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2021. gada 4. novembris Nr. 11 (143) bezmaksas

Alūksnes Novada Vēstis
15. novembris 
– nekustamā 
īpašuma nodokļa 
samaksas termiņš

 Alūksnes novada 
pašvaldība atgādina, ka 
tuvojas šī gada otrais 
nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas 
termiņš - 15. novembris.

  Lai atvieglotu nodokļa 
samaksas iespējas Covid-19 
radītās krīzes dēļ, šī gada 
28. janvārī Alūksnes novada 
dome pieņēma lēmumu pārcelt 
uz vēlāku laiku nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas 
termiņus un noteica, ka šogad 
nodokļa samaksa veicama 
divos termiņos - līdz 15. 
augustam un 15. novembrim.
  Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumus lūdzam ieskaitīt 
Alūksnes novada pašvaldībai: 
AS SEB BANKA, kods 
UNLALV2X, kontā 
LV58UNLA0025004130335 
AS SWEDBANK, kods 
HABALV22, kontā 
LV85HABA0551029886709 
LATVIJAS PASTĀ, kods 
LPNSLV21, PNS kontā 
LV33LPNS0004302863959. 
 Izmantojot portālu 
https://www.epakalpojumi.lv ir 
iespējams aplūkot informāciju 
par nekustamā īpašuma 
nodokli un to apmaksāt.
 Jautājumu gadījumā lūdzam 
sazināties ar pašvaldības 
nodokļa administratoriem 
pa tālruņiem 64381497, 
25778897 vai e-pastiem: 
inara.kapulinska@aluksne.lv, 
marite.jaudzema@aluksne.lv.
  Pašvaldība pateicas visiem 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem, kuri maksājumus 
veic laikus, un aicina nodokļa 
maksājumu neatlikt uz pēdējo 
brīdi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Sākas Alūksnes novada attīstības 
programmas publiskā apspriešana
 Ar Alūksnes novada domes 
2021. gada 28. oktobra 
lēmumu Nr. 307 “Par 
Alūksnes novada attīstības 
programmas 2022.-
2027. gadam 1.0. redakcijas 
nodošanu publiskajai 
apspriešanai” tiek uzsākta 
Alūksnes novada 
attīstības programmas 
2022.-2027. gadam (turpmāk 
– Programma) 1.0. redakcijas 
publiskā apspriešana 
no 2021. gada 5. novembra 
līdz 5. decembrim.

 Lai mērķtiecīgi varētu 
organizēt pašvaldības darbu, 
izstrādāta jaunā Alūksnes 
novada Programma – vidēja 
termiņa plānošanas dokuments, 
kurā noteiktas prioritātes un 
pasākumu kopums turpmākajiem 
5 gadiem pašvaldības.

 Publiskās apspriešanas 
sanāksme notiks neklātienē, 
Zoom platformā, 
š. g. 23. novembrī plkst. 
17.00. Pieslēgšanās saite: 
https://ej.uz/aluksnes

Rakstiskus priekšlikumus 
Programmas 1.0. redakcijas 
papildināšanai var iesniegt līdz 
š.g. 3. decembrim (ieskaitot) 
Alūksnes novada pašvaldībā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā (ievietojot kastītē pie 
ieejas durvīm), vai elektroniski, 
nosūtot uz e-pastu 
mara.saldabola@aluksne.lv (līdz 
5. decembra plkst. 23:59).
 Fiziskām personām obligāti 
jānorāda vārds, uzvārds, dzīves 
vietas adrese un telefons. 
Juridiskām personām jānorāda 

nosaukums, reģistrācijas numurs, 
darbības vietas 
adrese, kontaktpersona un 
telefons.

 Iepazīties ar Programmu, 
iesniegt priekšlikumus var 
izmantojot arī valsts vienoto 
ģeotelpiskās informācija portālu 
ĢeoLatvija atverot saiti:
• Programma: 
https://geolatvija.lv/geo/

tapis#document_17676 
•  Par sabiedrības līdzdalību 
atbildīgā persona ir 
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciāliste Māra Saldābola, 
tālrunis 25425222, mara.
saldabola@aluksne.lv. 
Konsultācijas iespējams 
saņemt attālināti un klātienē 
(iepriekš saskaņojot tikšanās 
laiku).

 Ar Programmas 1.0. redakcijas 
materiāliem var iepazīties 
Alūksnes novada valsts un 
pašvaldības vienotajā Klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, darba laikā, kā arī 
Alūksnes novada pašvaldības 
mājaslapā www.aluksne.lv 
sadaļā “Sabiedrība/Sabiedrības 
līdzdalība”.

Notikušas diskusijas par plānoto Alūksnes jauno bibliotēku
 Septembrī Alūksnes novada 
dome pieņēma lēmumu 
organizēt metu konkursu 
jaunas bibliotēkas izveidei 
Alūksnē, Ojāra Vācieša ielā 
2A. Oktobrī pašvaldība un 
Alūksnes pilsētas bibliotēka 
uz diskusiju “Kādu es vēlos 
redzēt jauno Alūksnes 
bibliotēku” aicināja dažādu 
vecumposmu bibliotēkas 
lietotājus. Sarunas notika 
gan klātienē, gan bija radīta 
iespēja izteikt priekšlikumus 
arī elektroniski.

 Pateicamies ikvienam, kas 
veltīja savu laiku un dalījās 
ar priekšlikumiem, idejām un 
pārdomām par to, kādu vēlētos 
redzēt jauno bibliotēku – kādu 
infrastruktūru, iekārtojumu 
un pakalpojumus tajā būtu 
nepieciešams plānot. Šeit ir 
apkopoti diskusijās, sarunās 
ar bibliotēkas lietotājiem 

un elektroniski saņemtie 
priekšlikumi.

 Apzinot dažādas bibliotēkas 
lietotāju grupas, izkristalizējusies 
galvenā atziņa, ka katrai grupai 
nepieciešamas atsevišķas zonas 
– sava mazajiem lasītājiem un 
viņu vecākiem, sava skolēniem 
un jauniešiem un sava 
pieaugušajiem lasītājiem un 
senioriem, veidojot funkcionālas 
telpas katrai auditorijai. 
Vienlaikus bibliotēkai nebūtu 
jākļūst sadrumstalotai, bet jābūt 
piemērotai gan individuālam, 
gan grupu darbam.

 Bibliotēkā nepieciešamas 
mūsdienīgi tehniski aprīkotas 
telpas dažāda lieluma 
konferenču, tikšanos un citu 
pasākumu rīkošanai – gan 
skaitliski lielākām grupām, gan 
mazākām, piemēram, klases 
kolektīvam, kādai bibliotēkas 

lietotāju interešu kopai u.tml. 
Telpu pielāgošanu dažāda 
izmēra  notikumiem varētu 
palīdzēt risināt transformējamas 
sienas. Atsevišķs mācību/

attīstības centrs ar mācību 
telpu darbnīcām, semināriem, 
dažādu interešu kopu diskusijām, 
vakarēšanām u.c. Pieaugušo 
lasītāju auditorijai, tostarp 

senioriem, ir vēlme apmeklēt 
dažādas interesantas tikšanās 
bibliotēkā. Gan pieaugušo, gan 
arī jauniešu auditorijai jāpiedāvā 
interesantas nodarbības, kādas 
nav pieejamas citviet.

 Ēkas iekšējo plānojumu ieteikts 
risināt, piešķirot tam plašuma 
efektu – gaišām sienām, 
krāsainām telpām, pietiekamu 
gaismas pieplūdi, ko varētu 
risināt ar plašiem stikla logiem, 
dažviet stiklotu jumtu. Jaunajai 
bibliotēkas ēkai jāizceļ vietējās 
vērtības un vēsture, tai jābūt ar 
savu stāstu. Būvējot bibliotēku, 
pašvaldībai ieteikts paredzēt 
nosacījumu būvniekam izmantot 
novadā ražotus būvmateriālus. 
Ieteikti arī interesanti interjera 
risinājumi, piemēram, citātu 
siena labierīcībās, siena-tāfele 
konferenču telpā.

Turpinājums 5. lappusē

Paziņojums par Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.0. redakcijas publisko apspriešanu

Ēka Ojāra Vācieša ielā 2A
Sanitas Spudiņas foto



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 28. oktobra sēdē
 Alūksnes novada domes 
28. oktobra sēdē deputāti 
izskatīja 24 darba kārtības 
jautājumus.

 Dome nolēma:

 - izskatot dzīvokļa īrnieka 
ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma 
atsavināšanu, sagatavot 
atsavināšanai Alūksnes novada 
pašvaldības nekustamo 
īpašumu – dzīvokli Ganību ielā 
1-11, Alūksnē, ar kopējo 
platību 36,6 m² un ar to saistītām 
kopīpašuma domājamām daļām 
no daudzdzīvokļu mājas. Nodot 
atsavināšanai minēto pašvaldības 
īpašumu, pārdodot to par brīvu 
cenu dzīvokļa īrniekam. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu un 
dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 
veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu Skārņu ielā 9, 
Alūksnē, kas sastāv no zemes ga-
bala 0,2869 ha platībā, vienstāvu 
dzīvojamās ēkas un palīgceltnes. 
Noteikt atsavināšanas veidu – 
pārdošana izsolē. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un īpašuma 
atsavināšanu veikt Īpašumu atsavi-
nāšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu “Ezerma-
lās”-11, Mārkalnē, Mārkalnes 
pagastā. Noteikt atsavināšanas 
veidu – pārdošana izsolē. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu un 
īpašuma atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu “Pīlādzītes”, 
Jaunalūksnes pagastā, kas sastāv 
no zemesgabala 3,390 ha platībā. 
Noteikt atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē. Nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. Izsoles 
noteikumus un rezultātus publicēt 
pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.aluksne.lv;

 - pamatojoties uz likumu “Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju”, Alūksnes 
rajona paju sabiedrības “Liepna” 
vienošanos par dzīvokļa pirkša-
nu, nodot īpašumā bez atlīdzības 
personai zemesgabala “Liepna 
104”, Liepnā, Liepnas pagastā, 
pie dzīvokļa īpašuma piederošās 
kopīpašuma domājamās daļas;

 - izskatot biedrības “Alūksnes lau-
ku partnerība” iesniegumu, Valsts 
ieņēmumu dienesta 13. oktobra 
lēmumu par sabiedriskā labuma 
organizācijas statusa piešķirša-
nu biedrībai, ar mērķi veicināt 
Alūksnes novada teritorijas ilgtspē-
jīgu attīstību un iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanu, nodot 
biedrībai “Alūksnes lauku partne-
rība” bezatlīdzības lietošanā uz tās 
sabiedriskā labuma organizācijas 
statusa laiku, bet ne ilgāk kā uz 10 
gadiem, telpas ar kopējo platību 
74,3 m2, kas atrodas pašvaldības 
nekustamajā īpašumā Brūža ielā 
1, Alūksnē;

 - apstiprināt Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādes “Cālis” 

nolikumu. Lēmums stājas spēkā 
2021. gada 1. novembrī;

 - precizēt Alūksnes novada domes 
2021. gada 23. septembra saisto-
šos noteikumus Nr. 25/2021 “Par 
aprūpes pakalpojuma bērniem ar 
invaliditāti piešķiršanu Alūksnes 
novadā”. Saistošie noteikumi pub-
licēti informatīvā izdevuma 9. un 
10. lappusē;

 - izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem daļēju finansējumu 
15 112,00 EUR apmērā Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības ie-
stādēm uzturēšanas izdevumu no-
drošināšanai: 4 222 EUR Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādei “Cā-
lis”, 664 EUR Jaunalūksnes pirms-
skolas izglītības iestāde “Pūcīte”, 
10 226 EUR Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS”;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 
55 902,00 EUR apmērā būvpro-
jektu izstrādei. No šīs summas 
26 154,00 EUR piešķirti projektu 
sagatavošanas un ieviešanas 
pasākumiem – Siguldas un Pum-
pura ielas pārbūves būvprojekta 
izstrādei un elektroenerģijas tīklu 
pārvietošanas risinājumu sagata-
vošanai būvprojekta “Miera ielas 
pārbūve posmā no Pils ielas līdz 
krustojumam ar Melnuma ielu un 
Melnuma ielas pārbūve Alūksnē, 
Alūksnes novadā” pilnvērtīgai 
izstrādei, 18 625,00 EUR Strautiņu 
pamatskolas (pirmsskolas filiāles 
ēkas) un 11 123,00 EUR Annas 
kultūras nama ēkas 

energoefektivitātes projektu 
būvniecības 
dokumentācijas sagatavošanai;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes no-
vada domes 23.09.2021. lēmumā 
Nr. 285 “Par līdzekļu izdalīšanu no 
atsavināšanas procesā iegūtajiem 
līdzekļiem Alūksnes novada 
vidusskolai optiskā interneta 
pieslēgšanai”. Grozījumi saistīti 
ar pašvaldības līdzfinansējuma 
summas samazināšanu no 
12 183 EUR uz 10 343 EUR;

- piešķirt daļēju finansējumu 
20 437,00 EUR Ilzenes pagasta 
pārvaldei autobusa iegādei 
skolēnu pārvadājumiem;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.28/2021 “Par grozījumiem 
Alūksnes novada domes 
2021. gada 4. februāra saistoša-
jos noteikumos Nr. 3/2021 “Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžetu 2021.gadam””;

 - atbrīvot Ingu Berkuli no Dzīvokļu 
komisijas priekšsēdētāja vietnieka 
amata. Lēmums stājas spēkā die-
nā, kad I. Berkulis stājas Alūksnes 
novada pašvaldības izpilddirektora 
amatā.

Ar domes sēdē pieņemtajiem 
lēmumiem pilnībā aicinām 

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

domes darbu/Domes lēmumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

2. Alūksnes Novada Vēstis 04.11.2021.

Sēdes 

Sociālā, izglītības un 
kultūras komiteja

10. novembrī 10.00

Tautsaimniecības 
komiteja   

15. novembrī 10.00

Finanšu komiteja  
17. novembrī 9.00

Domes sēde   
25. novembrī 10.00

Sēdes notiek 
1. stāva zālē 

Dārza ielā 11, Alūksnē.

Izveidota 
darba grupa 
izglītības 
iestāžu tīkla 
plānošanai 

 Nepilns tūkstotis bērnu 
jeb 40 procenti – tik 
liels ir skolēnu skaita 
samazinājums pēdējo 
desmit gadu laikā 
Alūksnes novadā.

 Lai izvērtētu un veiktu 
šī brīža situācijas analīzi 
izglītības iestādēs atbilstoši 
demogrāfiskajai situācijai 
un jaunā mācību satura 
prasībām, Alūksnes novada 
pašvaldība ir izveidojusi 
darba grupu un uzsākusi 
izglītības iestāžu tīkla 
izmaiņu plānošanu. Tas 
ir neatliekami risināms 
jautājums, lai arī mūsu 
izglītības iestāžu audzēkņiem 
tiktu piedāvāta kvalitatīva 
izglītība, mūsdienīga vide un 
atbilstošs pedagogu 
resurss.
 Darba grupas uzdevumi 
būs apkopot informāciju 
par šī brīža situāciju 
izglītības iestādēs, kā arī 
veikt tās analīzi, ievērojot 
trīs pamatnostādnes: 
izglītības kvalitāte, izglītības 
pakalpojuma pieejamība, 
finanšu līdzekļu efektīva 
izmantošana. Noslēgumā 
tiks sagatavots ziņojums, 
secinājumi un ieteikumi 
iespējamajiem risinājumiem 
nākotnē, kas tiks izskatīti 
novada domes komiteju 
sēdēs. 
 Darba gaitā grupā tiks 
pieaicināti speciālisti, 
izglītības jomas eksperti un 
sabiedrības pārstāvji, lai 
kopīga darba rezultātā 
veidotu pārmaiņas, 
kuras dod pienesumu 
izglītības kvalitātei Alūksnes 
novadā!

Līga Langrate,
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietniece 

attīstības un investīciju 
piesaistes jautājumos

Ilzenes skolas ēku 
iznomās sociālās 
aprūpes centra izveidei
 28. oktobrī Alūksnes novada 
domes sēdē pieņemts lēmums 
bijušo Ilzenes pamatskolu 
- pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Zinīši”, kas sastāv 
no skolas ēkas, palīgēkas un 
daļas zemesgabala, iznomāt 
biedrībai “Labāka Rītdiena” 
sociālo pakalpojumu, tajā 
skaitā ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu, 
sniegšanas vajadzībām.

 Ēkas un palīgēkas nomas maksa 
noteikta 0,44 EUR par 
1 m2 telpas mēnesī, neieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli. 
Nomas maksā neietilpst maksa 
par siltumenerģijas piegādi, 
elektroenerģijas izmantošanu, 
ūdeni un kanalizāciju, 
atkritumu izvešanu, apsardzi, 
ugunsdrošības signalizāciju, 
nekustamā īpašuma nodokli, 
maksa par zemes nomu, kas 
noteikta atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem par 
publiskas personas zemes nomu. 
Objekta nomas termiņš noteikts 
līdz 12 gadiem.

 Jautājumu par pašvaldības 
īpašuma iznomāšanu oktobrī 
izskatīja domes Sociālās, 
izglītības un kultūras komitejas 

un Finanšu komitejas sēdēs. 
Biedrības pārstāve Evija 
Jēkabsone informēja deputātus 
par biedrības līdzšinējo pieredzi 
sociālo pakalpojumu sniegšanā 
– biedrība ir izveidojusi un uztur 
divus sociālās aprūpes centrus 
– “Sērmūkši” un “Mārsnēni”, 
sniedz aprūpes mājās 
pakalpojumu. Septembrī biedrība 
atvērusi senioru dienas māju, 
kur nodrošina pakalpojumu 
kopu senioriem ar demenci un 
senioriem, kam ir nepieciešama 
pieskatīšana dienas laikā, kamēr 
viņa ģimenes locekļi atrodas 
darbā. Tāpat biedrība nodrošina 
tehnisko palīglīdzekļu nomu, 
piedāvā specializēto transportu 
gulošu personu un personu 
ratiņkrēslos pārvadāšanai.

 Ilzenē biedrība plānojusi izveidot 
ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas aprūpes 
centru ar 60 gultasvietām un 
aptuveni 25 darba vietām. Lai 
varētu uzņemt klientus, biedrība 
veiks bijušās skolas ēkas telpu 
pielāgošanu šī pakalpojuma 
sniegšanai.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība  turpinās 
kompensēt braukšanas 
maksu skolēniem
 Ministru kabineta 
2021. gada 9. oktobra 
rīkojuma Nr. 720 “Par 
ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” 
5.49.39. punkts nosaka, ka 
pašvaldības no 
21. oktobra līdz 
14. novembrim nepiemēro 
braukšanas maksas 
atvieglojumus. Tomēr 
pašvaldības var lemt par 
izņēmumiem, tostarp 
kompensēt faktisko 
braukšanas maksu 
skolēniem, kuriem mācību 
process norisinās klātienē.
 Ņemot vērā to, ka no 
1. novembra 1.-3. klases atsāk 

mācības klātienē, 28. oktobra 
sēdē Alūksnes novada dome 
nolēma saglabāt skolēniem, 
kuriem mācību process notiek 
klātienē, braukšanas maksas 
atvieglojumus jebšu kompensēt 
faktisko braukšanas maksu, 
kā tas noteikts pašvaldības 
saistošajos noteikumos 
Nr.11/2010 “Kārtība, kādā 
Alūksnes novada pašvaldība sedz 
braukšanas izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu 
izglītojamajiem”.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Samazina ielu 
apgaismojuma intensitāti 
komandantstundas laikā
 Ņemot vērā līdz 14. 
novembrim noteikto 
komandantstundu un 
pārvietošanās ierobežojumus, 
Alūksnes pilsētā no pulksten 
20.00 ir samazināta ielu 
apgaismojuma intensitāte 
vietās, kur tas ir tehniski 
iespējams. Savukārt 
atsevišķās vietās – Alūksnes 
muižas parkā, Pilssalā 

un Tempļakalnā no 
pulksten 20.00 līdz 05.00 
apgaismojums tiek izslēgts.

 Arī vairākos pagastos, kur tas ir 
iespējams, komandantstundas 
laikā tiek samazināta 
apgaismojuma intensitāte 
vai deg mazāk laternu. 
Atsevišķos pagastos nakts laikā 
apgaismojums tiek izslēgts.



Apmeklētāju pieņemšana novembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki novembrī

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

deputātu.

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

pulksten 8.00 līdz 11.00.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars ADLERS
1. un 15. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga LANGRATE 
1. un 15. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
1. un 15. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOVŅIKOVS
1. un 15. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Ingus BERKULIS
1. un 15. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 12. un 26. novembrī plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00

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

e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv.

Deputāts Datums Laiks Vieta

Arturs DUKULIS Darbdienās
Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 

apkalpošanas centram

Aivars FOMINS Darbdienās Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

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

Verners KALĒJS 19.11.2021. 14.00-16.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Maruta KAULIŅA 27.11.2021. 11.00-12.00 Tālrunis 29710918

Modris LAZDEKALNS 15.11.2021. 9.00-10.00 Tālrunis 29285514 vai e-pasts: modris@almo-
hardwood.com

Ilze LĪVIŅA 04.11.2021. 8.00-10.00 Tālrunis 29275267 vai e-pasts ilivinja@inbox.lv 

Druvis MUCENIEKS 15.11.2021. 12.00-13.00 Tālrunis 25416176

Modris RAČIKS 16.11.2021. 15.00-16.30 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Laimonis SĪPOLS Darbdienās Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Jānis SKULTE 09.11.2021. Visu dienu Tālrunis 29276883

3.Alūksnes Novada Vēstis04.11.2021.

Pašvaldība rīko izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
16.11.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
vienības Ziedu ielā 2, Alūksnē, 
Alūksnes novadā – mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28686707. 
Izsoles sākumcena – 2243 EUR. 
Nodrošinājums – 224 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 12.11.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
12.11.2021. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
16.11.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
vienības Brīvības ielā 15A, 
Alūksnē, Alūksnes novadā – 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28686707. 
Izsoles sākumcena – 6742 EUR. 
Nodrošinājums – 674 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 12.11.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
12.11.2021. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
16.11.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
vienības Peldu ielā 15B, Alūksnē, 
Alūksnes novadā – mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles noteikumi publicēti www.
aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28686707. 
Izsoles sākumcena – 3963 EUR. 
Nodrošinājums – 396 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 12.11.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
12.11.2021. plkst. 16.00. 

 Alūksnes novada pašvaldība 
16.11.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Stiliņi 1”, 
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli noteiktam 
personu lokam. Izsoles noteikumi 
publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 20239937. Izsoles 
sākumcena – 10779 EUR. 
Nodrošinājums – 1078 EUR, kas 

ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 12.11.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
12.11.2021. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
16.11.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Rāznas”, 
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli noteiktam 
personu lokam. Izsoles noteikumi 
publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 29219720. Izsoles 
sākumcena – 7479 EUR. 
Nodrošinājums – 748 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 12.11.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
12.11.2021. plkst. 16.00. 

 Alūksnes novada pašvaldība 
16.11.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Mežmalas”, 
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli noteiktam 
personu lokam. Izsoles noteikumi 
publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 29219720. Izsoles 
sākumcena – 9479 EUR. 
Nodrošinājums – 948 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 12.11.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
12.11.2021. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
23.11.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Dzelmes”, 
Māriņkalnā, Ziemera pagastā, 
Alūksnes novadā – mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli noteiktam 
personu lokam. Izsoles noteikumi 
publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 29376590. 
Izsoles sākumcena – 758 EUR. 
Nodrošinājums – 76 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 22.11.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
22.11.2021. plkst. 16.00.

Alūksnes novada pašvaldības 
dome ieceļ amatā izpilddirektoru
 28. oktobrī Alūksnes novada 
pašvaldības domes sēdē 
pašvaldības izpilddirektora 
amatā deputāti iecēla 
Ingu Berkuli.

 Ingus Berkulis darba tiesiskās 
attiecības izpilddirektora amatā 
uzsāks nākamajā darba dienā, 
kad tiks izbeigtas darba tiesiskās 
attiecības ar Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektori 
Janīnu Čugunovu.
 Saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 68. pantu 
pēc domes priekšsēdētāja 
priekšlikuma dome ieceļ 
izpilddirektoru, kas pašvaldības 
nolikumā noteiktajā kārtībā ir 
atbildīgs par pašvaldības iestāžu 
un kapitālsabiedrību darbu. 
Domes priekšsēdētājs Dzintars 
Adlers pašvaldības izpilddirektora 
amatam izvirzīja vienu kandidātu 
– Ingu Berkuli.
 - Virzīju Ingu Berkuli 
izpilddirektora amatam, 
ņemot vērā viņa lielo pieredzi 
pašvaldības darbā. Dažādās 
pašvaldības darbības jomās viņš 
ir strādājis kopš 1999.  gada, 
viņam ir laba izglītība un ļoti 
lielas darba spējas. Uzskatu, 
ka Ingus Berkulis spēj veiksmīgi 
strādāt šajā amatā, - norāda 

Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers.
 No deputātiem izdalītajām 13 
vēlēšanu zīmēm visas tika atzītas 
par derīgām un balsošanas 
rezultātā “PAR” I. Berkuli 
nobalsoja 13 deputāti, līdz ar to 
par Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektoru iecelts Ingus 
Berkulis. Divi deputāti, kas sēdē 
piedalījās attālināti, balsojumā 
nepiedalījās.

 Domes deputāti vienlaikus 
arī lēma atļaut I. Berkulim 
savienot Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektora, 
pašvaldības Iepirkumu komisijas 
priekšsēdētāja amatus un 
valdes locekļa amatu biedrībā 
“Dzīvojam Mārkalnei”.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ingus Berkulis darba tiesiskās attiecības izpilddirektora amatā uzsāks 
nākamajā darba dienā, kad tiks izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar 
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektori Janīnu Čugunovu

Sanitas Spudiņas foto

Atcelta maksa par 
Alūksnes pilsētas publiskās 
tualetes izmantošanu
 No 1. novembra 
Alūksnes pilsētas publiskās 
tualetes, kas atrodas Pils 
ielā 72A, izmantošana 
iedzīvotājiem ir bez 
maksas.

 Tas noteikts Alūksnes novada 
pašvaldības saistošajos 
noteikumos par pašvaldības 
aģentūras “SPODRA” maksas 
pakalpojumiem, kas stājas spēkā 
1. novembrī.
 No 1. novembra sabiedriskā 
tualete pie autoostas bez 
maksas ir atvērta visas dienas 

no pulksten 8.00 līdz 19.00. 
Pie tualetes ārdurvīm plānots 
uzstādīt videonovērošanas 
kameru, lai konstatētu vai 
novērstu iespējamās nekārtības 
un likumpārkāpumus.
 - Vērtēsim iedzīvotāju uzvedības 
kultūru un, iespējams, vasaras 
sezonā labierīcības darbosies 
visu diennakti, - skaidro Alūksnes 
novada pašvaldības Īpašumu 
nodaļas vadītājs Ingus Berkulis.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste



4. Alūksnes Novada Vēstis 04.11.2021.

Pašvaldība noslēgusi līgumu par 
būvniecības pabeigšanu Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkā
 Alūksnes novada pašvaldība 
ir noslēgusi līgumu ar 
SIA “RERE MEISTARI” par 
būvniecības pabeigšanu 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas 7.-9. klašu ēkā.

 Būvniecības pabeigšana 
ietver līdz šim ēkā veikto 
būvdarbu izpēti, novērtēšanu 
un būvprojekta izmaiņu 
vai precizējumu izstrādi, 
būvdarbu pabeigšanu un to 
autoruzraudzību.

 Kā zināms, Alūksnes novada 
pašvaldība jūlijā pārtrauca ar 
SIA “BAZALTS” noslēgto līgumu 
par Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas ēkas 7.-9. klašu 
korpusa 1. kārtas pārbūvi. 
Līguma pārtraukšanas iemesls 
bija saistību nepildīšana no 
uzņēmēja puses, kas apdraudēja 

vai padarīja neiespējamu līguma 
izpildi, kā arī uzņēmumam 
uzsāktais tiesiskās aizsardzības 
process.

 Lai skolas ēkā uzsāktos 
remontdarbus pabeigtu, 
pašvaldība izsludināja 
jaunu iepirkuma procedūru 
būvniecības pabeigšanai. 
Atklātajam konkursam saņemti 
divi pretendentu piedāvājumi 
un par iepirkuma uzvarētāju 
atzīts SIA “RERE MEISTARI”, kura 
piedāvājums ir saimnieciski 
izdevīgākais ar zemāko 
cenu.

  Noslēgtā līguma izpildes 
termiņš ir 12 mēneši. Objektu 
būvuzņēmumam pašvaldība 
nodos tad, kad būs sakārtota 
nepieciešamā dokumentācija 
būvdarbu uzsākšanai. Ēkas 
pārbūve notiek Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
atbalstītā projekta “Alūksnes 
novada vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vides uzlabošana” 
ietvaros. Projektu vada Alūksnes 
novada pašvaldības projektu 
vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunlaicenes muižas parkā notiek 
Pils dīķa krasta līnijas sakopšana
 Jaunlaicenes pagastā 
tiek realizēti divi projekti, 
kas izstrādāti  atbilstoši 
Jaunlaicenes muižas parka 
ainavu tematiskajam plānam. 
Galvenās aktivitātes ietver 
koku stāvokļa uzlabošanu 
un saglabāšanu, vienlaicīgi 
labvēlīgu aizsardzības 
stāvokļa nodrošināšanu 
retajām sugām un dzīvotnēm, 
vēsturiskās ainavas 
atjaunošanu, apstādījumu 
ierīkošanu. Līdztekus arī 
plānota pils dīķa krastu 
tīrīšana un sakopšana muižas 
parkā, kas šobrīd ir jau 
gandrīz pilnībā realizēta.

 Daudzu gadu garumā dīķa 
krasta un ūdens malās ir 
uzkrājies liels lapu, koku, zaru, 
sakņu daudzums, kas negatīvi 
ietekmē dīķa ekoloģisko kvalitāti 
un samazina ūdens spoguļattēla 
platību. Atmirušo ūdensaugu un 
koku lapu izvākšana samazinās 
organisko vielu daudzumu 
ūdenī un uzlabos skābekļa 
apstākļus ūdenstilpnē, tādā veidā 
nodrošinot piemērotus apstākļus 
ūdens organismiem, un labvēlīgi 
ietekmēs parka bioloģisko 
daudzveidību kopumā. 
 Projekta rezultātā būs attīrīta 
un sakopta Pils dīķa krasta zona 
520m2 platībā, nodrošinot 
sugu un dzīvotņu aizsardzību. 
Izvāktas lapas, koki, zari, 
nosēdumi, saknes un aizvesti uz 
atbērtni. Saglabāts atklāts ūdens 
spoguļattēls, radot kvalitatīvas, 
lietderīgas un pievilcīgas ainavas 
koptēlu AAA “Veclaicene” 
teritorijā.
 Vēl viens no projektu 

galvenajiem mērķiem ir uzlabot 
parka zaļo infrastruktūru, 
izkopjot vēsturiskos kokus, 
papildināt ar jauniem koku un 
krūmu stādījumiem, saglabājot 
vēsturiskā Jaunlaicenes muižas 
parka ainavas autentiskumu un 
radot labvēlīgu vidi aizsargājamo 
sūnu, ķērpju sugām un reto 
putnu, sikspārņu sugām.
 Turpmākie plānotie darbi 
ir parka A zonas – galvenās 
lauces – koku kopšana, tai skaitā 
bīstamo un mazvērtīgo koku 
izzāģēšana, jaunu aizvietojošo 
stādu stādīšana, kas plānota 
līdz nākamā gada oktobrim, 
vienlaikus sabalansējot 
parka esošās dabas vērtības 
ar mūsdienīgas ainavas 
pienesumu. Minētās aktivitātes 
ļaus atklāt parka vēsturisko 
izskatu, nezaudējot bioloģisko 
daudzveidību, kas tur šobrīd 
sastopama. Jaunlaicenes pagasta 
pārvalde uzsākusi tematiskajā 

plānā paredzēto krūmu un 
koku likvidēšanu vēsturisko 
skatu līniju attīrīšanai. Savukārt 
projekta ietvaros līdz nākamā 
gada 1. martam tiks veikta 
vēsturisko koku sakopšana un 
pēc tam notiks jaunu kokaugu un 
dekoratīvo krūmu stādīšana. 
 Darbi Jaunlaicenes muižas 
parkā norisinās Latvijas vides 
aizsardzības fonda atbalstītajos 
projektos “Pasākumi bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai 
Jaunlaicenes muižas parkā” 
un “Pils dīķa krastu tīrīšana 
Jaunlaicenes muižas parkā”.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Sanitas Spudiņas foto

 Pavasarī Alūksnes novada 
dome piešķīra pašvaldības 
budžeta līdzfinansējumu 
diviem iesniegtajiem 
projektu pieteikumiem 
daudzdzīvokļu māju pagalmu 
labiekārtošanai – Pils ielā 38 
un Bērzu ielā 7.

 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.

 Pils ielā 38 ar pašvaldības 
līdzfinansējumu nomainītas 
lietus kanalizācijas maģistrāles, 
izbūvēts auto stāvlaukums, 
sakārtota zaļā zona, nobruģēti 
ieejas bloki. Papildus uzstādīti 
jauni soliņi nolietoto vietā.
 Savukārt Bērzu ielā 7 ar 
pašvaldības līdzfinansējumu 
ir nobruģēts celiņš gar ēku, 
sakārtoti kāpņu telpu ieejas 
bloki, uzlabots šķembu celiņš pie 
mājas auto novietošanai, kā arī 
veikta apzaļumošana vietās, kur 
nepieciešams.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Paveiktie darbi 
daudzdzīvokļu māju 
pagalmos

Atjaunots Priednieku 
tilts Mālupē

 Mālupes pagastā ir pabeigta 
Priednieku tilta atjaunošana, 
kas notika pašvaldības 
investīciju projektā “Autoceļa 
“Mālupe – Priednieki” 
transporta infrastruktūras 
atjaunošana”.

 Darbus, saskaņā ar 
iepirkuma rezultātu, veica  SIA 
“Ceļinieks 2010” par kopējo 
summu 96 762,33 EUR (tai 
skaitā PVN). Būvdarbi  un 
autoruzraudzība objektā  veikti 
atbilstoši SIA “BT Projekts” 
2018. gadā izstrādātajai 
tehniskajai dokumentācijai, un 
autoruzraudzību nodrošināja 
projekta autors, kopējās 
izmaksas 10 829,50 EUR. 
Būvuzraudzību veica SIA 
“Sistēmeksperts” par summu 
9559,00 ar PVN. Tilta 
atjaunošana īstenota, piesaistot 
valsts aizdevuma līdzekļus.

 Šis ir viens no Alūksnes 
novada pašvaldības projektiem, 
kas pērn tika atbalstīts ar 
Ministru Kabineta rīkojumu 
“Par atbalstītajiem pašvaldību 
investīciju projektiem valsts 
aizdevumu piešķiršanai 
ārkārtējās situācijas ietekmes 
mazināšanai un novēršanai 
saistībā ar COVID-19 izplatību”. 

 Ar šo rīkojumu atbalstīto 
projektu mērķis ir veicināt 
ekonomisko aktivitāti, lai 
mazinātu COVID-19 ietekmi, 
tādēļ atbalstīto projektu 
īstenošanai nepieciešamos 
līdzekļus valdība atļāva 
pašvaldībām aizņemties Valsts 
kasē. 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība turpinās īstenot 
meliorācijas projektus
 28. oktobra sēdē Alūksnes 
novada domes deputāti 
pieņēma lēmumus 
piešķirt pašvaldības 
nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas 
statusu novadgrāvjiem 
Mālupes, Veclaicenes, 
Annas, Kalncempju, Ilzenes, 
Mārkalnes, Ziemera 
pagastos.

 Šie lēmumi saistīti ar to, ka 
pašvaldība plāno turpināt īstenot 
meliorācijas projektus pagastos. 
Sagaidāms, ka pašvaldībām 
būs iespēja piedalīties projektu 
konkursā, lai saņemtu 
finansējumu meliorācijas 
projektu īstenošanai. Ir apsekoti 
dabā potenciālie meliorācijas 
grāvji un noteikti katrā objektā 

veicamie darbi. Lai sāktu gatavot 
projektu dokumentāciju, ir 
nepieciešams vispirms noteikt 
grāvjiem koplietošanas grāvja 
statusu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pils ielā 38 izbūvēts auto stāvlaukums
Sanitas Spudiņas foto
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 Turpinājums no 1. lappuses

 Bibliotēkas lasītāju ērtībām 
vajadzīgas mīkstas mēbeles, 
krēsli. Ērtības labad būtu 
nepieciešami bīdāmie galdi un 
grāmatu plaukti. 

 Ņemot vērā ainavisko vietu, kur 
atradīsies plānojamā bibliotēka, 
bibliotēkas lietotāji saskata, 
ka noteikti būtu nepieciešams 
risināt piegulošās teritorijas 
izmantošanu, veidojot āra 
terasi, āra lasītavu vai soliņus ar 
nojumītēm, kur varētu gan lasīt, 
gan organizēt kādus pasākumus.

 Svarīgi nodrošināt pieejamību 
dažādām bibliotēkas lietotāju 
grupām – gan senioriem, gan 
jaunajiem vecākiem ar bērnu 
ratiņiem, personām ar kustību 
traucējumiem un ratiņkrēslos. 
Jārisina ērta piekļuve no 
automašīnu stāvlaukumiem. 
Savukārt bibliotēkas telpās 
jādomā par to, lai cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem, kas 
pārvietojas ratiņkrēslos, būtu 
pieeja plauktiem un iespēja 
pārvietoties starp tiem.

 Tāpat viens no visu sarunu 
grupu ieteikumiem ir saistīts ar 
iespēju bibliotēkas apmeklējuma 
laikā iemalkot tēju, kafiju vai 
kādu citu karsto dzērienu un 
apēst kādu svaigu pīrādziņu, 
smalkmaizīti, kūciņu vai cepumu 
apmeklētājiem pieejamā virtuves 
telpā.

 Sarunu dalībnieki vēlētos, lai 
bibliotēkas ēkā ir atvēlēta vieta 
dažādām izstādēm, atbilstoši 
aprīkota izstāžu zāle. Varētu tikt 
veidota “Alūksnes slavas zāle” ar 
regulārām izstādēm par tuvu un 
tālu atpazīstamiem alūksniešiem, 
amata meistaru dzimtām, 
alūksniešu “Goda grāmata”. 
Sava vieta ēkā būtu atvēlama 
arī novada novadpētniecības 
materiālu stūrītim.

 Jānošķir bibliotēkas klusā daļa 
no vitālās daļas. Cilvēkiem, kam 
nepieciešams koncentrēties 
kādam darbam, lasīšanai, veikt 
telefonzvanu vai videosazvanu, 
nepieciešamas individuālās 
klusās telpas, mazās darbistabas 
vai lasītavas ar stiklotām sienām 
un iespēju vajadzības gadījumā 

norobežoties no ārpasaules ar 
žalūzijām.

 Lasītavas atrašanās vieta 
piemērotāka pirmajā stāvā. 
Labiekārtotas klusās lasītavas 
varētu atrasties hallē/ziemas 
dārzā pie strūklakas vai strauta/
teces, kas sākas augšstāvā un 
čalodams plūst cauri stāviem līdz 
lejai. Fonā varētu skanēt laba 
mūzika un omulību radīt kamīns.

 Tā kā bibliotēka ir 
daudzfunkcionāls sabiedrības 
centrs, priekšlikumu vidū ir 
arī atsevišķa datoru zāle, 
kas kalpotu kā koprades vai 
kopstrādes telpa, kurā iespējams 
pie datora strādāt vienlaikus 
vairākiem cilvēkiem, izmantojot 
bibliotēkas vai savu privāto 
datoru.

 Izteikti priekšlikumi ierīkot 
kino, video telpu ar ekrānu 
un vai lielu televizoru disku 
un filmu skatīšanai, mūzikas, 
akustisko zāli ar iespēju 
klausīties audiomateriālus, 
izglītoties mūzikas pasaulē. Ēkā 
būtu noderīga multimediāla 
telpa, kas varētu tikt izmantota 
arī sadarbībā ar blakus esošo 
Alūksnes Mākslas skolu.

 Ierosinājumu vidū arī tādi 
priekšlikumi kā uzmanības 
pievēršana dažādiem nelieliem, 
bet būtiskiem sīkumiem 
bibliotēkas lietotāju ērtībai 
un labsajūtai – trepītes vai 
pakāpieni, dažādi ērti un mājīgi 
iekārtoti stūrīši, ko varētu 
izmantot sēdēšanai un lasīšanai, 
skapīši apmeklētājiem personīgo 
lietu glabāšanai garderobē, 
daudz pieejamu elektrības 
rozešu.

 Protams, tikpat ļoti kā par 
apmeklētāju ērtībām, jādomā arī 
par mūsdienīgām un piemērotām 
darba un atpūtas telpām 
bibliotēkas darbiniekiem.

 Iespējams, bibliotēkā varētu 
paredzēt arī radošu laikmetīgās 
mākslas rezidenču telpu. 
Meklējot ārtelpu un iekštelpu 
risinājumu, jāatceras par kāda 
vides mākslas objekta iekļaušanu 
interjerā un vizuāli pievilcīgām 
vietām, ko bibliotēkas lietotāji 
un interesenti vēlētos iemūžināt 

fotoattēlos, tādā veidā veicinot 
gan bibliotēkas, gan Alūksnes 
popularitāti un atpazīstamību.

 Bibliotēkas lietotāji uzsver 
mūsdienīgu, modernu 
IT risinājumu un digitālo 
pakalpojumu pilnveides 
nepieciešamību - iedzīvotāji 
vēlas lielāku datoru skaitu, 
pieeju internetam, vairāk 
apmeklētājiem pieejamu 
digitālo tehnoloģiju ar dažādām 
noderīgām programmām, tostarp 
foto un video apstrādei.

 Nepieciešams apmeklētājiem 
pieejams printeris, skeneris, 
kopētājs, laminētājs, arī 
3D printeris, ko lietot, 
netraucējot pārējiem 
lasītājiem. Noderīga būtu 
iznomājama videofilmēšanas 
tehnika un iespēja video 
materiālu filmēšanai izmantot 
“grīnskrīnu”, arī apmācības video 
sižetu veidošanā. Vajadzīgs 
aprīkojums bibliotēku plašā 
novadpētniecības materiālu 
krājuma digitalizēšanai. 
Dažādām spēlēm un citām 
aktivitātēm, arī bibliotēkas un 
novada jaunumu uzzināšanai 
noderīgi būtu digitālie ekrāni.

 Ņemot vērā citu valstu pieredzi, 
bibliotēkā varētu piedāvāt 
iespēju iznomāt arī dažādus 
citus sadzīvei nepieciešamus 
priekšmetus.

 Lasītāju ērtībām būtu noderīgi 
izveidot grāmatu nodošanas 
punktu, lai izlasītās grāmatas 
bibliotēkā atgriezt jebkurā laikā, 
ne tikai tās darba laikā, kā 
arī grāmatu maiņas vietu, kur 
lasītāji var atstāt savas izlasītās 
grāmatas, lai tās nonāktu pie cita 
īpašnieka. Vecāka gadagājuma 
lasītājiem par noderīgu tiek atzīts 
grāmatu piegādes uz mājām 
pakalpojums.

 Svarīgi domāt arī par 
vājredzīgajiem lasītājiem, 
lai nodrošinātu šai 
bibliotēkas lietotāju grupai 
pamatpakalpojumus un arī 
plašākas iespējas klausīties 
jaunāko literatūru vai lasīt 
grāmatas, kas iespiestas ar 
lielākiem burtiem.

 Lasītāji vēlas plašāku pieeju 

zinātniskai literatūrai, tostarp 
svešvalodās, iespēju pasūtīt 
grāmatas no citām bibliotēkām, 
abonēt elektroniskās grāmatas. 
Tāpat iedzīvotāji vēlas lielāku 
pieejamību jaunākajiem 
pašmāju autoru darbiem un 
dažādiem žurnāliem, tikšanās 
ar grāmatu autoriem, grāmatu 
lasītāju klubu. Elektronisko 
saziņu ar saviem apmeklētājiem 
bibliotēka varētu stiprināt ar 
regulāriem jaunākās informācijas 
sūtījumiem par aktualitātēm 
un plānotajiem pasākumiem, 
rīkojot novadpētniecības digitālās 
izstādes un jaunāko grāmatu 
prezentācijas ZOOM vai kādā 
citā elektroniskās saziņas 
platformā.

 Pusaudži un jaunieši ir viena no 
auditorijām, kam pēc bibliotēkas 
lietotāju domām un arī sarunām 
ar pašiem jauniešiem ir 
nepieciešama atsevišķa teritorija 
bibliotēkā, interesanta vide, 
kur viņi varētu justies droši un 
komfortabli kopā ar saviem 
vienaudžiem.

 Jaunieši šajās telpās vēlētos 
ērtas, mīkstas sēdmēbeles – 
dīvānus, pufus, sēžammaisus, 
sēžamstūri, arī šūpuļtīklu vai 
iekārtos krēslus.

 Būtu vajadzīga nodalīta telpa, 
kur var lasīt un mācīties, un 
atsevišķa atpūtas telpa, arī 
privātās, klusās telpas. Bērnu 
un jauniešu auditorijai ieteikts 
ierīkot telpu tematiskiem pašu 
jauniešu rīkotiem pasākumiem ar 
skatuvi, grupu nodarbību telpu, 
kur mācīties grupās vai gatavot 
mājasdarbus.

 Lai piesaistītu pusaudžu un 
jauniešu interesi par grāmatu un 
žurnālu lasīšanu, ieteikts veidot 
interaktīvu spēļu zāli, tehnoloģiju 
telpu (tāfeles, dažādas 
lielformāta spēles – galda hokejs, 
novusa, biljarda galdi, ekrāns 
utt.), kur spēļu veidā apgūt 
zināšanas, lietderīgi pavadīt brīvo 
laiku.

 Jaunieši vēlētos vairāk 
literatūras svešvalodās, vairāk 
audiogrāmatu, e-grāmatu, 
arī filmu nomu un iespēju tās 
noskatīties kinotelpā vai uz liela 
ekrāna.

 Un vēl viena īpaša auditorija 
ir paši mazākie bibliotēkas 
lietotāji, kuri uz bibliotēku dodas 
kopā ar saviem vecākiem. Arī 
šeit jāpielāgojas dažādām 
interesēm. Ja vecāks ierodas uz 
bibliotēku kopā ar mazuli bērnu 
ratiņos, jāpadomā par vietu 
ratiņu novietošanai. Jaunajiem 
vecākiem būtu noderīga bērna 
pieskatīšanas telpa, darbavieta 
ar datoru attālinātā darba 
veikšanai. Savukārt vecāki, 
kuri bieži uzkavējas lasītavā, 
gaidot savas atvases pēc 
skolas vai pulciņiem, vēlētos 
ilgāku lasītavas darba laiku. 
Arī mazajiem apmeklētājiem 
nepieciešama sava garderobe 
ar skapīšiem personīgajām 
mantām.

 Vajadzīga atsevišķa bērnistaba 
- brīvā laika pavadīšanas 
vieta vecākiem ar mazuļiem, 
interaktīva bērnu rotaļu telpa 
ar mīkstiem krēsliem, klučiem 
un dažādām iespējām darboties 
aktīvi – kāpelēt, lēkāt, interaktīvs 
spēļu galds. Pasaku istaba, 
kur darboties mazajiem, kopā 
ar vecākiem iepazīt grāmatu 
lasīšanu, liels televizors filmiņām 
un daudz skaistu bilžu grāmatu. 
Gan iekštelpās, gan ārtelpā 
varētu būt lielformāta spēles 
mazākajiem.

 Lasīšanas veicināšanai būtu 
noderīgas dažādas interaktīvas 
ierīces. Tāpat nepieciešami 
pasākumi, kur klasiskās 
bibliotēkas vērtības sastopas 
ar digitālo, piemēram, dažādi 
atjautības uzdevumi ar bērnu 
auditorijai paredzētiem 
robotiņiem un programmēšanu. 
Bērnu attīstības veicināšanai 
varētu būt pieejami smilšu vai 
ūdens terapijas galdi.

 Būtu jāparedz dažādas nišas 
un citas vietas, kur jaunākie 
bibliotēkas apmeklētāji var 
paslēpties un lasīt. Tāpat 
vajadzīga telpa ar skaņas 
izolāciju, kurā bērni var 
uzvesties skaļā, netraucējot 
pārējos.

Viedokļus apkopoja Alūksnes 
novada pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste Evita Aploka

Notikušas diskusijas par plānoto Alūksnes jauno bibliotēku

Piešķirti pašvaldības apbalvojumi “Sudraba zīle”
 Alūksnes novada dome 
28. oktobra sēdē pieņēma 
lēmumu par Alūksnes novada 
pašvaldības augstākā 
apbalvojuma “Sudraba zīle” 
piešķiršanu.

 Šoruden Latvijas valsts 
svētku noskaņās pašvaldība 
pasniegs trīs “Sudraba zīles”. 
Nominācijā “Sabiedrība” 
pašvaldības apbalvojums 
piešķirts Initas un Leona 
Ķeseļu audžuģimenei Liepnas 
pagastā par sirdssiltumu 
un cilvēkmīlestību bērnu 
aprūpē, atsaucību un atbalstu 
līdzcilvēkiem.
 Ķeseļu audžuģimenei 
pieteikuma vēstulē veltīti sirsnīgi 
vārdi: “Katram cilvēkam dzīves 
laikā ir dota iespēja piedzīvot 
divas laimes. Viena laime – būt 
laimīgam pašam, otra – darīt 
laimīgus citus. Dubulta laime 
ir tad, ja tu spēj darīt laimīgu 
kādu dzīves atstumtu, pamestu 
cilvēkbērnu. Paņemt savā mājā 

un ģimenē, dalīties ar sirds 
siltumu, audzināt, skolot un darīt 
laimīgus 7 audžubērnus – tā ir 
liela laime, bet reizē arī smags 
darbs, emocionāli pārdzīvojumi 
un milzīga atbildība. Ne visi to 
var, bet Inita un Leons Ķeseles to 
spēj. Ne velti audžubērni Initu un 
Leonu sauc par mammu un tēti.”
 Nominācijā “Tautsaimniecība” 
apbalvojums piešķirts 
sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “Jaungrēveles” (valdes 
priekšsēdētājs Andis Kaktiņš) 
par neatlaidību un mērķtiecību 
komercdarbībā un ieinteresētību 
biškopības nozarē, kas sekmējusi 
uzņēmuma izaugsmi un 
atpazīstamību novadā un Latvijā.
 Pieteikumā par apbalvojuma 
saņēmēju rakstīts: “Andis 
Kaktiņš vairāku gadu laikā ar 
savu smago darbu, pacietību, 
neatlaidību, mācoties no savām 
kļūdām un lielu vēlēšanos “augt” 
ir no maza biškopības iesācēja 
kļuvis par vienu no lielākajiem 
biškopjiem Latvijā. Ar savu 

biškopības produkciju iepriecina 
ne tikai Alūksnes, bet arī citu 
novadu un pagastu iedzīvotājus 
visā Latvijā.”
 Savukārt nominācijā “Izglītība” 
pašvaldības apbalvojumu saņems 
Smiltenes tehnikuma Alsviķu 
teritoriālās struktūrvienības 
skolotāja Velga Vimba par 
profesionālu, mērķtiecīgu un 
ilggadēju pedagoģisko darbu un 
nozīmīgu personisko ieguldījumu 
izglītojamo izaugsmē.
 “Šī Velgai ir pirmā un vienīgā 
darba vieta jau 45 gadus. 
Velga kolektīvā ir iemantojusi 
cieņu un uzticēšanos. Viņa 
ir padomdevēja un atbalsts 
jaunajiem skolotājiem. Velga 
nemēdz apstāties zināšanu 
apgūšanā, jo nepārtraukti ir 
ieinteresēta uzzināt ko, jaunu 
un noderīgu darbam. Velga 
ir ieinteresēta uz attīstību un 
kvalitatīvu jauno nosacījumu 
īstenošanu profesionālajā 
izglītībā.” – tā teikts pieteikumā 
par apbalvojuma saņēmēju.

 Kopumā šogad Alūksnes novada 
pašvaldības apbalvojumam 
“Sudraba zīle” sabiedrība bija 
pieteikusi 26 pretendentus 
tautsaimniecības, izglītības, 
kultūras, sabiedrības un citās 
nozarēs. Pašvaldība pateicas 
ikvienam, kas atsaucās 
aicinājumam un iesniedza 
pieteikumus par kādu no 
pretendentiem. Apbalvojumam 
izvirzīto pretendentu pieteikumus 
vērtēja ar Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāja rīkojumu 
izveidota komisija, kuras sastāvā 
bija gan domes deputāti, 
sabiedrības un nozaru 
pārstāvji. Lēmumu par 
apbalvojuma piešķiršanu 
komisijas apbalvošanai 
izvirzītajiem pretendentiem 
pieņem dome.
 Apbalvojumu pasniegšanas 
ceremoniju pašvaldība plāno 
organizēt Latvijas Republikas 
Proklamēšanas dienā 
18. novembrī pulksten 14.00 
Alūksnes Kultūras centrā. Par 

pasākuma muzikālo noskaņu 
rūpēsies māsas Dana un Linda 
Berkules. Aicinām iedzīvotājus 
no 9. novembra Alūksnes 
Kultūras centra kasē tās darba 
laikā saņemt personalizētus 
(ar vārdu, uzvārdu) bezmaksas 
ielūgumus uz pasākumu. 
Vietu skaits būs ierobežots un 
jāņem vērā, ka apbalvojumu 
pasniegšanas ceremoniju 
varēs apmeklēt, uzrādot derīgu 
Covid-19 sertifikātu un personu 
apliecinošu dokumentu (pasi vai 
ID karti).
 Tomēr vienlaikus jāuzsver, ka 
pasākuma norise būs atkarīga 
no tā, kādu lēmumu pieņems 
Ministru kabinets attiecībā 
uz kultūras iestāžu darbu un 
pasākumu norisi pēc 
15. novembra, tādēļ aicinām 
sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Attīstības programmas 
izstrādes laikā notikusi iedzīvotāju aptauja
 Alūksnes novada attīstības 
programmas 2022.-2027. 
gadam izstrādes laikā 
pašvaldība iedzīvotājus 
aicināja iesaistīties gan 
tematiskajās darba grupās, 
gan arī aizpildīt aptauju. 
Tās mērķis bija uzzināt 
iedzīvotāju viedokli un 
vērtējumu par pašvaldības 
darbu iepriekšējā plānošanas 
periodā, apzināt primārās 
vajadzības un saņemt 
ieteikumus nākošajam 
plānošanas periodam.

 Pašvaldība pateicas visiem 
iedzīvotājiem, kas piedalījās 
aptaujā un izteica savus 
priekšlikumus un līdzšinējās 
pašvaldības darbības 
novērtējumu.

 Aptaujas anketu aizpildījuši 
un savu viedokli izteikuši 319 
respondenti, lielākais īpatsvars 
ir vecuma grupā no 41 līdz 55 
gadiem (31,45%) un vecuma 

grupā no 56 līdz 70 gadiem 
(27,99%). 24,53% aptauju 
aizpildījušo iedzīvotāju ir vecumā 
no 26 līdz 40 gadiem, 11,32% 
respondentu - vecumā virs 
70 gadiem, bet vecumā līdz 
25 gadiem aptaujā 
piedalījušies 4,72%.

 36,68% no aptaujas 
respondentiem norādījuši, ka 
viņu dzīvesvieta ir Alūksnes 
pilsēta, pārējo aptaujas 
dalībnieku dzīvesvietas norādītas 
novada pagastos. Aptauju 
aizpildījuši arī 4 respondenti, 
kuru deklarētā dzīvesvieta ir 
Alūksnes novadā, bet 
dzīvesvieta citur.

 Pašvaldība aptaujas dalībniekus 
lūdza sniegt vērtējumu par 
dažādām pašvaldības darbības 
nozarēm iepriekšējā periodā. 
Respondenti lielākoties kopumā 
pauduši apmierinātību ar 
infrastruktūru gājējiem, kultūras 
un izklaides pasākumiem, sporta 

pasākumiem, veselības aprūpi, 
izglītības pakalpojumiem, 
sociālajiem pakalpojumiem, 
centralizēto siltumapgādi, 
ūdensapgādi un kanalizāciju, 
atkritumu apsaimniekošanu, 
uzņēmējdarbības vides 
attīstību, darbu ar jauniešiem, 
apkārtējās vides sakoptību, 
tūrisma iespējām. Savukārt ar 
sporta infrastruktūru un mājokļu 
apsaimniekošanu aptaujas 
dalībnieki lielākoties nav 
apmierināti.

 Aptaujas dalībniekiem 
pašvaldība lūdza atbildēt uz 
jautājumu “Ar kuru no pēdējos 
10 gados Alūksnes novadā 
īstenotajiem projektiem, 
notikumiem, pasākumiem Jūs 
lepojaties?”.
 Visbiežāk minētās atbildes ir:
• Pilssala
• Alūksnes Kultūras centrs
• Alūksnes Muižas parks
• Tempļakalna ielas gājēju tilts
• Bānīša stacijas apkaime, 

ekspozīcija
• Ceļi
• Ielas, ietves
• Tūrisms
• Pilsētas sakoptība, 
sakārtotība, apsaimniekošana, 
zaļumstādījumi
• Alūksnes Jaunā pils
• Veclaicenes dabas mājas

 Pašvaldība arī lūdza aptaujas 
dalībniekus norādīt uz tuvākajos 
6 gados pilsētā vai pagastos 
izveidojamiem objektiem un 
darāmiem darbiem.
 Uz šo jautājumu biežāk minētās 
atbildes ir:
• Ceļu infrastruktūras 
atjaunošana
• Alūksnes bibliotēkas izveide
• Gājēju, velosipēdistu celiņu 
izveide
• Jaunas darba vietas
• Veselības veicināšanas centra/
baseina būvniecība
• Dzīvojamā fonda trūkuma 
novēršana
• Sporta centra būvniecība

 Tāpat respondenti aptaujā tika 
lūgti norādīt, kādi ir steidzamākie 
darbi un problēmas, kas 
pašvaldībai jārisina.
 Biežāk minētās atbildes:
• Ceļu infrastruktūras 
uzlabošana
• Dzīvojamā fonda trūkuma 
novēršana
• Jaunas darba vietas
• Ielu infrastruktūras 
atjaunošana
• Jaunu medicīnas darbinieku 
piesaiste

 Pašvaldība aptaujā iedzīvotājus 
aicināja arī izteikt priekšlikumus 
dažādās pašvaldības darbības 
nozarēs. Ar visiem aptaujā 
saņemtajiem priekšlikumiem 
un nozaru vērtējumu pilnībā 
aicinām iepazīties pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.aluksne.lv 
sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības 
līdzdalība pie Attīstības 
programmas 2022.-2027. 
gadam izstrādes materiāliem.
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Izdarīt Alūksnes novada domes 
2020. gada 30. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 12/2020 “Par 
pašvaldības pabalstiem Alūksnes 
novadā” šādus grozījumus: 
1. Aizstāt visā saistošo noteikumu 
tekstā vārdus “ģimene (persona)” 
(attiecīgā locījumā) ar vārdu 
“mājsaimniecība” (attiecīgā 
locījumā);
2. Izteikt 4. punktu šādā 
redakcijā: 
“4. Pabalstu mazgāšanās 
pakalpojuma apmaksai (turpmāk 
šajā nodaļā – Pabalsts) piešķir, 
nepārsniedzot 5 euro vienai 
mājsaimniecības personai par 
vienu mazgāšanās reizi, un to 
piešķir ne vairāk kā par četrām 
mazgāšanās reizēm mēnesī, 
ja par personīgo higiēnu savā 
dzīvesvietā nav iespēju rūpēties:
4.1. personai ar pirmās vai otrās 
grupas invaliditāti;
4.2. personai bez pastāvīgas 
dzīvesvietas;
4.3. pensijas vecuma personai, 
kurai nav apgādnieku un, kuras 
ienākumu apmērs mēnesī 
nepārsniedz maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu 
līmeni;
4.4. mājsaimniecībai, 
kurai piešķirts trūcīgas 
mājsaimniecības statuss;
4.5. personai, kura nonākusi 
krīzes situācijā un tai nav bijis 
iespēju ievērot personīgo 
higiēnu.”;

3. Aizstāt 5.1. un 5.2.  
apakšpunktos vārdu “ģimenē” ar 
vārdu “mājsaimniecībā”;
4. Izteikt 7. punktu šādā 
redakcijā:
“7. Pabalstu veļas mazgāšanas 
pakalpojuma apmaksai piešķir, 
ņemot vērā pakalpojuma 
sniedzēja noteikto maksu, bet 
nepārsniedzot 8,25 euro par 
vienu mazgāšanas ciklu 5 kg 
veļai un ne vairāk kā četriem 
veļas mazgāšanas cikliem 
mēnesī:
7.1. personai ar pirmās vai otrās 
grupas invaliditāti;
7.2. personai bez patstāvīgas 
dzīvesvietas;
7.3. pensijas vecuma personai, 
kurai nav apgādnieku un kuras 
ienākumu apmērs mēnesī 
nepārsniedz maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu 
līmeni;
7.4. mājsaimniecībai, 
kurai piešķirts trūcīgas 
mājsaimniecības statuss;
7.5. personai, kura nonākusi 
krīzes situācijā un tai ilgstoši nav 
bijis iespēju ievērot personīgo 
higiēnu.”;
5. Aizstāt 8.1. un 8.2. 
apakšpunktos vārdu “ģimenē” ar 
vārdu “mājsaimniecībā”;
6. Izteikt 11. punktu šādā 
redakcijā:
“11. Pabalstu ir tiesīga saņemt 
persona, ja tās mājsaimniecības 
ienākumi mēnesī 

nepārsniedz maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu 
līmeni.” 
7. Izteikt 22. punktu šādā 
redakcijā:
“22. Pabalstu piešķir Noteikumos 
minētajai personai vai tās 
likumiskajam pārstāvim, 
vai mājsaimniecībai, kura 
savu dzīvesvietu deklarējusi 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, 
izņemot personas, kuras 
pieprasa apbedīšanas pabalstu.”;
8. Aizstāt 23. punktā vārdus 
“ģimenei (personai)” ar vārdiem 
“personai vai mājsaimniecībai”;
9. Izteikt 25.2. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“25.2. iztikas līdzekļu 
deklarācija, kurā mājsaimniecība 
sniedz informāciju par 
saviem ienākumiem, līdzekļu 
uzkrājumiem un materiālo 
stāvokli. Iztikas līdzekļu 
deklarācija nav jāiesniedz, ja 
tiek pieprasīts 3.4. apakšpunktā 
minētais pabalsts un 4.1. un 
7.1. apakšpunktā minētajām 
personām. Iztikas līdzekļu 
deklarācija atkārtoti nav 
jāiesniedz, ja pabalsts tiek 
pieprasīts laika posmā, 
kad mājsaimniecībai ir 
noteikta atbilstība trūcīgas 
vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusam, vai, 
ja mājsaimniecības ienākumi jau 
ir vērtēti un ir spēkā esošā iztikas 

līdzekļu deklarācija.”;
10. Papildināt 26. punktu aiz 
vārda “sadarbībā” ar vārdu “ar”.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta 
“Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2020. gada 30. aprīļa 
saistošajos noteikumos 
Nr. 12/2020 “Par pašvaldības 
pabalstiem Alūksnes novadā” 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
No 2021. gada 1. janvāra 
Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā termins 
“persona (ģimene)” aizstāts 
ar terminu “mājsaimniecība”. 
Ņemot vērā normatīvo aktu 
hierarhiju un savstarpējo 
pakļautību, nepieciešams 
Alūksnes novada domes 2020. 
gada 30. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 12/2020 “Par 
pašvaldības pabalstiem Alūksnes 
novadā” terminu “ģimenei 
(personai)” aizstāt ar vārdu 
“mājsaimniecība”.
2. Īss saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts
Visā normatīvajā aktā - Alūksnes 
novada domes 
2020. gada 30. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 12/2020 “Par 
pašvaldības pabalstiem Alūksnes 
novadā” termins “ģimenei 
(personai)” aizstāts ar vārdu 

“mājsaimniecība”.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 
Saistošo noteikumu grozījumi šo 
jomu neskar.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu grozījumi šo 
jomu neskar.
5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
1) Visas personas, kuras skar 
šo noteikumu piemērošana, 
var griezties Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldē, Uzvaras 
ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā 
vai Alūksnes novada pašvaldībā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā.
2) Ja saistošo noteikumu projekts 
skar administratīvās procedūras, 
privātpersonas, pēc attiecīgā 
lēmuma saņemšanas no 
Alūksnes novada pašvaldības, šo 
lēmumu var pārsūdzēt mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās 
datuma Administratīvajā rajona 
tiesā, Voldemāra Baloža ielā 
13A, Valmiera, LV-4201
6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas. 

Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 30. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 12/2020 “Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
23.09.2021. lēmumu Nr. 279 (protokols Nr.15, 19. punkts) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 24/2021 SPĒKĀ NO 05.11.2021.

Izdarīt Alūksnes novada 
domes 2014. gada 27. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 
7/2014 “Par materiālo atbalstu 
iedzīvotājiem Alūksnes novadā” 
šādus grozījumus:

1. Papildināt 4. punktu ar 4.6. 
apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.6. svētku pabalstu “Zelta 
kāzu” un “Dimanta kāzu” 
jubilejās.”
2. Izteikt 15. punktu šādā 
redakcijā:
“15. Pabalstu izmaksā skaidrā 
naudā vai pārskaita personas 
norādītajā kontā.”
3. Papildināt 25. punktu ar 
vārdiem un skaitli “bet ne vēlāk 
kā 5 (piecu) darba dienu laikā”.
4. Izteikt 27.2 punktu šādā 
redakcijā:
“27.2 Ziemassvētku pabalstu 
piešķir šādām personu 
kategorijām, kuru pamata 
dzīvesvieta deklarēta Alūksnes 
novadā:
27.21. pirmsskolas vecuma 
bērniem;
27.22. bērniem ar invaliditāti;
27.23. personām, kurām līdz 
attiecīgā gada 31. decembrim ir 
80 gadi un vairāk.”
5. Izteikt 27.5 un 27.6  punktu 
šādā redakcijā:
“27.5 Ziemassvētku pabalsts 
saldumu paciņas veidā 
tiek pasniegts svinīgos 
Ziemassvētkiem vai Jaunajam 
gadam veltītos pasākumos 

vai noteikumu 27.6 punktā 
noteiktajās iestādēs, vai, ja tas 
nav iespējams, tiek piegādāts 
personas deklarētajā dzīvesvietā.
27.6 Lēmumu par Ziemassvētku 
pabalsta piešķiršanu pieņem, 
pamatojoties uz pašvaldības un 
valsts datu reģistros pieejamām 
ziņām par personu:
27.61. pagasta pārvalde – par 
attiecīgajā pagasta administratīvi 
teritoriālajā vienībā deklarētajām 
šo noteikumu 27.21. punktā 
minētajām personām;
27.62. Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvalde – par 
Alūksnes pilsētas administratīvi 
teritoriālajā vienībā deklarētajām 
šo noteikumu 27.21. punktā 
minētajām personām un 
Alūksnes novadā deklarētajām 
šo noteikumu 27.22. un 27.23. 
punktā minētajām personām.”
6. Papildināt ar IV.3 nodaļu šādā 
redakcijā:

“IV.3 Svētku pabalsts “Zelta kāzu” 
un “Dimanta kāzu” jubilejās 

27.11 Svētku pabalsts “Zelta 
kāzu” un “Dimanta kāzu” 
jubilejās ir Alūksnes novada 
pašvaldības brīvprātīga iniciatīva 
ar mērķi sniegt materiālu 
atbalstu laulātajiem tradicionāli 
nozīmīgās kāzu jubilejās “Zelta 
kāzu” jubilejā laulātajiem, kas 
nodzīvojuši laulībā 50 gadus, 
un “Dimanta kāzu” jubilejā 
laulātajiem, kas nodzīvojuši 

laulībā 60 gadus.
27.12 Svētku pabalstu piešķir 
vienu reizi tiem laulātajiem, 
kuri savu pamata dzīvesvietu ir 
deklarējuši Alūksnes novadā ne 
mazāk kā gadu līdz “Zelta kāzu” 
un “Dimanta kāzu” jubilejas 
datumam - “Zelta kāzu” jubilejā 
tā apmērs ir 50 EUR (piecdesmit 
euro), “Dimanta kāzu” jubilejā tā 
apmērs ir 100 EUR (viens simts 
euro).
27.13 Lai saņemtu svētku 
pabalstu, vienam no laulātajiem 
sešu mēnešu laikā no kāzu 
jubilejas datuma Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
jāiesniedz iesniegums un laulības 
apliecības kopija vai informācija 
par laulības faktu no Fizisko 
personu reģistra.
27.14 Svētku pabalstu izmaksā 
skaidrā naudā vai pārskaita 
personas norādītajā kontā.”

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu 
“Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2014. gada 27. marta 
saistošajos noteikumos 
Nr. 7/2014 “Par materiālo 
atbalstu iedzīvotājiem 
Alūksnes novadā”” 
paskaidrojuma raksts 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Saistošo noteikumu projekts 
sagatavots, ņemot vērā 
Alūksnes novada pašvaldības 

iniciatīvu sniegt materiālu 
atbalstu laulātajiem tradicionāli 
nozīmīgās kāzu jubilejās - “Zelta 
kāzu” jubilejā laulātajiem, 
kas nodzīvojuši laulībā 50 
gadus, un “Dimanta kāzu” 
jubilejā laulātajiem, kas 
nodzīvojuši laulībā 60 gadus, 
kā arī iepriecināt Ziemassvētkos 
Alūksnes novadā deklarētos 
pirmsskolas vecuma bērnus un 
bērnus ar invaliditāti ar saldumu 
paciņu.
2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošie noteikumi nosaka 
svētku pabalstu “Zelta kāzu” 
jubilejā 50 EUR, “Dimanta kāzu” 
jubilejā 100 EUR. Saistošos 
noteikumos paredzētais pabalsts 
pirmsskolas vecuma bērniem un 
bērniem ar invaliditāti noteikts 
mantiskā (saldumu paciņas) 
veidā, tā apmērs ir līdz 1,1% no 
valstī noteiktās minimālās darba 
algas, bet ne mazāk kā 1% no 
valstī noteiktās minimālās darba 
algas.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu izpildei 
nepieciešams līdz 4000 
EUR kāzu pabalstu izmaksai 
(aprēķinam izmantoti 1971.gada 
dzimtsarakstu aktu reģistra dati), 
līdz 5010 EUR Ziemassvētku 
pabalstam pirmsskolas 
vecuma bērniem, ņemot 
vērā uz 01.01.2021. noteikto 
pirmsskolas vecuma bērnu skaitu 

(t.i. 911 bērni) un līdz 280 EUR 
Ziemassvētku pabalstam bērniem 
ar invaliditāti, ņemot vērā bērnu 
ar invaliditāti skaitu (t.i. 60 
bērni, tajā skaitā pirmsskolas 
vecuma bērni ar invaliditāti (t.i. 
9 bērni). Pabalsti tiks nodrošināti 
no Alūksnes novada pašvaldības 
budžeta.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
Nav ietekmes.
5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
Lēmumu par laulāto kāzu jubileju 
pabalsta piešķiršanu pieņems 
Alūksnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļa. 
Lēmumu par Ziemassvētku 
pabalsta piešķiršanu pieņems:
pagastu pārvaldes – par 
attiecīgajā pagasta teritoriālajā 
vienībā deklarētajiem 
pirmsskolas vecuma bērniem;
Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvalde – par Alūksnes 
pilsētas teritoriālajā vienībā 
deklarētajiem pirmsskolas 
vecuma bērniem un bērniem ar 
invaliditāti.
6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
Konsultācijas nav notikušas.  
7. Cita informācija 
Nav. 
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APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 23.09.2021. 
lēmumu Nr.278 (protokols Nr.15, 18. punkts) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 23/2021 SPĒKĀ NO 05.11.2021.



8. Alūksnes Novada Vēstis 04.11.2021.

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 
“SPODRA” maksas pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta otro un ceturto daļu

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 
23.09.2021. lēmumu Nr.282 (protokols 

Nr.15, 22. punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 27/2021 SPĒKĀ NO 01.11.2021.

1. Saistošie noteikumi nosaka 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūra “SPODRA”, turpmāk 
– Aģentūra, sniegtos maksas 
pakalpojumus, to cenrādi, 
maksāšanas kārtību.
2. Aģentūra sniedz maksas 
pakalpojumus saskaņā ar cenrādi 
(pielikums):
2.1.  cenrāža 1.-3., 
15.-17. punktos noteiktos 
pakalpojumus – Alūksnes novada 
teritorijā,
2.2.  cenrāža 1.-21. punktos 
noteiktos pakalpojumus – 
Alūksnes pilsētas teritorijā.
3. Aprēķinot samaksu par 
Aģentūras sniegto pakalpojumu, 
ņem vērā vismaz vienu cenrādī 
norādīto mērvienību un norēķinos 
papildus aprēķina pievienotās 
vērtības nodokli normatīvajos 
aktos paredzētajā kārtībā un 
apmērā.
4. Samaksu par sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem Aģentūra 
saņem skaidras vai bezskaidras 
naudas norēķinu veidā:
4.1. cenrāža 1.-17. punktos 
noteiktajos gadījumos – pēc 
pakalpojuma saņemšanas, 
ievērojot rēķinā norādīto 
samaksas termiņu,
4.2. cenrāža 18.-20. punktos 
noteiktajos gadījumos – pirms 
pakalpojuma sniegšanas,
4.3. cenrāža 21. punktā noteiktajā 
gadījumā – tiek piešķirts 
atvieglojums visiem publiskās 
tualetes apmeklētājiem.
5. Maksa par pakalpojumiem 
tiek ieskaitīta Alūksnes novada 
pašvaldības budžetā 

un izlietota Aģentūras 
darbības nodrošināšanai.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2021. gada 1. novembrī.
7. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 
2016. gada 28. aprīļa saistošos 
noteikumus Nr. 11/2016 
“Par pašvaldības aģentūras 
“SPODRA” sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem”.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta
“Par Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras 
“SPODRA” maksas 
pakalpojumiem” 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Publisko aģentūru likuma 
17. panta otrajā un ceturtā daļa.

2. Īss projekta satura 
izklāsts
Šobrīd Alūksnes novada 
pašvaldības “SPODRA” sniegtie 
maksas pakalpojumi ir norādīti 
Alūksnes novada domes 
2016. gada 28. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr.11/2016 
“Par pašvaldības aģentūras 
“SPODRA” sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem”.
Ņemot vērā, ka saistošajos 
noteikumos izdarāmo grozījumu 
apjoms pārsniedz 50% no to 
teksta, tiek izdoti jauni saistošie 
noteikumi.
Izdodot jaunus saistošos 
noteikumus, tiek precizēts 

Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras “SPODRA” sniegto 
maksas pakalpojumu saraksts. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 
Maksas par pakalpojumiem 
iekasēšana papildinās 
pašvaldības budžeta ieņēmumus, 
kas samazina pašvaldības 
finansējuma daļu aģentūras 
darbības nodrošināšanai. 
Publiskās tualetes atvieglojums 
visiem tas apmeklētājiem sastādīs 
ap 12 000 EUR ik gadu.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Ar saistošajiem noteikumiem 
apstiprinātie pakalpojumi veidi 
ir saistīti tikai ar aģentūras 
pamatdarbību un tai nodoto no 
pašvaldības funkcijās izrietošo 
uzdevumu realizēšanu, tādēļ 
to izdošana uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā būtiski 
neietekmēs.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
Privātpersona saistošo noteikumu 
piemērošanā var griezties 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūrā “SPODRA”.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu projekts 
publicēts pašvaldības mājaslapā 
www.aluksne.lv.

Nr.p.
k.

Pakalpojuma nosaukums Mērvienība
Cena bez 
PVN (EUR)

1. Kravas automašīnas MAN 8.163 ar kravas kasti pakalpojums 1 stunda 38,05 EUR

2. Kravas automašīnas VW LT46 pakalpojums 1 stunda 31,33 EUR

3. Vieglās automašīnas VW TRANSPORTER ar kravas kasti pakalpojums 1 stunda 16,24 EUR

4. Traktora KIOTI DK 451C (ar sniega lāpstu) pakalpojums 1 stunda 18,51 EUR

5. Traktora ANTONIO CARRARO TTR4400HST (ar sniega lāpstu) pakalpojums 1 stunda 16,73 EUR

6. Traktora AVANT 750 (ar sniega lāpstu) pakalpojums 1 stunda 21,70 EUR

7. Traktora AVANT 750 (ar sniega kausu) pakalpojums 1 stunda 21,61 EUR

8.
Komunālās mašīnas RASCO HOLDER MUVO (ar slotu un savācējkasti) 
pakalpojums

1 stunda 36,71 EUR

9.
Zālienu pļaušanas pakalpojums ar universālo pašgājējmašīnu KUBOTA G23-2HD 
(ar savācējkasti)

100 m2

0,97 EUR

10.
Mazu kombinētu zālienu pļaušana ar stumjamo pļaujmašīnu 100 m2

1,92 EUR

11.
Zāles un sīku krūmu pļaušana nelīdzenās vietās ar krūmgriezi - trimmeri 100 m2

2,28 EUR

12.
Muižas parka teritorijas (pie Jaunās pils)1200 m2 platībā sakopšanas pirms un 
pēc kāzu, kristību un citiem pasākumiem pakalpojums

1200 m2

50,32 EUR

13.
Muižas parka teritorijas (pie Aleksandra paviljona) 700 m2 platībā sakopšanas 
pirms un pēc kāzu, kristību un citiem pasākumiem pakalpojums

700 m 2

29,35 EUR

14.
Tempļakalna mežaparka teritorijas (pie 101 pakāpiena) 200 m2 platībā
sakopšanas pirms un pēc kāzu, kristību un citiem pasākumiem pakalpojums

200 m 2

8,39 EUR

15.
Dažādas cietības koku zāģēšanas un vainaga veidošanas pakalpojumi (divi 
darbinieki)

1 stunda 12,51 EUR

16.
Ilggadīgo dekoratīvo kokaugu stādījumu apgriešanas vai formēšanas (ar 
dzīvžoga šķērēm) pakalpojumi

1 stunda 9,66 EUR

17. Celmu frēzēšanas pakalpojumi (divi darbinieki) 1 stunda 14,46 EUR

18. Kapsētas pārziņa pakalpojumi
viens 

apbedījums
41,32 EUR

19. Kapličas ēkas sagatavošanas pakalpojums bēru ceremonijai (apbedīšanas dienā) viena reize 8,30 EUR

20. Zvanītāja pakalpojumi kapličā 20 minūtes 3,00 EUR

21
Maksa par Alūksnes pilsētas publiskās tualetes izmantošanu (Pils ielā 72A, 
Alūksnē)

viena reize 0,41 EUR *

*- tiek piešķirts atvieglojums visiem publiskās tualetes apmeklētājiem.

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA”
 sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Pielikums Alūksnes novada domes 2021. gada 23. septembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.27/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas pakalpojumiem”

Izdarīt Alūksnes novada domes 
2017. gada 24. augusta 
saistošajos noteikumos 
Nr. 18/2017 “Saistošie noteikumi 
par ēdināšanas pakalpojuma 
maksas atvieglojumiem Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēs” šādus grozījumus:
1. 15.1 2. punktā tekstu “klasē/
grupā” aizstāt ar tekstu “izglītības 
iestādē/klasē/grupā visiem 
izglītojamiem vai individuāli”;
2.  papildināt 15.2.3. punktu 
ar vārdiem un skaitļiem “bet 
ne mazāk kā 15.2.1. vai 
15.2.2.punktā noteiktajā 
apmērā, piemērojot 
izglītojamajam labvēlīgāko 
nosacījumu.”

Saistošo noteikumu 
“Grozījumi Alūksnes 
novada domes 
2017. gada 24. augusta 
saistošajos noteikumos 
Nr. 18/2017 “Saistošie 
noteikumi par ēdināšanas 
pakalpojuma maksas 
atvieglojumiem Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēs”” paskaidrojuma 
raksts

1.Projekta nepieciešamības 
pamatojums
  Saistošo noteikumu grozījumi 
nepieciešami, lai izglītojamie:
1. kuriem individuāli noteikts 
attālinātais mācību process, 
saņemtu pārtikas paku, 
2. kuri vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs apgūst speciālās 
izglītības programmas, gadījumā, 
ja konkrētai izglītības iestādei 
mainīgās daļas apmērs ir mazāks 
nekā 15.2. 1. vai 15.2.2.punktā 
noteikts apmērs, saņemtu 
pārtikas paku līdzvērtīgi citiem 
izglītojamajiem savā klašu grupā.
2.Īss projekta satura izklāsts
Ēdināšanas pakalpojumu 
nodrošina pārtikas pakas veidā, 
ja visā valstī epidemioloģiskās 
situācijas dēļ noteikta ārkārtējā 
situācija, kā arī pēc  ārkārtējās 
situācijas beigām, ja Slimību 
profilakses centra ieteikums 
ir organizēt mācību procesu 
attālināti izglītības iestādēs 
novada administratīvajā 
teritorijā sakarā ar augstu 
epidemioloģisko saslimšanu. 
Tiek noteikts, ka pārtikas pakas 
produktu vērtība ir 0,60 EUR 
5-6 gadīgajiem un 5.-12.klašu 
izglītojamiem, ja ēdināšanas 
pakalpojumu nodrošina 
pati izglītības iestāde, kā arī 
gadījumos, kad ēdināšanas 
pakalpojumu nodrošina iestādes 
izvēlēts pakalpojuma sniedzējs. 
1.-4.klašu izglītojamiem pārtikas 
pakas vērtība tiek noteikta 
70,5% no normatīvajos aktos 
noteiktā valsts un pašvaldības 
budžeta finansējuma apmēra 

dienā. Izglītojamiem, kuri 
apgūst speciālo izglītības 
programmu - Alūksnes 
novada domes lēmumā par 
ēdināšanas pakalpojuma 
maksas apstiprināšanu konkrētai 
izglītības iestādei mainīgās 
daļas apmērā dienā. 
Ēdināšanas pakalpojumu 
nodrošina pārtikas pakas 
veidā periodā no 1.septembra  
līdz 31.maijam, izņemot 
brīvdienu laiku. Izglītības 
iestādes vadītāja noteiktajā 
kārtībā vecāki ir tiesīgi atteikties 
no pārtikas pakas saņemšanas. 
5-6 gadīgajiem bērniem un 
vispārizglītojošo skolu 
5.-12.klašu izglītojamiem 
pārtika pakas vērtība vienai 
mācību dienai ir 0,60 EUR gan 
iestādēs, kurās ēdināšanas 
pakalpojumu nodrošina iestādes 
izvēlēts pakalpojumu sniedzējs, 
gan izglītības iestādēs, kurās 
ēdināšanas pakalpojumu 
nodrošina pati iestāde. 
1.-4.klašu visiem izglītojamiem 
pārtikas pakas vērtība ir 
70,5% no normatīvajos aktos 
noteiktā valsts un pašvaldības 
budžeta finansējuma apmēra 
dienā. Papildinājums saistošo 
noteikumu 15.2.3.punktā 
nepieciešams, lai izglītojamie, 
kuri vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs apgūst speciālās 
izglītības programmas, 
gadījumā, ja konkrētai izglītības 
iestādei mainīgās daļas 
apmērs ir mazāks nekā 
15.2. 1. vai 15.2.2.punktā 
noteikts apmērs, saņemtu 
pārtikas paku līdzvērtīgi citiem 
izglītojamajiem savā klašu 
grupā. Līdz ar to tiks nodrošināta 
vienāda attieksme pret visiem 
izglītojamajiem.
3.Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu
Nav ietekmes.
4.Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
sabiedrību (mērķgrupām) 
un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums ir attiecināms uz 
vispārējās izglītības iestāžu 
izglītojamajiem.
5.Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
Saistošie noteikumi tiks 
publicēti Alūksnes novada 
pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Alūksnes 
Novada Vēstis” un ievietoti 
Alūksnes novada pašvaldības 
mājaslapā www.aluksne.lv.
6.Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām
 Konsultācijas nav notikušas.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 26/2021 SPĒKĀ NO 05.11.2021.

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 23.09.2021. 
lēmumu Nr. 281 (protokols Nr.15, 21. punkts) 

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



9.Alūksnes Novada Vēstis04.11.2021.

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka 
aprūpes pakalpojuma bērniem 
ar invaliditāti (turpmāk – aprūpes 
pakalpojums) piešķiršanas, 
atteikšanas, izbeigšanas un 
pārtraukšanas nosacījumus 
un kārtību, kritērijus aprūpes 
pakalpojuma nepieciešamības 
novērtēšanai un prasības aprūpes 
pakalpojuma sniedzējam Alūksnes 
novadā.
2. Aprūpes pakalpojuma ietvaros 
tiek nodrošināta bērna aprūpe 
(palīdzība personīgās higiēnas 
nodrošināšanā, palīdzība 
apģērbties un noģērbties, ēdiena 
gatavošana vai uzsildīšana un 
palīdzība uzņemt pārtiku, palīdzība 
iekļūt gultā un izkļūt no tās, 
pozicionēšana un pārvietošana, 
palīdzība medikamentu 
uzņemšanā), uzraudzība, 
pašaprūpes spēju attīstība un brīvā 
laika saturīga pavadīšana.
3. Aprūpes pakalpojumu ir tiesības 
saņemt bērnam, kura dzīvesvieta 
ir deklarēta Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā.
4. Aprūpes pakalpojumu piešķir 
uz laika periodu, kas nepārsniedz 
Veselības un darbspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisijas (turpmāk 
– VDEĀVK) atzinumā norādīto 
periodu par īpašas kopšanas 
nepieciešamību.
5. Aprūpes pakalpojumu var 
saņemt līdz 80 stundām mēnesī.
6. Aprūpes pakalpojums tiek 
finansēts no Alūksnes novada 
pašvaldības budžeta, sedzot 
aprūpes pakalpojuma vienas 
pakalpojuma stundas izmaksas, 
iekļaujot visus nodokļus, kas 
saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, 
2021. gada 18. maija Ministru 
kabineta noteikumos Nr. 316 “Par 
asistenta, pavadoņa un aprūpes 
pakalpojumu personām ar 
invaliditāti” noteiktajā minimālajā 
apmērā.

II. Aprūpes pakalpojuma 
piešķiršana

7. Aprūpes pakalpojumu bez 
mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanas piešķir 
bērnam ar invaliditāti, kuram ir 
izsniegts VDEĀVK atzinums par 
īpašas kopšanas nepieciešamību, 
un ja bērna likumiskie pārstāvji 
vai audžuģimene, nodarbinātības 
vai citu objektīvu iemeslu dēļ 
nevar nodrošināt bērna aprūpi 
un uzraudzību nepieciešamajā 
apjomā, un, ja Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvalde (turpmāk – 
Pārvalde) ir konstatējusi aprūpes 
pakalpojuma nepieciešamību šajos 
noteikumos noteiktajā kārtībā.
8. Aprūpes pakalpojumu var 
saņemt bērns vecumā no 5 līdz 18 
gadiem ar izteiktiem un smagiem 
funkcionēšanas ierobežojumiem 
un ja:
8.1. bērnam ir VDEĀVK 
atzinums par īpašas kopšanas 
nepieciešamību;
8.2. bērnam sociālās aprūpes 
vai aprūpes mājās pakalpojums 
netiek nodrošināts tādā apjomā, 
lai bērna aprūpe un uzraudzība 
likumisko pārstāvju vai 
audžuģimenes prombūtnes laikā 
dēļ nodarbinātības vai izglītības 
iegūšanas būtu nodrošināta pilnā 
apmērā;
8.3. likumiskie pārstāvji vai 
audžuģimene ir nodarbināti vai 
apgūst vispārējo, profesionālo, 
pamata, vidējo, augstāko izglītību 
vai profesionālās tālākizglītības, 
profesionālās pilnveides izglītības 
programmu, tālākizglītības 
programmu;
8.4. bērns dzīvo ģimenē vai 
audžuģimenē.

9. Aprūpes pakalpojumu var 
sniegt persona, kurai ir darba vai 
personīgā pieredze saskarsmē ar 
personu ar invaliditāti, izņemot 
pirmās pakāpes radinieku.
10. Aprūpes pakalpojumu 
pieprasa bērna likumiskais 
pārstāvis vai audžuģimene, 
iesniedzot iesniegumu Pārvaldē, 
kurā norāda:
10.1. informāciju par bērnu, 
kuram nepieciešams sniegt 
aprūpes pakalpojumu (vārds, 
uzvārds, personas kods, 
dzīvesvieta, aprūpes pakalpojuma 
sniegšanas adrese);
10.2. informāciju par bērna 
likumisko pārstāvi vai audžuģimeni 
(vārds, uzvārds, personas kods, 
dzīvesvieta, kontaktinformācija);
10.3. aprūpes pakalpojuma 
pieprasīšanas mērķi un vēlamo 
pakalpojuma apjomu;
10.4. informāciju par vēlamo 
pakalpojuma sniedzēju 
(vārds, uzvārds, dzīvesvieta, 
kontaktinformācija). 
11. Iesniedzot iesniegumu 
par aprūpes pakalpojuma 
pieprasīšanu, bērna likumiskais 
pārstāvis dod atļauju iegūt 
un izmantot pašvaldības un 
valsts datu reģistros pieejamo 
informāciju par sevi un bērnu, kā 
arī veikt personas datu apstrādi 
sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu administrēšanas 
lietojumprogrammā (turpmāk 
- SOPA). Ja mājsaimniecībā 
dzīvo vairākas personas, kuru 
iespējas aprūpēt bērnu var tikt 
vērtētas, šāda atļauja jādod 
katrai mājsaimniecībā dzīvojošai 
personai.
12. Iesniegumam pievieno šādus 
dokumentus:
12.1. izglītības iestādes vai 
tālākizglītības vai pilnveides 
izglītības organizētāja 
apliecinājumu par izglītības 
apgūšanu attiecīgajā izglītības 
iestādē, izglītības ieguves formu, 
studiju vai mācību dienām un 
sesijas laiku, ja bērna likumiskais 
pārstāvis apgūst kādu izglītības 
programmu;
12.2. bērna pārstāvības tiesību 
apliecinoša dokumenta kopiju, ja 
šāda informācija nav Pārvaldes 
rīcībā;
12.3. izziņu no darba devēja vai 
aprūpes pakalpojuma pieprasītāja 
apliecinājumu, ja aprūpes 
pakalpojuma pieprasītājs ir 
saimnieciskās darbības veicējs, par 
attiecīgā darba vai saimnieciskās 
darbības veikšanu un darba laiku;
12.4. personas, kura sniegs 
aprūpes pakalpojumu, 
apliecinājumu par piekrišanu 
sniegt aprūpes pakalpojumu;
12.5. citu informāciju, kas 
nepieciešama Pārvaldei lēmuma 
pieņemšanai, ja tā nav pieejama 
Pārvaldei.
13. Aprūpes pakalpojuma 
nepieciešamību un apjomu 
Pārvalde izvērtē pēc Aprūpes 
pakalpojuma nepieciešamības 
novērtēšanas un apjoma 
noteikšanas veidlapas (pielikums 
Nr. 1), un nosaka:
13.1. līdz 40 stundām mēnesī, 
ja likumiskie pārstāvji vai 
audžuģimene ir nodarbināti 
daļēji, vai tiešsaistes, tālmācības 
vai nepilna laika klātienes 
formā iegūst izglītību vispārējās, 
profesionālās, pamata, vidējās, 
augstākās izglītības iestādē, vai 
profesionālās tālākizglītības, 
profesionālās pilnveides izglītības 
programmā, tālākizglītības 
programmā;
13.2. līdz 80 stundām mēnesī, 
ja likumiskie pārstāvji vai 
audžuģimene ir nodarbināti 
pilnu darba slodzi vai pilna laika 
klātienes formā iegūst izglītību 

vispārējās, profesionālās, pamata, 
vidējās, augstākās izglītības 
iestādē, vai profesionālās 
tālākizglītības, profesionālās 
pilnveides izglītības programmā, 
tālākizglītības programmā.
14. Pārvalde, izvērtējot aprūpes 
pakalpojuma nepieciešamību, ņem 
vērā šādus kritērijus:
14.1. bērna pašaprūpes un ar 
mājas dzīvi saistītās prasmes;
14.2. personu, kuras dzīvo ar 
bērnu vienā mājsaimniecībā, 
iespējas sniegt nepieciešamo 
atbalstu bērnam;
14.3. likumisko pārstāvju iespējas 
iesaistīties aprūpē un uzraudzībā;
14.4. bērna faktisko darba dienas, 
skolas dienas režīmu, intensitāti un 
potenciālās iespējas pavadīt brīvo 
laiku, iesaistoties citās aktivitātēs.
15. Pārvalde, viena mēneša 
laikā no iesnieguma un visu 
nepieciešamo dokumentu 
saņemšanas, datu pārbaudes, 
pakalpojuma nepieciešamības 
izvērtēšanas un dzīvesvietas 
apsekošanas dienas, pieņem vienu 
no lēmumiem par:
15.1. aprūpes pakalpojuma 
piešķiršanu nosakot vienu 
no šo noteikumu 13. punktā 
norādītajiem aprūpes pakalpojuma 
apjomiem;
15.2. atteikumu piešķirt aprūpes 
pakalpojumu.
16. Aprūpes pakalpojuma 
pieprasītājs un aprūpes 
pakalpojuma sniedzējs katra 
mēneša pēdējā darba dienā 
iesniedz Pārvaldē Aprūpes 
pakalpojuma uzskaites veidlapu 
par faktiski sniegto aprūpes 
pakalpojumu bērnam ar 
invaliditāti (pielikums Nr. 2).

III. Aprūpes pakalpojuma 
atteikšana, pārtraukšana un 
izbeigšana 

17. Aprūpes pakalpojumu atsaka, 
ja:
17.1. bērns saņem līdzīgu sociālās 
aprūpes pakalpojumu pietiekamā 
apjomā, kas tiek nodrošināts 
Eiropas Savienības politiku 
instrumentu projektu ietvaros 
tādā apjomā, ka bērna aprūpe 
vai uzraudzība, bērna likumiskā 
pārstāvja vai audžuģimenes 
locekļa prombūtnes laikā, sakarā 
ar nodarbinātību un izglītības 
iegūšanu, tiek nodrošināta pilnā 
apmērā;
17.2. bērns neatbilst Invaliditātes 
likuma 12. panta 2.4 daļā un 
šajos saistošajos noteikumos 
noteiktajiem nosacījumiem.
18.  Aprūpes pakalpojumu 
pārtrauc uz laiku, kamēr bērns 
atrodas ilgstošas sociālās aprūpes 
institūcijā, stacionārā ārstniecības 
iestādē, ieslodzījuma vietā vai 
sociālās rehabilitācijas institūcijā.
19. Aprūpes pakalpojuma 
sniegšanu izbeidz, ja:
19.1. bērns aprūpes pakalpojuma 
sniegšanas laikā ievietots ilgstošas 
sociālās aprūpes institūcijā;
19.2. saņemts bērna likumiskā 
pārstāvja iesniegums par to, ka 
aprūpes pakalpojums vairs nav 
nepieciešams;
19.3. beidzies Pārvaldes lēmumā 
noteiktais aprūpes pakalpojuma 
saņemšanas periods, un aprūpes 
pakalpojuma pieprasītājs Pārvaldē 
nav iesniedzis dokumentus, uz 
kuru pamata Pārvalde var pieņemt 
lēmumu - turpināt sniegt aprūpes 
pakalpojumu;
19.4. Pārvalde konstatē, ka 
aprūpes pakalpojums faktiski 
netiek izmantots;
19.5. ir beigušies apstākļi, kas bija 
par pamatu aprūpes pakalpojuma 
piešķiršanai;
19.6. bērnam mainījusies 
dzīvesvieta uz citas pašvaldības 

administratīvo teritoriju.

IV. Aprūpes pakalpojuma 
nodrošināšana
20. Aprūpes pakalpojumu 
nodrošina, pamatojoties uz 
Pārvaldes, bērna likumiskā 
pārstāvja vai audžuģimenes, un 
personas, kura sniegs aprūpes 
pakalpojumu, savstarpēji noslēgto 
līgumu par aprūpes pakalpojuma 
sniegšanas apjomu un periodu, 
līdzēju tiesībām, pienākumiem 
un atbildību, un samaksas 
kārtību, kā arī līguma izbeigšanas 
nosacījumiem.
21. Bērna likumiskajiem 
pārstāvjiem vai audžuģimenei 
ir pienākums nekavējoties, bet 
ne vēlāk kā divu darba dienu 
laikā no dienas, kad mainījušies 
vai konstatēti apstākļi, informēt 
Pārvaldi par:
21.1. bērna deklarētās dzīvesvietas 
maiņu uz citas pašvaldības 
administratīvo teritoriju;
21.2. bērna ievietošanu 
stacionārā, ārstniecības iestādē 
vai ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas iestādē;
21.3. citiem apstākļiem, kas 
var ietekmēt piešķirtā aprūpes 
pakalpojuma apjomu vai tā 
sniegšanas kārtību.
22. Aprūpes pakalpojuma 
nodrošināšanai nepamatoti 
izlietotos finanšu līdzekļus 
Pārvaldei atmaksā likumiskais 
pārstāvis vai audžuģimene, vai 
aprūpes pakalpojuma sniedzējs, 
ja konstatēti pārkāpumi aprūpes 
pakalpojuma sniegšanas un 
saņemšanas periodā.

V. Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

23. Pārvaldes lēmumu var 
apstrīdēt Alūksnes novada domē 
Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā.
24. Alūksnes novada domes 
lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā 
Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

25. Noteikumi stājas spēkā 
2021. gada 1. novembrī.

Paskaidrojuma raksts Alūksnes 
novada domes saistošo 
noteikumu projektam “Par 
aprūpes pakalpojuma, bērniem 
ar invaliditāti, piešķiršanu 
Alūksnes novadā”

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Invaliditātes likums nosaka, 
ka no 2021. gada 1. jūlija 
personām no 5 līdz 18 gadu 
vecumam ar invaliditāti, kurām ir 
izteikti un smagi funkcionēšanas 
ierobežojumi, jānodrošina 
tiesības pašvaldībā pēc to 
deklarētās dzīvesvietas saņemt no 
pašvaldības budžeta apmaksātu 
aprūpes pakalpojumu.
Aprūpes pakalpojuma maksimālo 
stundu skaitu mēnesī un 
minimālās vienas stundas 
izmaksas noteic Ministru 
kabineta 2021. gada 18. maija 
noteikumi Nr. 316 “Noteikumi par 
asistenta, pavadoņa un aprūpes 
pakalpojumu personām ar 
invaliditāti”.
Lai nodrošinātu aprūpes 
pakalpojuma pieejamību 
Alūksnes novada pašvaldībā, 
ir nepieciešams apstiprināt 
saistošos noteikumus “Par 
aprūpes pakalpojuma, bērniem ar 
invaliditāti, piešķiršanu Alūksnes 
novadā”. Aprūpes pakalpojums 
netiks piešķirts, ja persona saņems 

citu līdzīgu sociālās aprūpes 
pakalpojumu pietiekamā apjomā 
vai, ja tas pārklāsies ar Eiropas 
Savienības politiku instrumentu 
projektu ietvaros sniegtu 
citu līdzīgu sociālās aprūpes 
pakalpojumu.

2. Īss saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu projektā: 
- Vispārīgie jautājumi – I. nodaļa;
- Aprūpes pakalpojuma 
piešķiršana – II. nodaļa;
- Aprūpes pakalpojuma atteikšana, 
pārtraukšana un izbeigšana – III. 
nodaļa;
- Aprūpes pakalpojuma 
nodrošināšana – IV. nodaļa;
- Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība – V. nodaļa;
- Noslēguma jautājums – VI. 
nodaļa;
- Pielikums Nr. 1 “Aprūpes 
pakalpojuma nepieciešamība 
novērtēšana un apjoma 
noteikšana” veidlapa;
- Pielikums Nr. 2 “Pakalpojuma 
uzskaites lapa par faktiski sniegto 
aprūpes pakalpojumu, bērnam ar 
invaliditāti” veidlapa.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu
2021. gada Pārvaldes budžetā 
aprūpes pakalpojuma 
nodrošināšanai finanšu līdzekļi nav 
paredzēti.
Paredzams, ka aprūpes 
pakalpojumu sāks sniegt no šo 
saistošo noteikumu spēkā stāšanās 
dienas, tas ir no 01.11.2021. līdz 
ar to, ņemot vērā Dienas aprūpes 
centra apmeklējuma apmēru, 
papildus finansējums 2021. gadā 
būtu jāparedz līdz 1440 euro.
Plānotie nepieciešamie finanšu 
līdzekļi 2022. gadam:
Alūksnes novada pašvaldībā ir 
58 bērni, kas atbilst noteiktai 
mērķgrupai. 
Pamatojoties uz faktiski sniegto 
pakalpojuma apmēru DI projekta 
ietvaros un faktisko Dienas 
aprūpes centra pieprasījumu, kā 
arī paredzot maksimālo klientu 
skaitu, ko var sniegt Dienas 
aprūpes centrs Pārvalde paredz, ka 
papildus finansējums 2022. gadā 
būtu jāparedz līdz 44000 euro.

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

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
1. Visas personas, kuras skar 
šo noteikumu piemērošana, var 
vērsties Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvaldē, Uzvaras ielā 1, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, vai 
Alūksnes novada pašvaldībā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā.
2. Ja saistošo noteikumu 
projekts skar administratīvās 
procedūras, privātpersonas, 
pēc attiecīgā Alūksnes novada 
domes lēmuma saņemšanas, šo 
lēmumu var pārsūdzēt mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās dienas 
Administratīvajā rajona tiesā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A, 
Valmierā, LV-4201. 
3. Saistošie noteikumi tiks publicēti 
novada pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Alūksnes Novada 
Vēstis” un ievietoti Alūksnes 
novada pašvaldības interneta 
mājas lapā www.aluksne.lv.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas. 

Par aprūpes pakalpojuma bērniem ar 
invaliditāti piešķiršanu Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 23.09.2021. lēmumu Nr.280(protokols Nr.15, 20. punkts)
PRECIZĒTI ar Alūksnes novada domes 28.10.2021. lēmumu Nr.313 (protokols Nr.17, 14. punkts)
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10. Alūksnes Novada Vēstis 04.11.2021.



11.Alūksnes Novada Vēstis04.11.2021.

Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā klātienē 
apkalpo tikai pēc iepriekšēja pieraksta

 Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas 
speciālists, nodokļu administrators un pašvaldības kase Dārza ielā 11, Alūksnē, apmeklētājus 
klātienē pieņem tikai pēc iepriekšējā pieraksta, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai 
ID karti) un derīgu Covid-19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikātu (izņēmums, ja apmeklētājam 
nepieciešams izdrukāt sertifikātu).

 Iepriekšējā pierakstīšanās un informācija par pašvaldības un tās iestāžu pakalpojumu 
nodrošināšanu pa tālruņiem 64381496, 29453047 vai e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv. 
Nodokļu administratora un kases pusdienlaiks no 12.00 līdz 13.00.

 Iesniegumu Alūksnes novada pašvaldībai var iesniegt:
- nosūtot to no personas e-adreses uz pašvaldības e-adresi,
- www.latvija.lv e-pakalpojumā “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”,
- nosūtot uz pašvaldības e-pastu ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu,
- nosūtot pa pastu Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301,
- iemetot slēgtā pastkastē pašvaldības administratīvajā ēkā, Dārza ielā 11, Alūksnē.

Pašvaldības pakalpojumus 
aicina saņemt attālināti

 Alūksnes novada pašvaldība aicina 
iedzīvotājus laika posmā no 21. oktobra līdz 
14. novembrim pašvaldības un tās iestāžu 
pakalpojumus saņemt attālināti saskaņā ar 
20. oktobrī pieņemtajiem grozījumiem Ministru 
kabineta rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu” un nosacījumiem 
publisko pakalpojumu sniegšanā.

 Minētajā laika posmā pakalpojumu saņemšana 
klātienē ir iespējama vien pēc iepriekšēja pieraksta 
un tajās situācijās, kad attiecīgo pakalpojumu nav 
iespējams saņemt attālināti.

Informācija par iestāžu darbu

 Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
klātienē pēc iepriekšēja pieraksta sniedz tikai tos 
pakalpojumus, kurus attālināti sniegt nav iespējams 
– dzimšanas, miršanas fakta un laulību reģistrāciju. 
Iepriekšējā pierakstīšanās un konsultācijas iestādes 
kompetencē esošajos jautājumos pa tālruņiem 
64322809, 26360529 vai rakstot uz e-pastu: 
dzimtsaraksti@aluksne.lv.

 Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde
pakalpojumus nodrošina attālināti, klātienē – tikai 
izņēmuma gadījumos ar iepriekšēju pierakstu 
un, uzrādot derīgu Covid-19 vakcinācijas vai 
izslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu 
dokumentu. Iesniegumus var iemest pasta kastītē pie 
Sociālo lietu pārvaldes ēkas Uzvaras ielā 1, Alūksnē.

 Sociālo lietu pārvaldes kontaktinformācija:

Sociālās palīdzības organizatore Lauma Beļenkova 
64335008, 25771189
Sociālās palīdzības organizatore Zinta Zēberga 
64322003, 25771189
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem 
Inga Strauta 64335010, 29287720
Sociālā darbiniece darbam ar personām ar 
funkcionāliem traucējumiem 
Anda Vīksna 64335013, 25443391

 Sociālo darbinieku kontaktinformācija pagastos:

Benita Štrausa 29269572 Liepnas pagasts
Iveta Bondare 29476553 Mārkalnes, Pededzes 
pagasti
Ārija Simanoviča 28333347 Jaunalūksnes pagasts
Maija Podegrade 29478789 Jaunlaicenes, 
Veclaicenes pagasti
Maija Podegrade 64321686, 29478789 Ziemera 
pagasts
Daiga Ūdre 29427814 Alsviķu pagasts (tai skaitā 
Strautiņi)
Nellija Rezgoriņa 29269701 Ilzenes, Zeltiņu, 
Kalncempju pagasti
Ārija Simanoviča 64354418, 28333347 
Jaunalūksnes pagasta Beja
Agnese Tomiņa 29419893 Malienas, Jaunannas, 
Annas pagasti
Nellija Rezgoriņa 29480075 Mālupes pagasts

 Alūksnes Tūrisma informācijas centrs attālināti 
sniedz tūrisma informāciju pa tālruņiem 29130280, 
25442335, e-pastu tic@aluksne.lv, informācija 
pieejama arī infostendā pie Tūrisma informācijas 
centra. 

Bāriņtiesa pakalpojumu saņemšanu nodrošina 
klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pakalpojuma 
saņēmējam jāuzrāda derīgs vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikāts un personu apliecinošs 
dokuments. Kontaktinformācija pa tālruņiem 
64323129, 26411168, 26536797 vai 
e-pastu barintiesa@aluksne.lv.

Bāriņtiesas locekļu kontaktinformācija:
Alla Orehova 26595113 Veclaicenes, Jaunlaicenes, 
Ziemera pagasti
Aivita Ezeriņa 29153516 Jaunannas, Malienas, 
Mālupes, Annas pagasti

Ilze Pņova 26536797 Pededzes, Mārkalnes, Liepnas 
pagasti

Viktorija Bantersone 26427655 Ilzenes, Zeltiņu, 
Alsviķu, Kalncempju pagasti

Būvvaldes kompetencē esošie pakalpojumi tiek 
nodrošināti Būvniecības informācijas sistēmā 
www.bis.gov.lv, attālinātas konsultācijas pa tālruņiem 
26667642, 29158319, e-pastu buvvalde@aluksne.lv.

 Izglītības pārvaldes kontakttālruņi 64381479, 
26320623, e-pasts izgl.parvalde@aluksne.lv.

 Pašvaldības policijas kontakttālrunis 64323156, 
e-pasts pasvaldibas.policija@aluksne.lv.

Pašvaldības aģentūrā “ALJA” pakalpojuma 
saņemšana klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta, 
zvanot pa tālruņiem 26141741, 28301207 vai 
rakstot uz e-pastu alja@aluksne.lv. Pakalpojuma 
saņēmējam jāuzrāda derīgs vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikāts un personu apliecinošs 
dokuments. Visas licences makšķerēšanai Alūksnes 
ezerā iespējams iegādāties interneta vietnē www.
epakalpojumi.lv sadaļā “e-Loms”.

Pašvaldības aģentūras “SPODRA” kontakttālrunis 
64323259, e-pasts spodra@aluksne.lv. Kapu pārziņa 
pakalpojumi saņemami klātienē, pakalpojuma 
sniegšanas laikam nepārsniedzot 15 minūtes, 
ievērojot 2 metru distanci un lietojot sejas maskas. 
Kontaktinformācija pa tālruni 26161235.

Pagastu pārvalžu kontaktinformācija

Alsviķu pagasta pārvalde - 26468713; 
alsviki@aluksne.lv
Annas pagasta pārvalde - 22042791; 
annas.pagasts@aluksne.lv
Ilzenes pagasta pārvalde - 26164881; 
ilzene@aluksne.lv
Jaunalūksnes pagasta pārvalde - 29219720; 
jaunaluksne@aluksne.lv
Jaunannas pagasta pārvalde - 26375360; 
jaunanna@aluksne.lv
Jaunlaicenes pagasta pārvalde - 20239937; 
jaunlaicene@aluksne.lv
Kalncempju pagasta pārvalde - 26447102; 
kalncempji@aluksne.lv
Liepnas pagasta pārvalde - 29147011; 
liepna@aluksne.lv
Malienas pagasta pārvalde - 26426090; 
maliena@aluksne.lv
Mālupes pagasta pārvalde - 26437421; 
malupe@aluksne.lv
Mārkalnes pagasta pārvalde - 25620818; 
markalne@aluksne.lv
Pededzes pagasta pārvalde  - 26597354; 
pededze@aluksne.lv
Veclaicenes pagasta pārvalde  - 29379590; 
veclaicene@aluksne.lv
Zeltiņu pagasta pārvalde - 26520677; 
zeltini@aluksne.lv 
Ziemera pagasta pārvalde - 29379590; 
ziemeri@aluksne.lv

Informāciju sagatavoja: 
Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Būs satiksmes organizācijas 
izmaiņas Jāņkalna ielā pie topošā 
Izglītības un sporta centra

 Turpinoties Izglītības un 
sporta centra būvniecībai 
Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, 
ir nepieciešams veidot 
piebraucamo ceļu objektam 
no Jāņkalna ielas puses un 
līdz ar to gaidāmas izmaiņas 
satiksmes organizācijā.

 Piebraucamais ceļš būvdarbu 
teritorijai no Jāņkalna ielas puses 
nepieciešams, lai varētu piegādāt 
būvdarbu gaitā nepieciešamos 
materiālus, kurus nav iespējams 
pievest no Helēnas ielas puses.

 Izmaiņas skars gan gājējus, 
gan autovadītājus. Pie gājēju 
pārejas Jāņkalna un Smilšu ielas 
krustojumā gājēju kustība tiks 
novirzīta pa ietvi gar Jāņkalniņu 
līdz ģimnāzijas ēkai, lejup 
pa galvenajām kāpnēm vai 

izbrauktuvi no skolas pagalma 
uz Glika ielas un tālāk uz gājēju 
pāreju, kas atrodas Jāņkalna 
un Glika ielas krustojuma 
tuvumā. Tātad, pa ietvi, kas 
atrodas Jāņkalna ielas malā 
blakus būvniecības objektam 
pārvietoties gājējiem nebūs 
iespējams.

 Tāpat satiksmes ierobežojumi 
būs arī autotransportam – šajā 
ielas posmā nepieciešamības 
gadījumā tiks slēgta viena 
josla. Atkarībā no satiksmes 
intensitātes un būvdarbu gaitas 
transporta plūsmas regulēšanai 
varētu tikt izvietots luksofors 
posma abās pusēs. Izmaiņas 
satiksmes organizācijā būs 
spēkā līdz pat nākamā gada 
septembrim.

Ar 1. novembri Plānošanas un 
attīstības nodaļu vada Pauls 
Lielmanis

Ar 1. novembri Alūksnes 
novada pašvaldības 
Plānošanas un attīstības 
nodaļas vadītāja amatā 
stājies Pauls Lielmanis, kura 
iepriekšējā profesionālā 
pieredze ir saistīta gan 
ar darbu valsts iestādēs, 
gan projektu vadību. Pauls 
ieguvis pieredzi četrus gadus 
strādājot par Attīstības 
nodaļas vadītāju Alojas un 
Saulkrastu novados. Šobrīd 
Pauls ir atgriezies Alūksnes 
novadā, lai kopā ar ģimeni 
atjaunotu skaistu lauku sētu 
Alsviķu pagastā.

  P. Lielmanis absolvējis 
Latvijas Universitāti, iegūstot 
maģistra grādu ģeogrāfijā ar 
specializāciju vietu un reģionu 
plānošanā.
 Jaunais nodaļas vadītājs 
izvēlēts pēc atkārtota 
konkursa izsludināšanas, 
kurā starp diviem 
pretendentiem kā amatam 
atbilstošākais izvēlēts 
Pauls Lielmanis.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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“Sprīdītis” pirmoreiz saņem 
“eTwinning Skola” atzinības zīmi
  Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestāde “Sprīdītis” 
ir starp 22 Latvijas izglītības 
iestādēm, kas aprīlī ieguva 
“eTwinning Skola” statusu un 
oktobra beigās saņems arī 
ofi ciālu apliecinājumu statusa 
iegūšanai – “eTwinning 
Skola” atzinības zīmi, 
karogu un suvenīrus, kā arī 
ES Inovāciju, pētniecības, 
kultūras, izglītības un 
jaunatnes komisāres 
Marijas Gabrielas (Mariya 
Gabriel) pateicības 
vēstuli.

 Alūksnes PII “Sprīdītis” ir starp 
tām 2935 iestādēm visā Eiropā, 
kam eTwinning Centrālais 
atbalsta dienests aprīlī uz diviem 
gadiem piešķīra augstu atzinības 
zīmi - “eTwinning Skola” 
statusu, tādējādi novērtējot 
iestāžu aktīvu iesaistīšanos 
eTwinning projektu īstenošanā 
un pedagogu profesionālās 
pilnveides pasākumu 
veicināšanā. PII “Sprīdītis” šo 
statusu saņem pirmo reizi. Tā 
iegūšana apliecina, ka izglītības 
iestādē darbojas aktīva skolotāju 
komanda, kas īsteno eTwinning 
sadarbības projektus, izglītības 
iestādē veicina digitālo pratību 
un interneta drošību.

 PII “Sprīdītis” eTwinning 
aktivitātē darbojas kopš 
2015. gada un šajā laikā iestādē 
īstenoti septiņi projekti. Aktīvākie 
pedagogi ir audzinātāja Dita 
Holla un iestādes vadītāja 
Modrīte Voska. Pirmsskolā 
īstenoti starptautiski projekti ar 

mērķi apgūt angļu valodu, izzināt 
vidi un veicināt tās aizsardzību, 
kā arī iepazīstināt bērnus 
STEM un robotikas priekšmetiem, 
attīstot kritisko domāšanu, 
prasmes jēgpilni izmantot 
tehnoloģijas mācību 
procesā. 

 eTwinning Eiropas skolu 
sadarbības tīkls 2018. gadā 
uzsāka iniciatīvu – skolas, 
kurās darbojas aktīva skolotāju 
komanda, kas īsteno projektus 
un papildus skolā veicina digitālo 
pratību un interneta drošību, 
katru gadu var pieteikties 
“eTwinning Skola” statusam. Lai 
iegūtu šo statusu, vērtē skolotāju 

aktivitātes ne tikai eTwinning 
projektos un pašā kopienā, 
bet arī skolas sagatavotību 
interneta drošības jautājumos, 
digitālās pratības veicināšanā, 
pedagogu profesionālo pilnveidi 
attiecīgajās jomās un skolotāju 
sadarbību. Skolām statusu 
piešķir uz 2 gadiem. Apbalvotās 
skolas saņem “eTwinning Skola” 
atzinības zīmes, kas apliecina 
skolas izcilos rezultātus iepriekš 
minētajās jomās, kā arī papildus 
mācības skolas pedagogiem.

Linda Muižniece,
Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra

“PuMPuRS” 
projektā atbalsta 
Pededzes skolēnus
 Pededzes pamatskola 
2021./2022. mācību gadā 
turpina dalību Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta 
(IKVD) īstenotajā Eiropas 
Sociālā fonda projektā 
Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”, lai 
mazinātu to izglītojamo 
skaitu, kas pārtrauc 
mācības. 

 Atbalstu 2020./2021. mācību 
gada 1. semestrī saņēma 
8 izglītojamie, 2. semestrī - 
7 izglītojamie no 5. līdz 
9.klasei, bet 2021./2022. 
mācību gadā atbalstu 
projektā uzsākuši 5 izglītojamie 
no 1. līdz 9.klasei.
 Tās ir individuālas 
konsultācijas latviešu 
valodā un matemātikā, kas 
mazina risku pārtraukt 
mācības un sniedz 

izglītojamajiem personalizētu 
atbalstu. Mūsu skolā īpaši 
nozīmīgas joprojām ir 
konsultācijas latviešu valodā, 
kas ļauj pilnveidot valodas 
prasmes un papildināt vārdu 
krājumu, tāpat šīs 
konsultācijas palīdz nostiprināt 
tās zināšanas un prasmes, kas 
nepilnīgi apgūtas attālināto 
mācību laikā.   
 Šajā mācību gadā  
ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 
”Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pātraukšanas 
samazināšanai” 
individuālās konsultācijas un 
konsultatīvā atbalsta 
sniegšana notiek gan 
klātienē, gan attālināti 
Zoom platformā tiem 
izglītojamajiem, kuri 
atrodas karantīnā.

Larisa Daņilova,
Pededzes pamatskolas projekta 

koordinatore

Projekta 
“PuMPuRS” 
aktivitātes Malienas 
pamatskolā
 Malienas pamatskola jau 
no 2018./2019. mācību gada 
1. semestra ir iesaistījusies 
Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta (IKVD) īstenotajā 
Eiropas Sociālā fonda 
projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”.    

 Šis projekts paredz 
individuāla atbalsta sniegšanu 
tiem skolēniem, kuriem 
pastāv risks mācību procesa 
pārtraukšanai. Riski un 
palīdzība var būt dažāda, bet 
mūsu skola izmanto iespēju 
mazināt riskus, kas saistīti 
ar mācību darbu un palīdz 
skolēniem, sniedzot individuālas 
konsultācijas 
mācību priekšmetos, kas viņiem 
sagādā grūtības.
 2018./2019. mācību gadā 
individuālās konsultācijas vienā 
vai divos mācību priekšmetos 
saņēma 10 skolēni, 2019./2020. 
mācību gadā – 18 skolēni, 
2020./2021. mācību gadā tie 
bija 11 skolēni, bet šajā mācību 
gadā individuālās konsultācijas ir 
iespēja saņemt 5 skolēniem.
 Jāteic, ka skolēni un viņu 
vecāki ļoti atzinīgi novērtē 

iespēju strādāt ar skolotāju 
individuālajās konsultācijā 1:1, 
jo ir skolēni, kuru darba 
temps ir lēnāks un viņi nespēj 
sekot līdzi stundas gaitai. Ir 
skolēni, kuri nav apguvuši 
svarīgas lietas iepriekšējā 
mācību posmā. Daži skolēni 
ir kautrīgi un mācību stundas 
laikā baidās runāt, atbildēt 
uz skolotāja jautājumiem. 
Individuālās konsultācijas 
palīdz apgūt iekavēto vai 
stundā līdz galam neizprasto. 
Šo konsultāciju rezultātā 
skolēniem aug ticība 
saviem spēkiem.
 Ieguvēji ir arī pedagogi, kuriem 
projekts dod iespēju pilnveidot 
savu profesionālo kompetenci tā 
ietvaros organizētajos semināros 
un supervīzijās. Arī mūsu 
skolas pedagogi ir piedalījušies 
supervīzijās, kuru laikā 
paplašināja savu redzesloku par 
dažādām priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas situācijām, 
mācījās labāk izprast izglītojamos 
un viņu problēmas, pilnveidoja 
prasmes sadarboties ar kolēģiem 
situāciju risināšanā un rast tām 
inovatīvus risinājumus.

Daina Mihailova, 
projekta koordinatore

Jaunas fi zisko aktivitāšu 
iespējas Malienā
 Šopavasar Malienas 
pamatskola iesaistījās 
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra organizētajā Alūksnes 
novada jauniešu iniciatīvu 
projektu konkursā.

 Konkursam iesniegtais skolas 
projekts “Aktīvo starpbrīžu 
joslas un traversa sienas izveide 
Malienas pamatskolā” tika 
atbalstīts, piešķirot tā realizācijai 
280 EUR.
 Ideja piedalīties konkursā ar 
šo projektu mums radās jau 
iepriekšējā mācību gadā. Tā kā 
mūsu skola jau vairākus gadus 
ir Veselību veicinošo skolu tīkla 
dalībniece, tad mēs daudz 
domājam, kā iesaistīt skolēnus 
fi ziskajās aktivitātēs. Bērniem 
starpbrīžu laikā ir nepieciešams 
fi ziski izkustēties, lai varētu  
produktīvi strādāt mācību stundu 
laikā, kā arī ir nepieciešama 
vieta ārā, kur aktīvi atpūsties 
gan garajos starpbrīžos, gan 
arī pēc stundām. Mūsdienās arī 
sākumskolas bērni kļūst fi ziski 
neaktīvāki un mūsu iecerētā 
traversa siena bija plānota 
kā sākums jaunu aktivitāšu 
piedāvājumam, jo daļa pie 
skolas esošā rotaļu laukuma 
konstrukciju bija savu laiku 
nokalpojušas, kļuvušas nedrošas 
un tika nojauktas.
 Šobrīd projekta realizācija ir 
noslēgusies: pie skolas šķūņa 
sienas izveidoto horizontālo 

kāpšanas sienu jau no augusta 
aktīvi izmanto mūsu skolas 
skolēni, trenējot spēku, līdzsvaru, 
izturību un gūstot pārliecību 
par savām spējām. Aicinām 
arī bērnudārza “Mazputniņš” 
vecākās grupas bērnus izmēģināt 
savus spēkus.
 Rudens brīvdienās tika pabeigta 
arī aktīvās starpbrīžu joslas 
izveide uz skolas zāles grīdas – 
no līmplēves izgrieztās pēdiņas 
un citi elementi tika salīmēti 
atbilstoši izveidotajai shēmai un 
tagad gaida 1. novembri, kad 
skolā atgriezīsies 1.-3. klašu 
skolēni. Lai viņiem jautri, fi ziski 
aktīvi starpbrīži!
 Paldies Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centram par organizēto 
projektu konkursu, novada 
pašvaldībai par fi nansējumu, kā 
arī visiem, kas iesaistījās projekta 
realizēšanā skolā! Mums tā 
bija lieliska pieredze gan 
plānošanā, gan skiču veidošanā, 
gan projekta prezentēšanā un 
praktiskajā projekta realizācijas 
darbā.

Daina Mihailova,
projekta koordinatore

Sākumskolas bērni izmēģina jauno kāpšanas sienu
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Malienas pamatskolā īsteno 
pašvaldības atbalstītu vasaras projektu
 Kad daba ir nometusi savus 
krāšņos vasaras tērpus un 
tumšajās novakarēs aiz loga 
grabinās vējš, gribās vēlreiz 
atgriezties un pakavēties 
atmiņās par vasaru.

 Pateicoties Alūksnes novada 
bērnu un jauniešu vasaras 
brīvā laika aktivitāšu projektam, 
šovasar Malienas pamatskolā 
tika organizēta Vasaras 
piedzīvojumu skoliņa “Ielec 
VASARĀ!” Vasaras skoliņas 
mērķis bija piedāvāt skolēniem 
saturīgi pavadīt brīvo laiku, 
izzinot Malienas pagastu, 
pagasta kultūrvēsturisko 
mantojumu, pagasta cilvēkus 
un rosināt vērību pret apkārtējo 
dabu. 
 Un tā 20 zinātkāri, aktīvi un 
dzīvespriecīgi Malienas pagasta 
un Alūksnes pilsētas bērni, 
trīs dienas augustā pulcējās 
Malienas pamatskolā kopīgām 
nodarbībām svaigā gaisā. 
 Pirmajā dienā skolēni devās 
pārgājienā pie ārstniecības augu 
zinātāja, bioloģiskā zemnieka 
Roberta Zeltiņa, kur iepazinās 
un ievāca ēdamos savvaļas un 
ārstniecības augus. Uzzināja par 
augu īpašībām, to audzēšanu, 
uzglabāšanu un lietošanu. 
Bērniem bija iespēja gan savām 
rokām aptaustīt, gan pasmaržot, 
gan pagaršot saimniecībā esošos 
augus. 
 Nākamajā dienā skolēni devās 
pārgājienā uz Ērmaņmuižu. 
Pārgājiena laikā skolēni veica 
foto orientēšanās uzdevumus, 
kuru laikā iepazina un izzināja 
Malienas pagastu. Pateicoties 
skolotājai Dacei Riņķei, bērni 

uzzināja dažādus interesantus 
faktus par Malienas pagasta 
ēkām un objektiem. 
 Pārgājiena galapunktā 
Ērmaņmuižā mūs sagaidīja 
tikšanās ar komponistu Uģi 
Prauliņu. Skolēniem bija 
iespēja aplūkot un noklausīties 
komponista stāstījumu par 
vēsturisko ēku un skolotājas 
Sandras Ābeltiņas vadībā 
piedalīties mākslas plenērā 
“Ērmaņmuižas attēlojums 
zīmējumos”. 
 Trešajā dienā devāmies 
pārgājienā uz saimniecību 
“Aizpuri”, kur skolēni tikās 
ar zirgkopjiem Liānu un Aldi 
Drikāniem. Tikšanās laikā skolēni 
varēja aplūkot un pabarot zirgus, 
noklausīties stāstījumu par šo 
dzīvnieku īpašībām un ieražām, 
redzēt, kā zirgi tiek apsegloti un 
aplūkot godalgas, kas iegūtas 
jāšanas sporta sacensībās. 
Turpinājumā A. Drikāns pastāstīja 
par vetārsta profesiju. Skolēniem 
bija iespēja aplūkot dažādus 
vetārsta profesijai nepieciešamos 
instrumentus un vērot, kā tiek 
veikta sonoskopija sunim.

Dienas turpinājumā tika 
piedāvātas dažādas fi ziskās 
aktivitātes, sacensības un spēles 
ar ūdeni, kur varēja izkustēties 
un jautri pavadīt laiku.
 Nometnes noslēgumā skolēni 
saņēma Pagodinājuma rakstus 
un nelielas balviņas par 
dalību Vasaras skoliņā “Ielec 
VASARĀ!”. Nedaudz noguruši 
no pārgājieniem, slapji no 
aktivitātēm ar ūdeni, bet ar 
smaidu uz lūpām, visi devās 
tālāk savās vasaras gaitās.
 Gribam pateikties bioloģiskajam 
saimniekam Robertam Zeltiņam, 
komponistam Uģim Prauliņam 
un vetārstiem Liānai un 
Aldim Drikāniem par sirsnīgu 
uzņemšanu un skolēniem veltīto 
laiku, par nesavtīgu dalīšanos ar 
savām zināšanām.
 Pateicamies arī Alūksnes novada 
pašvaldības Izglītības pārvaldei 
par fi nansiālo atbalstu vasaras 
skoliņas organizācijā.
 Gaidīsim nākamo lēcienu 
VASARĀ!

Marina Spirka,
Malienas pamatskolas skolotāja

Skolēni iepazīst ārstniecības augu dažādību pie Roberta Zeltiņa

Alūksnes novada vidusskolā īstenots 
izglītojošs projekts jauniešiem
 Alūksnes novada vidusskolā 
2021. gada vasarā īstenots 
biedrības “IN-LAAT” 
organizēts izzinošs un 
personības izaugsmi veicinošs 
projekts skolēniem “I.am.I” 
(Es esmu es, esmu daļa no 
pasaules).

 Projekta laikā 20 mērķa grupas 
jaunieši apguva socializācijas 
prasmes darbā komandā, 
veidoja izpratni par savu 
unikalitāti un talantiem, nosakot 
savas turpmākās dzīves vīzijas un 
mērķus. 
 Projekta īstenošanā piedalījās 
psiholoģijas, sporta un veselīga 
dzīvesveida, fi nanšu, pedagoģijas 
un etiķetes jomas profesionāļi. 
Katru dienu īpašs uzsvars tika 
likts uz skolēnu personības 
izaugsmi, motivāciju, savu 
spēju attīstīšanu, iejušanos 
jaunā kolektīvā un pārliecību 
par saviem talantiem. Projekta 
uzdevums bija palielināt jauniešu 
motivāciju turpināt formālo 
izglītību un veicināt viņu aktīvu 
līdzdalību sabiedrības procesos.
Projekta pieaicinātais psihologs 
palīdzēja jauniešiem iejusties 
“otra cilvēka ādā”, izprast 
savas reakcijas uz notikumiem 
un situācijām, mācījās, kā 
veikt negatīvo emociju izlādi, 
neaizskarot otra cilvēka 
personību. Projekta ietvaros 
jaunieši apguva pamatzināšanas 
par mūsdienīgu etiķeti – kā 
izskats, stāja un manieres 
veido indivīda koptēlu, veicina 

pozitīvu komunikāciju. Dalībnieki 
mācījās vairāku veidu galda 
klājumus, locīja salvetes un sēja 
kaklasaites.
 Tāpat projekta laikā jaunieši 
guva priekštatu par fi nanšu 
prasmēm, kā pārvaldīt savas 
personīgas fi nanses, uzzināja kas 
ir žurku skrējiens, sešu aplokšņu 
metode, būvēja kāpnes uz savu 
fi nansiālo brīvību.
 Jaunieši iepazina arī apkārtni un 
cilvēkus sev apkārt, piemēram, 
devās uz 20. gs. sākumā 
celto vienīgo jūgendstila ēku 
Alūksnē, kur šobrīd atrodas 
viesnīca “Bahnhofs Hotel”. Pēc 
tās interjeru apskates, zāles 
vadītāja izrādīja servēšanas 
trauku un aksesuāru bagātīgo 
klāstu, pastāstīja par to 
pielietojumu. Bahnhofs Hotel 
viesnīcas apmeklēšana noslēdzās 
ar neliela pārbaudes testa 
risināšanu. Vēlāk jaunieši apguva 
pamatzināšanas par mūsdienīgu 
etiķeti – kā izskats, stāja un 
manieres veido indivīda koptēlu. 
Dalībnieki mācījās vairāku veidu 
galda klājumus, locīja salvetes 
un sēja kaklasaites.
 Projekta laikā jaunieši iepazina 
attiecības ar savu ķermeni - 
apguva veselīga dzīvesveida 
prasmes – veidoja sabalansētu 
ēdienkarti un sev piemērotu 
fi zisko vingrinājumu plānu,

 mācījās izprast kvalitatīva 
ēdiena un savas fi ziskās veselības 
savstarpēju saikni.
 Pēdējā aktivitātes dienā jaunieši 
apguva labas prezentācijas 
prasmes un centās pārvarēt 
bailes publiski uzstājoties.
 Projekta rezultātā, darbojoties 
grupās un komandā, jaunieši 
apguva praktiski pielietojamas 
zināšanas dažādās dzīves 
jomās, kas ļaus pilnveidot 
savas komunikāciju prasmes, 
mācīties izmantot savus resursus 
un zināšanas, lai pārvarētu 
dzīves izaicinājumus un krīzes, 
kā rezultātā gūt pārliecību par 
savām spējām, talantiem un 
veidotu izpratni par personīgo 
mērķu sasaisti ar izglītību, 
stiprinātu ticību sev un veidotu 
vēlmi būt aktīviem.

 Liels paldies Alūksnes novada 
vidusskolai, īpaši skolotājai 
Baibai Dzelzkalējai-Kalējai par 
veiksmīgu sadarbību, kā arī 
paldies Pumpurs un Alūksnes 
novada pašvaldībai!

 Nodarbības atbalsta Eiropas 
Savienības fi nansēts projekts 
Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas risku 
samazināšanai”.

   Atskatoties uz 
notikumiem Liepnas pagastā, 
vasara bijusi dažādu 
notikumu piepildīta. Lai
arī Līgo koncertu rīkošana 
bija stipri ierobežota, lasīt 
Jāņu zāles, pīt vainagus, 
vākt ārstnieciskās tējas 
varēja, tā radās ideja 
Liepnas tautas nama logos 
izveidot izstādi no pļavas 
zālēm. Pamācoša  jaunatnei, 
gan uzmundrinoša visām 
paaudzēm “Kas slēpjas 
Jāņu zālēs?”.

 Ilgi gaidītais notikums - 
Nacionālo partizāņu piemiņas 
vietas atklāšana notika 
22. jūnijā Sprinduļkalnā, Liepnas 
pagastā, varoņu piemiņas dienā. 
Atklāšanā piedalījās arī vietējie 
iedzīvotāji, kuriem radinieku 
vārdi pēc ilgas klusēšanas tiks 
ierakstīti vēsturē. Vislielākā 
pateicība Dzidrai Mazikai par 
uzņēmību un entuziasmu, ar 
kuras iniciatīvu tika panākts, 
izzinot vēsturi, izveidots piemiņas 
akmens, vieta, kur pieminēt tos 
latviešus, kas krita, cīnoties par 
brīvību. Pateicība arī visiem, kas 
palīdzēja, atbalstīja, piedalījās, 
tas ir vairāku cilvēku, iestāžu 
kopdarbs.
   Mazliet neziņā, kā būs, 
vai būs, vai varēs rīkot, bet 
tomēr tika priecīgi sagaidīti 
Liepnas pagasta svētki. Ar 

koncertu “Sveicieni vasarai” un 
Liepnas pagasta sieviešu vokālā 
ansambļa “Noskaņa”, vadītāja 
Lilita Spirka, jubilejas 25+ 
apsveikumiem. Dramatiskā 
kolektīva “Troksnis”, vadītāja 
Inese Toka, pirmizrādi “Viņa ir 
īstā, muterīt!”, autors 
A. Niedzviedzis, tika svinēti 
svētki. Kā kulminācija un 
pārsteigums - ekstrēmais velo 
šovs “Green Trials”.
  Paldies Alūksnes novada 
pašvaldībai, Liepnas pagasta 
pārvaldei, Liepnas tautas nama 
amatiermākslas kolektīviem, 
un ikvienam, kas atbalstīja, 
palīdzēja, lai svētki izdotos.
Paldies biedrībai “Ābele” par 
atbalstu mūzikas vakaram.
  Kad stārķi vācas baros, arī 
skolēni sāk posties skolai, tā 
radās doma kopā ar 
Liepnas Jauniešu saimi 
organizēt pasākumu – “Vai tu 
esi gatavs skolai?”. Atsaucība 
bija liela, kas liecina, ka Liepnas 
pagasta bērni vēlas mācīties 
un izglītoties, un ir noilgojušies 
pēc mācībām skolā. Domā, 
zīmē, radi pats, pārbaudi, vai 
vari pats! - pasākuma dalībnieki 
pēc dažādām aktivitātēm un 
pārbaudījumiem, visi saņēma 
apliecinājumu un ir gatavi 
skolai.

Lienīte Trivole,
Liepnas tautas nama vadītāja

Vasaras pasākumi 
Liepnā

Pašvaldība aicina 
veidot kompostu no 
vecajām koku lapām
Rudenī aktuāls kļūst 
jautājums, kur likt sagrābtās 
rudens lapas. Saskaņā ar 
Atkritumu apsaimniekošanas 
likumu un Alūksnes 
novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem 
bioloģiski noārdāmos 
atkritumus fi ziskas 
personas var kompostēt 
savas mājsaimniecības 
teritorijā, nodrošinot, ka 
netiek radīts kaitējums 
videi, apdraudējums cilvēku 
dzīvībai un veselībai vai citu 
personu mantai.

- Alūksnes novadā pašlaik 
netiek organizēta centralizēta 
vai daļēji centralizēta lapu 

savākšana, tomēr pēc tam, 
kad būs saņemta atļauja no 
Valsts vides dienesta, plānots 
reizi sezonā organizēt 
“Spodrības nedēļu”, kuras 
ietvaros iedzīvotāju savāktās 
lapas tiks aizvestas uz 
kompostēšanas laukumu,- 
informē pašvaldības aģentūras 
“SPODRA” direktors 
Jānis Pūpols.

 Atgādinām, ka videi 
visdraudzīgākais un vienlaikus 
ekonomiski visizdevīgākais 
risinājums tomēr ir dārzā radušos 
bioloģiski noārdāmos atkritumus 
kompostēt, taisīt mulču vai sasegt 
salīgākos augus.
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Līdz gada beigām jāpiereģistrē 
decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas ciemos un pilsētā
 Alūksnes novada pašvaldība 
atgādina, ka līdz šī gada 
31. decembrim ikvienam 
nekustamā īpašuma 
īpašniekam vai valdītājam 
(gan fiziskām, gan juridiskām 
personām) Alūksnes 
pilsētas vai pagastu ciemu 
teritorijā, kura piederošajā 
nekustamajā īpašumā 
izmanto decentralizētu 
kanalizācijas sistēmu un nav 
pieslēguma centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, ir 
jāreģistrējas SIA “Rūpe”.

 Šo prasību nosaka Alūksnes 
novada pašvaldības 2019. gada 
28. marta saistošie noteikumi 
Nr.5 “Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanu un uzskaites kārtību 
Alūksnes novadā”, kas izstrādāti 
un pieņemti, pamatojoties uz 
Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.384 “Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu un 
reģistrēšanu”.
  Ko tad īsti paredz jaunais 
normatīvais regulējums?                                                                                  
 Iepriekš minētie noteikumi 
nosaka, ka pašvaldība vai tās 
sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzējs ar 
2019. gada 1. augustu 
uzsāk un līdz 2021. gada 31. 
decembrim pabeidz individuālo 
decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu reģistra izveidi.
 Tas nepieciešams, lai 
piereģistrētu ikvienu 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā esošo 
pilsētas vai ciemu nekustamā 
īpašuma īpašnieku vai valdītāju, 
kura īpašums nav pieslēgts 
centralizētās kanalizācijas 
tīkliem.
  Izveidotais reģistrs ļaus izsekot, 
kuri nekustamie īpašumi:
 notekūdeņu savākšanai un 
attīrīšanai izmanto rūpnieciski 
izgatavotas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, kuru jauda ir 
mazāka par 5m³ diennaktī,
 kuri izmanto septiķus - 
rūpnieciski ražotu vai individuāli 

izgatavotu tvertni ar 2 vai 
vairākām kamerām notekūdeņu 
nogulšņu nostādināšanai,
 kuri izmanto notekūdeņu 
krājtvertnes vai nosēdakas, kurās 
uzkrājas neattīrīti notekūdeņi 
un tie tiek izvesti ar asenizācijas 
mašīnu.
 Primāri šī kārtība paredz 
sakārtot sistēmu - apzināt un 
kontrolēt decentralizētajās 
kanalizācijas sistēmās uzkrāto 
notekūdeņu un dūņu regulāru 
izvešanu un nodrošināt, ka 
centralizētās un decentralizētās 
kanalizācijas apsaimniekotāji visā 
valsts teritorijā ievēro vienlīdzīgas 
prasības. Ar regulējuma 
palīdzību iecerēts novērst 
notekūdeņu postošo ietekmi 
uz vidi, nepieļaujot neattīrītu 
notekūdeņu novadīšanu  vidē 
vai to noplūšanu (iztecēšanu, 
pārplūšanu vai iesūkšanos grunts 
slāņos).
  Kas jādara decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu 
īpašniekam/valdītājam?
 SIA “Rūpe” aicina ikvienu 
Alūksnes pilsētas un novada 
ciemu teritoriju nekustamo 
īpašumu īpašnieku/valdītāju, 
kura īpašums nav pieslēgts 
centrālās kanalizācijas sistēmai, 
aizpildīt decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas 
reģistrācijas iesniegumu 
(apliecinājumu) un to iesniegt 
SIA “Rūpe”, Alūksnē, Brūža iela 
6-1, vai elektroniski parakstītu 
sūtīt uz elektroniskā pasta adresi 
kanalizacija@rupe.lv.
 Iesniegums (apliecinājums) ir 
pieejams uzņēmuma tīmekļa 
vietnē www.rupe.lv sadaļā 
“Decentralizētā kanalizācijas 
sistēma”, vai Alūksnē, Brūža 
ielā 6-1. Alūksnes novada 
pagastu centros - pie SIA “Rūpe” 
darbinieka, kas atbild par 
ūdenssaimniecību pagastā.
 Jautājumu gadījumā lūdzam 
zvanīt pa tālruni 27844233.
  Pēc ekspertu aplēsēm viens 
cilvēks vidēji dienā patērē no 
40 līdz pat 200 litriem ūdens. 
Aptuveni 70%-90% šo ūdeņu 
nonāk kanalizācijā. Sadzīves 

notekūdeņos vidēji nonāk 99% 
ūdens, bet 1% ir neorganiskas 
vielas (smiltis, minerālsāļi, 
skābes, sārmi, mazgāšanas 
līdzekļi) un organiskas vielas 
(gaļas un augu šķiedras, eļļas, 
cilvēku fizioloģiskie izdalījumi).
  Ja decentralizētā notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas 
sistēma nestrādā vai netiek 
apsaimniekota kā pienākas, 
tad šī visa šmuce nonāk vidē 
– gruntsūdeņos, grāvjos un 
augsnē, nodarot kaitējumu gan 
dzeramajam ūdenim, gan cilvēku 
veselībai.
  Lai pasargātu apkārtējo 
vidi un sevi no potenciāla 
kaitējuma, ko rada nesakārtotas 
vai neatbilstoši apsaimniekotas 
decentralizētās notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas 
iekārtas, risinājums ir 
pieslēgšanās centralizētajai 
sistēmai. Tas arī atvieglo 
ikdienas rūpes, dod finansiālu 
ieguvumu, piemēram, 
paaugstina nekustamā īpašuma 
vērtību. Viens no lielākajiem 
ieguvumiem ir komforts – 
notekūdeņi aizplūst no 
mājokļa un saimniekam nav 
jālauza galva, kā tos savākt 
un attīrīt, nav jāorganizē 
notekūdeņu izvešana un jādomā 
par iekārtu remontu.
  Šo noteikumu mērķis 
ir motivēt nekustamo īpašumu 
saimniekus pieslēgt savus 
īpašumus centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai vietās, 
kur tas ir iespējams. Savukārt 
vietās, kur nav šādas iespējas, 
nodrošināt tādu īpašuma 
decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu, kuras darbība atbilst 
normatīvo aktu prasībām.

SIA “Rūpe” informācija

Strautiņu feldšeru 
vecmāšu punkta darba 
laiks
 No 2021. gada 1. oktobra 
Strautiņu feldšeru vecmāšu 
punktā, adresē "Zemenīte", 
Alsviķu pagastā, Alūksnes 
novadā par ārsta palīgu 
strādā Ligita Podziņa. 
Tālruņa numurs 26394745.

 Strautiņu feldšeru
vecmāšu punkta darba 
laiks:
Pirmdiena 12.30-16.30
Otrdiena 8.00-12.00

Ceturtdiena 8.00-12.00 
12.30-16.30
Piektdiena 12.30-16.30
 Pacienti tiek pieņemti pēc 
iepriekšējā pieraksta. Alsviķu 
pagasta iedzīvotāji laipni aicināti 
izmantot Strautiņu feldšeru 
vecmāšu punkta primārās 
veselības aprūpes pakalpojumus, 
iepriekš sazinoties ar ārsta 
palīgu pa telefonu, lai varētu 
pierakstīties uz noteiktu vizītes 
laiku.

SPKC: rīcība, ja gaidi Covid-19 testu; ja esi saņēmis 
pozitīvu rezultātu; ja esi noteikts par kontaktpersonu
Ja esi bijis kontaktā ar Covid-19 
saslimušo, vai tev parādījušies 
slimības simptomi un esi 
pieteicies uz Covid-19 testu:
• ierobežo kontaktus līdz 
minimumam;
• ja iespējams - nedodies uz 
veikalu, neizmanto sabiedrisko 
transportu;
• sagaidi testa rezultātu.

Ja saņem Covid-19 pozitīvu testa 
rezultātu:
• paliec mājās – tev jāatrodas 
stingrā izolācijā;
• sazinies ar mājiniekiem un 
informē, ka esi Covid-19 pozitīvs. 
Ja viņi devušies darba gaitās, 
lūdz, lai atgriežas mājās, jo viņi ir 
kontaktpersonas;
• ja esi bijis darba vietā klātienē, 
sazinies ar darba devēju un 
informē par pozitīvu Covid-19 
testa rezultātu, lai darba vietā 
var noteikt kontaktpersonas;
• sazinies ar ģimenes ārstu un 

ievēro sniegtos norādījumus;
• ja izmanto lietotni "Apturi 
Covid" un esi saņēmis pozitīvu 
Covid-19 testu, lai saņemtu 
kontaktu apziņošanas kodu, 
ko ievadīt lietotnē, raksti uz 
apturicovid@spkc.gov.lv;
• maksimāli novērs kontaktus 
ar tiem, kuriem inficēšanās 
gadījumā ir lielāks risks ar 
Covid-19 slimot smagāk, 
piemēram, senioriem un 
cilvēkiem ar hroniskām 
saslimšanām(paaugstināts 
asinsspiediens, sirdsdarbības 
traucējumi, diabēts, onkoloģiskas 
saslimšanas u.c.)
• pārtraukt stingro izolāciju drīkst 
tikai ar ārstējošā ārsta slēdzienu.
Vairāk : https://www.spkc.gov.lv/
lv/pacientiem

Ja esi noteikts kā Covid-19 
saslimušā kontaktpersona:
• tev ir paaugstināts risks saslimt, 
tādēļ novēro veselību 14 dienu 

laikā (no pēdējās kontakta 
dienas);
• ja parādās simptomi, 
nekavējoties sazinies ar savu 
ģimenes ārstu, kurš lems par 
turpmāko ārstēšanu;
• ievēro karantīnu, uzturoties 
dzīvesvietā;
• no 21.10.2021 līdz 
12.01.2022 arī vakcinētas 
kontaktpersonas ievēro mājas 
karantīnu (nedodas uz darbu,  
sabiedriskām vietām);
• tavi mājinieki var turpināt 
ikdienas gaitas;
• ievēro visus piesardzības 
pasākumus: mazgā rokas, lieto 
pareizi sejas masku;
• ja nepieciešams, ģimenes ārsts 
var izrakstīt darba nespējas lapu 
(DNL).
Vairāk: https://
www.spkc.gov.lv/lv/majas-
karantina-kontaktpersonam

Informācija no www.spkc.gov.lv

Pirmai potei prioritāri rekomendē 
Moderna vakcīnas; līdz 25 gadu 
vecumam - Pfizer
 Saskaņā ar Sabiedrības 
vakcinācijas darba grupas 
lēmumu, ņemot vērā 
Spikevax (Moderna) spēju 
sniegt šobrīd zināmo labāko 
un noturīgāko aizsardzību,
rekomendēts visiem vakcinācijas 
pakalpojumu sniedzējiem no 
22. oktobra kā pirmo devu 
vakcinācijai izmantot Spikevax 
(Moderna) vakcīnas, kā arī 
Janssen (ar rekomendāciju 
astoņas nedēļas pēc pirmās 
Janssen devas saņemšanas 
veikt balstvakcināciju primāri 
ar mRNS vakcīnām), savukārt 
Pfizer-BioNTech ražoto vakcīnu 
Comirnaty, atbilstoši Imunizācijas 
valsts padomes rekomendācijai, 
izmantot jauniešu  vecumā 

no 12 līdz 25 gadiem 
vakcinācijai. 
 Papildus senioru vecumā 
no 65 gadiem, veselības 
aprūpes sistēmās strādājošo 
balstvakcinācijai, kuriem 
pagājuši 6 mēneši pēc 
AstraZeneca un Pfizer vakcīnu 
2. devas (un nav pārslimota 
Covid-19 infekcija), kā arī visiem 
iedzīvotājiem, kuriem pagājušas 
vismaz 8 nedēļas pēc Janssen 
vakcīnas 1. devas saņemšanas, 
tuvākajā laikā balstvakcinācijai 
primāri ir aicinājums izmantot 
Spikevax vakcīnu. 

Inga Vasiļjeva,
Nacionālā veselības dienesta 
Vakcinācijas projekta nodaļa

Iestādes sakārto 
amata vietas
 Domes 28. oktobra sēdē, 
izskatot Alūksnes novada 
vidusskolas un Alūksnes 
novada Sociālo lietu 
pārvaldes iesniegumus, dome 
nolēma izdarīt grozījumus 
minēto iestāžu amata vietu 
sarakstos. 

 Jautājums par izmaiņām Sociālo 
lietu pārvaldes amatu sarakstā 
tika skatīts Finanšu komitejas 
sēdē. Domes priekšsēdētājs 
Dzintars Adlers sēdē uzsvēra, 
ka pašvaldība vēlas palielināt 
sociālās nozares darbinieku 
atlīdzību, sakārtot sociālo 
pakalpojumu un palīdzības 
organizēšanu novadā un uzlabot 
sniegto pakalpojumu kvalitāti.

  Pašvaldības vadība kopā ar 
Sociālo lietu pārvaldes vadību 
pārskata sociālo pakalpojumu un 
palīdzības organizēšanu novadā, 
iestādes un tās struktūrvienību 
amatu sarakstus un noslodzes, 
lai sakārtotu struktūru, pārskatītu 
veicamās funkcijas un varētu 
risināt jautājumu par sociālajā 
nozarē strādājošo atlīdzības 
palielināšanu.

  Pēc oktobra domes sēdē 
pieņemtā lēmuma uz abiem 
sociālās aprūpes centriem no 
1. decembra būs viens sociālais 
darbinieks, katrā sociālās 
aprūpes centrā būs viens veļas 
pārzinis (iepriekš – divi). Sociālās 
aprūpes centrā “Pīlādži” būs 

viens dežurants (iepriekš divi), 
bet sociālās aprūpes centrā 
“Alūksne” nebūs sētnieka 
un lielu daļu šī darba veiks 
pašvaldības aģentūra “Spodra”. 
Birojā “Aprūpe mājās” būs trīs 
aprūpētāju amata vietas (iepriekš 
piecas).

  Kā domes sēdē uzsvēra 
Sociālo lietu pārvaldes vadītājs 
Arturs Upīts, šobrīd tiek gaidīta 
oficiāla informācija par papildu 
finansējumu, ko pēc Labklājības 
ministra Gata Eglīša teiktā valsts 
nākošgad piešķirs aprūpētājiem. 
Kad šī informācija būs saņemta, 
iestāde varēs pārskatīt atlīdzības.

 Savukārt Alūksnes novada 
vidusskolā tiek veiktas izmaiņas 
amata vietu daudzuma un 
atalgojuma ziņā. Samazinot 
darbinieku skaitu un  palielinot 
slodzi esošajiem, var veikt 
šīs izmaiņas. Vairākus gadus 
valstī ceļot minimālo algu 
izveidojās situācija, ka par 
mazāk kvalificētu darbu samaksa 
ļoti pietuvinās to darbinieku 
samaksai, kuriem ir lielāka 
atbildība un nepieciešamas 
specifiskas zināšanas. Turpmāk 
neviens no darbiniekiem 
nestrādās ar nepilnu slodzi. Šīs 
izmaiņas tiek veiktas tikai savas 
iestādes budžeta ietvaros.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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KUR VAKCINĒTIES 
ALŪKSNES NOVADĀ?
1) Masu vakcinācijas centrā 
Brūža ielā 7, Alūksnē 
(Alūksnes Kultūras centra 
telpās)
Vakcinācija tiek organizēta 
noteiktās dienās ar iepriekšēju 
pierakstu vai gaidot dzīvā rindā.
Informācija par vakcinācijas 
datumiem arī www.aluksne.lv.

Iepriekšēja pieteikšanās 
vakcinācijai:
• Internetā www.manavakcina.lv
Lai pieteiktos uz konkrētu 
vakcinācijas laiku, vietnē 
www.manavakcina.lv jāaizpilda 
pieteikums vakcīnai, jāizvēlas 
vēlamās ārstniecības vietas 
kalendārs un jāatzīmē sev 
vēlamais laika intervāls;
jāsagaida sistēmas 
apstiprinājums (īsziņa /e-pasts); 
jāierodas vakcinēties uz izvēlēto 
vietu un apstiprināto laiku;
• Pa tālruni 8989 (t.sk. 
gadījumos, ja nepieciešama 
personas vakcinācija mājās, jo 
persona medicīnisku iemeslu dēl 
nevar ilgstoši atstāt savu dzīves 
vietu)
Tālruņa darba laiks: darba 

dienās 8.00 - 20.00; brīvdienās 
9.00 - 18.00.

2) Pie sava ģimenes ārsta
Aicinām sazināties ar savu 
ģimenes ārstu, lai vienotos 
par iespēju un laiku, kad veikt 
vakcināciju. 
Ja esat vecumā virs 60 gadiem 
un jums ir nepieciešama 
palīdzība, lai nokļūtu pie 
ģimenes ārsta vakcinēties, 
pagastu iedzīvotājus lūdzam 
zvanīt sava pagasta pārvaldei 
(tālruņu numuri publicēti 
izdevuma 11. lappusē), Alūksnes 
pilsētas iedzīvotājus – pa tālruni 
26646749.

3) Feldšerpunktos
Alūksnes novadā vakcinēties 
pret Covid-19 var vairākos 
feldšerpunktos.

Alsviķu pagasta Alsviķu feldšeru 
vecmāšu punktā ārsta palīgs 
Ligita Podziņa sniedz vakcinācijas 
pret COVID-19 pakalpojumu 
pēc iepriekšējā pieraksta. Par 
iespējām saņemt vakcīnu aicināti 
interesēties arī Alsviķu pagasta 

Strautiņu ciema iedzīvotāji. 
Informācija pa tālruni 26394745.

Mārkalnes pagasta feldšeru 
punktā pieņem otrdienās un 
ceturtdienās no pl.8.00 līdz 
13.00. Vakcinēties var pēc 
iepriekšēja pieraksta feldšeru 
punktā, brauc arī vakcinēt uz 
mājām. Informācija pa tālruni 
29398438.

Pededzes lauku ambulancē 
novembrī vakcinēties varēs 
ģimenes ārsta pieņemšanas 
dienās – ceturtdienās pēc 
iepriekšējā pieraksta. Informācija 
pa tālruni 64324334.

Kalncempju feldšerpunktā būs 
iespēja vakcinēties pēc 
10. novembra. Informācija pa 
tālruni 26456340.

Bejas feldšepunktā var 
vakcinēties pēc iepriekšēja 
pieraksta, brauc vakcinēt arī uz 
mājām. Informācija pa tālruni 
29398438.

Kur veikt Covid-19 analīzes?
 SVARĪGI! Simptomu gadījumā 
Covid-19 testu var veikt bez 
maksas bez ārsta nosūtījuma

 Ja parādījušies slimības 
simptomi (akūtas elpceļu 
infekcijas pazīmes, paaugstināta 
temperatūra, ožas traucējumi, 
garšas izjūtas zudums u.c.), 
Covid-19 testu var veikt bez 
maksas un bez ārsta nosūtījuma. 

Testu veikt iespējams tikai ar 
iepriekšēju pierakstu.

 Covid-19 analīžu nodošanai var 
pieteikties, zvanot:

• Pa tālruni centralizētajam 
pierakstam Covid-19 analīžu 
veikšanai - 8303
• Centrālo laboratoriju – 8330

 Pacientiem, kuriem ir 
pārvietošanās traucējumi vai 
nav iespēja nokļūt līdz Covid-19 
analīžu paraugu paņemšanas 
punktam, ir iespēja nodot 
analīzes dzīvesvietā.

Informācija no 
www.covid19.gov.lv.

Dati par vakcinācijas pret 
Covid-19 aptveri
 2. novembrī Nacionālā 
veselības dienesta tīmekļa 
vietnē publiskoti jaunākie 
dati par vakcinācijas pret 
Covid-19 aptveri novados. 
Alūksnes novadā kopējā 
vakcinācijas aptvere kopš 
25. oktobra pieaugusi par 
15,1%, savukārt vakcinācijas 
aptvere senioru vidū 
vecuma grupā no 
60 gadiem pieaugusi 

par 15,8%.

 Jaunākie apkopotie un 
publiskotie dati liecina, ka 
vismaz vienu vakcīnas devu pret 
Covid-19 saņēmuši jau 69,21% 
Alūksnes novada iedzīvotāju, kas 
ir piektais augstākais vakcinācijas 
aptveres rādītājs valstī.

 Savukārt senioru vecuma grupā 
no 60 gadu vecuma vismaz vienu 

vakcīnas devu jau ir saņēmuši 
75,63% Alūksnes novada 
iedzīvotāju un tas ir otrais 
augstākais vakcinācijas aptveres 
rādītājs valstī.

 Paldies visiem un ikvienam, kas 
jau ir vakcinējušies vai ir izlēmuši 
vakcinēties un to darīs tuvākajā 
laikā, un paldies medicīnas 
darbiniekiem, kuri nodrošina 
vakcinācijas procesa norisi!

Cienījamie Alūksnes novada 
iedzīvotāji!

Alūksnes Kultūras centra 
1. stāvā, Brūža ielā 7, ir iespējams 

vakcinēties pret COVID-19!

06.11.2021 darba laiks 09.00 – 17.00 
(Janssen, Pfizer, Moderna pirmā un otrā pote)*

08.11.2021 darba laiks 09.00 – 17.00 
(Janssen, Pfizer, Moderna pirmā un otrā pote)*

11.11.2021 darba laiks 09.00 – 17.00 
(Janssen, Pfizer, Moderna pirmā un otrā pote)*

14.11.2021 darba laiks 09.00 – 17.00 
(Janssen, Pfizer pirmā un otrā pote)*

  *Pusdienu pārtraukums 13.00 – 13.30

Pierakstīties iespējams, zvanot pa tālruni 8989 vai 
apmeklējot www.manavakcina.lv, tāpat visas dienas 

garumā ir dzīvā rinda bez iepriekšēja pieraksta

Palīdzība senioriem vakcīnas saņemšanā
 Ja esat vecumā virs 
60 gadiem un vēlaties saņemt 
vakcīnu pret Covid-19, bet:
• jums ir nepieciešama palīdzība 
nokļūt pie sava ģimenes ārsta;
• veselības stāvokļa dēļ 
vakcināciju nepieciešams veikt 
mājās, 
• jums nav sava ģimenes ārsta
lūdzam:

• pagastu iedzīvotājus sazināties 
ar savu pagasta pārvaldi 
(pārvalžu kontakttālruņus 
atradīsiet informatīvā izdevuma 
11. lappusē)
• pilsētas iedzīvotājus zvanīt pa 
tālruni 26646749.

!!! Gadījumā, ja jums 
nav tālruņa un nevarat 

telefoniski pieteikties 
vakcinācijai, lūdzam pagastu 
iedzīvotājus griezties pēc 
palīdzības savā pagasta 
pārvaldē, bet pilsētas 
iedzīvotājus – Alūksnes 
novada Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā Dārza ielā 11, 
Alūksnē.

IZBRAUKUMA 
VAKCINĀCIJA ALŪKSNES 
NOVADĀ
 Alūksnes novadā novembrī 
notiks izbraukuma 
vakcinācija pret Covid-19 
Liepnas, Mālupes un 
Pededzes pagastos. 
Izmantot iespēju vakcinēties 
izbraukuma vakcinācijā 
minētajos pagastos aicinām 
arī kaimiņu pagastu – 
Mārkalnes, Malienas, 
Jaunannas, Annas un citu 
novada teritoriju iedzīvotāji.

 Liepnas pagastā, tautas 
namā – 10. novembrī no 
pulksten 9.00 līdz 12.00.
Iedzīvotāji, kas vēlas saņemt 
vakcīnu, var gan ierasties bez 
iepriekšēja pieraksta, vai arī var 
iepriekš pieteikties pie pagasta 
pārvaldes vadītājas Ilzes Paias pa 
tālruni 29147011.

 Mālupes pagastā, Saieta 
namā – 10. novembrī no 
pulksten 13.00 līdz 16.00.
Iedzīvotāji, kas vēlas saņemt 
vakcīnu, var gan ierasties bez 
iepriekšēja pieraksta, vai arī var 
iepriekš pieteikties pie pagasta 
pārvaldes vadītājas Ivetas Priedes 
pa tālruni 26437421.

 Pededzes pagastā, tautas 
nama mazajā zālē – 15. 
novembrī no pulksten 9.00 
līdz 12.00. 

 Iedzīvotāji, kas vēlas saņemt 
vakcīnu, var gan ierasties bez 
iepriekšēja pieraksta, vai 
arī var iepriekš pieteikties pie 
Pededzes pagasta pārvaldes 
vadītājas Daigas Vītolas pa 
tālruni 26597354. Tiem, kuri 
saņems vakcīnas 1. devu, 
2. deva būs jāsaņem pie ģimenes 
ārsta vai Alūksnes vakcinācijas 
centrā.

 Ierodoties uz vakcināciju, 
līdzi jāņem pase vai ID karte. 
Vakcināciju pagastos 
nodrošinās AS “Veselības centru 
apvienība”.

 Vakcinēšanās pret Covid-19 
ir iespēja pasargāt sevi un citus 
no smagas saslimšanas, tādēļ 
Alūksnes novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus, kuri 
vakcināciju kādu iemeslu dēļ 
līdz šim ir atlikuši, izmantot šo 
iespēju vakcinēties izbraukuma 
vakcinācijā.

 Ja esat vecumā virs 60 gadiem 
un vēlaties vakcinēties kādā 
no izbraukuma vakcinācijas 
vietām, bet jums ir nepieciešama 
palīdzība, lai tur nokļūtu, 
lūdzam sazināties ar sava 
pagasta pārvaldes vadītāju 
vai zvanīt pa tālruni 26646749.
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Dzejas dienas Māriņkalnā
  Ik gadu septembris ir laiks, 
kad nedaudz varam piestāt 
no ikdienas skrējiena un 
veltīt laiku dzejai. No 27. līdz 
30. septembrim Māriņkalna 
bibliotēkā notika dzejas 
pasākumu cikls “Dzejas 
dienas – 2021”.

 Pasākums noritēja sadarbībā 
ar Māriņkalna tautas nama 
vadītāju Lindu Āli un Ziemeru 
pamatskolas latviešu valodas 
skolotāju Ilutu Sustenbergu. 
Aicinājām 5.-9. klašu skolēnus 
tuvāk iepazīt Dzejas dienu 
rašanās vēsturi, kā arī pašiem 
radīt kādas dzejas rindas 
sagatavotajās aktivitātēs.
 27. septembrī skolēni uzzināja, 
kā radušās Dzejas dienas un, 
kuri dzejnieki sākotnēji piedalījās 
šajā pasākumā, kas turpmāk 
kļuva par tradīciju. Šogad 
dzejas dienas notika jau 56. 
reizi. Dzejas dienu ieskaņas 
pasākumā bibliotekāre Rudīte 

Jaunzema nolasīja dažus Ojāra 
Vācieša, Lijas Brīdakas, Guntara 
Rača un novadnieces Kornēlijas 
Apškrūmas dzejoļus.
 Šajās bibliotekārajās stundās 
skolēni paši veidoja “Grāmatu 
muguriņu dzeju”. Uzdevums 
bija izveidot izdomātus dzejas 
rindu salikumus no bibliotēkas 
plauktos esošo grāmatu 
nosaukumu muguriņām.
 28. septembrī pasākuma cikla 
nosaukums bija “Vizuālā iztēle”, 
kurā skolēni, izmantojot izvēlēto 
fotoattēlu, veidoja tekstus 
gan dzejas rindu veidā, gan 
vienkāršos teikumos. 
 29. septembrī skolēniem bija 
iespēja iepazīt japāņu dzeju – 
haiku, kas ir īsa, liriska trīsrinde. 
Iepazīstot šo dzejas veidu, tika 
veidoti “Ātrie dzejoļi”. 
9. klases skolnieces 
E. Podegrādes izveidotā  
trīsrinde:  
 Vēji iet visur-
 Daži silti, daži nē.

 Bet tā jau dzīve. 
 30. septembrī notika 
noslēguma pasākums, kurā 
katra klase par piedalīšanos 
Dzejas dienu aktivitātēs 
saņēma diplomu un saldumu. 
Pasākums notika pie Ziemeru 
pamatskolas, kur netālu uzcelta 
neliela estrāde. Nobeigumā ar 
savu dzeju iepazīstināja jaunais 
dzejnieks Jaywords (īstajā vārdā 
Juris Zaķis). Viņš uzsvēra, ka 
dzejas rakstīšanai nav jāgaida 
mūza vai pensijas vecums – viņš 
savas iedvesmas brīžos radušās 
rindas ieraksta viedtālrunī, lai 
pēc tam tās apkopotu.
 Liels paldies visiem 
pasākuma organizētājiem, 
dalībniekiem un skolotājiem, 
kuri palīdzēja tā veidošanā 
un norisē.

Rudīte Jaunzema,
Māriņkalna bibliotēkas vadītāja

Izmaiņas pasākumu 
plānā Alūksnes 
Kultūras centrā
 Valstī izsludinātā 
mājsēde līdz 14. novembrim 
un citi ierobežojumi ir 
viesuši izmaiņas arī Alūksnes 
Kultūras centra pasākumu 
plānā.

 Izmaiņas ir šādu pasākumu 
norisē:
- “Emīlija. Latvijas preses 
karaliene” (3. un 4. sērija) no 
21. oktobra pārcelta uz 19. 
novembri, 18.30 (iegādātās 
biļetes būs derīgas);
- “Emīlija. Latvijas preses 
karaliene” (5. un 6. sērija) no 
28. oktobra pārcelta uz 
20.ovembri, 18.30 (iegādātās 
biļetes būs derīgas);
- Dailes teātra viesizrādes 
“Mūsējās” jaunais datums tiks 
precizēts (iegādātās biļetes būs 
derīgas);
- Koncertuzvedums “Savas zemes 

sargs" tiek pārcelts uz 
2022. gada 30. aprīli 
(iepriekš izsniegtie ielūgumi
tiek anulēti);
- Grupas “Putukvass” 
10 gadu jubilejas koncerts 
diemžēl tiek atcelts;
- TLMS “Kalme” jubilejas izstādes 
“Ceļš krāsainos dzīparos ievijies” 
atklāšanas datums tiks precizēts;
- Latvijas Radio kora koncerts 
“Mārtiņrozes un novembris” 
diemžēl tiek atcelts (iegādātās 
biļetes var atgriezt kasē).

 Alūksnes Kultūras centrs 
atvainojas biļešu īpašniekiem 
par sagādātajām neērtībām 
un aicina sekot līdzi aktuālajai 
informācijai. 

Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra

Mārketinga  speciālists

Jānis Baltiņš būs 
Dziesmu svētku 
virsdiriģents

Alūksnes Kultūras centra 
skolotāju kora “Atzele” diriģents, 
Alūksnes novada skolu koru 

virsdiriģents Jānis Baltiņš 
2023. gadā XXVII Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XVII 
Deju svētkos pirmo reizi 
būs koru virsdiriģents. Tas kļuva 
zināms šomēnes notikušajā 
Latvijas koru diriģentu 
sanāksmē.
 Jānis Baltiņš ir Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas 
Docents, Kora diriģēšanas 
katedras vadītājs, Jāzepa 
Mediņa Rīgas mūzikas 
vidusskolas Diriģēšanas nodaļas 
vadītājs, Siguldas koru apriņķa 
virsdiriģents un Siguldas jauktā 
kora “Atvars” diriģents.
 Apsveicam un lepojamies!

Kultūras un atpūtas norises 
Alūksnes novadā novembrī

Alūksnē
No 18. novembra Alūksnes 
Kultūras centrā apskatāma 
Tautas lietišķās mākslas studijas 
“KALME” 55 gadu jubilejas 
izstāde “Ceļš krāsainos dzīparos 
ievijies”.
11. novembrī no 16.00 
līdz 20.00 Lāčplēša dienas 
atzīmēšana pie Alūksnes Jaunās 
pils.
18. novembrī Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
gadadienas svētki.
19. novembrī 18.30 Alūksnes 
Kultūras centrā “Emīlija. 
Latvijas Preses Karaliene” 
(3.-4. sērija). Ieeja: 3,00 EUR.
20. novembrī 18.30 Alūksnes 
Kultūras centrā “Emīlija. 
Latvijas Preses Karaliene” (5.-6. 
sērija). Ieeja: 3,00 EUR.
25. novembrī 18.00 Alūksnes 
Kultūras centrā filma 
“Tizlenes”. Ieeja: 3,00 EUR.
28. novembrī 1. Advente.

Alsviķu pagastā
18. novembrī 18.00 
Alsviķu kultūras namā
Latvijas dzimšanas dienai 
veltīts sarīkojums. Lai 
nodrošinātu visu valstī noteikto 
ierobežojumu ievērošanu, 
obligāta iepriekšējā 
pieteikšanās līdz 17. novembrim 
pa tālruni 28330421.
24. novembrī 10.00 
Alsviķu kultūras namā
senioru kopas “Noskaņa” 
dalībnieku ikmēneša 
tikšanās.
Spēlfilmas “Emīlija. Latvijas 
preses karaliene” (režisori: 
Andis Mizišs, Kristīne Želve, 
Dāvis Sīmanis, Gints Grūbe) 
demonstrēšana Alsviķu kultūras 
namā: 20. novembrī 16.00 
1.-2. sērija, 27. novembrī 
16.00 3.-4. sērija, 4. decembrī 
16.00 5.-6. sērija. 
Ieeja: 3,00 EUR, pensionāriem – 
2,00 EUR. Lai nodrošinātu 
visu valstī noteikto 
ierobežojumu ievērošanu, 
obligāta iepriekšējā 
pieteikšanās ne vēlāk kā 
1 dienu pirms katra seansa pa 
tālruni 28330421.

Ilzenes pagasts
18. novembrī  18.00 Ilzenē 
lāpu gājiens no Jaunzemiem uz 
Čonkām. (Sīkāka informācija 
sekos). Iedzīvotāji aicināti  
iedegt sveces pie mūra sienas 
Jaunzemos par godu Latvijai un 
tās brīvības cīnītājiem.

Jaunalūksnes pagasts
20. novembrī pie Kolberģa 
tautas nama Jaunalūksnes 
pagasta  jaundzimušo bērnu 
sveikšana “Kur sākums Latvijai 
un man?”. (Sīkāka informācija 
par pasākuma organizāciju 
tiks paziņota individuāli, 
ņemot vērā epidemioloģisko 
situāciju, ievērojot visus drošības 
noteikumus valstī).

Jaunlaicenes pagasts
Jaunlaicenes muižas 
muzejā virtuālā izstāde “No 
Vaidavas līdz Melnupei” 

(www.jaunlaicenesmuzejs.lv/ 
muizas) – par 12 Opekalna 
draudzes teritorijā ietilpstošajām 
muižām, par tām piederošajiem 
zemnieku ciemiem, mājām 
un lopu muižām (informācija 
pieejama interaktīvā veidā, kur 
katram pašam darbojoties tiek 
parādītas kartes, fotogrāfijas 
un īsi apraksti); izglītojoša 
izklaide “Kas tas tāds?” sociālo 
tīklu platformā“Facebook” 
(www.facebook.com/
Jaunlaicenesmuzejs) - iespēja 
neklātienē iepazīt muzeja 
krājuma priekšmetus.

Liepnas pagasts
11. novembrī visas dienas 
garumā iedzīvotāji aicināti 
individuāli aizdegt sveces pie 
Lāčplēša kara ordeņa kavaliera 
Teodora Mendes atdusas vietas 
Sprinduļkalna kapos.
17. novembrī 18.00 
Liepnas tautas namā
Latvijas Republikas 
Proklamēšanas dienai veltīts 
koncerts. Ieeja ar derīgiem 
sertifikātiem.
18. novembrī no 16.00 krāšņās 
gaismās iemirdzēsies Muižas 
alus brūzis, Liepnas upes krastā. 
Pastaigājoties būs iespēja 
novietot savu atnesto svecīti kādā 
no latvju rakstu zīmēm Liepnas 
tautas nama teritorijā.
19. novembrī Liepnas 
tautas namā 13.00 komēdija 
“Tizlenes”. Filma ne tikai 
jauniešiem, bet arī tiem, kas ir 
bijuši;
16.00 jaunā daudzsēriju 
filma “Emīlija. Latvijas preses 
karaliene” (1 un 2. sērija).
20. novembrī 16.00 filma 
“Emīlija. Latvijas preses 
karaliene” (3. un 4. sērija).
26. novembrī 17.00 filma 
“Emīlija. Latvijas preses 
karaliene” (5.un 6. sērija).
Ieeja uz filmām, uzrādot derīgu 
Covid-19 vakcinācijas sertifikātu 
un personu apliecinošu 
dokumentu.

Zeltiņu pagasts
11. novembrī Varoņu piemiņas 
vietā Zeltiņos iedzīvotāji aicināti 
individuāli, sev vēlamā laikā, 
aizdegt sveces un godināt 
Lāčplēšus.
Lai radītu sev un citiem svētku 
sajūtu, kopā priecātos cik skaists 
ir mūsu pagasts, ikviens aicināts 
iesaistīties Zeltiņu tautas nama 
un bibliotēkas rīkotajā zīmējumu 
un foto akcijā “Zeltiņi - Latvijas 
dzimšanas dienas priekšvakarā”. 
Ieraugi iepriekš neievēroto, 
nofotografē vai uzzīmē, tad sūti 
uz e-pastu: tn.zeltini@aluksne.
lv vai bibl.zeltini@aluksne.lv līdz 
15. novembrim. Telefons saziņai 
29492284 vai 25745577.              
18. novembrī Zeltiņu cilvēki 
ar  video sveicienu un laba 
vēlējumiem modinās ikvienu 
Latvieti mājās un  plašajā 
pasaulē (interneta vietnēs 
facebook un instagram).
18. novembrī no 18.00 
līdz 19.00 Zeltiņu pagastā 
“Gaismas stunda”, to ieskandēs 
Zeltiņu ev. lut. baznīcas zvani; 

18.05 vienosimies kopīgā 
lūgšanā, dziedot Latvijas 
himnu, 18.10 svētku uzruna un 
muzikāls sveiciens. Katra sēta 
šajā dienā lai lepojas ar goda 
vietā plīvojošu Valsts karogu, 
izgaismotu logu, pagalmu. Lai 
gaismas zobens šķeļ tumsu 
ikvienā mājā, ikvienā sirdī.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Nezūdošā vērtība” 
(D. Avotiņai - 95, A. Auziņam 
– 90) “Kādu gaismu es degšu, 
tādu es redzēšu nākamību 
mirdzam” (Latvijas Republikas 
dzimšanas dienai); no 15. līdz 
21. novembrim Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļā aicinājums 
“Aizdedz sveci un lasi kopā ar 
Ziemeļvalstīm”.
Zeltiņu vēstures krātuvē: 
pastāvīgās ekspozīcijas “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltījums Edgaram 
Liepiņam), “Nesenā pagātne”, 
“Novadnieku istaba”, “Mana 
skola Zeltiņos”.

Ziemera pagasts
18. novembrī pastaiga valsts 
svētku tematikā pa Māriņkalna 
centru. 
Māriņkalna bibliotēkā izstādes 
“Mārtiņi, Mārtiņi! Ziemai vaļā 
vārtiņi”; “Maniem romāniem 
iesākumā vajag kādu reālu 
faktu” - rakstniecei 
D. Avotiņai – 95; “Bērnu, 
jauniešu un Vecāku žūrija – 
2021” – “Nāc, lasi un kļūsti 
par ekspertu!”  (anketu aizpilde 
līdz 15. novembrim atcelta); 
“Lai mūžīgas būtu brīvības 
zvaigznes, Kas tautu un 
Latviju vieno” - 18. novembrī 
Latvijai -103.

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  
kultūrvietas (bibliotēkas, tautas, kultūras un saieta nami un muzeji) apmeklētājiem ir slēgtas 
līdz šī gada 14. novembrim. Lūdzam sekot informācijai par kultūrvietu darbību no 
15. novembra. Pasākumu plānā var notikt izmaiņas, aktuālo informāciju publicēsim 
www.aluksne.lv. Kultūras un sporta norises, ja tās būs atļautas, tiks organizētas saskaņā 
ar epidemioloģiskās drošības noteikumiem.

Foto no www.jvlma.lv




