem. 
Viņš ir atpazīstams un novērtēts 
nozares profesionālis, pie kura 
pēc konsultācijām vēršas citu 
pašvaldību kolēģi, kurš sniedz 
savu eksperta vērtējumu arī 
valsts līmeņa normatīvo aktu 
izstrādē. 
 Kopš 2010. gada zivju resursu 
pavairošanā un atražošanā 
Alūksnes novadā paveikts daudz, 
tostarp novada ūdenstilpes 
papildinātas ar 294 000 
zandartiem, 145 000 līdakām, 
38 000 sīgām un 3 000 
varavīksnes forelēm, Alūksnes 

ezerā izveidotas zivju nārsta 
un zivju mazuļu dzīvotnes ar 
kopējo platību ~ 5 ha, kā arī 
veikta regulāra un efektīva cīņa 
ar maluzvejniekiem, tādējādi 
panākot maluzvejniecības 
samazināšanos.. 
 Māra Lietuvieša ieguldījums 
zivju resursu saglabāšanā un 
zivsaimniecības nozares attīstībā 
ir nozīmīgs, tas ir būtisks 
Alūksnes novada sabiedrībai un 
novada attīstībai, veicinot izpratni 
par pareizu ūdenstilpju un 
zivju resursu apsaimniekošanu, 
atjaunošanu un aizsardzību.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Zivju fonda padome piešķir 
atzinības rakstu Mārim Lietuvietim

“Kalme” nosvinējusi 55 darbības gadu jubileju
 Alūksnes Kultūras centra 
Tautas lietišķās mākslas 
studija “Kalme” nosvinējusi 
55 gadu darbības jubileju ar 
jaunu krāšņu izstādi “Ceļš 
krāsainos dzīparos ievijies”, 
kas līdz 28. decembrim 
aplūkojama Alūksnes 
Kultūras centrā. Studija savu 
darbības jubileju svin arī ar 
īpaša kalendāra izdošanu, 
kurā fotogrāfa Māra Šļivkas 
tvertajos fotomirkļos redzami 
studijas dalībnieču darbi, 
kas krāsoti ar dabas 
materiāliem.

 Svētkos studijas dalībniekus 
sveica Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers 
un priekšsēdētāja vietniece Līga 
Langrate, Alūksnes Kultūras 
centra direktore Sanita Bērziņa, 
pašvaldības Kultūras un sporta 
nodaļas vadītāja Sanita Eglīte 

un kultūras darba speciāliste 
Valda Zeltiņa, kā arī sadarbības 
partneri.
 Latvijas Nacionālā Kultūras 
centra Atzinības svētku reizē 
pasniegtas studijas vadītājai 
Inetai Lejai un studijas 
dalībniecēm Mārai Krieviņai un 

Guntai Ļuļei.
 Alūksnes novada pašvaldības 
Atzinības pasniegtas studijas 
dalībniekiem: Antrai Strazdai, 
Guntai Tučai, Uģim Puzulim, 
Ligitai Plienai, Elitai Salakai, 
Mudītei Pētersonei, Ligijai 
Priedei, Vijai Buhaņevičai, 

Renātei Pilipai, Laimonim 
Bāliņam, Asjai Zālītei un Ingai 
Delperei.
 Savukārt Alūksnes Kultūras 
centra Pateicības Ilzei Postai, 
Velgai Vīksnai, Līgai Langratei, 
Līgai Bietei, Jānim Birzniekam, 
Irēnai Berkulei un Ilzei Stradiņai.

TLMS "Kalme" dalībnieki kopā ar pašvaldības vadību svētku dienā                                    Evitas Aplokas foto

Dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”

Alūksnē, Ošu ielā 5

Tālrunis informācijai 
dzīvnieku mājā “Astes un 

Ūsas” 29477535.

“Astēs un Ūsās” šobrīd dzīvo 
un jaunas mājas meklē vairāki 
kaķēni.



10. Alūksnes Novada Vēstis 01.12.2021.

 Izdarīt Alūksnes novada domes 
2013. gada 25. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 18/2013 
“Alūksnes novada pašvaldības 
nolikums” šādus grozījumus:

1. Svītrot 2.14. un 2.16. 
apakšpunktu.

2. Papildināt ar jaunu 2.17. 
apakšpunktu:
“2.17. Alūksnes novada 
Veclaicenes un Ziemera pagastu 
apvienība, kuras sastāvā ir:
2.17.1. Alūksnes novada 
Veclaicenes pagasts;
2.17.2. Alūksnes novada 
Ziemera pagasts”.

3. Aizstāt visā tekstā vārdu 
“administrācija” (attiecīgā 
locījumā) ar vārdiem “Centrālā 
administrācija” (attiecīgajā 
locījumā).

4. Aizstāt visā tekstā vārdus 
“pagasts” (attiecīgā locījumā) 
ar “pagasts/pagastu apvienība” 
(attiecīgā locījumā).

5. Izteikt 9.7. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“9.7. ir tiesīgs dod saistošus 
rīkojumus pašvaldības 
administrācijas darbiniekiem 
(amatpersonām), norādījumus un 
uzdevumus pašvaldības domes 
deputātiem”.

6. Svītrot 11.7., 12.7., 12.14. 
apakšpunktu.

7. Svītrot 17. punktu.

8. Aizstāt 20.1 punktā vārdus 
“Plānošanas un attīstības nodaļas 
vai Īpašumu nodaļas vadītājs” ar 
vārdiem “Juridiskās nodaļas vai 
Kancelejas vadītājs”.

9. Svītrot 21. punktu.

10. Svītrot 22.13. un 22.15. 
apakšpunktu.

11. Papildināt ar jaunu 22.15.1

punktu:
“22.15.1 Veclaicenes un Ziemera 
pagastu apvienības pārvalde, 
kuras sastāvā ir:
22.15.1 1. Māriņkalna bibliotēka,
22.15.1 2. Veclaicenes bibliotēka,
22.15.1 3. Māriņkalna tautas 
nams, 
22.15.1 4. Veclaicenes tautas 
nams.”

12. 22.53.1 punktā:
svītrot 22.53.11. punktā vārdus 
“Sociālo lietu pārvaldes”;
svītrot 22.53.14.2. punktu;
papildināt ar 22.53.14.5., 
22.53.14.6., 22.53.14.7. punktu:
“22.53.14.5. Dienas centrs 
“Saules zaķi”;
22.53.14.6. Specializētās 
darbnīcas;
22.53.14.7. Sociālās 
rehabilitācijas centrs”.

13. Saistošo noteikumu 1., 2., 
3., 4., 9., 10., 11. punkts stājas 
spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Alūksnes novada pašvaldības 
domes saistošo noteikumu 
“Grozījumi Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2013. 
gada 25. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 18/2013 
“Alūksnes novada pašvaldības 
nolikums”” 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
 Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (turpmāk – 
ministrija) ar 18.06.2021. vēstuli 
Nr. 1-132/5883 “Par pašvaldības 
administratīvo struktūru un 
pašvaldības nolikumu” ir vērsusi 
visu pašvaldību uzmanību uz 
vairākiem aspektiem, kas jāņem 
vērā, nosakot pašvaldības 
administratīvo struktūru un 
apstiprinot pašvaldības nolikumu.
Ministrija cita starpā norāda, 
ka pašvaldības, kā atvasinātas 
publiskas personas, ir 
nosauktas atbilstoši attiecīgās 
administratīvās teritorijas 

nosaukumam. Pašvaldības 
nosaukums satur vārdu 
“pašvaldība”, tādēļ vārds 
“pašvaldība” nav izmantojams arī 
pašvaldības iestādes (piemēram, 
centrālās administrācijas iestādes) 
nosaukšanai.
Ministrija vienlaicīgi arī norāda 
uz pašvaldības tiesībām nolikumā 
noteikt novada teritoriālo 
dalījumu, kas sastāv no vairākiem 
pagastiem vai no pagasta un 
pilsētas, šādu teritoriālo vienību 
apzīmējot ar “apvienība”. 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija, izvērtējot 
iepriekš pieņemtos grozījumus 
Alūksnes novada pašvaldības 
nolikumā, 06.08.2021. atzinumā 
Nr. 1-18/7361 ir norādījusi 
uz tā neatbilstību likuma 
“Par pašvaldībām” 69. panta 
pirmās daļas 2. punktam, kas 
noteic, ka saistošus rīkojumus 
pašvaldības iestāžu vadītājiem 
dod izpilddirektors, jo nolikumā 
noteikta arī domes priekšsēdētāja 
vietnieku kompetence dot 
darba uzdevumus pašvaldības 
administrācijas darbiniekiem un 
iestāžu vadītājiem.
 Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija atzinumā 
norāda, ka “likuma “Par 
pašvaldībām”68. panta pirmā 
daļa noteic, ka pašvaldības 
izpilddirektors nolikumā 
noteiktajā kārtībā patstāvīgi ir 
atbildīgs par pašvaldības iestāžu 
un pašvaldības kapitālsabiedrību 
darbu. Līdz ar to saistošu 
darba uzdevumu pašvaldības 
administrācijas darbiniekiem un 
iestāžu vadītājiem ir pašvaldības 
izpilddirektora kompetencē 
ietilpstošs uzdevums. Nedz 
domes priekšsēdētājs, nedz viņa 
vietnieks nav pilnvaroti pārņemt 
pašvaldības izpilddirektora 
un administrācijas vadītāja 
kompetencē esošus jautājumus.”
Vienlaicīgi, likuma “Par 
pašvaldībām” 62. pants 
noteic domes priekšsēdētāja 
kompetenci, tostarp, atbilstoši tā 
6. punktam domes 

priekšsēdētājs: “dod saistošus 
rīkojumus pašvaldības 
administrācijas darbiniekiem”. 
Pašvaldības domes deputāta 
statusa likuma 8. panta pirmās 
daļas 3. punkts noteic, ka 
deputātam domē cita starpā 
ir pienākums izpildīt domes 
priekšsēdētāja norādījumus un 
uzdevumus. Savukārt atbilstoši 
grozījumiem Publiskas personas 
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma 14. pantā, kas 
izdarīti ar 13.06.2019. likumu, 
kas stājas spēkā 01.01.2020, 
pašvaldības kapitāla daļu turētāja 
lēmumus pieņem pašvaldības 
izpilddirektors. 
Līdz ar ko, no nolikuma ir 
svītrojams regulējums par 
domes priekšsēdētāja vietnieku 
kompetenci dot darba uzdevumus 
pašvaldības administrācijai, 
un atbilstoši normatīvajam 
regulējumam precizējama domes 
priekšsēdētāja kompetence šajā 
jautājumā. 

 Ar Alūksnes novada domes 
29.04.2021. lēmumu Nr. 102 
“Par grozījumiem Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldes 
nolikumā” no iestādes Sociālās 
aprūpes nodaļas izslēgta viena 
struktūrvienība, bet ar Alūksnes 
novada domes 29.07.2021. 
lēmumu Nr. 208 “Par grozījumiem 
Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvaldes nolikumā”, iestādes 
Sociālās aprūpes nodaļa 
papildināta 
ar trīs struktūrvienībām, 
kas, atbilstoši vienveidīgai 
iestāžu strukturālās uzbūves 
atspoguļošanas praksei, attiecīgi 
norādāms arī Alūksnes novada 
pašvaldības nolikumā.

 Pašvaldības administrācijas 
Plānošanas un attīstības 
vadītāja amatā notikusi kadru 
mainība, kā arī ar Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
28.10.2021. lēmumu Nr. 301 
“Par Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektoru” pašvaldības 

administrācijas Īpašumu nodaļas 
vadītājs iecelts pašvaldības 
izpilddirektora amatā, tādēļ 
jānosaka citas amatpersonas, 
kas nepieciešamības gadījumā 
varētu aizvietot pašvaldības 
izpilddirektoru.
2. Īss projekta satura izklāsts
 Ar grozījumiem pašvaldības 
nolikumā:
1) pašvaldības iestāde 
“Administrācija” tiek pārdēvēta 
par “Centrālo administrāciju”;
2) tiek noteikta divu teritoriālo 
vienību – Veclaicenes pagasta 
un Ziemera pagasta apvienība, 
un izveidota apvienības pārvalde 
“Veclaicenes un Ziemera pagastu 
apvienības pārvalde”;
3) tiek precizēta domes 
priekšsēdētāja un domes 
priekšsēdētāja vietnieku 
kompetence dot darba 
uzdevumus pašvaldības 
amatpersonām un administrācijas 
darbiniekiem;
4) tiek saskaņots Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes struktūras 
dalījuma uzskaitījums ar iepriekš 
veiktajām izmaiņām tajā;
5) pašvaldības izpilddirektora 
aizvietošanas kompetence 
tiek apstiprināta pašvaldības 
administrācijas Juridiskās nodaļas 
un Kancelejas vadītājam.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu
 Izmaiņas neietekmē pašvaldības 
budžetu.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Projekts šo jomu neskar.
5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
 Nav.
6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām
 Konsultācijas nav notikušas. 
7. Cita informācija
 Nav.

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības 
nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada 
pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumu Nr.339 

(protokols Nr. 18, 17. punkts) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 30/2021 SPĒKĀ NO 27.11.2021

Turpinājums no 8. lappuses 

 Tā nodrošina katram mūsu 
valsts skolēnam iespēju vismaz 
vienu reizi mācību semestra 
laikā klātienē vai attālināti 
iepazīt Latvijas mākslu un 
kultūru, izzināt Latvijas 
valstiskuma attīstības un 
saglabāšanas liecības, Latvijas 
kultūrainavu, kultūras vērtības 
un laikmetīgās izpausmes, 
vēsturisko mantojumu un 
radošās industrijas. Šajā semestrī 
no “Latvijas skolas somas” 
piedāvājuma izvēlējāmies 
dziedātājas Rūtas Dūdumas-
Ķirses un komponista Jāņa 
Ķirša sagatavoto audivizuālo 
koncertlekciju “Lāčplēša 
dienā”. Pirms koncertlekcijas 
noskatīšanās tika pārrunāts, kā 
skolēni saprot vārdus “varonis” 
un “varonība”. Skolotāja 
Mārīte Pugeja vizuālās mākslas 
stundās skolēnus rosināja 

zīmējumos atklāt, kas ir un kāds 
izskatās mūsdienu varonis. Pēc 
koncertlekcijas skolēni aizpildīja 
darba lapu ar jautājumiem, uz 
kuriem atbildes bija meklējamas 
koncertlekcijā.
 Novembris tiek dēvēts par 
Latvijas mēnesi, kad daudz 
vairāk domājam, ko katram no 
mums nozīmē Latvija, ko esam 
labu paveikuši. Lāčplēša dienas 
varoņus godinot, 4. klases 
skolēni mācījās tautasdziesmas 
par karavīriem, tēvu zemi. 
Skolotāja Jana Kalēja to visu 
apvienoja video sveicienā. 
11. novembrī 3. klase aizvadīja 
patriotiskā noskaņojumā. No 
rīta svinīgi tika dziedāta himna, 
aizsūtīts video sveiciens skolēnu 
ģimenēm WhatsApp. Ētikas 
stundā tika zīmēts ģimenes 
lepnuma ordenis, kuru pasniegt 
18. novembra rītā izvēlētajam 
ģimenes loceklim. Pēcpusdienā 
3. klases skolēni kopā ar 

audzinātāju Zitu Rudbāržu, 
dziedot patriotiskas dziesmas, 
devās uz Lāčplēša Kara ordeņa 
kavaliera Teodora Mendes 
atdusas vietu Sprinduļkalna 
kapsētā. Tur svinīgi tika dziedāta 
Latvijas Valsts himna, skaitītas 
tautasdziesmas, aizdegtas sveces 
un ar klusuma brīdi godināta 
Teodora Mendes piemiņa. Gaidot 
Latvijas dzimšanas dienu, 
3. klase izgatavoja kopīgu 
dāvanu Latvijai svētkos – 
grāmatiņu “Mana skaistā 
Latvija” ar pašu sacerētiem 
dzejoļiem, stāstiem, pasakām 
un zīmējumiem. Gan 1., 2., 
gan 3. un 4. klases skolēni, gan 
pirmskolas grupiņas audzēkņi 
sagatavoja priekšnesumus skolas 
svētku pasākumam, kurā atklāja, 
cik labi ir dzīvot Latvijā. 6. un 
9. klases skolēni savu attieksmi 
pauda, turpinot teikumu “Ir tāda 
zeme”, bet 8. klases skolēni 
sacerēja dzejoļus par Latviju.

  Novembra svētku nedēļā 
1.-4. klašu skolēniem norisinājās 
konkurss “Skaistākais rokraksts”. 
Priecājamies, ka konkursā 
1. vieta 4. klases skolniecei 
Evelīnai Bērziņai-Bondarei; 
2. vieta 2. klases skolniecei 
Ksenijai Gorkijai; 3. vieta 
3. klases skolniecei Karīnai 
Tarvānei, 4. vieta 1. klases 
skolniekam Dāvim Jansonam.
 Svinot Latvijas dzimšanas 
dienu, 4. klase darbojās 
skaisti izremontētajā un 
moderni iekārtotajā dizaina 
un tehnoloģiju kabinetā, kur 
klāja svētku galdu, skandēja 
tautasdziesmas par mūsu 
skaisto zemi. 
 Sākumskolas skolēni savos 
zīmējumos atklāja Latvijas 
skaistumu, savdabību un 
bagātības, ar kurām var 
lepoties ikviens, piemēram, 
Latvijas māls, ziedi, putni, 
svētki, gadalaiki, koki. Tā tapa 

zīmējumu izstāde, kura bija 
apskatāma arī Liepnas tautas 
namā.
 Svinīgajā pasākumā “Ir tāda 
zeme” tika sveikti skolēni, kuru 
vidējais vērtējums ir 8 balles un 
augstāk. “Skolas lepnums“ šogad 
ir Marta Bordāne, Rasa Stabinge, 
Katrīna Brice, Enija Bordāne, 
Sintija Krauja, Tīna Rudbārža un 
Nika Gorkija. Lepojamies, ka 
Skolas lepnuma titulu meitenes 
iegūst jau vairākus gadus pēc 
kārtas. 
 Kāds ir teicis:” Mazas lietas 
rada lielus mirkļus.” Šos vārdus 
varētu attiecināt uz piedzīvoto un 
padarīto mūsu skolā Novērtēsim 
šīs mazās lietas! 

Skolotāju Ivetas Boroduškas, 
Zitas Rudbāržas, Janas Kalējas 
un Mārītes Pugejas stāstījumu 

pierakstīja un papildināja 
Sanita Bordāne

Notikumi Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā
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Aicinām vakcinēties pret Covid-19 
Alūksnes vakcinācijas centrā
 Alūksnes vakcinācijas 
centrā, kas atrodas Alūksnes 
Kultūras centra telpās Brūža 
ielā 7, turpinās vakcinācija 
pret Covid-19, ko nodrošina 
AS “Veselības centru 
apvienība”. Ir iespējams 
saņemt kā pirmo un otro 
vakcīnas devu, tā arī 
balstvakcīnu.

 Šobrīd ir zināmi šādi 
tuvākie vakcinācijas datumi 
decembrī:

06.12.2021. darba laiks 
09.00-17.00 (Janssen, Pfizer, 
Moderna pirmā un otrā 
pote)*
11.12.2021. darba laiks 
09.00-17.00 (Janssen, Pfizer, 
Moderna pirmā un otrā 
pote)*

*Pusdienu pārtraukums 13.00 – 
13.30
 Par turpmākiem vakcinācijas 
datumiem pašvaldība informēs, 
tiklīdz tie būs zināmi. Lūdzam 
sekot līdzi informācijai 
www.aluksne.lv, Alūksnes novada 
Facebook kontā. 

 Informējam, ka Alūksnes 
Kultūras centrā izvietotajā 
vakcinācijas centrā ir 
iespējams saņemt arī 
balstvakcīnu tām iedzīvotāju 
grupām, kam šobrīd tā tiek 
ieteikta un ir pieejama. Lūdzam 
līdzi ņemt potēšanas pasi (ja 
tajā tika izdarītas atzīmes par 
iepriekšējām vakcinācijas pret 
Covid-19 reizēm), talonu, 
ko veicot pirmreizējo 
vakcināciju izsniedza 
vakcinācijas centrā, vai 
sertifikātu.

 Vakcinācijai ir iespējams 
pierakstīties iepriekš, zvanot 
uz vienoto tālruni 8989, 
vai interneta vietnē 
www.manavakcina.lv, tāpat katrā 
no vakcinācijas dienām visas 
dienas garumā ir iespēja gaidīt 
rindā bez iepriekšēja pieraksta. 
Ierodoties uz vakcināciju, jāņem 
līdzi pase vai ID karte. 

 Aicinām sekot līdzi 
atvērtajiem pieraksta datumiem 
un laikiem interneta vietnē 
www.manavakcina.lv kalendārā 
un aktuālajai informācijai par 
vakcinācijas procesu Alūksnes 
vakcinācijas centrā pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv un 
pašvaldības sociālo tīklu kontos!

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Balstvakcinācija pret Covid-19
 Šobrīd balstvakcināciju 
STINGRI REKOMENDĒ veikt:
 1) vecuma grupai 
no 65 gadiem – 
 - 6 mēnešus pēc pilnas 
vakcinācijas kursa pabeigšanas, 
ja vakcinācija veikta ar Pfizer/
BionTech vakcīnu Comirnaty, ar 
AstraZeneca vakcīnu Vaxzevria 
vai ar jaukta veida vakcīnām;
 - 6-8 mēnešus pēc pilnas 
vakcinācijas kursa pabeigšanas, 
ja vakcinācija veikta ar Moderna 
vakcīnu Spikevax;

 2) vecuma grupai no 
18 gadiem – ja vakcinācija 
veikta ar Johnson&Johnson 
vakcīnu Janssen un vakcinācijas 
kurss pabeigts pirms 8-12 
nedēļām;

 3) vecuma grupai no 50 līdz 
64 gadiem – ja ir hroniskas 
saslimšanas un, ja ir pagājuši:

- 6 mēneši pēc pilnas 
vakcinācijas kursa pabeigšanas, 
ja vakcinācija veikta ar Pfizer/
BionTech vakcīnu Comirnaty, ar 
AstraZeneca vakcīnu Vaxzevria 
vai ar jaukta veida vakcīnām;
 - 6-8 mēneši pēc pilnas 
vakcinācijas kursa pabeigšanas, 
ja vakcinācija veikta ar Moderna 
vakcīnu Spikevax.
       
 Vecuma grupā no 30 līdz 
64 gadiem balstvakcināciju 
REKOMENDĒ (VAR VEIKT) tiem 
cilvēkiem, kam ir hroniskas 
slimības vai ilgstoša saskare 
ar Covid-19 pacientiem vai 
nevakcinētiem cilvēkiem, un, 
kuriem ir pagājuši:
 - 6 mēneši pēc pilnas 
vakcinācijas kursa pabeigšanas, 
ja vakcinācija veikta ar 
Pfizer/BionTech vakcīnu 
Comirnaty, ar AstraZeneca 
vakcīnu Vaxzevria vai ar jaukta 

veida vakcīnām;
 - 6-8 mēneši pēc pilnas 
vakcinācijas kursa pabeigšanas, 
ja vakcinācija veikta ar Moderna 
vakcīnu Spikevax.

 Vecuma grupā no 18 līdz 
29 gadiem balstvakcināciju 
IESAKA tikai tiem cilvēkiem, 
kuri vakcinējušies ar jebkuru 
vakcīnas veidu, izņemot 
Janssen, un, ja tiem ir būtiskas 
blakusslimības, hroniskas 
slimības, ilgstoša saskare 
ar Covid-19 pacientiem vai 
nevakcinētiem cilvēkiem.

 Balstvakcinācija NAV 
nepieciešama, ja pirms, starp 
vai pēc pirmreizējās vakcinācijas 
kursa ir bijis pozitīvs Covid-19 
tests.

Sagatavots pēc Nacionālā 
veselības dienesta informācijas

Kultūras un atpūtas norises Alūksnes novadā
Alūksnē
5. decembrī no 16.00 līdz 
19.00 un 6.-10. decembrī 
no 17.00 līdz 19.00 
Alūksnes Kultūras centra 
pagalmā 2. Advente – Ceļā uz 
Ziemassvētkiem, iespēja satikt 
Ziemassvētku vecīša palīgus un 
nosūtīt mājās sagatavotu, īpašo 
vēstuli Ziemassvētku vecītim, 
darbosies Ziemassvētku pasts.
9. decembrī 18.30 Alūksnes 
Kultūras centrā 2021. gada 
Latvijas romantiskā komēdija 
“Saki Jā!”. Filmas režisors Māris 
Martinsons, galvenās lomas 
atveido Lelde Dreimane, Evelīna 
Pārkere (debija kino), Jurijs 
Djakonovs un Nauris Brikmanis, 
pārējās lomās: Kaspars 
Zāle, Jurģis Spulenieks, Artis 
Robežnieks, Dita Lūriņa-Egliena, 
Andris Bulis, Mārtiņš Egliens un 
Ieva Adamss. Ieeja: 3,00 EUR, 
biļetes jau pārdošanā.
11. decembrī 20.00 
3. Adventi sagaidot – Ceļā uz 
Ziemassvētkiem, tiešsaistes 
pasākums, piedalās grupa 
“Putukvass” un draugi, Alūksnes 
Kultūras centra Facebook  kontā.
12. decembrī 17.00 Alūksnes 

Kultūras centrā PĀRCELTĀ 
Dailes teātra viesizrāde - Ēriks 
Asuss “Mūsējās”, nopietna 
komēdija 2 daļās. Lomās: 
Lauris Subatnieks (Makss), 
Gints Grāvelis (Pols), Aldis Siliņš 
(Simons), Inita Sondore (Estella), 
Ērika Eglija (Katrīna), Kristīne 
Nevarauska (Magalī). Ieeja: 
15,00 EUR, iegādātās biļetes uz 
30.10.2021. izrādi būs derīgas.
15.-17. decembrī un 20.-23. 
decembrī no 16.00 līdz 19.00 
Alūksnes Kultūras centra 
pagalmā pirmsskolas vecuma 
bērnus, līdz 7 (ieskaitot)
 gadu vecumam, kas nav 
uzsākuši mācības skolā, 
un ir deklarēti Alūksnes 
pilsētā, gaidīs Ziemassvētku 
vecīša palīgi, lai pasniegtu 
Ziemassvētku saldumus. 
Pieteikties Ziemassvētku paciņu 
saņemšanai Alūksnes Kultūras 
centrā personīgi vai zvanot 
pa tālruņiem: 64322833; 
27334489; 64322105; 
26590320. Pieteikšanās līdz 
22. decembrim.
19. decembrī 16.00-20.00 
Alūksnes Kultūras centra 
pagalmā 4. Advente – Ceļā 

uz Ziemassvētkiem, īpašais 
Ziemassvētku noformējums, 
Ziemassvētku tirdziņš. Pasākums 
notiks, ievērojot valstī noteiktās 
Covid-19 izplatības ierobežojošās 
un epidemioloģiskās prasības.

Alūksnes muzejā
Ekspozīcijas un izstādes:
“Maskošanās tradīcijas”. 
Izstādi veido Jevgēņijas 
Kiļupes papjēmašē tehnikā 
veidotās tematiskās maskas 
un Alūksnes Mākslas skolas 
audzēkņu zīmējumi, kas tapuši, 
iedvesmojoties no Ziemassvētku 
laika maskošanās tradīcijām. 
Izstāde būs apskatāma no 
9. decembra.
Alūksnes Jaunās pils mūzikas 
saloni - Klavieru un Ērģeļu 
istabas. 
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”. 
J. Medmana privātā mēbeļu 
kolekcijas izstāde “19. gs. 
muižkungu guļamistaba”. 
Alūksnes pastāvīgā vēstures 
ekspozīcija “Laikmetu mielasts”. 
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. 
“No trimdas Latvijā – Austras 
Lindes 120 tautu meitu 
miniatūras”.

“Totalitārajā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”. 
“Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 
V. Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”. 

Virtuālās izstādes 
www.aluksnespils.lv:
“100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”. 
“No miesta līdz pilsētai”. 
“Alūksnes ēku foto albums”. 
“Kad emocijām nav robežu”. 
“Aiz Tēvzemes robežas”. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Tik balta, 
klusa ziemas nakts guļ ietinusies 
sniegā…”: Ziemassvētki latviešu 
autoru dzejā un prozā (01.12.-
30.12. abonementā);
“Gada jaunieguvumi lasītavā” 
(01.12.-30.12. lasītavā);
“Atrodi ziemu grāmatās!” 
(01.12.-30.12. bērnu literatūras 
nodaļā);
“Voltam Disnejam-120” (01.12.-
30.12. bērnu literatūras nodaļā);
“Ziemassvētkus gaidot” (01.12.-
23.12. bērnu literatūras nodaļā); 
 “Lasi un vērtē! Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 2021” (bērnu 

literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
01.-30.12. Alūksnietes Svetlanas 
Bērziņas akvareļu izstāde “Mana 
košā un krāsainā pasaule” (2. 
stāvā)
27.12. Jauno grāmatu diena 
(abonementā)

Alsviķu pagasts
4. decembrī 16.00 Alsviķu 
kultūras namā spēlfilmas 
“Emīlija. Latvijas preses 
karaliene” 5.-6. sērija. Ieeja: 
3 EUR, pensionāriem – 2 EUR. 
Apmeklētājiem jāuzrāda derīgs 
vakcinācijas vai pārslimošanas 
Covid-19 sertifikāts un personu 
apliecinošs dokuments – pase 
vai ID karte. Lai nodrošinātu 
visu valstī noteikto ierobežojumu 
ievērošanu, obligāta iepriekšējā 
pieteikšanās līdz 3. decembrim 
pa tālruni 28330421.
11. decembrī 11.00 Alsviķu 
kultūras namā senioru kopas 
“Noskaņa” dalībnieku ikmēneša 
tikšanās – kopā ar Sanitu un 
Didzi Eglīšiem ieskandināsim 
Ziemassvētkus. 

Turpinājums 12. lappusē

Informācija par 
Ziemassvētku saldumu 
paciņām senioriem, 
pirmsskolas vecuma bērniem 
un bērniem ar invaliditāti
 Alūksnes novada 
pašvaldības Ziemassvētku 
pabalstu – pašvaldības 
sarūpētas Ziemassvētku 
saldumu paciņas - šogad 
saņems novada teritorijā 
savu dzīvesvietu deklarējušie 
seniori vecumā kuriem līdz 
šī gada 31. decembrim ir 
80 gadi un vairāk, novadā 
deklarētie pirmsskolas 
vecuma bērni un bērni ar 
invaliditāti.

 Par svētku paciņu 
nonākšanu pie senioriem visā 
novadā rūpēsies Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldes 
darbinieki. Plānots, ka paciņu 
nogādāšana senioriem uz viņu 
deklarēto dzīvesvietu varētu 
sākties pēc 15. decembra. 
Ja Sociālo lietu pārvaldes 
darbiniekam neizdosies 
senioru sastapt mājās līdz pat 
jaungadam, tad paciņu varēs 
saņemt pārvaldē.
 Tā kā paciņas tiks nogādātas uz 
senioru deklarēto dzīvesvietu, 
Sociālo lietu pārvalde aicina 
tos seniorus, kuru faktiskā 
dzīvesvieta šobrīd atšķiras no 
deklarētās, par to informēt 
Sociālo lietu pārvaldi pa 
tālruņiem 64381347, 26323749 
(Arturs Upīts, Sociālo lietu 

pārvaldes vadītājs), 64381347, 
27865635 (Ina Raipule, 
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja 
vietniece), 64322443, 29459551 
(Ludmila Logina, Sociālo 
pakalpojumu nodaļas vadītāja).
 Bērniem ar invaliditāti 
Ziemassvētku saldumu paciņas 
nogādās Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvalde.

 Savukārt par pašvaldības 
sarūpēto saldumu paciņu 
nonākšanu pie mazākajiem 
novada iedzīvotājiem – novada 
teritorijā deklarētajiem bērniem 
pirmsskolas vecumā pagastu 
teritorijās rūpēsies pagastu 
pārvaldes un kultūras darbinieki, 
bet Alūksnes pilsētā – Alūksnes 
Kultūras centrs.
 Ar informāciju, kā katrā novada 
teritorijā paredzēts pasniegt 
paciņas pirmsskolas vecuma 
bērniem, aicinām iepazīties 
decembra kultūras pasākumu 
plānā, kas publicēts izdevuma 
11. un 12. lappusē. Tās pagastu 
pārvaldes, kas nav norādījušas 
konkrētu informāciju, ar 
ģimenēm, kurās aug pirmsskolas 
vecuma bērni, par paciņu 
piegādi sazināsies individuāli.

Priecīgus svētkus!

Attēlam ir ilustratīva nozīme
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Kultūras un atpūtas norises Alūksnes novadā

Plānā iekļautās norises notiks atbilstoši tā brīža epidemioloģiskās drošības noteikumiem.
Atkarībā no situācijas plānā var notikt izmaiņas, lūdzam sekot informācijai!

Turpinājums no 11. lappuses

26. decembrī no 15.00 
līdz 18.00 Alsviķu kultūras 
nama teritorijā aicinām visus 
– lielos un mazos - apmeklēt 
Ziemassvētku Zvaigžņu ceļu, kurā 
piedāvāsim Ievas Maltenieces un 
Ilvas Žakas koncertprogrammu 
“Tava zvaigzne”, individuāli 
iesaistīsim dažādās zvaigžņoti 
jautrās izdarībās, dāvināsim 
Ziemassvētku vecīša sarūpētās 
saldumu paciņas pirmsskolas 
vecuma bērniem, sveiksim 
pagasta jaundzimušos mazuļus. 
Priecāsimies, ja mājās izgatavosi 
savu zvaigzni, nofotografēsi to 
un līdz 23. decembrim atsūtīsi uz 
e-pastu: 
kn.alsviki@aluksne.lv vai uz 
WhatsApp:  26567521, kā arī 
paņemsi to līdzi uz pasākumu! 
Lai nodrošinātu visu valstī 
noteikto ierobežojumu 
ievērošanu, uz pasākumu 
obligāta iepriekšējā pieteikšanās 
līdz 23. decembrim pa tālruni 
28330421.
1., 8., 15., 29. decembrī 9.00 
Alsviķu bibliotēkā senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās.
6., 13., 20., 27. decembrī 
10.00 Alsviķu bibliotēkā 
datorapmācības senioriem 
Alsviķu bibliotēkā Strautiņos.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Kļūdas var ielaist katrs, 
bet svarīgi, kad tās pamana. 
Dažreiz sākumā liekas, tev 
labi veicies, tu esi lepns un 
pats ar sevi ļoti apmierināts” 
- Latvijas Valsts prezidentam 
(1930-1936) Albertam Kviesim 
- 140, rakstniekam Zigmundam 
Skujiņam – 95; tematiskā 
izstāde: “Krāsainas ziedēja 
sveces, smaržoja egles zars. 
Istabā klusiem soļiem ienāca 
svētvakars”; “Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija”.

Annas pagasts
Ziemassvētku rūķis sagādājis 
saldumu paciņas Annas pagastā 
deklarētajiem pirmsskolas 
vecuma bērniem. Bērni kopā 
ar ģimeni paciņas varēs 
saņemt Annas bibliotēkā pie 
Ziemassvētku eglītes laikā no 
17. līdz 23. decembrim, iepriekš 
piezvanot pa tālruni 26252091.
23. decembrī 19.00  Annas 
kultūras namā koncerts “Ziemas 
viducī mūs ieauž Ziemassvētki…”. 
Pasākumi notiks “zaļajā” jeb 
epidemioloģiski drošajā režīmā.

Ilzenes pagasts
Līdz 21. decembrim Ilzenē 
aicinām iedzīvotājus iesūtīt 
novēlējumus, ar kuriem tiks 
izrotātas trīs  eglītes pie mūra 
sienas Jaunzemos. Lūgums šos 
novēlējumus atsūtīt  uz e-pastu 
bibl.ilzene@aluksne.lv vai 
nosūtīt sms uz tālruni 29140752, 
tos uzrakstīsim uz kartona 
piparkūkām un ielaminēsim. 
Sīkāka informācija pa tālruni 
29140752.
21. decembrī no 12.00 pie 
SKIM centra “Dailes” Ilzenes 
pagastā deklarētie pirmskolas 
vecuma bērni varēs saņemt  
Ziemassvētku saldumu paku. 
Lūgums vecākiem vienoties par 
individuālu apmeklējumu, zvanot 
pa tālruni 29140752.
No 21. līdz 26. decembrim 
aicinām izbaudīt svētku noskaņu, 
dodoties pastaigā pa Ilzeni, 
apskatot svētku rotas pie mūra 
sienas, Jaunzemos un pie SKIM 

centra “DAILES”.

Jaunalūksnes pagasts
No 6. decembra 17.00 pie 
Kolberģa tautas nama, 
dodoties ziemas pastaigā, aicināti 
pajūsmot par radīto skaistumu 
“Eglīte caur dziesmu rotājies”.
No 13. decembra Kolberģa 
tautas namā sadarbībā ar 
Jaunalūksnes pagasta izglītības 
iestādēm - Bejas pamatskolu un 
PII “Pūcīte” tematiskā  izstāde 
“Mans siltais cimdiņš”.
18. decembrī no 10.00 
Kolberģa tautas namā
Ziemassvētku gardums - 
Jaunalūksnes pagastā deklarētie 
pirmsskolas vecuma bērni varēs 
saņemt svētku saldumu paku. 
Vecāki lūgti bērnus pieteikt līdz 
15. decembrim, zvanot vai rakstot 
pa tālruni 25524885. Ierašanās 
laiki tiks paziņoti katram vecākam 
individuāli.
18. decembrī 18.00 Kolberģa 
tautas namā Cēsu teātris ar 
izrādi “Kompanjoni” pēc 
M. Režčikova lugas motīviem. 
Ieeja: 2,00 EUR. Apmeklējams 
tikai personām ar derīgu 
Covid-19 sertifikātu un personu 
apliecinošu dokumentu – pase, 
ID karte.
23. decembrī 10.00 
Kolberģa tautas namā aicina 
Jaunalūksnes pagasta seniorus 
uz Ziemassvētku ieskaņas 
pēcpusdienu kopā ar Sanitu un 
Didzi Eglīšiem.
Bejas bibliotēkā literatūras un 
tematiskās izstādes: “Latvijas 
Valsts prezidentam Albertam 
Kviesim – 140”, “Garīdzniekam, 
rakstniekam, sabiedriskajam 
darbiniekam Jurim Rubenim – 
60”, “Ziemassvētku aizsākums 
bija Dieva sirdī…”, lasītāju 
klubiņā Ziemassvētku pasākums 
“Kaut Ziemassvētku noskaņu 
varētu sapildīt burciņās un ik 
mēnesi pa vienai atvērt…”; 
Bejas vēstures krātuvē 
pastāvīgās ekspozīcijas: 
Jaunalūksnes pagasta vēsture 
līdz 1945. gadam; Jaunalūksnes 
pagasts pēckara periodā (1945.-
1988.), Nacionālo partizānu 
kustība Jaunalūksnes pagastā 
no 1945. līdz 1953. gadam, 
Bejas skolas vēsture 19.-21. 
gs.; digitālā ekspozīcija “Latvijas 
Brīvības cīņas Alūksnes pusē”; 
dabas un vēstures objekti 
Jaunalūksnes pagastā.

Jaunannas pagasts
10. decembrī 15.00 pie 
Jaunannas Tautas nama 
Ziemassvētku eglītes iedegšana.
18. decembrī 17.00 Jaunannas 
Tautas namā - Ziemassvētku 
muzikāls sveiciens “Baltā ziemas 
vakarā”. Lai nodrošinātu visu 
valstī noteikto ierobežojumu 
ievērošanu, obligāta iepriekšēja 
pieteikšanās līdz 17. decembrim 
pa tālruni 29495371.
19. decembrī 11.00-12.00  
pie Jaunannas Tautas 
nama svētku eglītes mazos 
pirmsskolas vecuma bērnus 
gaidīs Ziemassvētku vecītis un 
viņa čaklie palīgi (lūgums pieteikt 
pagastā deklarētos pirmsskolas 
vecuma bērnus  Ziemassvētku 
paciņu saņemšanai pa tālruni 
29495371 līdz 14. decembrim).
Decembrī Jaunannas Tautas 
nama mazajā zālē apskatāma 
Māra Salmiņa ziedu un dabas 
gleznu izstāde.

Jaunlaicenes pagasts
18. decembrī 14.00 

Jaunlaicenes tautas namā
Ziemassvētku ieskaņas koncerts 
“Lai iedegas sveces” kopā ar 
Atvaru Sirmo un Kristīni Dinu 
Bitēnu. Ieeja bez maksas. 
Pasākums notiks epidemioloģiski 
drošā vidē. Pasākumu varēs 
apmeklēt arī bērni, ievērojot 
visas epidemioloģiskās prasības. 
Iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālruni 29356277 vai e-pastu: 
jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pamatekspozīcijas:
“Jaunlaicenes muiža”,
“Malēnieša pasaule”;
Izstādes:
“Noklusētā varonība. Latvijas 
Neatkarības karš 1918.-1920.”,
“Ja ikviens tik zemē sētu” (par 
ražas pārstrādes rīkiem un 
metodēm no 19. gs. vidus līdz 
20. gs.);
Virtuālā izstāde “No 
Vaidavas līdz Melnupei” 
(www.jaunlaicenesmuzejs.lv/
muizas) (par Opekalna draudzē 
ietilpstošajām 12 muižām);
Izstāde ārpus muzeja 
“Jaunlaicenes muižas ēkas”;
Ziemassvētku gaidās izglītojoša 
izklaide “Ar satapiņu!” (sākot 
no 28. novembra katru 
svētdienu muzeja Facebook 
kontā www.facebook.com/
Jaunlaicenesmuzejs).

Kalncempju pagasts
8.-21. decembrī izglītojošā 
programma “Ottes Ziemassvētki” 
muzeja teritorijā. Pieteikšanās 
un sīkāka informācija pa 
tālruni 26563597 vai rakstot: 
atesmuzejs@aluksne.lv. 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejs 
11. decembrī 15.00 aicina uz 
Ivetas Baumanes un Roberta 
Pētersona koncertu “Sajūti 
Ziemassvētkus” Annas kultūras 
namā. Apmeklējot pasākumu, 
jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, 
kurš apliecina, ka apmeklētājs ir 
pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu 
vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 
6 mēnešu laikā, un personu 
apliecinošs dokuments. Lūdzam 
uz pasākumu ierasties savlaicīgi. 
Ieeja: 4,00 EUR. Aicinām iepriekš 
pieteikties, zvanot pa tālruni 
25664436 vai rakstot uz e-pastu: 
atesmuzejs@aluksne.lv. Vietu 
skaits ierobežots.

Liepnas pagasts
18. decembrī 16.00 Liepnas 
tautas namā sirsnīgs pasākums 
“Iedegsim sveces!”. Ņemot vērā 
valstī noteiktos ierobežojumus, 
ieeja ar derīgiem sertifikātiem, 
vēlama iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālruni 29438300 (Lienīte).
Liepnas pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes “Ziemassvētku 
laikā: No Adventa līdz Zvaigznes 
dienai” (01.12.21.-07.01.22.), 
“Lasi un vērtē! Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija 2021” (01.12. 21.-
07.01.22.).

Malienas pagasts
18. decembrī 13.00-15.00 
pie Malienas tautas nama
eglītes Ziemassvētku vecītis 
gaidīs ciemos Malienas pagastā 
deklarētos pirmskolas vecuma 
bērnus, lai saņemtu svētku 
gardumus (tālrunis saziņai 
25660081, e-pasts bibl.
maliena@aluksne.lv).
Malienas bibliotēkā izstādes: 
“Mirdz četrās svecēs siltas, 
gaišas liesmas”, “Notici 
brīnumam un tas atnāks”, 
“Latvijas dārgums - Zigmunds 

Skujiņš”, Ziemassvētku 
apsveikuma kartiņu izstāde.

Mālupes pagastā
1. decembrī 17.00 
Mālupes Saieta namā 
puzuru veidošanas 
meistardabnīca. Pasākumu 
apmeklējot, jāuzrāda derīgs 
Covid-19 sertifikāts un personu 
apliecinošs dokuments (pase vai 
ID karte).
10. decembrī Mālupes 
pagastā pie “Mārām” svētku 
eglītes iedegšana – “Mazās 
Eglītes Lielā diena”.
18. decembrī pie Mālupes 
Saieta nama Mālupes pagastā 
deklarētiem pirmsskolas vecuma 
bērniem būs iespēja saņemt 
svētku saldumus. Lai varētu 
saņemt svētku saldumus, vecāki 
lūgti bērnus pieteikt un vienoties 
par saņemšanas laiku līdz 
14. decembrim pie Mālupes 
Saieta nama vadītājas, zvanot pa 
tālruni 26585594.
No 20. decembra Mālupes 
Saieta nama vestibila logos 
skatāma rokdarbu pulciņa 
“Annele” darbu izstāde 
“Capaiķīši”.
21. decembrī 11.00 Mālupes 
Saieta namā senioru tematiskā 
tikšanās no cikla “Par vērtībām 
savā pagastā”. Pasākumu 
apmeklējot, jāuzrāda derīgs 
Covid-19 sertifikāts un personu 
apliecinošs dokuments (pase vai 
ID karte).
Apmeklējot pasākumus, 
lūdzam ievērot visus noteiktos 
epidemioloģiskās drošības 
nosacījumus!

Mārkalnes pagasts
Labdarības mēnesis - līdz 
22. decembrim iespēja sagatavot 
dāvaniņas Mārkalnes Sociālās 
mājas iedzīvotājiem. Tās 
jānogādā bibliotēkā, lai Rūķis 
23. decembrī varētu ciemoties 
Sociālajā mājā.
7. decembrī 12.00 Mārkalnes 
tautas namā Astrīdas 
Ievednieces prezentācija “Augure. 
Māja pie robežas”. Iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālruni 
25662273. 
18. decembrī no 11.00 pie 
eglītes Mārkalnes centrā 
pirmsskolas vecuma bērniem 
rūķa paslēpto saldumu 
meklēšana. Lūgums vecākiem 
sazināties ar kultūras darba 
organizatori Sanitu pa tālruni 
25662273.

Pededzes pagasts
6., 13., 20. decembrī 
Adventes sveču iedegšana 
vainagā Pededzes pagasta 
pārvaldes centrā.
Sadarbībā ar jauniešu grupu 
“Oluksnieši” pie Pededzes 
pamatskolas tiks demonstrētas 
filmas par Pasaku takas 
atjaunošanu Pededzes 
pagastā un “Alūksnes vasara 
2021”, kurā skatāmi visi pagasti. 
Laiks tiks precizēts. Sekojiet 
informācijai. 

Veclaicenes pagasts
18. decembrī 13.00 
Veclaicenes pagasta 
“Katiņkalnā” sanāciet, 
sabrauciet lieli un mazi uz 
“Ziemassvētku Jampadraci”. 
Apmeklētājus gaidīs kalnu 
pacēlāja atklāšana, silta tēja, 
garšīgas pankūkas, jautras 
izdarības. Līdzi paņemiet 
savas ragaviņas vai 
citus braucamos rīkus. 

Apmeklējot pasākumu, 
lūdzam ievērot visus noteiktos 
epidemioloģiskās drošības 
nosacījumus!
22. decembrī 15.00-16.00 
stāvlaukumā pie Veclaicenes 
pagasta pārvaldes būs 
atbraucis Ziemassvētku vecītis ar 
dāvanām, kurš gaidīs visus 
Veclaicenes pagasta pirmsskolas 
vecuma bērnus.

Ziemera pagasts
1.-24. decembrī Ziemera 
pagasta Facebook lapā 
virtuāls adventes kalendārs 
ar uzdevumiem un dažādām 
aktivitātēm visai ģimenei.
18. decembrī 
Māriņkalna tautas namā 
Ziemassvētku paciņu saņemšana 
Ziemera pagastā deklarētajiem 
pirmsskolas vecuma bērniem. 
Individuālos apmeklējumus 
pieteikt pa tālruni 26413370 
zvanot vai rakstot Whatsapp ziņu.
22. decembrī Māriņkalna 
tautas namā Ziemassvētku 
eglīte pagasta senioriem.
Māriņkalna bibliotēkā
izstādes: “Advente - lielais 
pārdomu un gaidīšanas laiks”, 
“Rakstnieks, kuram pagātne mijas 
ar mūsdienām” - rakstniekam 
Z. Skujiņam – 95, “Bērnu, 
jauniešu un Vecāku žūrija - 
2021” – “Nāc, lasi un kļūsti par 
ekspertu!”  (anketu aizpilde), 
“Rakstītās kamanās Ziemassvētki 
brauc…”.
                   
Zeltiņu pagasts
Decembris - LABO DARBU 
mēnesis Zeltiņos!
Zeltinieši! Ja vēlaties iepriecināt 
vecos ļaudis aprūpes centros 
Alūksnē un Trapenē, pateikt 
paldies mūsu mediķiem, sniegt 
palīdzīgu roku mazajiem 
draugiem dzīvnieku mājā 
“Astes un Ūsas”, tad zvaniet pa 
tālruni 29492284 Gunitai. Kopā 
mums izdosies! Labo darbu 
atspoguļojums foto un rakstveidā 
būs skatāms interneta vietnēs un 
Zeltiņu centrā pie svētku stenda.
Ziemassvētku noskaņās - video 
vēstījums “Vecās mātes stāsts” 
(Facebook, Instagram).
No 10. decembra Zeltiņu 
tautas namā Viktora Ķirpa 
Ates muzeja ceļojošā izstāde 
“Kalncempji caur foto objektīvu” 
un keramikas darbu izstāde 
(autors Kristaps Braslis).
19. decembra pēcpusdienā 
Zeltiņu pagastā deklarētiem 
pirmsskolas vecuma bērniem 
tiks atvērta Ziemassvētku 
vecīša noslēpumu lāde. Lai 
redzētu, kas tajā iekšā, 
lūgums vecākiem līdz 
10. decembrim pieteikties, 
zvanot pa tālruni 
29492284 Gunitai.
19. decembrī 14.30 pie Zeltiņu 
tautas nama fantastisku svētku 
sajūtu radīs  Ziemassvētku vecītis 
ar saksofonu (Arnis Graps).
24. decembrī 17.00 Zeltiņu 
ev. lut. baznīcā svētku 
Dievkalpojums. 
Zeltiņu vēstures krātuvē: 
pastāvīgās ekspozīcijas “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltījums Edgaram 
Liepiņam), “Nesenā pagātne”, 
“Novadnieku istaba”, “Mana 
skola Zeltiņos”.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstāde  “Ar gaišām domām 
aizdegsim sveces”.

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste




