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2021. gada 2. jūnijs Nr. 6 (138) bezmaksas

Alūksnes Novada Vēstis

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks
Pirmdiena, 31.05.2021. no plkst. 16.00 
līdz 20.00
Otrdiena, 01.06.2021. no plkst. 9.00 
līdz13.00
Trešdiena, 02.06.2021. no plkst. 16.00 
līdz 20.00
Ceturtdiena, 03.06.2021. no plkst. 9.00 
līdz16.00
Piektdiena, 04.06.2021. no plkst. 13.00 
līdz 20.00

Piešķirs 
valsts 
budžeta 
finansējumu 
Izglītības un 
sporta
centram
 Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrija ir apstiprinājusi 
Alūksnes novada 
pašvaldības iesniegto 
Izglītības un sporta centra 
izveides projektu un 
1. jūnijā Ministru kabineta 
sēdē šim mērķim piešķirts 
valsts budžeta finansējums.

 Kopējais valsts budžeta 
finansējums projektam būs 
3 000 000,00 EUR, tajā skaitā 
2021. gadā paredzētais 
finansējuma apjoms ir 50% 
no kopējās paredzētās 
summas jeb 
1 500 000,00 EUR, un 
2022. gadā - 
1 500 000,00 EUR.

 Finansējums piešķirts ar 
Ministru Kabineta rīkojumu 
par atbalstītajiem augs-
tas gatavības pašvaldību 
investīciju projektiem 
valsts budžeta finansējuma 
piešķiršanai, kas saistīti ar 
Covid-19 krīzes pārvarēšanu 
un ekonomikas atlabšanu.

 Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā 
iesniegtā investīciju projekta 
kopējā summa ir 
3 529 412 EUR, no kā 
maksimālais iespējamais 
valsts budžeta līdzfinansējums 
ir 3 000 000 EUR un 
pašvaldības līdzfinansējums 
nodrošināms 15% apmērā jeb 
529 412 EUR.

 Lai pilnībā finansētu centra 
izveidi, pašvaldība šī gada 
6. maijā  iesniedza projekta 
pieteikumu arī Izglītības un 
zinātnes ministrijā un 
27. maijā saņēma pozitīvu 
atbildi. Izglītības un zinātnes 
ministrijas apstiprinātais 
projekts nodrošina pašvaldībai 
iespēju saņemt Valsts kases 
aizņēmumu Izglītības un 
sporta centra būvniecības 
procesa pilnīgai pabeigšanai.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

5. jūnijs – pašvaldību 
vēlēšanu diena
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 
pašvaldību vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, no 
pulksten 7.00 līdz 20.00.
Vēlētāji var balsot jebkurā savas 
pašvaldības vēlēšanu iecirknī.
Balsošanas dokuments ir derīga 
pilsoņa pase vai personas 
apliecība (eID).

Balsošana vēlētāja 
atrašanās vietā

 Balsošana mājās vai vēlētāja 
atrašanās vietā tiek organizēta:
1) vēlētājiem, kuri veselības 
stāvokļa dēļ nevar ierasties 
vēlēšanu telpās;
2) slimojošu personu 
aprūpētājiem.

 Iesnieguma veidlapu var saņemt 
un aizpildīt vēlēšanu iecirkņos to 
noteiktajos darba laikos, taču to 
var rakstīt un iesniegt arī brīvā 
formā. Tāpat veidlapa pieejama 
arī Centrālās vēlēšanu komisijas 
mājas lapā: 
https://www.cvk.lv/lv/velesanas/
pasvaldibu-velesanas/2021-
gada-5-junija-velesanas/norma-
tivie-dokumenti).

 Iesniegumu vēlētāja vārdā 
drīkst parakstīt un iesniegt arī 
vēlētāja uzticības persona. 
Aizpildot pieteikumu, vēlētājam 
ir pienākums norādīt, vai atrodas 
izolācijā, mājas karantīnā vai 
pašizolācijā.

 Iesniegumi balsošanai mājās 
iesniedzami:
1) vēlētāja atrašanās vietai 
tuvākajā iecirknī, sākot no 
31. maija;
2) nosūtot tos pa pastu Alūksnes 
novada vēlēšanu komisijai, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, LV-4301;
3) parakstot to ar drošu 
elektronisko parakstu un nosūtot 
uz e-pastu: nvk@aluksne.lv.

 Iesniegumu vēlēšanu iecirknī 
var nogādāt arī vēlēšanu dienā 
līdz pulksten 12.00, tomēr šādā 
gadījumā jārēķinās, ka vēlēšanu 
komisija izbrauks pie vēlētāja, 
ja varēs paspēt ierasties vēlētāja 
atrašanās vietā līdz balsošanas 
beigām, plkst. 20.00.

 Informācija: Alūksnes novada 
vēlēšanu komisija, tālrunis 
26526652, 
e-pasts: nvk@aluksne.lv.

Iepriekšējās balsošanas 
dienas:

Pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 
20.00

Ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 
16.00

Piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 
20.00

ALŪKSNES NOVADA 
VĒLĒŠANU IECIRKŅU ATRAŠANĀS VIETAS

Iecirkņa Nr. Iecirkņa nosaukums Adrese

293. Alūksnes pilsētas administratīvā ēka Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads

295. Alūksnes novada vidusskola Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads

296. SIA “Alūksnes energoceltnieks” ēka Apes iela 4, Alūksne, Alūksnes novads

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

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

300. Annas kultūras nams “Tautas nams”, Anna, Annas pagasts, Alūksnes 
novads

302. Sporta, kultūras, interešu izglītības 
un mūžizglītības centrs “Dailes”

“Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes 
novads

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

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

306. Jaunlaicenes pamatskola “Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, 
Alūksnes novads

307. Kalncempju pagasta pārvalde “Cempji 4”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, 
Alūksnes novads

308. Liepnas tautas nams “Birzītes”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes 
novads

309. Malienas tautas nams “Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes 
novads

310. Mālupes Saieta nams “Austriņi”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes 
novads

311. Mārkalnes tautas nams “Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, 
Alūksnes novads

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

314. Veclaicenes pagasta pārvalde “Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, 
Alūksnes novads

316. Zeltiņu pagasta pārvalde “Strazdiņi”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes 
novads

317. Ziemeru pagasta pārvalde “Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, 
Alūksnes novads



Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums: Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu arhīva foto. 
Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 7550 eksemplāri.

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

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 27. maija sēdē
 Alūksnes novada domes 
27. maija sēdē piedalījās 
12 deputāti un izskatīja 
26 darba kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:
 - nodot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldības īpašumu – 
neapbūvētu zemes starpgabalu 
“Vaidavkalni”, Ziemera pagas-
tā, kas sastāv no zemesgabala 
0,0600 ha platībā, pārdodot 
atklātā izsolē noteiktam personu 
lokam pievienošanai pierobežas 
īpašumam. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
Alūksnes novada pašvaldības Īpa-
šumu atsavināšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai pašvaldī-
bas īpašumu – neapbūvētu zemes 
starpgabalu “Jurīši”, Ziemera 
pagastā, kas sastāv no zemesga-
bala 0,5610 ha platībā, pārdodot 
atklātā izsolē noteiktam personu 
lokam pievienošanai pierobežas 
īpašumam. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
Alūksnes novada pašvaldības Īpa-
šumu atsavināšanas komisijai;

 - izskatot dzīvokļa īrnieka iero-
sinājumu par dzīvokļa īpašuma 
atsavināšanu, sagatavot atsavi-
nāšanai pašvaldības nekustamo 
īpašumu – dzīvokli “Liepna 104” 
– 6, Liepnā, Liepnas pagastā, ar 
kopējo platību 72 m² un ar to 
saistītām kopīpašuma domāja-
mām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas un zemes. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus, sais-

tītus ar dzīvokļa īpašuma tiesību 
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz 
Alūksnes novada pašvaldības vār-
da, novērtēšanu un atsavināšanas 
procesa veikšanu, sedz dzīvokļa 
īrnieks. Pēc atsavināšanas proce-
sa pabeigšanas, atsavināšanas iz-
devumus iekļaut dzīvokļa pirkuma 
līgumā noteiktās cenas samaksā. 
Nodot atsavināšanai minēto 
pašvaldības īpašumu, pārdodot to 
par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam. 
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu 
un dzīvokļa īpašuma atsavināša-
nu veikt  Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras “SPODRA” 
2020. gada publisko pārskatu;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras “ALJA” 
2020. gada publisko pārskatu;

 - apstiprināt saistošos notei-
kumus Nr. 13/2021 “Par  kapi-
tālsabiedrību, kurās Alūksnes 
novada pašvaldība ir dalībnieks, 
pārvaldītiem stratēģiski svarīgiem 
īpašumiem un pakalpojumiem 
administratīvās teritorijas attīstī-
bai”. Saistošie noteikumi publicēti 
izdevuma 10. lappusē;

 - apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr. 14/2021 “Par grozījumu 
Alūksnes novada domes 
2017.gada 24.augusta saisto-
šajos noteikumos Nr. 13/2017 
“Saistošie noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža””;

 - iznomāt SIA “Baibas Koše-
vares ģimenes ārsta prakse” 
ģimenes ārsta prakses darbības 
nodrošināšanai Alūksnes novada 
pašvaldības nedzīvojamo telpu 
“Tērces”-11, Zeltiņos, Zeltiņu 
pagastā, Alūksnes novadā. 
Noteikt nomas termiņu no 2021. 
gada 1. jūnija līdz 2031. gada 
31. maijam, bet ne ilgāk kā uz 
ģimenes ārsta prakses darbības 
laiku. Apstiprināt telpu nomas 
maksu 0,61 EUR/1m2 mēnesī (bez 
pievienotās vērtības nodokļa). 
Noteikt nomniekam pienākumu 
segt ar nomas objekta lietošanu 
saistītos papildu maksājumus, 
t.sk. par elektroenerģiju, ap-
saimniekošanas pakalpojumiem, 
komunālajiem pakalpojumiem 
– ūdeni, kanalizāciju, atkritu-
miem, apkuri, telekomunikācijas 
pakalpojumiem;

 - apstiprināt Alūksnes Mūzikas 
skolas nolikumu. Lēmums stājas 
spēkā 2021. gada 1. jūnijā;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada domes 2018. gada 
26. aprīļa nolikumā Nr. 17/2018 
“Ziemeru pamatskolas noli-
kums”, papildinot 9. punktu ar 
9.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“9.6. speciālās pamatizglītības 
programmu izglītojamiem ar 
mācīšanās traucējumiem (kods 
21015611)”. Grozījumi paredz, 
ka izglītības iestādē tiks ieviesta 
jauna izglītības programma;
 - atcelt Alūksnes novada paš-
valdības dzīvoklim “Dārziņi” - 7, 

Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagas-
tā, sociālā dzīvokļa statusu;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 28.12.2020. lē-
mumā Nr. 342 “Par amata vietām 
un atlīdzību Alūksnes novada 
pašvaldībā” vairāku pašvaldības 
iestāžu amatu sarakstos, pamato-
joties uz iestāžu vadītāju iesnie-
gumiem;

- aktualizēt Alūksnes novada at-
tīstības programmas 2011.-2017. 
Investīciju plānu 2015.-2021. 
gadam: dzēšot ierakstu 
Nr. 6.5. “Tālavas ielas pārbūve, 
1. un 2. kārta” un papildinot ar 
jaunu ierakstu Nr.23.11. “Tālavas 
ielas pārbūve 2.kārta”; papildi-
not ar jaunu ierakstu Nr.36.14. 
“Ventilācijas sistēmas ierīkošana 
Alūksnes pilsētas sākumskolā”.

 - pārkārtot finansējumu 
5 900,00 EUR apmērā, tajā 
skaitā: 5 000 EUR līdzfinansē-
juma nodrošināšanai daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju piegulošo 
zemju labiekārtošanai, 900 EUR 
līdzfinansējuma nodrošināšanai 
nekustamo īpašumu pieslēgu-
miem centralizētajai ūdensvada 
un kanalizācijas sistēmai.

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

domes darbu/Domes lēmumi.

Evita Aploka

2. Alūksnes Novada Vēstis 02.06.2021.

Sēdes 
 

Apvienotā komiteju sēde 
14. jūnijā 10.00

Domes sēde   
18. jūnijā 10.00

Izstrādāta 
Teritorijas 
plānojuma 
grozījumu 
1. redakcija

 Alūksnes novada 
pašvaldība ir izstrādājusi 
Teritorijas plānojuma  
2015.-2027. gadam 
grozījumu 1. redak-
ciju un domes 27. maija 
sēdē deputāti lēma par 
tās nodošanu publiskai 
apspriešanai un 
institūciju atzinumu 
saņemšanai.

 Lēmums par minētā 
plānošanas dokumenta 
grozījumu izstrādes 
uzsākšanu tika pieņemts 
Alūksnes novada 
domes 2020. gada 
29. oktobra sēdē un tā 
izstrādes gaitā ir 
precizēti Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi.

 Saskaņā ar Vides 
pārraudzības valsts 
biroja 2021. gada 
27. janvāra lēmumu nolemts 
nepiemērot stratēģiskās 
ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūru Alūksnes 
novada teritorijas plānojuma 
grozījumiem. 
 
 Atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām Alūksnes 
novada pašvaldības 
Teritorijas plānojuma 
2015.-2027. gadam 
grozījumu 1.  redak-
cija tiks nodota publiskajai 
apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai.

 27. maija domes 
sēdē pieņemtais lēmums 
nosaka, ka, ņemot 
vērā Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likuma 
21. pantu, izstrādātā 
dokumenta publiskā 
apspriešana tiks rīkota pēc 
valstī noteikto 
publisko pasākumu 
aizlieguma atcelšanas, 
nosakot publiskās 
apspriešanās termiņu 
4 nedēļas. Informācija 
par to, kad varēs sākties 
publiskās apspriešanas 
procedūra, sekos.

 Ar izstrādāto 
Alūksnes novada pašvaldības 
teritorijas plānojuma 
2015.-2027. gadam 
grozījumu 1. redakciju var 
iepazīties Alūksnes novada 
pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv.

Apstiprina 2020. gada budžeta izpildi
  Alūksnes novada domes 
27. maija sēdē deputāti 
apstiprināja pašvaldības 
2020. gada budžeta izpildi.

1. Pamatbudžets

1.1. Naudas līdzekļu atlikumu 
2020. gada sākumā  

 5 168 557 EUR

1.2. 2020.gada ieņēmumus un 
ārējo finansēšanu 

24 123 904 EUR
no kā:
 1.2.1. nodokļu ieņēmumus  

  8 088 686 EUR
 1.2.2. nenodokļu ieņēmumus 

     421 872 EUR
 1.2.3. no valsts budžeta daļēji 
finansēto publisko personu 
un budžeta nefinansēto iestāžu 
transfertus          

8 904 EUR
1.2.4. valsts budžeta transfertus 

12 904 321 EUR
 1.2.5. pašvaldību budžeta 
transfertus      

172 268 EUR

 1.2.6. ārvalstu finanšu 
palīdzību 

12 334 EUR
  1.2.7. maksas pakalpojumi un 
citi pašu ieņēmumi  

1 000 468 EUR
 1.2.8. saņemtos aizņēmumus no 
Valsts kases   

1 515 051 EUR

 1.3. 2020.gada izdevumus, 
aizdevumu atmaksas un ārējo 
finansēšanu 

23 611 138 EUR
no kā:
 1.3.1. budžeta izdevumus 
atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām 

21 141 219 EUR
 1.3.2. atmaksātos aizņēmumus 
no Valsts kases   

2 469 919 EUR
 
1.4. Naudas līdzekļu atlikumu 
2020. gada beigās    

5 681 323 EUR

2. Ziedojumi un dāvinājumi

2.1. Naudas līdzekļu atlikumu 
2020. gada sākumā      

23 173 EUR

2.2. 2020. gada ieņēmumus   
1 972 EUR

no kā:
 2.2.1. ziedojumi un 
dāvinājumi         

1 972 EUR

 2.3. 2020. gada izdevumus 
10 298 EUR

no kā: 
 2.3.1. budžeta izdevumus 
atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām       

10 298 EUR

2.4. Naudas līdzekļu atlikumu 
2020. gada beigās       

14 847 EUR

3. Citu budžetu līdzekļi

3.1. Naudas līdzekļu atlikumu 
2020. gada sākumā          

7 189 EUR

3.2. 2020. gada ieņēmumus   
59 131 EUR

no kā:
 3.2.1. konkursa vai izsoles 
drošības nauda        

59 093 EUR
 3.2.2. pansionātos dzīvojošo 
pensijas    

38 EUR

3.3. 2020. gada izdevumus             
 54 080 EUR

no kā        
  3.3.1. konkursa vai izsoles 
drošības nauda        

53 008 EUR
 3.3.2. pansionātos dzīvojošo 
pensijas               

72 EUR
 3.3.3. cirsmas izstrādes 
nodrošinājums          

1 000 EUR

3.4. Naudas līdzekļu atlikumu 
2020. gada beigās
         12 240 EUR.

 Alūksnes novada domes sēdē 
27. maijā deputāti pieņēma 
lēmumu atbalstīt 22 pieteiku-
mus un piešķirt pašvaldības 
līdzfinansējumu nekusta-
mo īpašumu pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas sistēmai.

 Pašvaldības līdzfinansējums 
piešķirts 19 īpašumiem Alūksnes 
pilsētā, kā arī pa vienam Alsviķu, 

Ziemera un Jaunalūksnes 
pagastos par kopējo summu 
15 835 EUR. Vienam pietei-
kuma iesniedzējam pašvaldības 
līdzfinansējumu nebija iespējams 
piešķirt, jo tas neatbilda saistošo 
noteikumu nosacījumam, 
ka līdzfinansējumu piešķir 
dzīvojamas mājas pieslēguma 
ierīkošanai.

 Līdzfinansējumu fizisko personu 

dzīvojamo māju pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes 
un/vai kanalizācijas sistēmai 
pašvaldība piešķir saskaņā 
ar saistošajiem noteikumiem 
Nr.6/2020 “Par pašvaldības 
līdzfinansējuma apmēru 
nekustamo īpašumu pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas sistēmai”.

 Pašvaldības līdzfinansējums 

tiek piešķirts projektēšanas un 
būvdarbu izmaksu segšanai 
50% apmērā, bet ne vairāk kā 
750,00 EUR viena nekustamā 
īpašuma objekta pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes 
un/vai kanalizācijas sistēmai. 
Pašvaldība pieteikšanos 
līdzfinansējuma saņemšanai 
izsludina vienu reizi gadā.

Pašvaldība iedzīvotājiem līdzfinansē pieslēgšanos 
centralizētajām ūdensapgādes komunikācijām



Apmeklētāju pieņemšana jūnijā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūnijā

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

deputātu.

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

pulksten 8.00 līdz 11.00.

Domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS 7. un 21. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS 7. un 21. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS 7. un 21. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA 7. un 21. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30  

un 11. jūnijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00

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

e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv.

Deputāts Datums Laiks Vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 15.06.2021. Darba laikā
Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 

apkalpošanas centram

Verners KALĒJS 11.06.2021. 11.00-16.00 Tālrunis 29406242

Viola Aija KAPARŠMITE 16.06.2021. 10.00-11.00 Tālrunis 29166807

Maruta KAULIŅA 25.06.2021. 11.00-12.00 Tālrunis 29710918

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

apkalpošanas centram

Modris LAZDEKALNS 14.06.2021. 9.00-10.00 Tālrunis 29285514 vai 
e-pasts: modris@almohardwood.com

Ainars MELDERS 18.06.2021. 9.00-10.00 Tālrunis 29339305

Druvis MUCENIEKS 07.06.2021. 9.00-10.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Laimonis SĪPOLS 11.06.2021. 14.00-15.00 Tālrunis 26431206

Jānis SKULTE 12.06.2021. 15.00-16.00 Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Jānis ZELTIŅŠ 22.06.2021. 9.00-12.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Jana ZILKALNE Katru darba 
dienu

10.00-17.00 Tālrunis 29355400, e-pasts zeltavarti@gmail.com vai 
sazinoties Facebook Messenger

3.Alūksnes Novada Vēstis02.06.2021.

No 1. jūnija darbu 
atsāk pašvaldības kase
 Sākot ar šī gada 1. jūniju 
klientus klātienē atsāk pieņemt 
pašvaldības kase, kas atrodas 
Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra 
(VPVKAC) telpās Dārza ielā 11, 
Alūksnē.

Kases darba laiks:
Pirmdiena: 8.00-12.00    13.00-
17.30
Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena: 
8.00-12.00    13.00-17.00
Piektdiena: 8.00-12.00    13.00-
16.30

 Kasē ir iespējams veikt skaidras 

un bezskaidras naudas norēķinus 
par nekustamā īpašuma no-
dokli, pašvaldības nodevām, kā 
arī apmaksāt visus pašvaldības 
sniegtos maksas pakalpojumus.
 Aicinām apmeklētājus stingri 
ievērot visus epidemioloģiskos 
noteikumus, izvēlēties kārtas nu-
muru rindu mašīnā, kas atrodas 
pie Klientu apkalpošanas centra 
durvīm, un ieiet telpā tikai pēc 
uzaicinājuma.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība rīko izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
15.06.2021. rīko pašvaldības 
kustamās mantas cirsmu paketes 
īpašumā “Medņukalni”, Zeltiņu 
pagastā, Alūksnes novadā 
2124,17 m3 apjomā - atklātu 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Mantas apskate 
piesakāma pa tālruni 25667781. 
Izsoles sākuma cena – 
57398 EUR. Nodrošinājums 
– 5740 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
11.06.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 16.00, līdz 
11.06.2021. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
15.06.2021. rīko pašvaldības 
kustamās mantas cirsmas 
īpašumā “Jaunzeltkalni”, Zeltiņu 
pagastā, Alūksnes novadā 
986,64 m3 apjomā - atklātu 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Mantas apskate 
piesakāma pa tālruni 25667781. 
Izsoles sākuma cena – 
30052 EUR. Nodrošinājums 
– 3005 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
11.06.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 16.00, līdz 

11.06.2021. plkst. 16.00.
 Alūksnes novada pašvaldība 
22.06.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
vienības “Jaunie Dienvidi”, 
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles notei-
kumi publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 20239937. Nosacītā cena 
– 811 EUR. Nodrošinājums – 
81 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
18.06.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
18.06.2021. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
22.06.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Dienvidi 16”, 
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles notei-
kumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 20239937. 
Nosacītā cena – 2691 EUR. 
Nodrošinājums – 269 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 18.06.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
18.06.2021. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
22.06.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Smiltis”-1, Annā, Annas 
pagastā, Alūksnes novadā – mu-
tisku trešo izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28324910. 
Nosacītā cena – 580 EUR. 
Nodrošinājums – 58 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 18.06.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
18.06.2021. plkst. 16.00. 

 Alūksnes novada pašvaldība 
22.06.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Pīlādži”-3, Mālupē, Mālupes 
pagastā, Alūksnes novadā – mu-
tisku trešo izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28324910. 
Nosacītā cena – 936 EUR. 
Nodrošinājums – 94 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 18.06.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
18.06.2021. plkst. 16.00.

Sociālo lietu pārvalde atsāk 
klientu apkalpošanu klātienē
 No 1. jūnija Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvalde 
atsākusi klientu apkalpošanu 
klātienē.

 Sociālo lietu pārvalde aicina 
klientus klātienes apmeklējumam 
iepriekš pierakstīties, sazinoties 
ar pārvaldi, kā arī ierasties stingri 
noteiktajā laikā.
 Ar Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvaldes speciālistiem var 
sazināties pa tālruņiem: 
25771189 (Lauma Beļenkova, 
Zinta Zēberga - sociālā 
palīdzība),

25771159 (Rūta Dukule - mājas 
aprūpe, asistenta pakalpojums),
25443391 (Anda Vīksna - 
pansionāti, deinstitucionalizācijas 
projekts),
29287720 (Inga Strauta, Elīna 
Jantone-Janka - sociālie dar-
binieki darbam ar ģimeni un 
bērniem),
26309177 (Irita Paegle – sociālā 
darbiniece darbam ar ģimeni un 
bērniem).

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

 27. maijā Alūksnes novada 
dome pieņēma lēmumu par 
SIA “Rūpe” papildu 
pakalpojumiem.

 Ņemot vērā Alūksnes novada 
domes 2020. gada 26. no-
vembra lēmuma Nr. 301 “Par 
tiešo līdzdalību sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību “Rūpe”” 
4. punktu un Konkurences pa-
domes atzinumu, dome noteica, 
ka SIA “Rūpe” sniegtie papildu 
pakalpojumi (ūdensapgādes un 
kanalizācijas pievadu izbūve, 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu remonts, ūdens skaitītāju 

uzstādīšana un plombēšana, BIO 
tualešu noma) ir savienojami ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
tiešās līdzdalības saglabāšanu 
kapitālsabiedrībā.
 Tas nozīmē, ka SIA “Rūpe” 
drīkstēs turpināt sniegt iepriekš 
minētos papildu pakalpojumus. 
Vienlaikus ar domes lēmumu 
noteikts, ka uzņēmumam, 
turpinot sniegt tādus papildu 
pakalpojumus kā ūdensvada 
un kanalizācijas remonts, 
ūdens skaitītāju uzstādīšana un 
plombēšana, BIO tualešu noma, 
regulāri jāveic ietekmes uz 
konkurenci izvērtējums.

“Rūpe” varēs 
turpināt sniegt papildu 
pakalpojumus

Aicina uz Attīstības 
programmas vides jautājumu 

darba grupas tikšanos
 Saistībā ar Attīstības programmas 
2021.-2027. gadam izstrādi, Alūksnes novada 
pašvaldība aicina 15. jūnijā plkst. 15.00 uz 
vides attīstības jautājumu tematiskās darba 
grupas tikšanos tiešsaistē ZOOM platformā. 
Pieteikšanās pie sabiedrisko attiecību 
speciālistes Sanitas Spudiņas, zvanot uz 
26456644 vai rakstot uz 
sanita.spudina@aluksne.lv.



4. Alūksnes Novada Vēstis 02.06.2021.

Turpinās būvdarbi 
Baložu bulvārī

 Pēc tehnoloģiskā 
pārtraukuma ir atsākušies 
būvdarbi Baložu bulvārī 
Alūksnē. Līdz šim jau ir 
pabeigti caurteku izbūves 
darbi, izbūvēta lietus ūdens 
kanalizācija, veikta lam-
pu nomaiņa un uzstādīts 
energoefektīvs LED apga-
ismojums, kas izgaismo 
nodalīto gājēju ietvi. Darbus 
plānots pabeigt šī gada jūlijā.

 Atbilstoši atlikušo būvdarbu 
tehnoloģiskajām prasībām, 
ielas brauktuvei un lielākajām 
nobrauktuvēm šobrīd tiek sa-
gatavota pamatne, maksimāli 
saglabājot esošo ceļa konstruk-
ciju, lai varētu klāt asfaltbetona 
segumu. Savukārt ietvēm un 
mazākajām nobrauktuvēm – 
bruģa segumu. 
 Autoceļa nomalēs tiek likvidēts 
laika gaitā izveidojies apaugums, 
kas traucē ūdens novadei no 

ceļa klātnes, kā arī plānots veikt 
grāvja tīrīšanu. Posmā no Parka 
ielas līdz SIA “Alūksnes enerģija” 
teritorijai ielas kreisajā pusē 
izbūvēs sešas paralēlās stāvvietas 
vieglajām automašīnām.
 Atgādinām, ka šis ir viens no 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektiem, kas atbalstīts ar 
Ministru kabineta 15.07.2020. 
rīkojumu “Par atbalstītajiem 
pašvaldību investīciju projektiem 
valsts aizdevumu piešķiršanai 
ārkārtējās situācijas ietekmes 
mazināšanai un novēršanai 
saistībā ar Covid-19 izplatību”.
 Projektu īstenojot, būs sakārtota 
vēl viena teritorija pilsētvidē, 
uzlaboti braukšanas apstākļi 
un drošība visiem satiksmes 
dalībniekiem – gan gājējiem, 
gan velo un autobraucējiem.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Zivju fonds atbalstījis 
vairākus aģentūras 
“ALJA” projektus
 Lauku atbalsta dienests 
atbalstījis septiņus Alūksnes 
novada pašvaldības 
aģentūras “ALJA” iesniegtos 
projektu pieteikumus finanšu 
līdzekļu piesaistīšanai no 
Zivju fonda ar Alūksnes 
novada pašvaldības 
līdzfinansējumu. 

 Zivju fonda atbalstu konkursa 
pasākumā „Zivju resursu 
pavairošana un atražošana 
publiskajās ūdenstilpēs un 
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij, citās ūdenstilpēs, 
kas ir valsts vai pašvaldību 
īpašumā, kā arī privātajās upēs, 
kurās ir atļauta makšķerēšana” 
saņēma pieci projektu pieteikumi 
– “Līdaku pavairošana Alūksnes 
ezerā”, “Līdaku pavairošana 
Lukumīša ezerā”, “Līdaku 
pavairošana Vaidavas ezerā”, 
“Zandartu pavairošana Sudala 
ezerā” un “Zandartu pavairošana 
Indzera ezerā”.

 Atbalstīto projektu ietvaros tiks 
papildināti zivju resursi:
• Alūksnes ezerā – 50000 līdaku 
mazuļi;
• Lukumīšu ezerā – 5000 līdaku 
mazuļi;
• Vaidavas ezerā – 2300 līdaku 
mazuļi;
• Sudala ezerā – 16400 zandartu 
mazuļi;
• Indzera ezerā – 13000 zan-

dartu mazuļi.

 Atbalstu no Zivju fonda 
saņēmis projekta pieteikums 
konkursa pasākuma “Zinātniskās 
pētniecības programmu 
finansēšana un līdzdalība starp-
valstu sadarbībā zinātniskajos 
pētījumos zivsaimniecībā” – 
“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumu izstrāde Indzera un 
Siseņu ezeram”.

 Zivju fonda atbalstu saņēmis arī 
projekta pieteikums “Alūksnes 
novada ūdenstilpju zivju resursu 
aizsardzība” konkursa pasākumā 
„Zivju resursu aizsardzības 
pasākumi, ko veic valsts 
iestādes vai pašvaldības, kuru 
kompetencē ir zivju resursu 
aizsardzība”. Šī projekta ietvaros 
plānots iegādāties trīs ķermeņa 
kameras, piekabi kvadricikla un 
sniega motocikla pārvadāšanai, 
divus planšetdatorus, divas rokas 
kameras ar ieraksta funkciju un 
divas rokas kameras SD kartes.

 Kopējās visu atbalstīto projektu 
izmaksas sastāda 36638,22 EUR, 
no kurām:
• Zivju fonda finansējums – 
28860,00 EUR;
• Pašvaldības līdzfinansējums – 
7778,22 EUR.

Māris Lietuvietis,
PA “ALJA” direktors

Izstrādā koncepciju aktīvās 
atpūtas parka izveidei
 Alūksnes novada
pašvaldība ir noslēgusi 
līgumu par aktīvās atpūtas 
parka koncepcijas izstrādi 
Ojāra Vācieša ielā 9, 
Alūksnē.

 Paredzēts izstrādāt 
konceptuālu risinājumu 
vecā rotaļu laukuma 
labiekārtošanai, piedāvājot  
šai teritorijai atbilstošākos velo 
un piedzīvojuma parka 
elementus, lai tas būtu 
interesants gan mazākajiem 
novada iedzīvotājiem, gan arī 
pieaugušajiem. 

 Pašvaldība koncepcijā lūgusi 
iekļaut vairākus konkrētus 
elementus, taču atstājot iespēju 
tās izstrādātājam papildināt 
koncepciju arī ar citiem. 
Koncepcijā iekļaujamie elementi:
 1) asfalta velotrase ar virāžām 
un reljefa pacēlumiem – 

tramplīniem un iestrādātiem 
skeitparka elementiem, 
paredzot trases lietotāju 
starta un pulcēšanās vietu, 
kā arī apsverot iespēju velotrasi 
veidot tā, lai tā būtu lietojama 
abos virzienos;
 2) multifunkcionāla asfalta 
veloparka trase iesācējiem 
ar dažādiem pārvietošanās 
līdzekļiem – velosipēdiem, 
skrituļdēļiem, skrejriteņiem, 
skrituļslidām u.c., paredzot arī 
cilvēku pulcēšanās vietu;
 3) piedzīvojumu velotrase 
mežā starp kokiem, izmantojot 
esošo reljefu ar dažāda līmeņa, 
grūtības pakāpju un dizaina 
konstrukcijām, iekļaujot trasē 
velospēles, kas būtu piemērotas 
apmeklētājiem gan ikdienā, gan 
pilsētas pasākumos;
 4) piedzīvojumu velotrase 
kā izglītojoša vide, lai drošos 
apstākļos apgūtu dažādas 
veloprasmes un mācītos pārvarēt 

pilsētvidē sastopamus šķēršļus;
 5) zona atpūtai un citām 
aktivitātēm starp kokiem, 
kas būtu paredzēta gan 
parka apmeklētājiem, gan 
garāmgājējiem, kas vēlas lēni 
un netraucēti vērot apkārt 
notiekošo. Izmantojot teritorijā 
esošos kokus, starp tiem varētu 
veidot inovatīvas atpūtas vietas, 
piemēram, atpūtas tīklus un 
apgaismojumu lampiņas, lai 
radītu patīkamu pulcēšanas vietu 
iedzīvotāju.
 Lai šo teritoriju varētu 
labiekārtot, pagājušajā gadā 
Alūksnes novada pašvaldība 
veica priekšdarbus, novēršot 
galveno problēmu – ūdens 
uzkrāšanos laukumā no 
apkārtējām augstāka līmeņa 
teritorijām un tā novadīšana.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Viduslaiku pils stāsts inovatīvā 
muzikālā ekspozīcijā
 Alūksnes viduslaiku 
pils Dienvidu tornis jau 
šogad vērs durvis 
apmeklētājiem, piedāvājot 
oriģināla dizaina ekspozīciju, 
kam dots vārds 
“Marienburgas astotais 
brālis”. Ekspozīcijas 
nosaukums balstīts faktā, 
ka pirms pāris gadiem 
atjaunotais Dienvidu tornis 
ir viens no astoņiem torņiem 
Alūksnes viduslaiku pils 
teritorijā.

 Apmeklētāju ekspozīcija uzrunās 
ne tik daudz caur muzejiskiem 
priekšmetiem, kā tas parasti 
ierasts, bet gan caur skaņu, 
mūziku, dziedājumu. 

 - Ekspozīcija ir stāsts par 
Marienburgas pils brāļiem 
- torņiem, kurā tie pārtop 
cauri gadsimtiem dzīvojušās un 
dzīvojošās būtnēs, par tēliem, 
caur kuriem var uztvert cilvēces 
universālās kaislības, izjūtas 
un vērtības. Šī ekspozīcija top 
ar inovatīvu pieeju, ko atļauj 
mūsdienu digitalizācijas iespējas, 
lai radītu apmeklētājiem saistošu 
piedāvājumu, kas iedarbosies 
uz vairākiem maņu orgāniem 
vienlaikus un radīs spēcīgu 
emocionālu piedzīvojumu, 
-  stāsta Alūksnes novada 
pašvaldības projektu vadītāja 
Sanita Adlere.

 Kopējais torņa ekspozīcijas 
apmeklējuma laiks plānots 
40 minūtes. Šajā laikā 
apmeklētājs ar skaņu un 
dziedājuma palīdzību tiks 
virzīts no pirmā līdz trešajam 
stāvam, katrā no tiem iepazīstot 
viduslaiku pils daudzu gad-
simtu garās pastāvēšanas 
vēsturiskās noskaņas. Ekspozīcija 
apmeklētājiem būs pieejama visu 
gadu.

 Pašvaldība ir mērķtiecīgi 

strādājusi, lai piesaistītu izcilus 
meistarus, nozares profesionāļus 
šīs inovatīvās ekspozīcijas 
radīšanai - tās kulminācijas 
oriģinālskaņdarbu un mūzikas 
audio koncepciju radījuši Artūrs 
Maskats un Sigvards Kļava, 
savukārt dramaturgs Lauris Gun-
dars ir izstrādājis ekspozīcijas 
libretu un tekstus. Skaņu ieraksti 
tiks veikti gan profesionālās 
ierakstu studijās, gan, piemēram, 
kādā baznīcā, tajos piedalīsies 
pazīstami mūziķi. Tā būs kā 
vairāku slāņu skaņas glezna, kur 
slāni pa slānim, pārvietojoties pa 
stāviem, apmeklētājs ar savas 
iztēles palīdzību uztvers mūzikas, 
fona skaņu un trokšņu, kā arī 
balsu radīto muzikālo stāstu par 
Alūksnes viduslaiku pils vēsturi.

 Ekspozīcijas izveidei tiks 
iegādātas sēdmēbeles, 
izgatavoti libreta stendi, 
iegādātas un uzstādītas 
ekspozīcijai nepieciešamās 
apgaismojuma un apskaņošanas 
iekārtas.

  - Oriģināls dizains, interaktīva 
instalācija ar stāstu, 
gaismu un mūziku piedāvās 
apmeklētājiem citādu ceļojumu 

laikā, stāstot par vietas vēsturi, 
un veicinās apmeklētāju 
interesi par Alūksnes vidus-
laiku pils atstātajām liecībām. 
Inovatīvā vēstures pasniegšanas 
metode palīdzēs arī skolēniem, 
jo ekspozīciju varēs izmantot kā 
mācību resursu papildus skolā 
apgūstamajām zināšanām. 
Alūksnes viduslaiku pils ir dažādu 
laikmetu notikumu liecinieks, 
spilgts mūsu novada un reģiona 
kultūras mantojuma objekts, 
kultūrvēsturiska bagātība, par 
kuras nozīmības apzināšanos 
un vērtības atdzīvināšanu un 
saglabāšanu ir jārūpējas, - 
uzsver projekta vadītāja 
S. Adlere.

 Ikviens kultūras mantojuma 
objekts ir pamats nacionālajai 
identitātei, kā arī kultūras un 
no tās izrietošo radošo darbību 
attīstībai. Kultūrvēsturiskā vide 
kalpo kā nozīmīgs resurss, 
lai veidotu unikālus un vietai 
raksturīgus kultūras produk-
tus, kas spēj konkurēt kultūras 
tūrisma tirgū.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Riharda Rožkalna foto
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No pagastu mērķprogrammas 
līdzekļi vēl 2 pagastu projektiem
  Alūksnes novada dome 
27. maija sēdē izdarīja 
grozījumus šī gada 
25. marta lēmumā par 
Alūksnes novada 
pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammu 
2021. gadam.

 Kā zināms, Alūksnes 
novada pašvaldībai ir izveidota 
speciāla pašvaldības budžeta 
mērķprogramma, kas paredzēta 
pagastu teritoriju infrastruktūras 
un vides kvalitātes uzlabošanas 
projektu finansēšanai. Tās mērķis 
ir domes sasaukuma periodā 
pagastu pārvalžu projektu 
īstenošanai pašvaldības budžetā 

paredzēt 600 000 EUR. 
Katra pagasta pārvalde domes 
sasaukuma periodā var saņemt 
līdz 40 000 EUR savas terito-
rijas infrastruktūras vai vides 
kvalitātes uzlabošanai.

 Grozījumi minētajā domes 
lēmumā izdarīti sakarā ar to, ka 
Zeltiņu pagasta pārvaldei pēc 
veiktās iepirkuma procedūras 
ir precizēta summa, kas 
nepieciešama, lai veiktu no 
mērķprogrammas finansējamo 
projektu “Pašvaldības autoceļa 
Krastiņi-Krūmiņi seguma 
atjaunošana”. Tā kā iepirkuma 
rezultātā noskaidrotā summa 
24 655 EUR ir mazāka nekā bija 
prognozētā, daļa atlikušās 
summas - 2 444 EUR tiek 

novirzīta citam Zeltiņu 
pagasta pārvaldes projektam, lai 
uzlabotu ģimenes ārsta prakses 
pieejamību.

 Savukārt pārējais 
mērķprogrammas līdzekļu 
atlikums 14 069 EUR (tajā 
skaitā 2020. gada nesadalītais 
atlikums 64 EUR un 2021. gada 
finansējums 14 005 EUR) ar 
minēto domes lēmumu novirzīts 
Malienas pagasta pārvaldes 
projekta “Malienas pirmskolas 
izglītības iestādes “Mazputniņš” 
teritorijas labiekārtošana” daļējai 
īstenošanai.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Saņem pašvaldības budžeta 
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
māju pagalmu labiekārtošanai
 27. maija sēdē Alūksnes 
novada dome piešķīra 
pašvaldības budžeta 
līdzfinansējumu diviem 
iesniegtajiem projektu 
pieteikumiem daudzdzīvokļu 
māju pagalmu 
labiekārtošanai.

 Šo līdzfinansējumu Alūksnes 
novada pašvaldība piešķir 
saskaņā ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem 
Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai”, lai atbalstītu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanas 
projektu īstenošanu.
 Projektu pieteikumu 

iesniegšanas 1. kārtā 
iesniegtie projekti diemžēl 
neatbilda saistošajos noteikumos 
noteiktajiem nosacījumiem, tādēļ 
pašvaldība izsludināja 
2. kārtu, kurā iesniegti divi pro-
jekti. Abi projekti atbilst visiem 
līdzfinansējuma piešķiršanas 
nosacījumiem. 

 Dome 27. maija sēdē pieņēma 
lēmumu atbalstīt projekta 
pieteikumus par daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju Pils ielā 38 un 
Bērzu ielā 7, Alūksnē, piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanu.  
Katras mājas teritorijas 
labiekārtošanas projektam 
tika piešķirts 5000 EUR liels 
līdzfinansējums no pašvaldības 
budžeta, kas ir maksimālā pro-
jektam piešķiramā summa. 

Pils iela 38 plānojusi papildu 
stāvvietu izveidošanu un 
piebraucamā ceļa seguma 
atjaunošanu gar ēku, savukārt 
Bērzu iela 7 atjaunos gar māju 
esošo gājēju ceļu.

 Šī gada pašvaldības budžetā 
daudzdzīvokļu māju pagalmu 
labiekārtošanas projektu 
līdzfinansēšanai bija paredzēti 
5000 EUR. Lai varētu sniegt 
atbalstu abiem iesniegtajiem 
projektiem, dome 27. maija 
sēdē arī lēma par 
nepieciešamo līdzekļu 
pārkārtošanu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Iesniegs projektu ventilācijas 
ierīkošanai sākumskolā
 Alūksnes novada 
pašvaldība Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā 
iesniegs projektu "Ventilācijas 
sistēmas ierīkošana Alūksnes 
pilsētas sākumskolā” – to 
27. maija sēdē nolēma 
Alūksnes novada dome.

 Saskaņā ar maijā 
apstiprinātajiem grozījumiem 
Ministru kabineta noteikumos 
Nr. 242 “Augstas gatavības 
pašvaldību investīciju 
projektu pieteikšanas, 
izskatīšanas un finansējuma 
piešķiršanas kārtība” pašvaldības 
līdz 7. jūnijam var iesniegt savus 
augstas gatavības investīciju 
projektus, kas uzlabo mācību 
vidi vispārējās izglītības iestādēs 
(skolās), paredzot centralizētas 
mehāniskās ventilācijas 
ventilācijas sistēmas būvniecību 
skolas ēkā vai tās daļā vai arī 

decentralizētas ventilācijas 
sistēmas ierīkošanu atsevišķās 
ēkas telpās.

 Atklātā projektu konkursa 
vērtēšanas kritērijs, lai saņemtu 
finansējumu, ir ieguvēju, 
tātad – skolēnu, skaits projekta 
īstenošanas rezultātā. Alūksnes 
pilsētas sākumskolā ir lielākais 
skolēnu skaits novadā, 
bet skolas telpās, izņemot zāli, 
nav ventilācijas iekārtu. 
Pašvaldībā ir apzināta 
situācija ventilācijas sistēmu 
jautājumā visās novada 
skolās.

 Projekta “Ventilācijas 
sistēmas ierīkošana Alūksnes 
pilsētas sākumskolā” indikatīvās 
izmaksas ir 190 000 EUR, 
tajā skaitā valsts budžeta 
līdzfinansējums 161 500 EUR un 
pašvaldības līdzfinansējums 
15% apmērā jeb 28 500 EUR. Ja 

projekts tiks 
atbalstīts, pašvaldības 
līdzfinansējumu nodrošinās no 
šī un nākamā gada budžeta 
līdzekļiem.

 Projektu konkursam 
ir ierobežots finansējums - tikai 
7 miljoni EUR, tādēļ paredzams, 
ka konkurence par finansējuma 
iegūšanu būs sīva. Vienā 
projekta pieteikumā 
var iekļaut tikai vienu 
skolu.

 Ņemot vērā šo lēmumu, 
minētais projekts 27. maija 
domes sēdē tika iekļauts arī 
Alūksnes novada attīstības 
programmas 2011.-2017. 
Investīciju plānā 2015.-2021. 
gadam.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Precizē aizņēmuma 
summu ģimnāzijas 
ēkas pārbūvei
 Alūksnes novada domes 
27. maija sēdē tika pieņemts 
lēmums par aizņēmuma 
summas precizēšanu pro-
jektam “Alūksnes novada 
vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošanai” – 
Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas ēkas 
pārbūvei. Aizņēmuma 
summa precizēta no 
1 856 849 EUR uz 
1 957 021 EUR.

 Jāuzsver, ka kopējā projekta 
summa no tā nepieaug - 
projekta kopējais budžets arvien 
ir 5 344 500,00 EUR, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
finansējums ir 
2 325 582,00 EUR, valsts 
budžeta dotācija ir 
864 123,26 EUR, Alūksnes 
novada pašvaldības 
līdzfinansējums ir 
2 154 794,74 EUR, t. sk. 
neattiecināmās izmaksas. 

 Šis projekts tiek finansēts no 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzekļiem, valsts budžeta 
dotācijas un Alūksnes novada 
pašvaldības budžeta 
līdzfinansējuma. Daļu ERAF 
finansējuma projekta īstenošanai 
pašvaldība saņem avansā, taču 
atlikušo daļu un pašvaldības
 līdzfinansējumu jāaizņemas 
Valsts kasē.

 Sākot īstenot projektu 
ģimnāzijas ēkā, 2019. gadā 
dome pieņēma lēmumu lūgt 
Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļauju 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
pašvaldības līdzfinansējuma un 
daļas ERAF finansējuma 
nodrošināšanai projektā 
paredzētajiem būvniecības 
darbiem summā līdz 
1 856 849 EUR. Tolaik 
pašvaldībai aizņēmums tika 
piešķirts nepilnā apmērā - 
1 571 003 EUR, kas ir par 
285 846 EUR mazāk kā bija 
nepieciešams.

 Pamatojoties uz 27. maija 
domes lēmumu, pašvaldība ir 
lūgusi piešķirt aizņēmumu 
386 017,52 EUR apmērā (tajā 
skaitā iepriekš minētā summa 
285 846 EUR un 
100 172 EUR starpība starp to un 
nepieciešamo kopējo summu). 
Aizņēmuma summu veido:
1) papildu būvdarbu izmaksas 
334 368,83 EUR un
2) projektā paredzēto mēbeļu 
iegādes izmaksas 
51 653,69 EUR.

 Būvdarbu laikā ir radušies 
papildu darbi ģimnāzijas ēkā, 
kurus ir būtiski veikt ēkas kons-
trukcijas stiprībai, 
piemēram, nācās pilnībā mainīt 
grīdu izbūves tipu, jo, grīdu 
konstrukcijas atsedzot, daudzviet 
atklājās nepiemēroti atvieglotie 
paneļi, līdz ar to bija jāmeklē 
risinājums, kā padarīt 
konstrukciju stiprāku. Tāpat sienu 
apdari demontējot, kolonnu 
stiprinājuma vietās atklājās 

izdrupumi – tika izstrādāts 
risinājums to pastiprināšanai, 
bet, tā kā daļa sienu atradās uz 
jau minētajiem atvieglotajiem 
paneļiem, tās nācās nojaukt un 
pēc grīdu izbūves uzbūvēt no 
jauna.  Pēc pasūtītāja 
ierosinājuma tika iekļauti darbi 
ēkas kopējā stāvokļa uzlabošanai 
ilgtermiņa lietošanai, kas 
sākotnēji nebija paredzēti 
(bēniņu siltinājuma nomaiņa 
atbilstoši mūsdienu prasībām, 
iekšpagalma terases 
hidroizolācijas atjaunošana, 
aktu zāles grīdas pilnīga 
pārbūve, lietus ūdensnoteku 
sistēmas pilnīga atjaunošana).

 Sakarā ar nepieciešamību 
veikt šos papildu būvdarbus, ir 
palielinājusies būvdarbu līguma 
summa, taču ne projekta kopējā 
summa, jo atbilstoši iepirkuma 
rezultātam būvdarbu līguma 
izmaksas bija mazākas nekā 
sākotnēji projektā bija plānots. 
Jāuzsver gan, ka būvdarbu 
līguma summa joprojām 
nepārsniedz sākotnēji plānoto. 
Būvdarbu īstenošanas termiņš ir 
pagarināts līdz 30. septembrim. 

 Projektā paredzēts iegādāties 
ergonomiskas mēbeles klašu 
telpām, dabaszinātņu kabinetam 
un metodiskajam centram. Mē-
beļu iegādei nesen ir noslēgusies 
iepirkuma procedūra, tādēļ tikai 
tagad, pēc iepirkuma 
noslēgšanās, kad ir zināma 
konkrētā nepieciešamā summa, 
pašvaldība drīkst lūgt 
aizņēmumu to iegādei.

 - Šāda projekta īstenošanas 
laikā, kad ir paredzētas vairākas 
atsevišķas aktivitātes, piemēram, 
būvdarbi,  mēbeļu, datortehnikas 
iegāde, ik pa laikam pēc kāda 
iepirkuma pabeigšanas ir 
nepieciešams veikt izmaiņas 
aizņēmumu pieprasījumā. Jāņem 
vērā, ka darbi notiek secīgi – 
vispirms tiek veikti būvdarbi, 
tad tiek iegādātas mēbeles, 
dabaszinātņu kabinetu 
aprīkojums, datortehnika un 
aprīkojums informācijas 
komunikāciju tehnoloģiju 
risinājumu ieviešanai. Turklāt 
jārēķinās, ka arī aprīkojuma 
piegādāšanai un uzstādīšanai ir 
nepieciešams zināms laiks 
un tas nevar notikt tikmēr, kamēr 
norit būvdarbi. Tā kā esam 
pietuvojušies būvdarbu 
noslēguma fāzei, veicam 
iepirkumus par projektā 
paredzēto mēbeļu un 
aprīkojuma iegādi, lai pēc 
būvdarbu pabeigšanas 
iespējami ātrāk varētu iekārtot 
telpas skolēniem un skolotājiem 
un atsākt skolas dzīvi jaunās, 
skaistās telpās, kas būs aprīkotas 
ar mūsdienīgām tehnoloģijām 
un ergonomiskām mēbelēm, 
- skaidro projekta vadītāja, 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu vadītāja Santa Supe.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”

Alūksnē, Ošu ielā 5

Lūdzam atsaukties, ja ziniet, kam suņi pieder. 
Tālrunis informācijai dzīvnieku mājā “Astes un Ūsas” 29477535.

 Šobrīd projekta teritorijā, 
kas atrodas “Iztekās”, 
Alsviķu pagastā ir pabeigta 
asfaltēšana. Tas nozīmē, ka 
laukuma būvniecība tuvojas 
noslēgumam. 

 Atlikušie darbi – teritori-
jas apzaļumošana un elek-
tronisko vārtu un nožogojuma 
uzstādīšana apkārt laukumam, 
tiks paveikti tuvākajā laikā. 
 Kā ziņots, atkritumu galvenā 
izcelsme būs Alūksnes no-
vada pašvaldības aģentūras 
“Spodra” darbības rezultātā 
radušies atkritumi – parku 
bioloģiskie atkritumi, zāliens 
pēc pilsētvides uzkopšanas, kā 
arī dalīti savāktie zaļie un dārza 
atkritumi no SIA “Pilsētvides 

serviss”, kas līguma ietvaros 
veic atkritumu apsaimniekošanu 
Alūksnes novadā. Zaļo un dārza 
atkritumu laukuma pareizas 
apsaimniekošanas rezultātā 
komposts tiks iegūts 3 gadu laikā 
un to paredzēts izmantot terito-
riju labiekārtošanai, apstādījumu 
veidošanai, tādējādi attīstot 
atkritumu pārstrādi un veicinot to 
vairākkārtēju izmantošanu.
 Projekta kopējās izmaksas 
216 262,68 EUR, tajā skaitā 
75 691,94 EUR Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums.
 Projekta vadītāja – Una Tetere-
Teterovska.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Zaļo un dārza atkritumu 
kompostēšanas laukuma 
izveide Alūksnes novadā 
tuvojas noslēgumam

Iesniegs projektu Tālavas ielas 
pārbūves 2. kārtas darbu finansēšanai
 Alūksnes novada dome 
27. maija sēdē pieņēma 
lēmumu iesniegt projekta 
“Tālavas ielas pārbūve 
Alūksnē, Alūksnes novadā 
(2. kārta)” pieteikumu 
Satiksmes ministrijā 
valsts autoceļu fonda 
apakšprogrammas 
“Mērķdotācijas pašvaldību 
autoceļiem (ielām)” līdzekļu 
saņemšanai.

 Dome apstiprināja projekta 
indikatīvās kopējās izmaksas 
938 513,05 EUR. Ja projekts 
tiks atbalstīts, Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējumu 
281 553,91 EUR apmērā (30% 
no projekta indikatīvajām 
kopējām izmaksām) segs no 
pašvaldības 2022. gada budžeta 
līdzekļiem. 

 Projekta “Tālavas ielas pārbūve 
Alūksnē, Alūksnes novadā” 
2. kārtā paredzēts pārbūvēt 
ielas segumu, sakārtot ūdens 
novades sistēmu, nomainīt 
dzelzsbetona caurtekas, pārbūvēt 
esošās auto stāvvietas iepretim 
maizes kombinātam, atjaunot 
gājēju ietvi, ierīkot soliņus, 
pārbūvēt sabiedriskā transporta 
apgriešanās laukumu, izbūvēt 
ar nojumi aprīkotu pieturvietu, 
tiks pārvietoti ielas pārbūvei 
traucējošie apgaismes balsti, 
kā arī nomainīti gaismekļi uz 
energoefektīviem LED.
 Tālavas ielas pārbūve ir 
paredzēta divās kārtās. Kārtas 
robežojas uz tranzīta ielas 
līdzās Tālavas iela 13B, Alūksnē 
īpašumam. Attiecīgi pirmās 
kārtas pārbūve skar Tālavas 
ielu posmā no elevatora līdz 

Tālavas ielai 13B un otrā kārta 
turpinās līdz pilsētas robežai. 
Pirms ielas pārbūves darbiem 
paredzēta arī ūdenssaimniecības 
infrastruktūras ierīkošana abu 
kārtu garumā, taču šie būvdarbi, 
kā arī Tālavas ielas pārbūves 
1. kārta ir iekļauta projekta 
“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras attīstība Alūksnes 
novadā” konceptā, kas tika 
iesniegts Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
izsludinātajā ideju konceptu 
priekšatlasē, pretendējot uz 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansējuma saņemšanu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

POP-UP pastaiga
 17. jūnijā no pulksten 15.00 
līdz 19.00 skvērā pie taksome-
tru pieturas Lielā Ezera ielā, 
Alūksnē, norisināsies POP-UP 
pēcpusdiena. Projekta “Augoša 

pilsēta” sadarbības partneri 
piedāvās savu produkciju vai 
pakalpojumu, būs atrakcijas 
bērniem, baudīsim mūziku un 
labu atmosfēru. 

Jaunalūksnes pagasta Bejā upes krastā atrasts 
suns, kas garā ķēdē sapinies kokos. Iespējams 
suņuks tur pavadījis ilgāku laiku, jo zāle vietā, 
kur sniedzas ķēde, nomīdīta.

Astēs un Ūsās nogādāts liela auguma suns, 
kurš ilgstoši uzturējies Jaunlaicenes centrā. 

Jūnijā aicina “Atvērtās dienas laukos” 
Atē un “Veclaicenē”
 12. jūnijā akcijas “Atvērtās 
dienas laukos 2021” ietvaros 
interesentiem savas durvis ar 
īpašiem piedāvājumiem vērs 
vairāku Alūksnes novada 
lauku sētu un kultūrvietu 
saimnieki. Aicinām tuvāk 
iepazīt mūsu pašu novadu!

 "Atvērtās dienas laukos" ir lauku 
apceļošanas un iepazīšanas 
pasākums, kura mērķis ir 
popularizēt laukus, laukos 
audzētus, ražotus, gatavotus 
produktus un sniegtos pa-
kalpojumus, kā arī ieinteresēt 
iedzīvotājus iepazīt lauku 
dzīvi, nobaudīt lauku labumus, 
atrast saimniecības, no kurām 
iegādāties saimnieku audzētus 
un ražotus produktus, kā arī 
izbaudīt aktivitātes un sajūtas, ko 
var piedzīvot laukos. 
 Alūksnes novadā “Atvērtās 
dienas laukos” piedāvā viesosies 
aizsargājamo ainavu apvidus 
“Veclaicene” teritorijā, kā arī 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā. Pasākumiem 
jāpiesakās iepriekš!

12. jūnijā aizsargājamo 
ainavu apvidū “Veclaicene”:
“Piemirstās cibiņas”
“Pauguru” saimniecības durvis 
atvērtas visas dienas garumā. 

Plkst. 10.00 un 14.00 īpaša 
ekskursija kopā ar saimnieku 
Jāni Vīksni un cibiņas virpošanas 
paraugdemonstrējumi. Ieeja par 
ziedojumu. Tālrunis 26027823.

“Štrunts par medu, ka tik 
bites”
Mišu medus muzejā 11.00 un 
15.00 saimnieka Arta Krasta 
vadītas ekskursijas, kur var 
iepazīt biškopības tradīcijas un 
medus vākšanai nepieciešamo 
inventāru no dažādiem laikiem, 
uzzināt daudz interesantu faktu 
par bitēm. Tālrunis 26699005.

Sausais pēriens
“Upītēs”, iepriekš piesakoties, 
tikšanās ar saimnieci - pirtnieci 
Astru Plukšu visas dienas garumā 
(11.00-18.00) - pirts procedūru 
noslēpumu izzināšana, sausais 
pēriens. Ieeja par ziedojumu. 
Tālrunis 26302291.

“Savdabīgo rokdarbu diena”
Rokdarbu darbnīcā “Aguce”, 
iepriekš piesakoties, visas dienas 
garumā savdabīgs rokdarbu 
darbnīcas apmeklējums ar 
saimnieces Agijas Pauģes vadīta 
ekskursija. Ieeja par ziedojumu. 
Tālrunis 22413373.

“Pārgājiens kopā ar 

novadpētnieci Maiju Bleiferti”
Raipala ezera dabas takā 
12.00 izzinošs pārgājiens ar 
gidi, sākumpunkts Veclaicenes 
vēstures krātuvē un pieturas 
punkts Mišu medus muzejā. 
Pārgājiena ilgums 3- 4 stundas, 
maršruta veikšanai nepieciešami 
piemēroti apvidus apavi. Bez-
maksas pasākums. Tālrunis 
29347398.

“Opekalna nams”
 Opekalna evaņģēliski luteriskā 
baznīca, virs jūras līmeņa 
augstāk esošā baznīca Latvijā, 
atvērta ikvienam apmeklētājam 
no 9.00 līdz 20.00. Ekskursija 
pa baznīcu gida pavadībā 12.00 
un 14.00. Ieeja par ziedojumu. 
Tālrunis 28388894.

“Malēnieša pasaules duȓs 
līdz kājai vaļā!”
 Jaunlaicenes muižas muzejs no 
9.00 līdz 17.30 var apskatīt trīs 
izstādes par malēniešiem, viņu 
darbiem un nedarbiem, spēlēties 
ar malēniešu vārdiem, vāveres 
tīšanu u.c. Ieejas maksa 2,00 
EUR personai (pensionāriem 
un bērniem 1,00 EUR). Tālrunis 
29356277.

Turpinājums 9. lappusē
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Nāc mācīties 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā!

Mācībām  7. klasēs dokumentu iesniegšana no 1. jūnija. 
Mācībām 10. klasēs dokumentu iesniegšana no 14. jūnija.

Iestājpārbaudījums notiks ģimnāzijā klātienē: 
uz 7. klasi  4. jūnijā plkst. 10.00, reģistrācija no plkst. 9.30,
uz 10. klasi 15. jūnijā plkst. 10.00, reģistrācija no plkst. 9.30.

Lai piedalītos iestājpārbaudījumā klātienē, skolā ir jāierodas ar 
negatīvu COVID-19 testu, kas veikts pēdējo 72 stundu laikā. 
Plašāka informācija par programmām, nepieciešamajiem 
dokumentiem, iesnieguma veidlapa un video par skolu ir 
ģimnāzijas mājas lapā  www.aluksne.edu.lv sadaļā “Uzņemšana”. 

Programma 
“Latvijas skolas soma” 
rada iespēju ikvienas 
skolēnam pieredzēt 
Latviju
 Jau ceturto gadu valsts 
fi nansētā kultūrizglītības 
programma “Latvijas skolas 
soma” rada iespēju mūsu 
bērniem jēgpilni pieredzēt 
Latviju, izzināt un iepazīt 
Latvijas vērtības, mākslas un 
kultūrtelpu (mūzikā, teātrī, 
dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, 
kino, arhitektūrā, dizainā, 
materiālajā un nemateriālajā 
kultūras mantojumā, 
literatūrā un grāmatniecībā), 
tās dabu, spēcinot skolas 
vecuma bērnu un jauniešu 
pilsoniskuma un piederības 
sajūtu Latvijai. 

 Programmas “Latvijas skolas 
soma” pasākumu īstenošana 
ir mācību procesa sastāvdaļa, 
tieši saistīta ar mācību un 
audzināšanas darba saturu. 
Svarīgi, ka norisēs piedalās 
visi skolēni, katram skolēnam 
ir nodrošināta vismaz viena 
aktivitāte semestrī. Notikumu 
plānošanā un organizēšanā tiek 
iesaistīti arī paši skolēni.
 Šajā mācību gadā mācības no-
tika lielākoties attālināti,  “Latvi-
jas skolas somas” pasākumi ļāva 
attālināti, caur ekrānu, iepazīt 
mākslas un kultūras norises. Šo 
iespēju mēs izmantojām!
 1.-3. klase noskatījās Latvijas 
Leļļu teātra izrādi “Un atkal Pifs”, 
4. klase piedalījās kino stundā 
ar GORU “Jēkabs, Mimmi un 
runājošies suņi”, režisora Ed-
munda Jansona  animācijas fi lma 
ir aizraujošs piedzīvojumu stāsts 
par neparastu draudzību starp 
runājošiem suņiem un bērniem, 
kuri tic brīnumiem un nebaidās 

uzdrīkstēties. 5. klase piedalījās 
koncertlekcijā “Sprādziens 
mūzikā”. Skolēni tika iepazīstināti 
ar to, kā populārā mūzika ir 
attīstījusies no 1920. līdz 
2020. gadam: džeza, blūza 
ēra, svinga laiks, revolucionārie 
rock’n’roll gadi, hipiju plūsma, 
disko spožums, astoņdesmitie, 
90. gadu popkultūra un 
mūsdienās. Sagaidot izcilā 
latviešu komponista Imanta 
Kalniņa 80 gadu jubileju, 
7.-9. klases skolēni izmantoja 
iespēju noskatīties jauno digitālo 
koncertlekciju, kas veltīta vienam 
no izcilākajiem latviešu kom-
ponistiem. Programmā ir apko-
potas skaistākās un iemīļotākās 
Imanta Kalniņa dziesmas, lai 
kopā ar klausītājiem izbaudītu 
mūziku, kas vienmēr ir jau-
na.  6., 8., 9. klasēm bija 
iespēja piedalīties videostundā 
“Pantomīma un cirka izrāde”, bet 
pēc tam meistarklasē noskaidrot, 
kā top daži triki un cik daudz  
vingrinoties varam iemācīties 
mēs paši. 5. klase piedalījās 
sarunā  ar mūziķi Rūdolfu 
Dankfeldu par sitamajiem in-
strumentiem “Bungu Bunkurs”. 
Visa mācību gada garumā mums 
bija iespēja skatīties 9 latviešu 
spēlfi lmas un 12 animācijas 
fi lmas sadarbībā ar Latvijas 
Kinematogrāfi stu savienību.
 Esam pateicīgi par gūtajām 
emocijām, zināšanām, iedvesmu, 
atklājumiem un daudzveidīgo 
piedāvājumu!

Ieva Baltā-Pilsētniece,
Malienas pamatskolas direktore

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
Vasaras aktivitātes bērniem un jauniešiem

Norises datums/ laiks/ vieta Aktivitāte Klase vai 
gadi

Aktivitāšu 
vadītāji 

1.-4. jūnijs
plkst.10.00-13.00
Pilssalas stadions

Sportosim Pilssalā
Sporta spēles, stafetes ar uzdevumiem, 
vingrojumi.
OBLIGĀTA IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS!

1.-9. klase Ilga Tumševica
Elvita Keita 
Ķikute

7.-10. jūnijs
plkst.15.00-16.30
pie Sporta angāra

NO standing, ONLY dancing MINI
Dažādu deju stilu kustības, dejas improvizācija, 
kā arī jautri un lietderīgi pavadīts laiks.

1.-3. klase Elvita Keita 
Ķikute

7.-11. jūnijs
plkst.10.00-13.00
Pilssalas stadions

Sportosim Pilssalā
Sporta spēles, stafetes ar uzdevumiem, 
vingrojumi.
OBLIGĀTA IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS!

1.-9. klase Ilga Tumševica
Elvita Keita 
Ķikute

8.-10. jūnijs
plkst.10.00-14.00
Ziemas sporta centrs “Mežinieki”

Piedzīvojumu meklētāji 2021/ Āra dzīve un 
izdzīvošanas pamati mūsdienās
Komunikācijas un sadarbības treniņš, vēstures 
fakti un liecības par karavīriem Latvijā un  
Alūksnē 20. gs. notikumos, vienas dienas 
pārgājiens ar āra dzīves prasmju apmācību.

6.-9. klase Ieva Rakova
Biedrības 
“Pelēkais 
vilks” 
instruktori

8.-10. jūnijs
1. grupa plkst.11.00-13.00
2. grupa
plkst.14.00-16.00
pie Alūksnes Jaunās pils

“Pārveido – izveido!” Upcycling dizaina 
darbnīca
Auskaru UPCYCLING darbnīca, papīra 
izgatavošana, dizaina noformēšana un 
pasniegšana.

6.-9. klase Lelde Gusta
Žanete 
Ludviga

11. jūnijs
1. grupa
plkst.11.00-13.30
2. grupa
plkst.14.00-16.30
Basketbola laukums Pilssalā

Skeitborda flat-trick meistarklase
Skeitborda un līdzsvara noturēšanas 
pamatprasmju apguve, skeitborda triku 
apguve un izmēģinājumi uz taisnas virsmas, 
paraugdemonstrējumi. Nepieciešama ķivere. 
Ja ir savs inventārs, tas jāņem līdzi. Daļai 
skeitbords un ķivere var tikt nodrošināts.

12-15 
gadi

Una Tomiņa
Rīgas 
skeitborda 
skolas treneri

14.-19. jūnijs
plkst.10.00-13.00
Pilssalas stadions

Sportosim Pilssalā
Sporta spēles, stafetes ar uzdevumiem, 
vingrojumi.
OBLIGĀTA IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS!

1.-9. klase Ilga Tumševica
Elvita Keita 
Ķikute

14.-17. jūnijs
plkst.15.00-16.30
Pie Sporta angāra

NO standing, ONLY dancing TEEN
Dažādu deju stilu kustības, dejas improvizācija, 
jautri un lietderīgi pavadīts laiks.

6.-8. klase Elvita Keita 
Ķikute

15.-17. jūnijs
plkst.7.30-11.30
Tempļakalna iela

Copes lietas
Vides izglītības aspekti, makšķerēšanas 
pamatprincipi un noslēpumi.

5.-8. klase Kristīne 
Vimba, Jānis 
Skulte
«C. Albula» 
biedri

15.-17. jūnijs
plkst.12.00-14.00
pie Alūksnes Jaunās pils

Maģiskā ilustrāciju darbnīca
Dažādu ilustrāciju veidu, tehniku iepazīšana, 
savu unikālo stāstu un tēlu radīšana un burvju 
pasaules uzburšana.

3.-6. klase Žanete 
Ludviga

14.-18. jūnijs
(ilgums 2 stundas)
Alūksnes pilsētas sākumskolas pagalms

Velo pulciņš
Ceļu satiksmes noteikumi, pirmās palīdzības 
sniegšana, velosipēda uzbūve, drošas 
braukšanas pamatprincipi.
(Tiem, kas sasnieguši 10 gadu vecumu, 
noslēgumā būs iespēja kārtot eksāmenu, lai 
iegūtu velosipēda vadītāja apliecību.)

2.-4. klase Tija Āboliņa

21., 22. jūnijs
pkst.10.00-13.00
Pilssalas stadions

Sportosim Pilssalā
Sporta spēles, stafetes ar uzdevumiem, 
vingrojumi.
OBLIGĀTA IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS!

1.-9. klase Ilga Tumševica
Elvita Keita 
Ķikute

28. jūnijs-2. jūlijs
plkst.10.00-13.00
Pilssalas stadions

Sportosim Pilssalā
Sporta spēles, stafetes ar uzdevumiem, 
vingrojumi.
OBLIGĀTA IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS!

1.-9. klase Ilga Tumševica
Elvita Keita 
Ķikute

1. jūlijs
(2 stundas)
MJIC “PaGALMS”

Valsts robežsardzes kinologu 
paraugdemonstrējumi
Dienesta suņu paraugdemonstrējumi, pirkstu 
nospiedumu noņemšanas mēģinājumi, pases 
aizsardzības zīmju izpēte un citi aktuāli jautājumi 
saistībā ar robežsargu darbu.

1.-12. 
klase

Valsts 
robežsardzes 
kinologi

6. un 8. jūlijā plkst.17.30-18.30
plkst.18.30-19.30
MJIC “PaGALMS”

Hip-Hop
Dažādu deju stilu pamatelementi, kombinācijas, 
stiepšanās vingrinājumi.

1.-3. klase
4.-12. 
klase

Nataļja 
Ņikuļina-Svile

8.-10. jūlijs
(trīs stundas)
MJIC “PaGALMS”

Ukuleles spēle “Havajiešu ģitāras vasara”
Ukuleles spēle,  dziesmu radīšana gan 
iesācējiem, gan lietpratējiem.

4.-12. 
klase

Diāna Lozko

13.-15. jūlijs
(trīs stundas)
MJIC “PaGALMS”

Animācijas darbnīca “Ideja-Tēls-Kustība.”
Animāciju veidošana,  scenāriju sacerēšana, tēlu 
iedzīvināšana, izveidotā materiāla montēšana. 

4.-12. 
klase

Diāna Lozko

13. un 15. jūlijā 
plkst.17.30-18.30
plkst.18.30-19.30
MJIC “PaGALMS”

Hip-Hop
Dažādu deju stilu pamatelementi, kombinācijas, 
stiepšanās vingrinājumi.

1.-3. klase
4.-12. 
klase

Nataļja 
Ņikuļina-Svile

• Dalība aktivitātēs tikai ar iepriekšēju pieteikšanos no 26. maija plkst. 9.00 Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrā, Dārza ielā 8a, Alūksnē, tālrunis 64322402, 29190552 vai elektroniski abjc@aluksne.lv. 
• Visas nodarbības notiek āra apstākļos, ievērojot MK Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".
• Ilgstoša vai spēcīga lietus gadījumā, vai epidemioloģiskās situācijas dēļ aktivitātes var tikt pārceltas vai 
atceltas.
• Dalībnieku skaits grupās ierobežots.
• Aktuāla informācija par jauniešu neformālās izglītības un brīvā laika aktivitātēm vasarā tiks publicēta 
ABJC mājas lapā www.abjc.lv un sociālajos tīklos.

Turpinājums 9. lappusē
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Norises datums/ laiks/ vieta Aktivitāte Klase vai 
gadi

Aktivitāšu 
vadītāji 

20. jūlijs
plkst.10.00-12.00
MJIC “PaGALMS”

Tīru mežu nodarbība ar Cūkmenu
Cūkmena apciemojums, informācija par to, kam 
mežā ir vieta un kam nav, atkritumu šķirošanas 
jēga, fiziskā aktivitāte-pudeļbols. Zvēresta 
nodošana Cūkmenam, solot nemēslot mežā un 
neļaut to darīt citiem.

1.-4. klase Renāte 
Ribaka,
AS «Latvijas 
valsts meži»
Vides izglītības 
projektu 
koordinatore

21. jūlijs
plkst.10.00-12.00
MJIC “PaGALMS”

Meža apsaimniekošanas cikls
Meža apsaimniekošanas cikli Latvijā, valsts 
mežos notiekošie procesi, ekosistēma- no sēklas 
līdz pieaugušam mežam un produktam.

4.-6. klase AS «Latvijas 
valsts meži»
Vides izglītības 
projektu 
koordinatore

20. un 22. jūlijā 
plkst.17.30-18.30
plkst.18.30-19.30
MJIC “PaGALMS”

Hip-Hop
Dažādu deju stilu pamatelementi, kombinācijas, 
stiepšanās vingrinājumi.

1.-3. klase
4.-12. 
klase

Nataļja 
Ņikuļina-Svile

19.-21. jūlijs
(2 stundas)

LEGO radošā darbnīca
Dažādu objektu būve no LEGO klučiem, 
sacensība, izpēte, prieks.

6-9 gadi Gunta Epnere

21.-23. jūlijs
plkst.10.00-12.00
MJIC „PaGALMS”

Radošā darbnīca mūsdienīgām meitenēm
Veselīga dzīvesveida pamatprincipi, radošuma 
attīstīšana dejā, kustībā un skatuves mākslā 
(programmā būs joga, tik-tok dejas, mūsdienu 
dejas, kustību rosinošas aktivitātes).

4.-6. klase Una Tetere-
Teterovska

26.-27. jūlijs
plkst.10.00-12.00
MJIC „PaGALMS”

Improvizācijas prieks
Improvizācijas teātra spēles, vingrinājumi, stāstu 
sacerēšana, spontanitātes attīstīšana, jautrība 
un smiekli.

13-25 
gadi

Nikolajs 
Rakovs

28. jūlijs
(3 stundas)
MJIC „PaGALMS”

Valmieras improvizācijas teātra “Modris” 
meistarklase
Ainu un tēlu izspēlēšana, radot tos turpat uz 
vietas, darbošanās bez scenārija, ņemot vērā 
skatītāju ierosmes.

13-25 
gadi

Ričards Edijs 
Štibe un citi 

2.-4. augusts
plkst.17.30-19.30
MJIC „PaGALMS”

Galda un āra spēļu vakari
Šahs, Dambrete, Riču-Raču, ICECOOL, Cirks, 
Alias, HALLI Cups, Scrabble, Lēkājošie Mērkaķi, 
Mistakos, 5 Sekundes, Twister u.c.

1.-12. 
klase

Dzintars 
Strodāns
Anete Kaktiņa

3.-5. augusts
plkst.10.00-13.00
MJIC „PaGALMS”

Darbnīcas puikām, kuri vēlas īstus 
piedzīvojumus
Vigvama būve, eksperimenti, loka un bultu 
izgatavošana, mezglu sasiešana, slepena ar 
neredzamu tinti rakstīta ziņojuma nosūtīšana, 
kaķenes izgatavošana, kustību spēles.

6-9 gadi Nikolajs 
Rakovs
Ieva Rakova

9.-13. augusts
(3 stundas)
MJIC „PaGALMS”

Lego robotika
Lego un robotu būve un programmēšana.

6.-9. klase Ivars Vīksna

9.-13. augusts
(3 stundas)
MJIC „PaGALMS”

Vasaras interešu izglītības programma 
“Ienāc PaGalmā!”
Džambas, radošie darbi, dziedāšana, teātris, 
mūsdienu dejas, hip hops.

1.-2. 
klase

ABJC 
pedagogi

10.-12. augusts
(3 stundas)
MJIC „PaGALMS”

Darbnīcas meitenēm “LOL pārsteigumu 
koferis”
Rotaslietu gatavošana, nesajaukto salātu 
un kokteiļu gatavošana, galda spēles, 
pārsteigumi.

6-9 gadi Ieva Rakova
Daiga 
Ozoliņa

16.-20. augusts
(3 stundas)
MJIC „PaGALMS”

Vasaras interešu izglītības programma 
“Ienāc PaGalmā!”
Džambas, radošie darbi, dziedāšana, teātris, 
mūsdienu dejas, hip hops.

3.-4. 
klase

ABJC 
pedagogi

Turpinājums no 8. lappuses

Sākusies pieteikšanās mācībām pieaugušajiem 
digitālo prasmju izglītības programmās
 31. maijā atklāta jaunā 
pieteikšanās kārta Eiropas 
Savienības (ES) fondu pieaugušo 
izglītības projektā “Nodarbināto 
personu profesionālās kom-
petences pilnveide”, kuru 
īsteno Valsts izglītības attīstības 
aģentūra (VIAA). Atšķirībā 
no iepriekšējām pieteikšanās 
kārtām šajā kārtā var apgūt 
digitālās prasmes. Ikviens 
strādājošais vecumā no 25 
gadiem var izvēlēties kādu no 
piedāvātajām 412 izglītības 
programmām, kas aptver gan 
digitālās pamatprasmes, gan 
padziļinātu augstākā zināšanu 
līmeņa digitālo prasmju mācības 
pieaugušajiem. Pieteikšanās 
ilgs līdz 30. jūnijam tiešsaistē 
www.macibaspieaugusajiem.
lv.

 Izglītības programmas piedāvā 
47 izglītības iestādes visā 
Latvijā. Programmas kopumā 
aptver 12 digitālās kompe-

tences: informācijas apstrāde/
informācijas un datu pratība; 
komunikācija un sadarbība; 
digitālā satura veidošana; IT 
drošība; problēmu risināšana; 
programmēšana, tīmekļa 
vietņu un lietotņu izstrāde un 
uzturēšana; digitālā biznesa 
analīze; multimediju dizains; 
digitālā projektu vadība; digitālā 
produktu vadība un izstrāde; 
digitālais mārketings; datu 
zinātne, datu analīze un datu 
vizualizācija. 
 Izglītības programmas ir 
izstrādātas, lai uzlabotu 
strādājošo un pašnodarbināto 
iedzīvotāju vispārīgās un 
profesionālās digitālās prasmes 
efektīvākam darbam un 
konkurētspējas uzlabošanai 
darba tirgū. Veidojot šīs kārtas 
mācību piedāvājumu sadarbībā 
ar profesionālās izglītības 
iestādēm un darba devējiem, 
vērā tika ņemti gan esošie 
darba tirgus izaicinājumi, gan 

pandēmijas radītais iespaids 
uz digitālo prasmju pilnveides 
nepieciešamību attālinātā darba 
veikšanai un izglītības program-
mu apguvei, kā arī interese 
apgūt dažādas digitālās prasmes 
līdzšinējās pieteikšanās kārtās.

 Lai motivētu Latvijas iedzīvotājus 
piedalīties izglītības programmās, 
projektā lielāko daļu izmaksu 
sedz ES fondi un valsts. Piesa-
koties kādā no profesionālās 
tālākizglītības programmām, 
strādājošā līdzmaksājums ir 
5%, bet ES fondi un valsts 
fi nansējums sedz atlikušos 95%, 
savukārt izvēloties mācīties 
profesionālās pilnveides izglītības 
programmā, profesionālās 
izglītības programmas modulī 
vai studiju kursā, strādājošā 
līdzmaksājums ir 10%, bet ES 
fondi un valsts fi nansējums - 
90%. Maznodrošinātajiem un 
trūcīgajiem mācības 
ir bez maksas.

 Mācībām var pieteikties 
strādājoši un pašnodarbināti 
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 
25 gadiem līdz neierobežotam 
vecumam, tostarp jaunie vecāki 
bērna kopšanas atvaļinājumā, 
saglabājot darba attiecības, 
un strādājoši pensionāri. Katrs 
strādājošais projekta laikā var 
mācīties divas reizes. Pieteikties 
iespējams mācībām 3 izglītības 
programmās, taču vienlaicīgi 
varēs mācīties tikai vienā 
izglītības programmā. Šajā kārtā 
mācības notiks tikai attālināti, 
tāpēc, izvēloties izglītības 
programmu, rūpīgi jāiepazīstas 
ar tās saturu un jāpievērš 
uzmanība materiāltehniskajam 
nodrošinājumam (tehnoloģiskie 

rīki, ierīces un programmatūra), 
kas būs nepieciešams izglītības 
programmas apguvei.
 Pieteikšanās 6. mācību kārtā 
ilgs līdz 30. jūnijam un plānots, 
ka mācību grupu komplektēšana 
un mācības sāksies augustā, 
septembrī. Plašāka informācija 
par uzņemšanas nosacījumiem, 
mācību un atbalsta iespējām, 
kā arī izglītības programmu 
saraksts ir publicēts 
projekta tīmekļa vietnē 
www.macibaspieaugusajiem.lv.

Alise Bērziņa,
VIAA Komunikācijas un 

programmu publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste

Aicina palīdzēt 
izstādes tapšanā
 Alūksnes muzejs un 
Alūksnes pilsētas bibliotēka 
aicina novada iedzīvotājus 
atsaukties un dalīties atmiņās 
par vienu no novada teritorijā 
vairākus gadu desmitus 
strādājošiem uzņēmumiem - 
Alūksnes putnu fermu.

 Šogad aprit 60 gadi kopš darbu 
sākusi Alūksnes putnu ferma 
(vēsturiski – Alūksnes rajona star-
pkolhozu putnu fabrika un SIA 
“Vistako”), tādēļ rudenī Alūksnes 
muzejā paredzēta izstāde, kas 
stāstīs par šo putnu fermas 
vēsturi un darbību gadu gaitā.
 Tā kā šajos gadu desmitos 
putnu fermā strādājuši ļoti 
daudzi pašreizējā Alūksnes 

novada iedzīvotāji, ikviens, 
kura darba dzīve bijusi ar to 
saistīta, tiek aicināts dalīties ar 
atmiņu stāstījumu, fotogrāfi jām, 
priekšmetiem, iepakojumiem – 
visu, kas saistīts ar uzņēmuma 
darbību un vēsturi.
 Tie novada iedzīvotāji, kas vēlas 
palīdzēt izstādes tapšanā, dalīties 
ar informāciju vai ieteikt perso-
nas, ar kurām izstādes orga-
nizatoriem sazināties, aicināti 
sazināties ar Alūksnes pilsētas 
bibliotēkas bibliogrāfi  Maiju 
Semjonovu pa tālruni 27000703 
vai e-pastā maija.semjonova@
aluksne.lv. Īpaši tiek aicināti 
atsaukties bijušie putnu fermas 
darbinieki!

Attēls no publikācijas par Alūksnes putnu fabriku laikrakstā "Oktobra 
Karogs" 1977. gada 4. janvārī
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Sveic novada izcilākos 
skolēnus un viņu pedagogus
 Esiet vienmēr mērķtiecīgi, 
un jums izdosies daudzas 
lietas, tā gribas teikt jums – 
mācību priekšmetu olimpiāžu 
uzvarētājiem un sportisko 
godalgu ieguvējiem. 
Paldies pedagogiem par savu 
audzēkņu motivēšanu un 
talantu atraisīšanu, bet 
vecākiem – par drošības 
sajūtas radīšanu saviem 
bērniem. Mēs lepojamies ar 
jums. Lai uzvaras olimpiādēs 
un sacensībās būtu tikai 
sākums turpmākajiem 
panākumiem!

 Godalgotas vietas un atzinību  
2020./2021. mācību gadā iegu-
va 36 skolēni mācību priekšmetu 
olimpiādēs un 5 skolēni sporta 
sacensībās. Uz valsts olimpiādēm 
bija uzaicināti 4 skolēni (11 valsts 
posmi) no Ernsta Glika Alūksnes 
valsts ģimnāzijas.
 18 pedagogi palīdzēja skolē-
niem gatavoties olimpiādēm 
novadā, bet 9 pedagogi gatavo-
ja skolēnus valsts olimpiādēm. 
Sporta sacensībās uzvaras kaldi-
nāt palīdzēja 2 treneri.

 Mācību gada noslēgumā, 
atskatoties uz paveikto, skolēni 
un skolotāji saņem Izglītības 
pārvaldes diplomus un pateicības 
rakstus, kā arī naudas balvu no 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžeta. Naudas balvu 
kopsumma šajā mācību gadā ir 
5863,00 EUR.

 Šī gada “mazais dimants” ir 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģim-
nāzijas 11. klases skolēns Rūdolfs 
Brahmanis, kurš piedalījās 8 
Alūksnes un Apes novada posma 
olimpiādēs un piecās valsts 
olimpiādēs, kā arī zinātniski 
pētniecisko darbu lasījumu kon-
ferencē Vidzemē ieguva I pakāpi, 
bet valsts mērogā izcīnīja trešo 
pakāpi, skolotāja Inese Ločmele. 
Izcīnīta 1. vieta bioloģijas olim-
piādē novadā un valstī, skolotāja 
Tatjana Sarma; 1. vieta novadā 
un 2. vieta valstī ķīmijas olimpi-
ādē, skolotāja Inese Ločmele; 1. 
vieta novadā fi zikas olimpiādē un 
atzinība valstī, skolotāja Rasma 
Gradovska; 2. vieta novadā eko-
nomikas olimpiādē un atzinība 
valstī, skolotāja Inguna Vilemso-
ne; 1. vieta novadā matemātikas 
olimpiādē un piedalīšanās valsts 
posmā, skolotāja Irena Bērziņa. 
3. vieta novadā latviešu valodas 
un literatūras olimpiādē, skolotā-
ja Sanita Medne; 3. vieta novadā 
vēstures olimpiādē, skolotāja 
Iveta Mikijanska; atzinība novadā 
angļu valodas olimpiādē, skolo-
tāja Ilona Riekstiņa.

 Kristaps Āboliņš – 2. vieta 
bioloģijas olimpiādē novadā un 
3. vieta valstī, skolotāja Tatjana 
Sarma; 1. vieta novadā latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē 

un piedalīšanās valsts posmā, 
skolotāja Sanita Medne; 2. vieta 
novadā vēstures olimpiādē un 
piedalīšanās valsts posmā, sko-
lotāja Iveta Mikijanska; 1. vieta 
novadā angļu valodas olimpiādē, 
skolotāja Ilona Riekstiņa; atzinība 
novadā ģeogrāfi jas olimpiādē, 
skolotāja Inguna Vilemsone.

 Jēkabs Zadumins – 1. vieta 
novadā vēstures olimpiādē un 
piedalīšanās valsts posmā, sko-
lotāja Iveta Mikijanska; 2. vieta 
novadā ģeogrāfi jas olimpiādē un 
piedalīšanās valsts posmā, sko-
lotāja Inguna Vilemsone; 3. vieta 
novadā ekonomikas olimpiādē, 
skolotāja Inguna Vilemsone. 

 Marta Aire – 1. vieta novadā 
latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē un piedalīšanās valsts 
posmā, skolotāja Iveta Salmiņa.

 Alūksnes un Apes novada posma 
olimpiādēs iegūtās vietas Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnā-
zijas skolēniem:
 Krists Aizups – 2. vieta vēstu-
res olimpiādē, skolotāja Lāsma 
Jaunozoliņa.
 Annija Āboliņa - 3.vieta latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē, 
skolotāja Sanita Medne.
 Līna Bāliņa - 2.vieta angļu va-
lodas olimpiādē, skolotāja Ilona 
Riekstiņa.
 Artis Čevers  – 3.vieta vēstures 
olimpiādē, skolotāja Iveta Miki-
janska.
 Kristiāna Gailāne - 1.vieta 
latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē, skolotāja Daina 
Černomirdina, 3. vieta angļu va-

lodas olimpiādē, skolotāja Mārīte 
Palma.
 Artūrs Gailišs - 1. vieta vēstures 
olimpiādē, skolotāja Lāsma 
Jaunozoliņa; 2. vieta fi zikas olim-
piādē, skolotāja Rasma Gradov-
ska; 3. vieta ģeogrāfi jas olimpi-
ādē, skolotāja Inguna Vilemsone. 
 Monta Gabranova - 3. vieta 
bioloģijas olimpiādē, skolotāja 
Inta Jaunkalne. 
 Sabīne Golubeva - 2. vieta 
ekonomikas olimpiādē, skolotāja 
Inguna Vilemsone. 
 Miķelis Grigorjevs - 1. vieta vēs-
tures olimpiādē, skolotāja Iveta 
Mikijanska.
 Beāte Kreice - 2. vieta angļu va-
lodas olimpiādē, skolotāja Mārīte 
Palma.
 Lauris Ķikuts - 2. vieta matemā-
tikas olimpiādē, skolotāja Irena 
Bērziņa.
 Evelīna Leia - 3. vieta angļu va-
lodas olimpiādē, skolotāja Mārīte 
Palma.
 Santa Locāne - 2. vieta angļu 
valodas olimpiādē, skolotāja 
Mārīte Palma.
 Patrīcija Marķitāne - atzinība an-
gļu valodas olimpiādē, skolotāja 
Mārīte Palma.
 Kristers Mednis - 2. vieta 
vēstures olimpiādē, skolotāja 
Iveta Mikijanska.
 Kristiāna Līga Melngaile - 
3. vieta latviešu valodas un 
literatūras olimpiādē, skolotāja 
Daina Černomirdina.
 Rūdolfs Pakalns - 3. vieta angļu 
valodas olimpiādē, skolotāja 
Mārīte Palma.
 Līva Poļaka – 1. vieta 
bioloģijas olimpiādē, skolotāja 
Inta Jaunkalne; 3. vieta 

vēstures olimpiādē, skolotāja 
Lāsma Jaunozoliņa.
 Ralfs Ritenis - atzinība angļu va-
lodas olimpiādē, skolotāja Mārīte 
Palma.
 Kristiāns Toms Saliņš - 2. vieta 
vēstures olimpiādē, skolotāja 
Iveta Mikijanska.
 Tīna Sloģe - 2. vieta latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē, 
skolotāja Iveta Salmiņa.
 Ance Strakša - 3. vieta ģeogrā-
fi jas olimpiādē, skolotāja Inguna 
Vilemsone. 
 Evelīna Tuvi - 2. vieta latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē, 
skolotāja Sanita Medne.
 Liega Emīlija Zālīte – 1. vieta an-
gļu valodas olimpiādē, skolotāja 
Mārīte Palma; 2. vieta bioloģijas 
olimpiādē, skolotāja Tatjana 
Sarma.

 Alūksnes pilsētas sākumsko-
las skolēni:
 Haralds Dauškans - 3. vieta ma-
temātikas olimpiādē, skolotāja 
Kristīne Vimba;
 Amanda Konrade - 2. vieta ma-
temātikas olimpiādē, skolotāja 
Modra Liepiņa.
 Ance Poļaka - 1. vieta matemāti-
kas olimpiādē, skolotāja Kristīne 
Vimba.
 Sņežana Veselova - atzinība 
matemātikas olimpiādē, skolotā-
ja Maija Vociša.
 Jānis Žagars - 1. vieta matemā-
tikas olimpiādē, skolotāja Modra 
Liepiņa.
 Alekseja Grāvīša Liepnas 
pamatskolas skolnieces:
 Enija Bordāne - 3. vieta latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē, 
skolotāja Sanita Bordāne.

 Rasa Stabinge - atzinība latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē, 
skolotāja Sanita Bordāne.

Strautiņu pamatskolas skol-
niece Daniela Tišanova – 2. vieta 
bioloģijas olimpiādē, skolotāja 
Līga Šteinere.

Sasniegumi sportā Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas audzēkņiem: 
 Danielam Kodaļevam - 1. vieta 
Latvijas čempionātā vasaras 
biatlonā 1. kārtā sprinta distancē 
B grupā.
 Aleksandram Kuzņecovam - 
2. vieta Latvijas čempionāts vasa-
ras biatlonā 1. kārtā individuāla-
jā distancē A grupā.
1. vieta Latvijas čempionātā 
vasaras biatlonā 3. kārtā masu 
startā A grupā.
 Matīsam Meirānam - 1. vieta 
Latvijas čempionātā vasaras 
biatlonā 1. kārtā individuālajā 
distancē B grupā; 1. vieta Latvijas 
čempionātā vasaras biatlonā 
2. kārtā supersprintā B grupā; 
2. vieta Latvijas čempionātā va-
saras biatlonā 3. kārtā individu-
ālajā distancē B grupā.
 Aleksandram Pometunam - 
1. vieta Latvijas čempionātā va-
saras biatlonā 1. kārtā sprintā 
C grupā; 1. vieta Latvijas čem-
pionātā vasaras biatlonā 
2. kārtā supersprintā C grupā; 
1. vieta Latvijas čempionātā 
vasaras biatlonā 3. kārta masu 
startā C grupā.
 Reinim Volbergam - 2. vieta 
Latvijas čempionātā vasaras biat-
lonā 1. kārtā sprintā A grupā; 
1. vieta Latvijas čempionātā 
vasaras biatlonā 2. kārtā 
supersprintā A grupā; 2. vieta 
Latvijas čempionātā vasaras 
biatlonā 3. kārta individuālajā 
distancē A grupā.
 Jānim Žagaram - 3. vieta Latvi-
jas čempionātā vieglatlētikā U-14 
grupā 2000 m skrējienā.
Paldies treneriem Sergejam 
Sverčkovam un Zojai Ribušai.

 Šis bija savādāks gads mācību 
darbā, jo pandēmija diemžēl 
diktēja savus noteikumus. 
Mācību priekšmetu olimpiāžu 
posmi notika attālināti, bet 
profesionālajā ievirzē un interešu 
izglītībā audzēkņiem nebija 
iespēja mēroties spēkiem, 
piedalīties konkursos un skatēs, 
jo tās nenotika valstī noteikto 
ierobežojumu dēļ. Paldies pro-
fesionālās ievirzes un interešu 
izglītības audzēkņiem un viņu 
pedagogiem par iesaisti nodar-
bībās, jo katra nodarbība ar tajā 
apgūto ir mazais solis lielajam 
sasniegumam nākamajā gadā. 
 Paldies par ieguldīto darbu!
 Lai skolēniem un skolotājiem 
skaista un notikumiem bagāta 
vasara!

Alūksnes novada 
Izglītības pārvalde

“ir viegli mācīties no tāda cilvēka, kas māca mūs vairāk ar sava piemēra nekā ar gudru vārdu 
palīdzību, ir viegli noteikt ceļa virzienu, ja ir kāds, kas rāda mums ceļojuma karti un palīdz 
atklāt tās takas, kas  visdrošāk noved pie mērķa, ir brīnišķīgi, ja ir kāds, kas uzslavē mūs tad, kad 
esam bijuši vislabākie…”

M. Engelbreita

 Paldies mūsu novada skolēniem, kuri ar neatlaidīgu  un padziļinātu 
darbu  guva godalgotas vietas gan mācību priekšmetu olimpiādēs, gan sporta 

sacensībās 2020./2021. mācību gadā!
 Paldies vecākiem, kuri ar savu personīgo piemēru un atbalstu palīdzēja 

jauniešiem sasniegt izvēlēto mērķi!
 Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu un intereses stiprināšanu izcila 

mērķa sasniegšanai!

Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča

Turpinājums no 6. lappuses

“Cita realitāte”
 Ziemera muiža piedāvā 
pabūt citā realitātē, ko sniedz 
baronu fon Volfu veidotā 
kultūrvēsturiskā un šī brīža 
saimnieku radītā mākslinieciskā 

gaisotne. Ekskursija pa muižas 
kungu nama iekštelpām ar 
pārģērbšanos, sarunas pie 
tējas vai kafi jas, baudot muižas 
kūku ar mājas saimniekiem. 
Pasākuma ilgums apm. 1 h. 
Ekskursiju sākuma laiki – 
11.00, 14.00, 17.00. Iepriekš 

jāpiesakās pa tālruni 29327853 
vai uz egijasilare@inbox.lv. 
Dalības maksa pieaugušajam 8 
EUR, bērniem 4 EUR.

Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā -  
caur stāstiem un praktisku 

darbošanos aicina iepazīt 
vietējo ļaužu saimniekošanas 
tradīcijas. Ates muzejā šīs 
aktivitātes apmeklētāji varēs 
baudīt divas dienas – 11. un 
12. jūnijā. Tālruņi 226563597, 
25664436.

 Vairāk informācijas 
www.visitaluksne.lv.

Dace Bumbiere-Augule,
Alūksnes tūrisma informācijas 

centra vadītājas vietniece

Jūnijā aicina “Atvērtās dienas laukos” Atē un “Veclaicenē”



10. Alūksnes Novada Vēstis 02.06.2021.

 1. Saistošie noteikumi nosaka 
kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes 
novada pašvaldība, turpmāk 
- Pašvaldība, ir dalībnieks, 
pārvaldītos stratēģiski svarīgos 
īpašumus un pakalpojumus, kas 
ir stratēģiski svarīgi Alūksnes 
novada administratīvās teritorijas 
attīstībai. 

 2. Kapitālsabiedrību pārvaldītie 
stratēģiski svarīgie īpašumi:     
 2.1. sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Alūksnes enerģija” 
pārvaldīšanā esošā infrastruktūra 
(siltumtīkli, inženiertehniskās 
būves (katlu mājas) un cita 
siltumenerģijas ražošanai 
un pārvadei nepieciešamā 
infrastruktūra);
 2.2. sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Rūpe” pārvaldīšanā 
esošā infrastruktūra 
(ūdenssaimniecības tīkli, 
inženierbūves, ūdensapgādes 
urbumi, kanalizācijas sūkņu 
stacijas u.c.);
 2.3. sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Alūksnes slimnīca” 
pārvaldībā esošie nekustamie 
īpašumi un medicīnas iekārtas;
 2.4. sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Alūksnes primārās 
veselības aprūpes centrs” 
pārvaldībā esošie nekustamie 
īpašumi;
 2.5. sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Gulbenes – Alūksnes 

bānītis” pārvaldībā esošie 
vēsturiskā mantojuma dzelzceļa 
objekti (šaursliežu dzelzceļa 
līnijas Gulbene – Alūksne sliežu 
ceļi, inženierbūves, aprīkojums, 
ēkas, ritošais sastāvs u.c.).

 3. Kapitālsabiedrību sniegtie 
stratēģiski svarīgie pakalpojumi 
un tirgus nepilnība:
 3.1. sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “Alūksnes enerģija” 
veic pašvaldības autonomo 
funkciju - nodrošina 
siltumapgādes pakalpo-
jumus stratēģiski svarīgā 
tautsaimniecības nozarē, kurā 
tirgus nespēj nodrošināt šādu 
pakalpojumu un pastāv dabiskais 
monopols;
 3.2. sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “Rūpe” veic pašvaldības 
autonomo funkciju – nodrošina 
centralizētos ūdenssaimniecības 
pakalpojumus stratēģiski svarīgā 
tautsaimniecības nozarē, kurā 
tirgus nespēj nodrošināt šādu 
pakalpojumu un pastāv dabiskais 
monopols;
 3.3. sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “Alūksnes slimnīca” 
veic pašvaldības autonomo 
funkciju – nodrošina veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu, 
kas ir stratēģiski svarīgi ne tikai 
pašvaldības administratīvās teri-
torijas attīstībai, bet arī reģiona 
attīstībai; 

 3.4. sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “Alūksnes primārās 
veselības aprūpes centrs”  - 
nodrošina ambulatoro veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu, 
kas ir stratēģiski svarīgi 
pašvaldības administratīvās teri-
torijas attīstībai;
 3.5. sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “Gulbenes – Alūksnes 
bānītis” veic pašvaldības au-
tonomo funkciju – nodrošina 
vēsturiskā mantojuma dzelzceļa 
saglabāšanu, kas ir stratēģiski 
svarīgs ne tikai pašvaldības 
administratīvās teritorijas 
attīstībai, bet arī reģiona 
attīstībai.

 4. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas.

 Paskaidrojuma raksts par 
saistošo noteikumu projektu

“Par kapitālsabiedrību, kurās 
Alūksnes novada pašvaldība 
ir dalībnieks, pārvaldītiem 

stratēģiski svarīgiem 
īpašumiem un 

pakalpojumiem 
administratīvās teritorijas 

attīstībai”

 1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
88. panta ceturtā  daļa no-

teic, ka tad, kad pašvaldības 
dome ir veikusi pašvaldības 
kapitālsabiedrību izvērtējumu, 
tā izdod saistošos noteikumus, 
nosakot tirgus nepilnību vai 
tādus pašvaldības īpašumus, vai 
preces un pakalpojumus, kas 
stratēģiski svarīgi pašvaldības 
administratīvās teritorijas 
attīstībai. 
 Atbilstoši Publiskas per-
sonas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma 7. panta pirmajai daļai 
Alūksnes novada dome 
2020. gada 26. novembrī ir 
veikusi tās līdzdalības 
izvērtējumu kapitālsabiedrības: 
SIA “Alūksnes primārās veselības 
aprūpes centrs”, SIA “Alūksnes 
slimnīca”, SIA “Alūksnes 
enerģija”, SIA “Rūpe” un 
2021. gada 29. aprīlī – SIA 
“Gulbenes - Alūksnes bānītis”, 
nolemjot saglabāt līdzdalību 
tajās.

 2. Īss projekta satura izklāsts
 Saistošie noteikumi no-
saka kapitālsabiedrību, kurās  
pašvaldība ir dalībnieks,  
pārvaldītos stratēģiski svarīgos 
īpašumus un pakalpojumus, kas 
ir stratēģiski svarīgi pašvaldības 
administratīvās teritorijas 
attīstībai.

 3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 
 Saistošo noteikumu īstenošanai 
nav finansiālas ietekmes 
uz pašvaldības budžetu. 
Saistošo noteikumu izpil-
des nodrošināšanai nav 
nepieciešams paplašināt 
institūciju kompetenci.  

 4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
 Saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums tiešā veidā 
neietekmēs uzņēmējdarbības 
vidi.
 
5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
 Saistošie noteikumi neparedz 
administratīvās procedūras 
un veicamās darbības 
privātpersonai. Privātpersonas 
par saistošo noteikumu 
piemērošanu var vērsties 
Alūksnes novada pašvaldībā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
Nav attiecināms.

7. Cita informācija 
Nav.

Par kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldība ir dalībnieks, 
pārvaldītiem stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem 
administratīvās teritorijas attīstībai
Izdoti pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta ceturto daļu

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes 27.05.2021. lēmumu Nr. 143 

(protokols Nr. 9, 9. punkts)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Nr. 13/2021 SPĒKĀ NO 29.05.2021.

Novada kultūras iestāžu rīkotās aktivitātes jūnijā
Alūksnē
14. jūnijā no pulksten 10.00 
iedzīvotāji aicināti nolikt ziedus 
pie Mātes tēla un pie pieminekļa 
“Tiem, kuri nepārnāca” Alūksnes 
Lielajos kapos. Dienas laikā pie 
Mātes tēla būs klausāmi 
patriotiskas dzejas lasījumi, 
pulksten 11.00 tiks translēts no 
Alūksnes novada izsūtīto cilvēku 
vārdu lasījums, no pulksten 
22.00 līdz pusnaktij Mātes tēls 
būs izgaismots.

Alūksnes muzejā
Funktierēšanas spēles 
“Mazatklātā Alūksne” un 
“Mazatklātā Alūksne 2. Alūksnes 
muižas robežās” - pastaiga 
pilsētvidē, veicot uzdevumus 
viedtālruņa aplikācijā
Actionbound un iepazīstot 
Alūksnes ēku stāstus. Dalības 
maksa: pieaugušajiem 
2,50 EUR, skolēniem, studen-
tiem, pensionāriem 1,00 EUR. 
12. jūnijā 11.00 ekskursija pa 
Alūksnes Muižas parku. Sākums 
no Alūksnes Jaunās pils. Dalības 
maksa: pieaugušajiem 
2,50 EUR, skolēniem, 
studentiem, pensionāriem 
1,00 EUR. Pieteikties iepriekš pa 
tālruni 25665538.
No 20. jūnija saulrieta līdz 
21. jūnija saullēktam aicinām 
izbaudīt maģisko saulgriežu 
nakts burvību un vērot dabas 
enerģētisko mirkli saullēktā, 
izejot Alūksnes Muižas parkā 
vasaras saulgriežu sagaidīšanas 

ceļu “Sauksim sauli”.
26. jūnijā 11.00 ekskursija pa 
Alūksnes Muižas parku. Sākums 
no Alūksnes Jaunās pils. Dalības 
maksa: pieaugušajiem 
2,50 EUR, skolēniem, 
studentiem, pensionāriem 
1,00 EUR. Lūdzam ekskursijai 
pieteikties iepriekš pa tālruni 
25665538.

Ekspozīcijas un izstādes (no 
15. jūnija):
Keramikas amata meistara 
Uģa Puzuļa jubilejas izstāde. 
Izstāde atspoguļos keramiķa 
radošo darbību no skolas laika 
pirmajiem plastilīna darbiem 
līdz tradicionālajiem keramikas 
traukiem ar gaumīgu glazējumu. 
Izstāde aplūkojama vasaras 
izstāžu zālē “Ledus pagrabs” no 
15. jūnija.
Ilonas Jahimovičas gludekļu un 
mazgāšanas priekšmetu privātā 
kolekcija. Izstāde skatāma līdz 
28. augustam. 
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”.
J. Medmana privātā mēbeļu 
kolekcijas izstāde “19. gs. 
muižkungu guļamistaba”.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
 “No trimdas Latvijā – Aus-
tras 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 Alūksnes 
muzeja mājas lapā 
www.aluksnespils.lv:
“100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”. 
Izstāde vēsta par norisēm 
dažādās dzīves jomās no 
1918. līdz 2017. gadam.
“No miesta līdz pilsētai”. Izstāde 
atspoguļo Alūksni no 
19. gs. beigām līdz pilsētas 
tiesību iegūšanai 1920. gada 
2. janvārī.
“Alūksnes ēku foto albums”. 
Novadnieku fotogrāfu un foto 
entuziastu Alūksnes ēku foto 
fiksācija 2020. gadā no tā 
skatupunkta, kādu to 
iemūžinājuši 20. gs. fotogrāfi.
“Kad emocijām nav robežu”. 
Alūksnes muzeja pamatkrājuma 
un digitālā krājuma fotogrāfijas, 
kurās atspoguļoti 20. gs. priecīgi 
ikdienas mirkļi, svinīgi notikumi, 
atpūtas brīži, svētki un radošas 
aktivitātes.
“Aiz Tēvzemes robežas”. Izstāde 
iepazīstina ar 12 personību un 
viņu ģimeņu likteņstāstiem. 

Annas pagastā
14. jūnijā  Ezeriņu kapos sveču 
aizdegšana Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņai.
Annas bibliotēkā akcija “Ilustrē 
grāmatu” – aicinām bērnus 
ilustrēt kādu mīļāko grāmatu vai 
attēlot zīmējumā izdomātu sižetu 
jaunam stāstam un 
iesniegt bibliotēkā līdz 
15. jūnijam. Radošā iztēle, 
izpildījuma tehnika paliek 

Jūsu ziņā. Darbi tiks izvietoti 
bibliotēkā bērnu stūrītī. 
Annas kultūras nama logos 
izstāde “Bibliotēka atver logu uz 
dvēseli un durvis uz pasauli”, An-
nas bibliotēkai -125.

Ilzenes pagastā
14. jūnijā aicinām nolikt ziedus 
un aizdegt sveces pie politiski 
represēto ilzeniešu piemiņas 
zīmes, godinot Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņu.
23., 24.  jūnijā Ilzenē  
individuālais velo brauciens 
“Līkloči papardēs”. Marķēto 
distanci varēs veikt  jebkurā sev 
ērtā laikā 23. jūnijā no 10.00 
līdz 22.00, 24. jūnijā no 10.00 
līdz 21.00, fiksējot savu rezultātu 
ar kādas GPS ierīces/aplikācijas 
palīdzību, pēc tam to nosūtot uz 
e-pastu liklocipapardes@gmail.
com. Neskaidrie jautājumi pa 
tālruni 26394436.

Jaunlaicenes pagastā
22. jūnijā 18.00 Jaunlaicenes 
estrādē Jāņu ielīgošana “Kā 
negulēt Jāņu nakti” (atkarībā no 
epidemioloģiskās situācijas).

Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā 
10.-12. jūnijā Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūra un Latvijas 
Lauku tūrisma asociācija “Lauku 
ceļotājs” aicina uz pasākumu 
“Atvērtās dienas laukos” - foto 
orientēšanās spēle “Izzini lauku 

sētu!”, ekspozīcijas “Vidzemes 
lauku sēta” apskate. Vēlama 
iepriekšēja pieteikšanās.

Malienas pagastā
14. jūnijā ziedu nolikšana pie 
1941. gadā izsūtītā skolotāja 
Jāņa Kataja piemiņas plāksnes. 

Zeltiņu pagastā
19. jūnijā Zeltiņu pagasta 
nekustamajā īpašumā “Alpi” 
atklātā krosa skriešanas 
seriāla sacensību 1. posms 
“Alpu pļavas”. Reģistrēšanās 
20.30-21.15, 21.15 sacensību 
atklāšana, 21.30-22.00 starta 
vingrošana dalībniekiem un 
līdzjutējiem, starts pulksten 
22.00. 

Ziemera pagastā
No 22. līdz 27. jūnijam aicinām 
ģimenes lokā iegriezties Ziemera 
pagastā pie Māriņkalna tautas 
nama uz Vasaras saulgriežu 
radošajām aktivitātēm “Iegriez 
mazo Vasaras saulgriežu 
aktivitātes ratu”.

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

 Informācija par Līgo svētku 
pasākumiem novadā būs 
atrodama www.aluksne.lv.



11.Alūksnes Novada Vēstis02.06.2021.

 Izdarīt Alūksnes novada domes 
2019. gada 26. septembra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 13/2019 “Par materiālo 
atbalstu bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem 
un audžuģimenēm” šādus 
grozījumus: 

 1. Aizstāt 6. punktā skaitli un 
vārdu “25. novembra” ar skaitli 
un vārdu “15. novembra”.

 2. Aizstāt 6. punkta 6.1. 
apakšpunktā vārdus “kurš ir divu 
valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalstu apmērā, bet personai 
ar invaliditāti no bērnības – 
divu tai noteikto valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalstu apmērā” 
ar skaitļiem un vārdiem 
“218,00 EUR apmērā un 
personai ar invaliditāti kopš 
bērnības 327,00 EUR.”

 3. Aizstāt 6. punkta 6.2. 
apakšpunktā skaitli “250,00 ” ar 
skaitli “820,05”.

 4. Aizstāt 6. punkta 6.3. 
apakšpunktā vārdus “kurš ir 
valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta apmērā, bet 
personai ar invaliditāti no 
bērnības – tai noteiktā valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalstu 

apmērā” ar skaitļiem 
un vārdiem “109,00 EUR 
apmērā un 
personai ar invaliditāti kopš 
bērnības 163,00 EUR.”

 5. Aizstāt 6. punkta 6.4. 
apakšpunktā vārdu “dzīvokļa” ar 
vārdu “mājokļa”.

 6. Aizstāt 7. punktā vārdu 
“dzīvokļa” ar vārdu “mājokļa”.

 7. Aizstāt 7. punktā vārdus “un 
aizpilda izdevumu par mājokli 
veidlapu (pielikums)” ar vārdiem 
“par pēdējiem trīs iepriekšējiem 
kalendāra mēnešiem”.

 8. Izteikt 8. punktu šādā 
redakcijā:
“8. Mājokļa pabalstu aprēķina, 
piemērojot 2020. gada 
17. decembra Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 809 “Noteikumi 
par mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un sociālās 
palīdzības saņemšanu” 
3. pielikumā noteiktās mājokļa 
pabalsta aprēķināšanai 
noteiktās izdevumu pozīciju 
minimālās normas un piešķir 
par iepriekšējiem trīs mēnešiem. 
Mājokļa pabalstu izmaksā vienu 
reizi trīs mēnešos. Piešķirot 
mājokļa pabalstu, netiek 

vērtēti personas ienākumi un 
materiālais stāvoklis.”

 9. Izslēgt 9., 10. un 11. punktu.  

 10. Aizstāt 12. punktā vārdu 
“dzīvokļa” ar vārdu “mājokļa”.

 11. Aizstāt 20. punktā vārdus 
“prasību tiesā” ar vārdiem “tiesu 
izpildītājam izpildrīkojumu”.
 
 12.  Izslēgt pielikumu “Izdevumi 
par mājokli”.

 13. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu 

projekta “Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2019. gada 
26. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 13/2019 
“Par materiālo atbalstu 
bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušiem bērniem 
un audžuģimenēm” 

paskaidrojuma raksts

 1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums  
 No 2021. gada 1. janvāra ir 
palielināts noteiktais sociālais 
atbalsts bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem pēc 

pilngadības sasniegšanas, tādēļ 
ir nepieciešams veikt grozījums 
Alūksnes novada pašvaldības 
2019. gada 26. septembra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 13/2019 “Par materiālo 
atbalstu bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem 
un audžuģimenēm” un  noteikt 
sociālo atbalstu bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem atbilstoši normatīvajiem 
aktiem.

 2. Īss saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts 
 Noteikumos tiek grozīti 
pabalstu apmēri patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai, sadzīves 
priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei, ikmēneša izdevumiem 
un mājokļa pabalstam atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajam.

 3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu  
 Iepriekš minētie grozījumi 
sociālajam atbalstam bāreņiem 
un bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem pēc 
pilngadības sasniegšanas tika 
pieņemti 2020. gada decembrī, 
tādēļ 2021. gada budžetā šī 
atbalsta palielinājums netika 
ieplānots. Papildus 2021. gadā 

nepieciešami 12000,00 EUR.

 4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
 Noteikumu grozījumi šo jomu 
neskar.

 5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
 5.1. Visas personas, kuras skar 
šo noteikumu piemērošana, 
var griezties Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldē, Uz-
varas ielā 1, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, vai Alūksnes novada 
pašvaldībā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā.
 5.2. Ja Noteikumu projekts 
skar administratīvās procedūras, 
privātpersonas, pēc attiecīgā 
lēmuma saņemšanas no 
Alūksnes novada pašvaldības, šo 
lēmumu var pārsūdzēt mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās 
datuma Administratīvajā rajona 
tiesā, Voldemāra Baloža ielā 
13A, Valmierā, LV-4201.

 6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
 Konsultācijas nav notikušas. 

  Izdarīt Alūksnes novada 
domes 2013. gada 24. oktobra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 31/2013 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūras 
“ALJA” sniegtajiem pakalpojumi-
em un to cenrādi” grozījumu, 
papildinot saistošo noteikumu 
3. punktu ar 3.11. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

 “3.11. Piestātnes nomas maksa 
vienai ūdens transportlīdzekļa 
vienībai Alūksnes ezerā (pie 
Aģentūras administratīvās 
ēkas Pilssalas ielā 10, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV – 4301) pie 

pontonu laipas – 
12,10 EUR (divpadsmit euro 
10 centi) diennaktī.”

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta 

“Grozījums Alūksnes 
novada domes 2013. gada 

24. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 31/2013 “Par 
Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “ALJA” 
sniegtajiem pakalpojumiem 

un to cenrādi”” 
paskaidrojuma raksts

 1. Projekta 

nepieciešamības 
pamatojums 
 Saistošo noteikumu projekts 
sagatavots, izvērtējot atpūtnieku 
pieprasījumu pēc pieejamām 
piestātnēm īslaicīgai ūdens 
transportlīdzekļu novietošanai 
Alūksnes ezera Pilssalā.

 2. Īss projekta satura izklāsts 
 Saistošie noteikumi papildināti 
ar noteiktu nomas maksas 
apmēru diennaktī izmanto-
jot piestātni pie Aģentūras 
administratīvās ēkas Pilssalas ielā 
10, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV – 4301 pontonu laipas.

 3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 
Tiek plānots, ka vasaras sezonā 
īslaicīgai ūdens transportlīdzekļu 
turēšanai tiks izmantotas 
ne mazāk kā 20 diennak-
tis. Ieņēmumu pieaugums no 
piestātņu nomas 242 EUR.

 4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
 Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.

 5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
 Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā 
„Alūksnes Novada Vēstis” 
un ievietoti Alūksnes novada 
pašvaldības interneta mājas lapā 
www.aluksne.lv.

 6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām
 Privātpersonas izrādījušas vēlmi 
saņemt šāda veida pakalpojumu.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 
26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par 
materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem un audžuģimenēm”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi 
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31., 31.1, 32.  
punktu un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 78.1., 78.2. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra 
noteikumu Nr. 1549 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu” 2. punktu

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes

29.04.2021. lēmumu Nr. 104 (protokols Nr. 7, 17. punkts)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Nr. 10/2021 SPĒKĀ NO 01.07.2021.

Grozījums Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 31/2013 “Par Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras “ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem 
un to cenrādi”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, un 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu,
17. panta otro un ceturto daļu

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes

29.04.2021. lēmumu Nr. 96 (protokols Nr. 7, 9. punkts)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Nr. 9/2021 SPĒKĀ NO 03.06.2021.



12. Alūksnes Novada Vēstis 02.06.2021.

 Ministru kabinets 27. maijā 
atbalstīja vairākas izmaiņas, 
kas no 15. jūnija ļaus pulcēties 
vakcinētiem vai Covid-19 
pārslimojušiem cilvēkiem privātos 
pasākumos līdz 20 cilvēkiem. 
Vienlaikus cilvēkiem, kas nav 
vakcinējušies, drošības pasākumi 
tiks pakāpeniski mazināti 
atbilstoši iepriekš lemtajam un 
krītoties saslimstības līmenim.

 Kādas izmaiņas paredzētas 
vakcinētajiem un Covid-19 
pārslimojušajiem?
 1. Ja pakalpojuma sniedzējs 
ir vakcinējies pret Covid-19 vai 
pēdējā pusgada laikā pārslimojis 
Covid-19, no 1. jūnija drīkst 
individuāli sniegt visa veida 
skaistumkopšanas 
pakalpojumus, sporta inventāra 
nomas un fotopakalpojumus, 
kā arī citus saimnieciskos 
pakalpojumus klātienē, kas 
saistīti ar izklaidi un labsajūtu. 
Tas nozīmē, ka telpā atrodas 
tikai pakalpojuma sniedzējs un 
viens klients (sporta inventāra 
nomas, pirts, saunas un fo-
topakalpojumu gadījumā viens 
pakalpojumu sniedzējs un viena 
mājsaimniecība). Šajā gadījumā 
klientiem nav jābūt vakcinētiem. 
Izmaiņas no 1. jūnija 
attieksies arī uz sociālās aprūpes 
centriem – būs iespējams 
uzņemt vakcinētus vai Covid-19 
pārslimojušus apmeklētājus no 
vienas mājsaimniecības. 
 2. No 15. jūnija cilvēki, kuri būs 
vakcinējušies pret Covid-19 vai 
to pārslimojuši pēdējā 
pusgada laikā, drīkstēs tikties no 
vairākām mājsaimniecībām līdz 
20 cilvēkiem. Tās varēs būt gan 

tikšanās telpās, gan ārpus tām, 
un nebūs nepieciešams lietot 
sejas maskas un ievērot distanci. 
Tāpat no 15. jūnija cilvēki, kuri 
būs vakcinējušies pret Covid-19 
vai to pārslimojuši, drīkstēs 
piedalīties publiskos pasākumos, 
profesionālās pilnveides kursos, 
piedalīties laulību ceremonijās, 
apmeklēt kafejnīcas, kino teātra 
izrādes, koncertus, klubus un 
saņemt citus līdzīgus 
pakalpojumus, nelietojot sejas 
maskas un neievērojot 2 metru 
distanci. Lai šādus pakalpojumus 
sniegtu, arī  darbiniekiem, kuri ir 
saskarē ar apmeklētājiem, jābūt 
vakcinētiem vai izslimojušiem 
Covid-19, kā arī jānodrošina 
kontrole, lai neielaistu cilvēkus, 
kas neatbilst prasībām.
Tāpat cilvēki, kuri būs 
vakcinējušies pret Covid-19 vai 
to pārslimojuši, no 15. jūnija 
varēs apmeklēt sporta klubus, 
gan trenējoties individuāli, gan 
apmeklējot grupu nodarbības. 
Telpā nedrīkstēs atrasties 
nevakcinēti cilvēki vai tādi, kas 
pēdējā pusgadā nav slimojuši ar 
Covid-19. 

 Kādi izņēmumi no vispārējās 
epidemioloģiskās kārtības ir 
pieejami jau šobrīd?
 Jau šobrīd cilvēki, kuri ir 
vakcinēti vai pārslimojuši 
Covid-19, darba vietā (līdz 
20 cilvēkiem), mēģinājumos un 
treniņos drīkst pulcēties, 
nelietojot sejas maskas un 
neievērojot distanci. Tāpat nav 
jāveic Covid-19 rutīnas skrīninga 
testi darba pienākumu veikšanai. 
Ja ir bijusi saskarsme ar 
Covid-19 saslimušo, var 

neievērot mājas karantīnu 
(nedēļas laikā jāveic Covid-19 
tests).

 Kā varēs pārliecināties par 
vakcinācijas un Covid-19 
izslimošanas faktu?
 No 1. jūnija ir iespēja vietnē 
www.Covid19sertifikats.lv iegūt 
digitālu sertifikātu, kas aplieci-
na vakcinācijas vai Covid-19 
pārslimošanas faktu. Līdz ar to 
arī pakalpojuma sniedzēji varēs 
ērti pārliecināties par cilvēka sta-
tusu, izmantojot tīmekļa vietni 
vai speciālu lietotni ar QR koda 
lasītāju.

 Kas varēs izmantot ieviestās 
izmaiņas?
 Plānotās izmaiņas attieksies 
uz vakcinētiem cilvēkiem divas 
nedēļas pēc pilna vakcinācijas 
kursa pabeigšanas vai trīs 
nedēļas pēc saņemtas pirmās 
ražotāja AstraZeneca vakcīnas 
"Vaxzevria" devas (pēc 90 
dienām jāsaņem otrā deva), kā 
arī uz cilvēkiem, kuri pēdējā 
pusgada laikā ir pārslimojuši 
Covid-19. Savukārt, lai 
neievērotu pašizolāciju, cilvēkam 
jāsaņem arī otrā AstraZeneca 
ražotāja vakcīnas deva un no tā 
brīža jāpaiet divām nedēļām.
 Ja cilvēkam nav iespējas 
sertifikātu iegūt elektroniski, to 
papīra veidā pēc pieprasījuma 
izsniegs ārstniecības iestāde 
vai kādā no vienotās valsts un 
pašvaldības klientu apkalpošanas 
centriem 

Veselības ministrijas 
Komunikācijas nodaļas vadītājs

Oskars Šneiders

Vakcinētiem cilvēkiem 
būs plašākas iespējas pulcēties

No 2. jūnija sāksies arī 12-15 gadus 
vecu pusaudžu vakcinācija
 No 2. jūnija tiks uzsākta 
12-15 gadus vecu pusaudžu 
vakcinācija ar Pfizer-
BioNTech vakcīnu Comirnaty. 
Pieteikties var vietnē 
manavakcina.lv, pa tālruni 
8989, pie sava ģimenes ārsta 
vai ārstniecības iestādē, 
iepriekš pārliecinoties, ka 
vakcinācijas iestādē ir 
pieejama Pfizer-BioNTech 
vakcīna Comirnaty. 

Vakcinācijas kārtība 12-13 
gadu veciem pusaudžiem
 Vakcinācijai personu var pieteikt 
vecāki vai citi likumiskie pārstāvji 
ārstniecības iestādē, pie ģimenes 
ārsta vai pa tālruni 8989. 
Vakcinācijas laikā nepieciešama 
mātes vai tēva (vai cita likumiskā 
pārstāvja) klātbūtne, kā arī 
šādi dokumenti: likumiskajam 

pārstāvim - pase vai personas 
apliecība, kā arī apliecinošs 
dokuments par bērnu (ieraksts 
par bērnu pasē vai dzimšanas 
apliecība, vai nepieciešamības 
gadījumā notariāli apstiprināta 
pilnvara).

Vakcinācijas kārtība 
pusaudžiem no 14 gadiem
 Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 
13. pantam nepilngadīgiem 
pacientiem no 14 gadu vecuma 
ārstniecība ir pieļaujama, ja 
saņemta viņu piekrišana, līdz ar 
to pusaudži no 14 gadu ve-
cuma paši var pieņemt lēmumu 
vakcinēties un nav nepieciešama 
vecāku vai aizbildņu atļauja 
vakcīnas saņemšanai.

 Vakcinācijai pusaudzis pats var 
pierakstīties vietnē 

www.manavakcina.lv, kur 
autentificēšanās notiek caur lat-
vija.lv. ja ir pieejama pilnā inter-
netbankas vai Smart-ID versija, 
vai zvanot pa tālruni 8989, kā 
vakcinācijas vietu norādot kādu 
no vakcinācijas centriem.

 Ierodoties uz vakcināciju, 
pusaudzim jāņem līdzi personu 
apliecinošs dokuments – pase 
vai ID; ja jaunietim nav pases vai 
ID, tad jādodas uz vakcināciju ar 
likumisko pārstāvi.

 Vakcinācija pret Covid-19 
12-15 gadus veciem pusaudžiem 
notiks tikai ar Pfizer/BioNTech 
vakcīnu Comirnaty, tādēļ iepriekš 
jāpārliecinās, vai izvēlētajā 
vakcinācijas vietā un datumā tā 
ir pieejama.

Tuvākie vakcinācijas
datumi Alūksnes 
vakcinācijas centrā – 
6. un 13. jūnijs
 6. jūnijā:
• paredzēts vakcinēt ar JANSSEN 
vakcīnu, kurai ir vajadzīga tikai 
viena vakcīnas deva,
• nav paredzēts vakcinēt 
pusaudžus, jo šo grupu vakcinē 
tikai ar Pfizer/BioNTech vakcīnu.
 Tiem, kuri ir pierakstījušies uz 
6. jūniju, taču vēlas saņemt citu 
vakcīnu, interneta vietnē www.
manavakcina.lv jāpārrakstās uz 
13. jūniju.

 13. jūnijā:
• Paredzēts vakcinēt ar Pfizer/
BioNTech vakcīnu,
• Paredzēts vakcinēt arī 
pusaudžus un jauniešus.

 Gan 6., gan 13. jūnijā no 
pulksten 9.00 līdz 10.00 būs 
SENIORU STUNDA, kad 
seniori var doties vakcinēties bez 
iepriekšēja pieraksta.

  Iepriekš pierakstīties 
vakcinācijai Alūksnes vakcinācijas 
centrā var:
 1) vietnē www.manavakcina.lv, 
autorizējoties ar internetbankas 
autentifikācijas līdzekļiem 
vai e-parakstu;

 2) zvanot pa tālruni 8989.
 Atgādinām, ka Alūksnes 
vakcinācijas centrā, kas atrodas 
Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras 
centrā, vakcinēties pret 
COVID-19 ir iespējams ikvienam 
Alūksnes un apkārtējo 
novadu iedzīvotājam. Aicinām 
par iespēju vakcinēties informēt 
arī savus ģimenes locekļus, 
tuviniekus un kaimiņus!

  Kad jūnijā Alūksnes vakcinācijas 
centrā varētu tikt organizēta vēl 
kāda pirmreizējās vakcinācijas 
diena, vakcinācijas organizētāja 
AS “Veselības centru apvienība” 
pārstāvis Imants Grebņickis 
pašlaik vēl nevarēja prognozēt. 

 Aicinām sekot līdzi aktuālajai 
informācijai vietnē www.mana-
vakcina.lv, kā arī pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv 
vai Alūksnes novada sociālo 
tīklu kontos Facebook, Twitter, 
Draugiem un vietējos plašsaziņas 
līdzekļos.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste




