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Alūksnes Novada Vēstis

Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-
2027. gadam grozījumu otrās redakcijas publisko apspriešanu
 Ar Alūksnes novada 
domes 23.12.2021. lēmumu 
Nr.368 “Par Alūksnes 
novada Teritorijas plānojuma 
2015.-2027. gadam 
grozījumu pilnveidotās 
(2.0) redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai 
un institūciju atzinumu 
saņemšanai” tiks uzsākta 
pilnveidotās Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumu redakcijas 
publiskā apspriešana.

 Publiskās apspriešanas 
laiks: no 2022. gada 10. janvāra 

līdz 31. janvārim. 
Publiskās apspriešanas 
sanāksme: 2022. gada 
27. janvārī plkst.17.10, 
Alūksnes novada pašvaldībā, 
Lielajā zālē (1. stāvā). 
Publiskās apspriešanas 
sanāksme norisināsies zaļajā, 
epidemioloģiski drošajā 
režīmā, veicot vakcinācijas 
vai pārslimošanas sertifikātu 
verifikāciju, lietojot sejas 
maskas. 

 Ar Alūksnes novada teritorijas 
plānojuma 2015.-2027. gadam 
grozījumu pilnveidoto (2.0) 

redakciju var iepazīties:
izdrukas formātā – Alūksnes 
novada pašvaldībā, Klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
elektroniskā formātā – Alūksnes 
novada pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.aluksne.lv, sadaļā 
“Dokumenti” – “Teritorijas 
plānojums”, un Ģeoportālā: 
https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_18861.

Rakstiski priekšlikumi un 
ieteikumi par pilnveidoto 
redakciju iesniedzami līdz 
31. janvārim (ieskaitot): 

papīra formātā – Alūksnes 
novada pašvaldībā, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, LV-4301, sūtot pa 
pastu vai ievietojot pie Klientu 
apkalpošanas centra izvietotajā 
ziņojumu kastītē, 
elektroniski – uz e-pastu: 
dome@aluksne.lv. 
 Fiziskām personām jānorāda 
vārds, uzvārds, dzīvesvietas 
adrese/e-pasta adrese, 
tālruņa numurs. Juridiskām 
personām jānorāda nosaukums, 
reģistrācijas numurs, darbības 
vietas adrese/e-pasta adrese, 
kontaktpersona un tās 

tālruņa numurs. 
 Priekšlikumu iesniegšana 
iespējama arī Ģeoportālā, 
nospiežot “Iesniegt priekšlikumu” 
un autentificējoties ar 
elektronisko identifikācijas 
pakalpojumu sniedzēju.

 Jautājumos par Alūksnes 
novada Teritorijas plānojuma 
2015.-2027.gadam grozījumiem 
vērsties pie teritorijas plānotājas 
Madaras ZIŅĢES-BUMBURES, 
tālruņa numurs: 26606818, 
e-pasts: 
madara.bumbure@aluksne.lv.

 Ar Alūksnes novada domes 
23. decembra lēmumu ir 
apstiprināta Alūksnes novada 
attīstības programmas 
2022.-2027. gadam 
2.0 redakcija.

 Ar jauno attīstības programmu 
aicinām iepazīties pašvaldības 
tīmekļvietnē www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Attīstības programma.

 Alūksnes novada pašvaldība 
pateicas visiem iedzīvotājiem, 
kuri iesaistījās attīstības 
programmas tapšanā, 
gan izsakot viedokļus un 
priekšlikumus iedzīvotāju 
aptaujā, gan piedaloties 
tematisko darba grupu darbā 
un programmas apspriešanas 
procesā.

 Attīstības programma ir vidēja 
termiņa teritorijas attīstības 
plānošanas dokuments, kas 
nosaka prioritātes un pasākumu 
kopumu, atbildīgos īstenotājus 
un finanšu resursus pašvaldības 
ilgtermiņa mērķu īstenošanai. Tā 
sastāv no Pašreizējās situācijas 
raksturojuma, Stratēģiskās 

daļas, Rīcības plāna un 
Investīciju plāna. 

 Alūksnes novada vīzija balstās 
uz četriem, savstarpēji saistītiem 
stratēģiskiem virzieniem: 

EKONOMIKA, CILVĒKS, VIDE, 
PĀRVALDĪBA.

 Stratēģiskā daļā ir definētas 
novada vidēja termiņa prioritātes 
(VTP) un izvirzīti uzdevumi 

to īstenošanai. Alūksnes 
novadam līdz 2027. gadam 
attīstības priekšplānā izvirzītas 
četras vidējā termiņa attīstības 
prioritātes, kuras noteiktas, 
ņemot vērā novada šā brīža 

attīstības virzienu, iedzīvotāju 
aptaujas rezultātus, tematisko 
darba grupu priekšlikumus. 
Tās ir:
VTP.1. Attīstīta, konkurētspējīga 
uzņēmējdarbības vide,
VTP.2. Iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošana,
VTP.3. Pieejama, labiekārtota 
un droša dzīves telpa un gudra 
dabas resursu apsaimniekošana,
VTP.4. Efektīva publiskā 
pārvaldība un kvalitatīvu 
pakalpojumu pieejamība.

 Prioritātes ir pamats 
turpmākajiem rīcības virzieniem, 
no kuriem izriet uzdevumi to 
realizēšanai. Līdz 2027. gadam 
ir noteikti 19 rīcības virzieni 
un to realizēšanai izvirzīti 
60 uzdevumi, kas parādīti 
attīstības programmas 
stratēģiskajā matricā. Šie 
uzdevumi ir pamats Rīcības 
plānam un Investīciju plānam. 
Rīcības plāns satur informāciju 
par rīcības virzieniem un 
uzdevumiem, kuri izriet no 
konkrētajām vidējā termiņa 
prioritātēm, savukārt Investīciju 
plāns satur konkrētas projektu 
idejas.

Apstiprināta Alūksnes novada 
jaunā attīstības programma

Sākusi darbu Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvalde
 No 1. janvāra saskaņā ar 
Alūksnes novada domes 
lēmumu darbu sāka 
Veclaicenes un Ziemera 
pagastu apvienības pārvalde, 
kas izveidota kā jauna 
iestāde, reorganizējot  
divas pašvaldības iestādes – 
Veclaicenes pagasta 
pārvaldi un Ziemera 
pagasta pārvaldi, un 
apvienojot tās vienā.

 Jauno iestādi vada 
veclaiceniešiem un ziemeriešiem 
jau pazīstamā Iveta 
Vārtukapteine, kura līdz šim 

vadīja Ziemera pagasta pārvaldi 
un vairākus mēnešus šī gada 
nogalē bija arī Veclaicenes 
pagasta pārvaldes vadītāja 
pienākumu izpildītāja, bet no 
2010. gada līdz 2019. gadam 
viņa vadīja arī Veclaicenes un 
Jaunlaicenes pagastu 
pārvaldes.

  - No 1. janvāra Veclaicenes 
un Ziemera pagastu apvienības 
pārvalde strādās ierastajā 
režīmā un iedzīvotājiem 
līdz šim pieejamie pakalpojumi 
abos pagastos tiks nodrošināti. 
Aicinu iedzīvotājus uz tikpat 

veiksmīgu sadarbību, kā 
tā bijusi iepriekš, - uzsver 
pagastu apvienības 
pārvaldes vadītāja 
I. Vārtukapteine.

  Pārvaldes vadītāja 
Veclaicenes pagastā strādās 
un iedzīvotājus pieņems katru 
otrdienu un trešdienu no 
plkst.8.30 līdz 16.30. Ziemera 
pagastā pārvaldes vadītāja 
strādās un iedzīvotājus pieņems 
pirmdienās, ceturtdienās un 
piektdienās no plkst. 8.30 
līdz 16.30. Nepieciešamības 
gadījumā ar pārvaldes vadītāju 

var sazināties pa tālruni 
29379590, e-pastu: iveta.
vartukapteine@aluksne.lv 
vai jauno pagastu apvienības 
pārvaldes e-pastu: 
vzpap@aluksne.lv.

  Savukārt pārvaldes vadītājas 
prombūtnes laikā Veclaicenes 
pagastā  apmeklētājus pieņems 
Veclaicenes bibliotēkas vadītāja 
Maija Bleiferte, bet  Ziemera 
pagastā - Māriņkalna bibliotēkas 
vadītāja Rudīte Jaunzema.

 Pagastu apvienības pārvaldes 
juridiskā adrese būs Ziemera 

pagastā, bet pakalpojumu 
sniegšanas vietas – abos 
pārvaldes teritorijā esošajos 
pagastos. Tāpat kā līdz šim 
Veclaicenes un Ziemera pagastos 
strādās arī šādas pārvaldes 
struktūrvienības: Māriņkalna 
bibliotēka, Veclaicenes 
bibliotēka, Veclaicenes 
tautas nams, Māriņkalna 
tautas nams.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Riharda Rožkalna 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 7540 eksemplāri.

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

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 23. decembra sēdes lēmumi
Alūksnes novada domes sēdē 
23. decembrī piedalījās 
14 deputāti un izskatīja 
37 darba kārtības jautājumus.

Dome nolēma:

 - izskatot dzīvokļa īrnieka 
ierosinājumu par dzīvokļa 
īpašuma atsavināšanu, sagatavot 
atsavināšanai Alūksnes novada 
pašvaldības nekustamo 
īpašumu – dzīvokli Raiņa bulvārī 
14-7, Alūksnē ar kopējo platību 
9,5 m² un ar to saistītām 
kopīpašuma domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu 
mājas, palīgēkas un zemes. 
Nodot atsavināšanai minēto 
 pašvaldības īpašumu, 
pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa 
īrniekam. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un dzīvokļa īpašuma 
atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - atzīt, ka pašvaldības 
dzīvoklis “Smilgas” – 14, 
Kornetos, Veclaicenes pagastā 
nav derīgs dzīvošanai. Sagatavot 
atsavināšanai minēto pašvaldības 
nekustamo īpašumu – dzīvokli 
ar kopējo platību 55,3 m² 
un ar to saistītām kopīpašuma 
domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas. Nodot 
atsavināšanai pašvaldības 
īpašumu “Smilgas” – 14, 
Kornetos, Veclaicenes pagastā, 
noteikt atsavināšanas veidu – 
pārdošana izsolē. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un dzīvokļa īpa-
šuma atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - sagatavot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
– dzīvokli “Pīlādži” - 11, Mālu-
pē, Mālupes pagastā ar kopējo 
platību 86,9 m² un ar to saistītām 
kopīpašuma domājamām daļām 
no daudzdzīvokļu mājas un ze-
mes. Nodot atsavināšanai minēto 
pašvaldības īpašumu, noteikt 
atsavināšanas veidu – pārdoša-
na izsolē. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un dzīvokļa īpašuma 
atsavināšanu veikt Īpašumu atsa-
vināšanas komisijai;

 - nodot nomā pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Mežinieki 
1”, Jaunalūksnes pagastā sastāvā 
esošās zemes vienības daļu 
25 m² platībā ar iznomāšanas 
mērķi – ziemas sporta inventāra 
nomas pakalpojumu sniegšana. 
Noteikt zemes vienības daļas no-
mas termiņu ziemas sezonā – no 
1. novembra līdz 31. martam, un 
kopējo nomas termiņu līdz 
2029. gada 31. martam. Nom-
nieka noteikšanai rīkot izsoli ar 
neatkarīga vērtētāja noteiktu tir-
gus cenu. Uzdot nomas tiesību iz-
soles organizēšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. Izsoles 
noteikumus un rezultātus publicēt 
pašvaldības interneta vietnē 
www.aluksne.lv;

 - izskatot daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas Valkas ielā 19, 
Alūksnē, dzīvokļu īpašnieku 
pilnvarotās personas iesniegumu 
par dzīvojamās mājas pārvaldī-
šanas tiesību nodošanu dzīvokļu 
īpašumu īpašniekiem, nodot 
divstāvu dzīvojamās ēkas ar trīs 
dzīvokļu īpašumiem, palīgceltnes 

un zemes gabala 615 m² platībā 
pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu 
īpašumu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai;

 - aktualizēt Alūksnes novada at-
tīstības programmas 2011.-2017. 
Investīciju plānu 2015.-2021. 
gadam, papildinot ar vienu jaunu 
ierakstu Nr. 75.3. “Epidemio-
loģiski droša tūrisma un dabas 
izziņas infrastruktūras tīkla izveide 
aizsargājamo ainavu apvidū “Vec-
laicene” biotopu un sugu dzīvotņu 
labvēlīga aizsardzības stāvokļa 
sasniegšanai”;

 - atbalstīt projekta “Epidemio-
loģiski droša tūrisma un dabas 
izziņas infrastruktūras tīkla izveide 
aizsargājamo ainavu apvidū “Vec-
laicene” biotopu un sugu dzīvotņu 
labvēlīga aizsardzības stāvokļa 
sasniegšanai” pieteikuma iesnieg-
šanu Eiropas Savienības fondu 
Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 5.4.1. speci-
fiskā atbalsta mērķa “Saglabāt 
un atjaunot bioloģisko daudzvei-
dību un aizsargāt ekosistēmas” 
5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno 
slodzi mazinošas infrastruktūras 
izbūve un rekonstrukcija Natura 
2000 teritorijās” un 5.4.3. speci-
fiskā atbalsta mērķa “Pasākumi 
biotopu un sugu aizsardzības 
labvēlīga statusa atjaunošanai” 
5.4.3.2. pasākuma “Kompleksu 
apsaimniekošanas pasākumu 
īstenošana Natura 2000 teritori-
jās” atklātās projektu iesniegumu 
atlases kārtai. Apstiprināt projekta 
kopējās indikatīvās izmaksas 
938 235,30 EUR, ko sastāda: 
ERAF finansējums 797 500 EUR, 
valsts budžeta dotācija pašvaldī-
bām 42 220,59 EUR un pašvaldī-
bas līdzfinansējums indikatīvi 
98 514,71 EUR;

 - izdarīt grozījumus domes 
2015. gada 29. janvāra noteiku-
mos Nr. 1/2015 “Alūksnes novada 
pašvaldības Ceļu un ielu fonda 
pārvaldīšanas kārtība”. Grozīju-
mi ir redakcionāli un saistīti ar 
to, ka no 1. janvāra Veclaicenes 
un Ziemera pagastu pārvaldes 
ir reorganizētas un darbu sākusi 
Veclaicenes un Ziemera pagastu 
apvienības pārvalde – noteikumos 
līdztekus pagastu pārvaldēm ie-
kļauts termins “pagastu apvienī-
bas pārvalde”;

 - izdarīt grozījumus pašvaldības 
domes 28.01.2020. noteikumos 
Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada 
pašvaldības kapitāla daļu pārval-
dību”. Grozījumi ir redakcionāli 
un saistīti ar terminu precizēšanu 
atbilstoši tam, ka no 1. janvāra 
pašvaldības administrācija sākusi 
darbu kā pašvaldības iestāde 
“Centrālā administrācija”;

 - izdot noteikumus Nr.3/2021 
“Iekšējās kontroles sistēmas or-
ganizācija un uzraudzības kārtība 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legali-
zācijas un terorisma un proliferā-
cijas finansēšanas  novēršanai”;

 - apstiprināt saistošos notei-
kumus Nr.31/2021 “Grozījumi 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes 2013. gada 25. jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr. 18/2013 
“Alūksnes novada pašvaldības 
nolikums””;

 - apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr. 32/2021 “Grozījums 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes 2016.gada 28.janvāra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 4/2016 “Par pašvaldības 
stipendiju piešķiršanu speciālistu 
piesaistei Alūksnes novadā”;

- noteikt domes 28.11.2013. no-
teikumu Nr. 3/2013 “Par atlīdzību 
Alūksnes novada pašvaldībā” 
9.4. punktā paredzēto sociālo 
garantiju ierobežojumu 2022. 
budžeta gadā šādā apmērā: 
2022. gadā izmaksāt pabalstu 
reizi kalendāra gadā, aizejot  
ikgadējā apmaksātajā atvaļinā-
jumā, ņemot vērā darba iegul-
dījuma un tā rezultātu novērtē-
jumu 2021. gadā, ja vērtēšanā 
iegūts A līmenis – 20% apmērā 
no mēnešalgas, ja vērtēšanā 
iegūts B līmenis – 16% apmērā 
no mēnešalgas, ja vērtēšanā 
iegūts C līmenis – 12% apmērā 
no mēnešalgas. Jāuzsver, ka, lai 
gan likums pieļauj šo pabalstu 
izmaksāt līdz 50% apmērā no 
darbinieka mēnešalgas, Alūksnes 
novada pašvaldība jau vairākus 
gadus ar domes lēmumu nosaka 
zemāku pabalsta līmeni. Lēmumu 
par sociālo garantiju ierobežo-
jumu dome pieņem katru gadu 
un tas attiecas uz nākamā gada 
pašvaldības budžetu;

- izdarīt Alūksnes novada domes 
28.11.2013. noteikumos Nr. 
3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes 
novada pašvaldībā” grozījumus, 
ar kuriem tiek samazināti noteik-
tie koeficienti, ko pielieto atlīdzī-
bas aprēķinā. Līdz ar šo lēmumu 
šogad Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājam, vietniekam, 
pašvaldības izpilddirektoram, 
domes deputātiem, kā arī domes 
komisijām atlīdzība saglabāsies 
iepriekšējā gada līmenī. Alūksnes 
novada pašvaldības vadības, de-
putātu un komisiju atlīdzību ap-
rēķina saskaņā ar Valsts un paš-
valdības institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likumu, 
bāzes mēnešalgas apmēru rei-
zinot ar pašvaldības noteikumos 
“Par atlīdzību Alūksnes novada 
pašvaldībā” noteiktu koeficientu;

 - pilnvarot domes priekšsēdētāja 
vietnieku tautsaimniecības jautā-
jumos Druvi Tomsonu pārstāvēt 
Alūksnes novada pašvaldības 
intereses biedrībā “Alūksnes lauku 
partnerība”;

 - iecelt Inesi Randu pašvaldības 
Apstādījumu aizsardzības komisi-
jas locekles amatā ar 2022. gada 
3. janvāri. Atļaut I. Randai savie-
not pašvaldības zemes ierīkotājas, 
pašvaldības Zemes lietu komisijas 
priekšsēdētāja vietnieces un Ap-
stādījumu aizsardzības komisijas 
locekles amatus;

- atbrīvot Māru Kauliņu no 
pašvaldības Dzīvokļu komisijas 
priekšsēdētājas amata, nosakot 
pēdējo amata pildīšanas dienu 
2021. gada 30. decembri. Iecelt 
Annu Gailišu Dzīvokļu komisijas 
locekles amatā ar 2022. gada 
3. janvāri. Atļaut A. Gailišai savie-
not SIA “ALŪKSNES NAMI” biroja 
administratores un Dzīvokļu 
komisijas locekles amatus;

 - apstiprināt Strautiņu pamatsko-
las nolikumu;

 - apstiprināt maksu par Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldes 
sniegto sociālo pakalpojumu – 
Specializētā autotransporta pa-
kalpojums – 1,57 EUR par katru 
pārvadājamo kilometru (maksa 
netiek aplikta ar PVN);

 - noteikt izsoles dalībnieka reģis-
trācijas maksu 30 EUR apmērā. 
Izsoles dalībnieka reģistrācijas 
maksa ieskaitāma pašvaldības 
budžetā;

 - atcelt Alūksnes novada domes 
26.08.2021. lēmumu Nr. 253 
“Par autobusa iegādi Zeltiņu 
pagasta skolēnu pārvadājumiem”;

 - nodrošināt Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējumu 
Siguldas un Pumpura ielas, 
Alūksnē, pārbūves īstenošanai 
117 465 EUR apmērā. Izdalīt no 
atsavināšanas procesā iegūtajiem 
līdzekļiem finansējumu 
117 465 EUR. Lēmums saistīts ar 
Ministru kabineta 2021. gada 
7. decembra rīkojumu Nr. 922 
“Par finansējuma piešķiršanu 
Alūksnes novada domei” minēto 
ielu pārbūvei; 

 - ņemot vērā pašvaldības iestāžu 
iesniegumus par amata vietu sa-
rakstu sakārtošanu, kā arī ņemot 
vērā 2021. gada 4. decembra 
grozījumu Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumā, kas 
stājās spēkā 2022. gada 1. jan-
vārī, izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 28.12.2020. lē-
mumā Nr.342 “Par amata vietām 
un atlīdzību Alūksnes novada 
pašvaldībā”;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.33/2021 “Par 
grozījumiem domes 2021. gada 
4. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 3/2021 “Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžetu 2021.gadam””; 

 - izskatot Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja 
Artura Upīša iesniegumu par 
atbrīvošanu no pārvaldes vadītāja 
amata, 2022. gada 14. janvārī 
atbrīvot viņu no minētā amata;

 - atbrīvot Arturu Upīti no amata 
pašvaldības Medību koordinācijas 
komisijā, nosakot pēdējo 
amata pienākumu pildīšanas 
dienu 2022. gada 14. janvāri;

 - izdarīt grozījumu 2021. gada 
23. septembra domes lēmumā 
Nr. 298 “Par apbūves tiesības 
pieņemšanu”, aizstājot vārdus 
“pieņemt par atlīdzību 2% no ka-
dastrālās zemes vērtības apbūves 
tiesības” ar vārdiem “pieņemt 
šādu nekustamo īpašumu 
bezatlīdzības apbūves tiesības”.

 Ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem pilnībā var iepazīties 

www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes novada 

domes darbu/Domes lēmumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sēdes 

Sociālā, izglītības un 
kultūras komiteja

14. janvārī 10.00

Tautsaimniecības 
komiteja   

17. janvārī 10.00

Finanšu komiteja  
20. janvārī 10.00

Domes sēde   
27. janvārī 10.00

Sēdes notiek 
1. stāva zālē 

Dārza ielā 11, Alūksnē.

Alūksnes 
novada 
pašvaldības 
izpilddirektora 
amatā stājies 
Ingus Berkulis

No 29. decembra 
Alūksnes novada 
pašvaldības 
izpilddirektora 
amatā stājies Ingus 
Berkulis. Līdz šim 
I. Berkulis bija Alūksnes 
novada pašvaldības 
Īpašumu nodaļas 
vadītājs un aizvietoja 
pašvaldības izpilddirektoru 
tā prombūtnes laikā. Kopš 
24. augusta I. Berkulis bija 
pašvaldības izpilddirektora 
pienākumu izpildītājs.

 Lēmumu par I. Berkuļa 
iecelšanu pašvaldības 
izpilddirektora amatā Alūksnes 
novada dome pieņēma 
2021. gada 28. oktobrī. 
Saskaņā ar šo lēmumu 
Ingus Berkulis darba tiesiskās 
attiecības izpilddirektora 
amatā var uzsākt nākamajā 
darba dienā, kad izbeigtas 
darba tiesiskās attiecības ar 
līdzšinējo izpilddirektori 
Janīnu Čugunovu.

Ieceļ Dzīvokļu 
komisijā
 Alūksnes novada domes 
ārkārtas sēdē 4. janvārī dome 
nolēma Alūksnes novada 
pašvaldības Dzīvokļu 
komisijas locekles amatā 
ar 2022. gada 5. janvāri 
iecelt Ievu Pārupi un atļāva 
viņai savienot pašvaldības 
Īpašumu nodaļas vadītājas 
un Alūksnes novada 
pašvaldības Dzīvokļu 
komisijas locekles amatus.



Apmeklētāju pieņemšana janvārī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki janvārī

 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
3. un 17. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga LANGRATE 
3. un 17. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
3. un 17. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

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

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS
3. un 17. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 14. un 28. janvārī 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 12.01.2022. 12.00-13.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Verners KALĒJS 21.01.2022. 14.00-16.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Maruta KAULIŅA 21.01.2022. 11.00-12.00 Tālrunis 29710918

Modris LAZDEKALNS 17.01.2022. 9.00-10.00 Tālrunis 29285514 vai 
e-pasts: modris@almohardwood.com

Ilze LĪVIŅA 10.01.2022. 8.00-10.00 Tālrunis 29275267 vai e-pasts ilivinja@inbox.lv 

Druvis MUCENIEKS 10.01.2022. 12.00-13.00 Tālrunis 25416176

Modris RAČIKS 17.01.2022. 13.00-16.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Laimonis SĪPOLS Darbdienās Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Jānis SKULTE 06.01.2022. Visu dienu Tālrunis 29276883
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Paziņojums par lokālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu
 Ar Alūksnes novada domes 
23.12.2021. lēmumu 
Nr.392 “Par lokālplānojuma, 
kas groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 2015.-
2027. gadam, izstrādes 
uzsākšanu nekustamajā 
īpašumā “Putni” (kadastra 
numurs 3696 008 0051), 
Ziemera pagastā, Alūksnes 
novadā, un darba uzdevuma 
un lokālplānojuma teritorijas 
uzsākšanu” tiek uzsākta 
lokālplānojuma izstrāde.

Rakstiski priekšlikumi un 
ieteikumi lokālplānojuma 
izstrādei iesniedzami – papīra 
formātā – Alūksnes novada 
pašvaldībā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-
4301, sūtot pa pastu vai ievietojot 
pie Klientu apkalpošanas centra 
izvietotajā ziņojumu kastītē, 
elektroniski – uz e-pastu: 
dome@aluksne.lv. 

 Fiziskām personām jānorāda 
vārds, uzvārds, dzīvesvietas 
adrese/e-pasta adrese, tālruņa 
numurs. Juridiskām personām 
jānorāda nosaukums, reģistrācijas 
numurs, darbības vietas adrese/
e-pasta adrese, kontaktpersona 
un tās tālruņa numurs. 
 Ar lokālplānojuma darba 
uzdevumu var iepazīties Alūksnes 
novada pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.aluksne.lv, sadaļā 
Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība, 
Ģeoportālā www.geolatvija.lv 
sadaļā Teritorijas attīstības 
plānošana, kā arī Alūksnes 
novada pašvaldībā, Klientu 
apkalpošanas centrā, tās darba 
laikā.
 Lokālplānojuma izstrādi vadīs 
Alūksnes novada pašvaldības 
teritorijas plānotāja Madara 
ZIŅĢE-BUMBURE, tālruņa 
numurs: 26606818, 
e-pasts: 
madara.bumbure@aluksne.lv.

Nosaka iedzīvotāju 
iesaistes kārtību
 Alūksnes novada domes 
23. decembra sēdē deputāti 
izdarīja grozījumu domes 
25.01.2018. noteikumos 
Nr. 1/2018 “Par Alūksnes 
novada pagastu teritoriālo 
vienību infrastruktūras un 
vides kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammu 2018.-
2022.gadam”, papildinot 
tos ar diviem jauniem 
apakšpunktiem.

 Abi noteikumu jaunie 
apakšpunkti saistīti ar 
nosacījumiem, kā pagasta 
pārvaldei vai pagastu apvienības 
pārvaldei jāiesaista iedzīvotāji 
lēmuma pieņemšanā par pagastu 
teritoriālo vienību infrastruktūras 
un vides kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammas finansējuma 
izlietošanu.
 Noteikumos turpmāk noteikts, 
ka pagasta pārvalde vai 
pagastu apvienības pārvalde 
organizē klātienes tikšanos 
ar iedzīvotājiem, kurā tiek 
prezentētas katra pagasta 

prioritārās projektu idejas. 
Tikšanās laikā iedzīvotāji balso 
par prioritārajiem projektiem. 
Informācija par tikšanos tiek 
ievietota pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.aluksne.lv, 
pašvaldības sociālajos tīklos, 
kā arī drukātā veidā izvietota 
pagasta pārvaldes vai pagastu 
apvienības pārvaldes telpās.
 Pēc balsošanas beigām pagasta 
pārvalde vai pagastu apvienības 
pārvalde apkopos rezultātus 
un iesniegs pašvaldības domes 
priekšsēdētāja izveidotai komisijai 
projekta pieteikumus, kuri 
saņēmuši vislielāko iedzīvotāju 
balsu skaitu.
 Arī iepriekš pagastu pārvaldes 
rīkoja iedzīvotāju sanāksmes, 
kurās ar iedzīvotājiem apsprieda 
darbus, kas būtu veicami par 
pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanas mērķprogrammā 
piešķirtajiem līdzekļiem, tomēr 
iedzīvotāju iesaistes pienākums 
dokumentā noteikts nebija.

 4. janvārī Alūksnes novada 
dome ārkārtas sēdē pieņēma 
lēmumu nodot bezatlīdzības 
lietošanā uz četriem gadiem 
Nodrošinājuma valsts 
aģentūrai daļu no pašvaldības 
īpašuma “Cielaviņas” 
Liepnas pagastā – bijušās 
internātskolas internāta 
ēku, palīgēku un daļu 
zemesgabala 0,66 ha platībā.

 Nodrošinājuma valsts aģentūra 
tai lietošanā nodotajā īpašumā 
plāno īstenot Patvēruma, 
migrācijas un integrācijas fonda 
ārkārtas finanšu instrumenta 
projektu “Steidzamu izmitināšanas 
un humānās palīdzības vajadzību 
risināšana, ko rada palielināts 
patvēruma meklētāju skaits 
Latvijā”. Respektīvi, šajā īpašumā 
plānots veidot centru patvēruma 
meklētāju izmitināšanai.
  Aizvadītajā gadā pašvaldības 
tika aicinātas sniegt informāciju 
par to teritorijā esošiem 
īpašumiem, kurus varētu 
sagatavot patvēruma meklētāju 
izmitināšanai, ja papildus jau 
esošajam centram “Mucenieki” 
būtu nepieciešami vēl citi 
šādi centri. Alūksnes novada 
pašvaldība informēja par bijušās 
Liepnas internātpamatskolas 
kompleksa ēkām, kas pēc skolas 
slēgšanas ir neizmantotas. 

 Domes sēdē piedalījās Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes 
priekšniece Maira Roze un 
priekšnieka vietnieks Vilmārs 
Mangalis, skaidrojot iespējamā 
patvēruma meklētāju centra 
darbību.

Ēkā investēs Eiropas 
finansējumu
  Vilmārs Mangalis skaidroja, ka 
visā Latvijā tika izvērtēti dažādi 
pašvaldību piedāvātie objekti un 
Liepnas ēka atzīta par piemērotu.
 - Ar Nodrošinājuma valsts 
aģentūras atbalstu esam 
novērtējuši tās stāvokli un 
secinājuši, ka ēka atbilst 
nepieciešamajam mērķim – 
patvēruma meklētāju īslaicīgai 
izmitināšanai. Lai ēku savestu 
izmantošanas kārtībā un 
piemērotu to konkrētajam 
mērķim, būs nepieciešamas 
investīcijas apmēram 600-700 
tūkstošu eiro apmērā. Ēkas 
sakārtošanai Nodrošinājuma 
valsts aģentūra plānojusi piesaistīt 
Eiropas Savienības finansējumu. 
Pēc nomas termiņa beigām 
lielākā daļa no veiktajiem 
infrastruktūras ieguldījumiem 
ēkā paliks. Tā kā moduļu katlu 
māju īrēsim, tad tā pēc nomas 
termiņa beigām tiks vesta projām, 
kā to nosaka ES finansējuma 
saņemšanas nosacījumi. Ēkā 

paredzēti plaši remontdarbi - 
elektroapgādes atjaunošana un 
remonts, pieslēgumu maiņa, 
siltumapgādes, ūdensvada, 
kanalizācijas sistēmu 
atjaunošana, vājstrāvas darbi, 
remontdarbi jumtam, grīdu, 
tualetes un mazgāšanas telpu 
atjaunošana, logu, kāpņu, durvju, 
ieejas mezglu u.c. remontdarbi, - 
skaidroja V. Mangalis.
 Viņš uzsvēra, ka, ja sadarbība 
veiksmīgi attīstīsies, tad 8-9 
mēnešus varētu notikt ēkas 
remontdarbi, sagatavošana 
patvēruma meklētāju 
uzņemšanai, telpu aprīkošana, 
un tad atlikušos gada mēnešus 
tajā jau varētu sākt izmitināt 
patvēruma meklētājus, ja būs 
šāda nepieciešamība. Plānots, ka 
šajā centrā varētu izmitināt līdz 
250 patvēruma meklētājiem.

Liepnā – tad, ja trūks vietas 
“Muceniekos”
  PMLP priekšniece Maira Roze 
uzsvēra, ka šobrīd nav iespējams 
pateikt, kādi būs patvēruma 
meklētāji un no kādām valstīm 
pēc apmēram gada, kad tos 
Liepnas teritorijā varētu sākt 
izvietot. Viņa norādīja, ka tie 
nebūs aizturētie ārzemnieki.
 - Pārsvarā šobrīd pie mums 
nonāk cilvēki, piemēram, no 
Baltkrievijas, kas ieceļo ar 

humānām vīzām un pieprasa 
patvērumu, bet saprotam, ka var 
būt arī tādi gadījumi, kā rudenī uz 
robežas.
Patvēruma meklētāju centrā 
nonāk tikai tādas personas, 
kuras nevajag aizturēt, kuras jau 
ir pārbaudījusi Robežsardze un 
drošības dienesti. Šī persona iziet 
medicīnisko pārbaudi, kādu laiku 
uzturas karantīnā. Situācijā, ja 
“Muceniekos” vairs nebūs brīvu 
vietu un tur nevarēs uzņemt 
patvēruma meklētājus, tad šīs 
personas pēc pārbaudēm tiks 
nogādātas uz Liepnu. Tātad, ja ir 
patvēruma meklētāju krīze, mums 
ir jābūt rezerves telpām, kur vēl 
var izmitināt šos cilvēkus, - sacīja 
M. Roze.
 V. Mangalis norādīja, ka 
patvēruma meklētāji netiek 
ievietoti slēgta tipa iestādē, 
jo pēc sava statusa tiem nav 
ierobežojumu brīvi pārvietoties 
Latvijas teritorijā, apkārt ēkai būs 
žogs plūsmas kontrolei.
 - Aptuveni 6 mēneši ir termiņš, 
ko patvēruma meklētājs uzturas 
patvēruma meklētāju centrā, 
kamēr notiek process par 
bēgļa vai alternatīvā statusa 
piešķiršanu. Kamēr patvēruma 
meklētājam nav piešķirts bēgļa 
vai alternatīvais statuss, viņam 
nav deklarētās dzīvesvietas. Tikai 
tad, kad personai piešķir statusu, 

tā var deklarēt dzīvesvietu, bet 
tai ir jāmeklē cita dzīvesvieta, lai 
integrētos sabiedrībā. Patvēruma 
meklētāju centrā izmitina tikai 
tos, kuriem nav, kur patverties – 
ja cilvēks ir pieprasījis patvērumu, 
viņam nav finanšu līdzekļu un 
citas iespējas atrast dzīvesvietu 
(viesnīcā, pie radiem utt.) Latvijā 
pašam. Kamēr viņi ir pārvaldes 
pārraudzībā, ar viņiem strādā 
sociālie darbinieki, meklējot 
tālākās iespējas darba un 
dzīvesvietai personai pēc statusa 
saņemšanas, - skaidroja M. Roze.

Vēlas dot pienesumu vietējai 
ekonomikai
  M. Roze uzsvēra, ka PMLP 
orientējas uz to, lai centra 
darbība dotu pienesumu vietējai 
ekonomikai. Lai nodrošinātu 
centra darbību, būs nepieciešami 
darbinieki, kas tiks meklēti arī 
vietējo pagasta iedzīvotāju vidū 
– diennakts dežuranti, šoferi, 
papildu atbalsta personāls. 
Būs nepieciešama ēdināšanas 
nodrošināšana uz vietas. 
Patvēruma meklētājiem tiek 
izmaksāta dienas nauda, tātad 
personas to varēs iztērēt vietējos 
veikalos, tāpat vajadzēs saņemt 
medicīnas, bērniem - izglītības 
pakalpojumus.

Turpinājums 6. lappusē

Liepnas internātskolas internāta ēku nodod bezatlīdzības lietošanā
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Izmaiņas saistošo 
noteikumu publicēšanā
 No šī gada 1. janvāra 
visas pašvaldības 
saistošos noteikumus un 
to paskaidrojuma rakstus 
publicē oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis” (vietnē 
www.vestnesis.lv), to paredz 
grozījumi likuma “Par 
pašvaldībām” 45. panta 
5. daļā.

 Sistematizētā un konsolidētā 
veidā pašvaldību saistošie 
noteikumi būs ērti lietojami 
oficiālā izdevēja tiesību aktu 
vietnē www.likumi.lv.
 Līdz ar grozījumiem likumā 
“Par pašvaldībām” vairs netiek 
piemēroti Alūksnes novada 
pašvaldības saistošie noteikumi, 
kas par saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu noteica 
pašvaldības informatīvo izdevumu 
“Alūksnes Novada Vēstis”. 
Tajā turpmāk tiks publicēta īsa 
skaidrojoša informācija par 
saistošajiem noteikumiem, 
kas stājās spēkā. Saistošie 
noteikumi pilnā tekstā arī 
turpmāk būs pieejami pašvaldības 
tīmekļvietnē www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Saistošie noteikumi. Ja mājās 
nav pieejams dators un internets, 
ar saistošajiem noteikumiem 
iepazīties var novada bibliotēkās 
to darba laikā. Drukātā versijā 
tie ir pieejami Alūksnes novada 
Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē.

• Alūksnes novada domes 
sēdē 23. decembrī apstiprināti 
saistošie noteikumi Nr.31/2021 
“Grozījumi Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2013. 
gada 25. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 18/2013 
“Alūksnes novada pašvaldības 
nolikums”.
  Ar grozījumiem precizēts 
noteikumu 22. punkts attiecībā 
uz pašvaldības iestādēm, kurām 
ir norādītas struktūrvienības, šīs 
struktūrvienības svītrojot, ar mērķi 
tās norādīt attiecīgās iestādes 
nolikumā. 
 Ar grozījumiem precizēts 
pašvaldības iestāžu saraksts pēc 

pagasta pārvalžu un novada 
kultūras iestāžu plānotās 
institucionālās sistēmas 
pilnveidošanas, kas stāsies spēkā 
2022. gada 1. jūlijā. 
 Grozījumi paredzēti kā 
sākotnējais dokuments, lai 
reorganizētu pagastu pārvalžu, 
pagasta pārvalžu apvienības 
struktūrvienības – kultūras 
iestādes (bibliotēkas, kultūras/
tautas/saieta namus, Jaunlaicenes 
muižas muzeju, Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzeju), pievienojot attiecīgi 
Alūksnes Kultūras centram (no 
2022. gada 1. jūlija to plānots 
nosaukt par Alūksnes novada 
Kultūras centru), Alūksnes pilsētas 
bibliotēkai (no 2022. gada 1. 
jūlija to plānots nosaukt par 
Alūksnes novada bibliotēku), 
Alūksnes muzejam (no 2022. 
gada 1. jūlija to plānots nosaukt 
par Alūksnes novada muzeju).
 Ar grozījumiem nolikumā mainīts 
Arhīva ekspertu komisijas, 
Pedagoģiski medicīniskās 
komisijas, stipendiju piešķiršanas 
komisijas un Alūksnes novada 
interešu izglītības programmu 
izvērtēšanas un mērķdotāciju no 
valsts budžeta līdzekļiem sadales 
komisijas apstiprinātājs.

• Alūksnes novada 
pašvaldības domes 
2021. gada 25. novembra 
saistošie noteikumi Nr. 
29/2021 “Grozījumi Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2020. gada 27. februāra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 5/2020 “Par licencēto 
makšķerēšanu Alūksnes 
ezerā””
 Saistošo noteikumu grozījumi 
veikti, lai, atbilstoši aktuālajam 
normatīvajam regulējumam, 
precizētu kārtību, kādā 
tiek organizēta licencētā 
makšķerēšana Alūksnes ezerā. 
Veikti grozījumi, kuri saistīti 
ar licenču rekvizītiem, licenču 
saņemšanas kārtību, kā arī 
par lomu uzskaites pārskata 
iesniegšanas termiņu un kārtību. 
Saistošie noteikumi stāsies spēkā 
šī gada 6. janvārī.

 Alūksnes novada domes 
23. decembra sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu par 
pašvaldības kultūras iestāžu 
institucionālās sistēmas 
pilnveidošanu.

 Līdz šim kultūras nozares 
struktūrvienības pagastos 
(bibliotēkas, tautas nami) ir 
pagastu pārvalžu pakļautībā. 
Tomēr Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
skaidrojumā pašvaldībām 
norādījusi, ka pagasta pārvaldes 
padotībā nevar atrasties tādas 
pašvaldības institūcijas, kuru 
kompetence neskar vai pārsniedz 
likumā noteikto pārvaldes 
kompetenci (piemēram, 
institūcijas, kas nodrošina kultūras 
un sporta veicināšanas, veselības 
un sociālās aprūpes, izglītības 
nodrošināšanas, teritorijas 
labiekārtošanas, sabiedriskās 
kārtības vai būvniecības procesa 
tiesiskuma nodrošināšanas 
funkciju izpildi).
  Tādēļ no 1. jūlija pagastu tautas 
nami atradīsies galvenās iestādes 
– Alūksnes novada Kultūras 
centra, pagastu bibliotēkas – 
Alūksnes novada bibliotēkas, un 
divi novada akreditētie muzeji 
– Alūksnes novada muzeja 
pakļautībā. Jāuzsver, ka pēc 
līdzīga principa bibliotēku un 
tautas namu darbība ir strukturēta 
arī citviet pašvaldībās, piemēram, 
kaimiņos, Gulbenes novadā.
 - Veicot un plānojot šīs 
reorganizācijas, pakalpojumi 
pagastos saglabāsies, tie 
turpinās darboties esošās telpās, 
nodrošinot apmeklētājiem 
piemērotāko pieņemšanas 
laiku. Iestādēm mainīsies 
pārvaldības veids, kas nekādā 
veidā neietekmēs pakalpojumu 
saņemšanu iedzīvotājiem, - 
domes sēdē uzsvēra Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja 
vietniece, Sociālās, izglītības un 

kultūras komitejas priekšsēdētāja 
Līga Langrate.
  Kultūras iestāžu institucionālās 
sistēmas sakārtošana paredz, ka 
tiks izveidota nozares speciālistu 
komanda ar savstarpēji 
koordinētu darbību visā 
novada teritorijā un pārskatīta 
pašvaldības administratīvo resursu 
izmantošana. Reorganizācijas 
rezultātā jaunizveidotās iestādes 
ir iestāžu un struktūrvienību 
tiesību un saistību, uzdoto 
uzdevumu, materiālo un 
nemateriālo vērtību, lietvedībā 
esošo dokumentu, tiesību un 
saistību, pārņēmējas, tajā 
skaitā, darba tiesisko attiecību 
pārņēmēja darbiniekiem, kas 
pāriet uz iestādi.

Tautas nami – pie Alūksnes 
novada Kultūras centra
  23. decembrī pieņemtais 
domes lēmums paredz ar 1. 
jūliju mainīt Alūksnes novada 
pašvaldības iestādes “Alūksnes 
Kultūras centrs” nosaukumu 
uz “Alūksnes novada Kultūras 
centrs” un reorganizēt to, 
pievienojot tai pagastu pārvalžu 
un pagastu apvienības pārvaldes 
struktūrvienības: Alsviķu pagasta 
kultūras namu, Annas kultūras 
namu, Ilzenes Sporta, kultūras, 
interešu izglītības un mūžizglītības 
centru “Dailes”, Kolberģa tautas 
namu, Jaunannas tautas namu, 
Jaunlaicenes tautas namu, 
Liepnas tautas namu, Malienas 
tautas namu, Mālupes saieta 
namu, Mārkalnes pagasta 
tautas namu, Pededzes tautas 
namu, Veclaicenes tautas namu, 
Māriņkalna tautas namu un 
Zeltiņu tautas namu.

Bibliotēkas – pie Alūksnes 
novada bibliotēkas
 Saskaņā ar minēto lēmumu 
ar šī gada 1. jūliju tiks mainīts 
Alūksnes novada pašvaldības 
iestādes “Alūksnes pilsētas 

bibliotēka” nosaukums uz 
“Alūksnes novada bibliotēka” 
un, to reorganizējot, tai 
pievienos šādas pagastu 
pārvalžu un pagastu apvienības 
pārvaldes struktūrvienības: 
Alsviķu bibliotēku, Annas 
bibliotēku, Ilzenes bibliotēku, 
Bejas bibliotēku, Jaunalūksnes 
bibliotēku, Jaunannas bibliotēku, 
Kalncempju bibliotēku, 
Jaunlaicenes pagasta bibliotēku, 
Liepnas pagasta bibliotēku, 
Malienas bibliotēku, Mālupes 
pagasta bibliotēku, Mārkalnes 
pagasta bibliotēku, Pededzes 
bibliotēku, Veclaicenes bibliotēku, 
Māriņkalna bibliotēku un Zeltiņu 
bibliotēku.

Muzeji – pie 
Alūksnes novada muzeja

 Un līdzīgi reorganizācija, 
veidojot vertikālu pakļautības 
struktūru, notiks arī muzeju 
nozarē. Ar 1. jūliju Alūksnes 
novada pašvaldības iestādei 
“Alūksnes muzejs” mainīs 
nosaukumu uz “Alūksnes novada 
muzejs” un tai tiks pievienoti 
divas pašvaldības iestādes - 
“Jaunlaicenes muižas muzejs” 
un “Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejs”.

 Turpmākā pusgada laikā kultūras 
nozare strādās darba grupās, lai 
veidotu to nozares modeli, kāda 
sāks darbu no 1. jūlija. 
 - Šo pusgadu strādāsim, 
izvērtējot un izstrādājot labāko 
variantu, lai kultūras pakalpojums 
arī turpmāk būtu kvalitatīvi 
pieejams gan pagastos, gan 
pilsētā, - sēdē uzsvēra Kultūras 
un sporta nodaļas vadītāja 
Sanita Eglīte.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

No 1. jūlija reorganizēs 
kultūras iestāžu sistēmu 
novadā

 Alūksnes novada domes 
23. decembra sēdē lēma 
par projekta 
“Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” 
finansēšanu. Dome 
apstiprināja projekta 
indikatīvās izmaksas 6 850 
000 EUR, no kurām Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
finansējums 5 000 000 EUR un 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējums 
1 850 000 EUR.

 Pašvaldība jau decembrī 
informēja, ka Alūksnes novadam 
ir atbalstīts apjomīgs projekts, 
kura mērķis ir palīdzēt attīstīt 
uzņēmējdarbībai nozīmīgu 
infrastruktūru novadā ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
finansējumu. Alūksnes novada 
projektam piešķirts valstī lielākais 
ERAF finansējuma apjoms – 
5 miljoni eiro.
 Projektā plānotās darbības: 
ražošanas ēkas "Biznesa 
stacija" izbūve, Tālavas 

un Gulbenes ielu posmu 
pārbūve, ūdenssaimniecības 
infrastruktūras uzlabošana 
Pilssalas ielā 4, Alūksnē, 
ražošanas ēku izbūve 
komersantiem novada teritorijā, 
uzņēmējdarbības attīstībai 
nozīmīgas ceļu infrastruktūras 
pārbūve novada teritorijā.

 Pašvaldība decembrī 
ir saņēmusi uzaicinājumu 
iesniegt ceturtās atlases 
kārtas projekta iesniegumu 
Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūrā, tādēļ pieņemts 
domes lēmums par tā 
finansēšanu.

 Salīdzinot ar sākotnēji 
paredzēto projekta idejas 
konceptā, pašvaldība ir 
spiesta veikt izmaiņas, 
iesniedzot projekta pieteikumu. 
Noslēdzoties projekta 
ietvaros izsludinātajām iepirkuma 
procedūrām, noskaidrojies, 
ka ceļu būvniecības izmaksas ir 
par apmēram 200 tūkstošiem 
eiro mazākas kā prognozēts 

kontroltāmēs. Taču iepirkumu 
par projektā paredzēto angāru 
būvniecību pašvaldībai nācās 
pārtraukt, jo būvniecības 
izmaksās konstatēts liels 
sadārdzinājums, kas būtu jāsedz 
no pašvaldības līdzfinansējuma. 
Līdz ar to pašvaldība ir spiesta 
samazināt projekta kopējās 
izmaksas un no projekta izslēgt 
trīs angāru būvniecību. Tie 
izslēgti, vadoties pēc principa 
– kas sasniedz vismazākos 
rādītājus (noteikts investīciju 
apjoms un darba vietu skaits, 
ko uzņēmējs apņemas sasniegt 
pēc projekta īstenošanas). 
Projektā tiek saglabāts plāns 
izbūvēt ražošanas ēku Merķeļa 
ielā, Alūksnē un divus angārus 
Jaunlaicenē, kas pēc būvniecības 
nomas tiesību izsoles ceļā tiks 
nodotas nomā komersantiem. 
Iepirkums samazinātajam 
angāru daudzumam ir 
izsludināts no jauna.

 - Pašvaldība nevar atļauties 
uzbūvēt visus plānotos angārus, 
jo tam būtu nepieciešams 

papildus vairāk nekā miljons 
eiro pie jau esošā pašvaldības 
līdzfinansējuma. Rādītājus, 
ko projektā esam paredzējuši 
sasniegt kopā ar visiem 
iesaistītajiem uzņēmējiem, ir 
jāizpilda. Mums ir saistības 
pret Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju 
kā finansējuma piešķīrēju un 
pašvaldība nevar riskēt ar 
rādītāju nesasniegšanu, kas 
pretējā gadījumā var 
draudēt ar finanšu korekcijas 
piemērošanu, - domes sēdē 
uzsvēra projekta vadītāja 
Inese Zīmele-Jauniņa.

 - Manā skatījumā novadā nav 
nekas svarīgāks par jaunām 
darba vietām un uzņēmēju 
attīstību, tādēļ man ir žēl, ka 
nevaram projektā iekļaut visas 
plānotās ražošanas ēkas. Vērtējot 
šo situāciju, Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija 
aicināja pašvaldību pievērst 
uzmanību arī kredītportfelim, 
kas ir svarīgi, jo plānojam 
startēt arī uz citām projektu 

aktivitātēm, kur būs 
nepieciešams aizņēmums 
līdzfinansējuma nodrošināšanai. 
Tādēļ projekta iesniegšana 
samazinātā apjomā šobrīd ir 
uzskatāma par kompromisu 
starp visām iesaistītajām 
pusēm, - domes sēdē 
norādīja Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājs 
Dzintars Adlers.

 Viņš uzsvēra, ka 
nākamajās aktivitātes kārtās 
varēs ietvert arī tās ieceres 
uzņēmējdarbības attīstībai, 
kuras šajā kārtā nesaņems 
atbalstu. Kad un kādā 
finanšu apjomā turpmākās kārtas 
būs, pašlaik nav zināms, taču, 
kā sacīja Dz. Adlers, ir cerības, 
ka nākošajos uzsaukumos būs 
atšķirīgas projektu ieviešanas 
prasības.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Lemj par uzņēmējdarbības atbalsta projekta finansēšanu
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Janvārī maksa par nešķirotu 
sadzīves atkritumu un 
lielgabarīta atkritumu 
apsaimniekošanu Alūksnes 
novadā mainīsies divreiz – 
1. un 16. janvārī.

 Atkritumu apsaimniekošanas 
maksa no 1. janvāra. Pirmās 
izmaiņas, kas ir spēkā no 
1. janvāra, ir saistītas ar to, ka 
no 2022. gada valstī palielinās 
dabas resursu nodoklis par 
nešķiroto sadzīves atkritumu 
apglabāšanu poligonos un līdz 
ar tā pieaugumu palielinās arī 
tarifs par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu poligonā.

Maksa par sadzīves nešķiroto 
atkritumu apsaimniekošanu no 
2022. gada 1. janvāra Alūksnes 
novadā ir 16,53 EUR/m3 (bez 
PVN) jeb 20,00 EUR/m3 (ar PVN).

 Saskaņā ar 2020. gada 
23. novembrī Saeimas pieņemto 
likumu “Grozījumi Dabas resursu 
nodokļa likumā” tika noteiktas 
dabas resursu nodokļa (DRN) 
likmes par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu. 2021. gadā tā bija 
65 EUR par tonnu, 2022. gadā tā 
būs 80 EUR par tonnu, savukārt 
no 2023. gada – 95 EUR par 
tonnu.

 Ņemot vērā minētās nodokļa 
likmes, Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas padome 
2020. gada 17. decembrī 
apstiprināja SIA “AP Kaudzītes” 
sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojuma tarifu, kas no 
2022. gada 1. janvāra līdz 

31. decembrim būs 78,02 EUR 
par tonnu (bez PVN), bet  no 
2023. gada 1. janvāra līdz jauna 
tarifa spēkā stāšanās dienai - 
85,52 EUR par tonnu.

 Atkritumu apsaimniekošanas 
likums nosaka, ka, ja ir 
apstiprināts jauns poligona 
tarifs, atkritumu apsaimniekotājs 
(Alūksnes novadā – SIA 
“Pilsētvides serviss”) iekļauj 
apstiprināto poligona tarifu 
nešķiroto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksā ar tarifa 
spēkā stāšanās dienu. 

 DRN un poligona tarifa izmaiņu 
rezultātā proporcionāli no 
1. janvāra palielinās arī liela 
izmēra atkritumu jeb lielgabarīta 
atkritumu apsaimniekošanas 
maksa – tās apmērs būs 
16,12 EUR par m3, neieskaitot 
PVN. 

Atkritumu apsaimniekošanas 
maksa no 16. janvāra. SIA 
“Pilsētvides serviss” ir informējis 
Alūksnes novada pašvaldību par 
izmaiņām nešķirotu sadzīves 
atkritumu un liela izmēra 
atkritumu apsaimniekošanas 
maksā, kas stāsies spēkā no 
2022. gada 16. janvāra.

 Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas padome 
2021. gada 16. decembrī ir 

apstiprinājusi jaunas SIA “AP 
Kaudzītes” sadzīves atkritumu 
apglabāšanas pakalpojuma tarifa 
likmes ar dabas resursu nodokli 
(bez PVN), kas no 2022. gada 
16. janvāra līdz 31. decembrim 
būs 94,45 EUR par tonnu, bet no 
2023. gada 1. janvāra līdz jauna 
tarifa spēkā stāšanās dienai - 
101,46 EUR par tonnu.

 Līdz ar to, proporcionāli 
atkritumu poligona tarifa 
izmaiņām, SIA “Pilsētvides serviss” 
ir pārrēķinājusi nešķirotu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 
un liela izmēra atkritumu 
jeb lielgabarīta atkritumu 
apsaimniekošanas maksu, kas 
Alūksnes novada teritorijā būs 
spēkā no 
2022. gada 16. janvāra:

1. Maksa par nešķirotu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu būs 
18,50 EUR par m3, neieskaitot 
PVN,
2. Maksa par liela izmēra 
(lielgabarīta) atkritumu 
apsaimniekošanu būs 19,08 EUR 
par m3, neieskaitot PVN.

 Atgādinām, ka izdevumus par 
sadzīves atkritumu izvešanu 
iespējams samazināt, tos šķirojot.

SIA “Pilsētvides serviss”

Janvārī mainīsies maksa par 
nešķirotu sadzīves atkritumu 
un lielgabarīta atkritumu 
apsaimniekošanu

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma saņemšanai jāpiesakās līdz februārim
 Alūksnes novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr.7/2020 
“Par atvieglojumiem 
nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem 
Alūksnes novadā” nosaka, 
kādas iedzīvotāju grupas 
var saņemt nodokļa 
atvieglojumus. Atvieglojumu 
saņemšanai jāpiesakās
līdz 1. februārim.

 Minētie saistošie noteikumi 
nosaka, ka nodokļa atvieglojumu 
var saņemt šādas personas 
norādītajā apmērā:
1) kurām piešķirts 
maznodrošinātas personas 
statuss – 70% apmērā par 
periodu, kurā nodokļa maksātājs 
atbilst šim statusam;
2) nestrādājoši, vientuļi (nav 
pilngadīgu personu, ar kurām ir 
kopīga deklarētā dzīvesvieta, nav 
laulātā un likumīgo apgādnieku) 
pensionāri – 50%;
3) nestrādājošas, vientuļas (nav 
pilngadīgu personu, ar kurām ir 
kopīga deklarētā dzīvesvieta, nav 
laulātā un likumīgo apgādnieku) 
personas ar pirmās un otrās 
grupas invaliditāti - 50%;
4) kurām ir kopīga deklarētā 
dzīvesvieta ar nepilngadīgām 
personām ar pirmās vai otrās 

grupas invaliditāti, un kuras ir 
nodokļa maksātāja vai tā laulātā 
bērns, mazbērns, brālis vai māsa 
- 50%;
5) kurām taksācijas gada 
1. janvārī aprūpē ir bērns, kas 
saņem apgādnieka zaudējuma 
pensiju, un kurām ir ar šo bērnu 
kopīga deklarētā dzīvesvieta 
(atvieglojumu var pieprasīt 
arī pēc bērna pilngadības 
sasniegšanas, ja bērns taksācijas 
gadā turpina vispārējās, 
profesionālās, augstākās vai 
speciālās izglītības ieguvi pilna 
laika klātienes studijās) un arī, 
ja nekustamā īpašuma īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs ir kāds no 
minētajiem bērniem - 50%;
6) kurām pieder zemes īpašums 
un kuras ir noslēgušas līgumu 
ar Alūksnes novada pašvaldību 
par visa īpašuma vai tā daļas 
pastāvīgu publisku pieejamību 
un izmantošanu sabiedriskām 
vajadzībām - 50%, bet ne vairāk 
kā 150 EUR no aprēķinātā 
nekustamā īpašuma nodokļa par 
zemi gadā; 
7) kurām pieder ēkas un kuras 
ir veikušas pilnu ēkas fasādes 
restaurāciju, atjaunošanu vai 
pārbūvi – 90%;
8) Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidācijas 
dalībnieki – 70%;

9) Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas rezultātā cietušās 
personas – 70%;
10) kuru īpašumā vai tiesiskā 
valdījumā ir ar Sosnovska latvāni 
invadēta zeme – 50%.

 Atvieglojumus piešķir par 
nekustamo īpašumu, ja tas ir 
vienīgais nodokļa maksātāja 
īpašumā vai tiesiskajā valdījumā 
esošais īpašums Alūksnes 
novadā. Šis nosacījums netiek 
attiecināts uz personām ar 
maznodrošinātā statusu, kā arī 
personām, kuras veikušas ēku 
fasāžu restaurāciju, atjaunošanu 
vai pārbūvi, un personām, kuras 
noslēgušas līgumu ar pašvaldību 
par īpašuma izmantošanu 
sabiedriskām vajadzībām.

 Lai saņemtu atvieglojumu, 
personai taksācijas gada 
1. janvārī jābūt deklarētai 
dzīvesvietai tajā nekustamajā 
īpašumā, par kuru tiek 
piešķirti atvieglojumi, un šis 
īpašums nedrīkst būt izmantots 
saimnieciskajā darbībā, izīrēts 
vai iznomāts.

 Personas, kas par sev piederošā 
zemes īpašuma izmantošanu 
sabiedriskām vajadzībām 
un publiskai pieejamībai ir 

noslēgušas līgumu ar pašvaldību, 
atvieglojumus var saņemt, ja 
īpašums nodots publisku sporta 
nodarbību, pasākumu, sacensību 
organizēšanai un norisei, 
rekreācijai, pašvaldības funkciju 
un uzdevumu nodrošināšanai.

 Savukārt personas, kuras ir 
veikušas pilnu ēkas fasādes 
restaurāciju, atjaunošanu vai 
pārbūvi, nodokļa atvieglojumu 
var saņemt par to ēku, kurai šie 
darbi ir veikti ne agrāk kā 
2017. gada 1. janvārī, 
pamatojoties uz attiecīgiem 
būvniecības dokumentiem.

 Personām, kas var pretendēt 
uz nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu saņemšanu, 
līdz 2022. gada 1. februārim 
pašvaldībā vai attiecīgā 
pagasta pārvaldē, kuras 
teritorijā atrodas nekustamais 
īpašums, jāiesniedz pieteikums 
par nodokļa atvieglojuma 
piešķiršanu. Maznodrošinātajām 
personām atvieglojumus piešķir, 
pamatojoties uz Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes datiem.

 Ar nodokļa atvieglojuma 
piešķiršanas nosacījumiem 
un kārtību aicinām iepazīties 
saistošajos noteikumos 

Nr.7/2020 “Par atvieglojumiem 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Alūksnes novadā”, 
kas publicēti pašvaldības 
tīmekļvietnē www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Saistošie noteikumi. Veidlapa, 
kas aizpildāma pieteikuma 
iesniegšanai, pieejama sadaļā 
Pakalpojumi/Veidlapas/
Nekustamais īpašums.

 Konsultāciju saņemšanai 
lūdzam sazināties ar Alūksnes 
novada pašvaldības nodokļu 
administratoriem pa tālruņiem 
64381497, 25778897 vai, 
rakstot uz e-pastu: inara.
kapulinska@aluksne.lv vai 
marite.jaudzema@aluksne.lv.

 Plānots, ka tuvākā laikā dome 
varētu pārskatīt saistošos 
noteikumus par nodokļa 
atvieglojumiem un iecerēts, 
ka tos varētu papildināt ar 
atvieglojumu 90% apmērā 
divām kategorijām: represētām 
personām un ģimenēm ar trīs un 
vairāk bērniem.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kā saņemt nodokļa 
atvieglojumus par cīņu ar 
latvāņiem

  No 2021. gada 1. aprīļa ir 
spēkā Sosnovska latvāņa 
izplatības ierobežošanas 
pasākumu organizatoriskais 
plāns Alūksnes novadam. 
Lai motivētu privāto zemju 
īpašniekus cīnīties ar 
latvāņiem savos īpašumos, 
pašvaldība ir ieviesusi 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 50% apmērā.

Saskaņā ar 2020. gada 
26. marta saistošajiem 
noteikumiem Nr. 7/2020 
“Par atvieglojumiem nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem 
Alūksnes novadā”, nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus 
iespējams saņemt personām, 
kuru īpašumā vai tiesiskā 
valdījumā ir zeme, kura ir 
invadēta ar Sosnovska latvāni 
(Heracleum sosnowskyi).
Lai saņemtu atvieglojumus, līdz 
taksācijas gada 1. februārim 
jāiesniedz Alūksnes novada 
pašvaldībā vai attiecīgā pagasta 
pārvaldē pieteikums (iesnieguma 
veidlapa pieejama saistošo 
noteikumu Nr.7/2020 pielikumā) 
par atvieglojumu piešķiršanu.

 Atvieglojumi tiek piešķirti:
• par to zemes vienības platību, 
kurā, atbilstoši Sosnovska 
latvāņa izplatības ierobežošanas 

pasākumu organizatoriskajam 
plānam, tiek veikta invazīvā 
auga izplatības ierobežošana. 
Ar plānu un papildu informāciju 
var iepazīties pašvaldības 
tīmekļvietnē www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti:
https://aluksne.lv/index.
php/pasvaldiba/dokumenti/
sosnovska-latvana-izplatibas-
ierobezosanas-pasakumu-
organizatoriskais-plans-2021-
2025-gadam/
• zemes īpašnieks ir informējis 
Valsts augu aizsardzības dienestu 
par konkrēto audzi (latvāņa 
audze iekļauta VAAD datubāzē). 
Ja tas nav veikts, to iespējams 
elektroniski veikt VAAD 
tīmekļvietnē www.vaad.gov.lv 
sadaļā Pakalpojumi: 
https://www.vaad.gov.lv/lv/
pakalpojumi/pazinosana-par-
teritorijam-kur-aug-sosnovska-
latvanis
• vai latvāņa audze ir Valsts augu 
aizsardzības dienesta datubāze, 
var pārbaudīt VAAD tīmekļvietnē 
www.vaad.gov.lv sadaļā Reģistri: 
http://registri.vaad.gov.lv/reg/
latvanu_platibas.aspx
• latvāņa ierobežošanas 
pasākumi veikti veiksmīgi – 
kad īpašumā netiek konstatēts 
latvāņa augs ar izveidojušos 
ziedkopu.
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Strautiņu pamatskola iesaistījusies 
projektā par skolēnu labbūtības stiprināšanu
 Strautiņu pamatskola 
aktīvi piedalījās projektā 
“Labbūtības ceļakartes 
aktivitāšu īstenošana 
Alūksnes novadā”, kura 
mērķis ir skolēnu labbūtības 
stiprināšana, lai mazinātu 
Covid-19 pandēmijas radīto 
seku ietekmi uz jauniešu 
psihoemocionālo veselību. Šī 
projekta realizācijai tika iegūti 
1000,00 EUR.

 2021. gada 5. novembrī tika 
realizēts pirmais projekta 
pasākums - tikšanās ar 
speciālistu, mediķi Ligitu Podziņu 
Zoom platformā.
 13. novembrī Strautiņu 
pamatskola organizēja Zoom 
platformā tikšanos ar speciālisti 
- fi zisko aktivitāšu treneri Ingūnu 
Dovgāni. Nodarbībā trenere 
stāstīja par veselīgu dzīvesveidu 
ietekmējošiem faktoriem, kustību 
nozīmi ikdienā, par iespējām 
atbrīvoties no satraukuma, veicot 
vienkāršus vingrojumus, par 
lietderīgi pavadītu brīvo laiku. 

 Zoom nodarbībā aktīvi darbojās 
gandrīz visi Strautiņu pamatskolas 
skolēni un skolotāji, bija arī daži 
vecāki un, protams, jaunākie brāļi 
un māsas. Par prieku piedalīties 
šajā aktivitātē liecina arī tas, ka 
pēc tehnisku problēmu rašanās 
nodarbības beigu daļā, gandrīz 
visi pieslēdzās atkārtoti un 
turpināja vingrot, bet tērzētavā 
bija sarakstīti paldies vārdi gan 
vadītājai, gan dalībniekiem - 
pratām paslavēt sevi un citus.
 29. novembrī tika realizēts trešais 
pasākums skolā klašu grupās 
5., 6., 7., 8., 9. klasei. Mūs 
apciemoja Strautiņu pamatskolas 
absolvente, psihologa asistente 
Agate Mūrniece. Visas dienas 
garumā viņa vadīja komandas 
saliedēšanās uzdevumus. 
Darbojoties kopā, vajadzēja 
izkļūt no vientuļas salas, no 
faktiem gūt vajadzīgo, lai 
atrisinātu jautājumu par obelisku, 
sadarboties, lai palīdzētu sev 
un citiem, sarunāties nepasakot 
vārdu. Mērķis šīm aktivitātēm 
bija saliedēt komandas, saprast, 

kas var traucēt un palīdzēt, lai 
klase būtu saliedēta, redzēt, 
cik sarunāšanās, komandas 
darbs, katra idejas un iejušanās 
var palīdzēt kopējai klases 
atmosfērai. Klašu grupas kopā 
ar skolotāju Ilzi Ludvigu veidoja 
plakātus pēc nodarbībām, kuri 
vēlāk apskatāmi un izlasāmi tikko 
izveidotajā skolēnu pašpārvaldes 
dalībnieku radošajā telpā.
 10. decembrī ceturtā aktivitāte 
5.-9. klašu jauniešiem - Zoom 
tikšanās ar psihologa asistenti 
Agati Mūrnieci, lai uzzinātu 
teorētisko pamatojumu 
iepriekšējā nodarbībā veiktajam. 
Tika aktualizēti tādi aspekti kā 
motivācija, paradumu mainīšana 
stresa un mobinga seku 
mazināšanai. Izglītojamajam 
jāapzinās, ka ir jārūpējas pašam 
par sevi.
 No oktobra vidus tika realizēta 
apjomīgākā iniciatīvu projekta 
aktivitāte “Labbūtības ceļakarte 
skolas īstenošanai”, kur 5.-
9. klašu jaunieši piedalījās 
skolas vides labiekārtošanā. Tika 

izremontēta kāpņu telpa 
no 2. uz 3. stāvu un tai piegulošie 
kāpņu laukumi.  Bija noderīgas 
tikšanās ar speciālistiem 
meistariem, kas ar saviem 
padomiem un piemēru mācīja 
darbus. Paldies aktīvākajiem 
skolēniem  Madarai Jaunzemai, 
Katrīnai Napalkovai, Reinim 
Kozilānam, Raivim Žīguram, 
Markusam Venslavam, Ivaram 
Masingam, Jānim Ludvigam, 
Adrianam Drelniekam, Valteram 
Grūbem, Edgaram Magaziņam 
un Aivijai Vadinskai. Foto un 
video par projekta gaitu apstrādā 
Evelīna Jaunslaviete un Ilze 
Ludviga. Informācija par projekta 
īstenošanu ir lasāma arī Strautiņu 

pamatskolas mājaslapā.
 Noslēguma pasākums 
projektam notika 22. decembrī 
Strautiņu hokeja laukumā, kur 
Covid-19 apstākļu dēļ varēja 
tikties vienkopus grupā tikai 20 
cilvēki. Tikai aktīvākie projekta 
īstenošanas skolēni tika aicināti 
piedalīties saliedēšanās aktivitātē, 
kuru vadīja Una Tomiņa. Notika 
sportiskas aktivitātes un pateicības 
visiem projekta brīvprātīgā darba 
dalībniekiem.

Projekta “Labbūtības ceļakartes” 
aktivitāšu īstenošana 

Strautiņu pamatskolā realizētāja 
Ilze Ludviga

īstenošanu ir lasāma arī Strautiņu 

 Lai iepazītos ar citu 
slēpošanas bāžu pieredzi 
trašu uzturēšanā un 
sagatavošanā, Alūksnes 
novada domes deputāts 
Modris Račiks, pašvaldības 
aģentūras “Spodra” direktors 
Jānis Pūpols un aģentūras 
sporta ēku un teritorijas 
pārzinis Pēteris Jaunzems 
decembrī apmeklēja trīs 
dažādas slēpošanas bāzes. 
Par pieredzes apmaiņas 
braucienā redzēto un 
secinājumiem stāsta M. Račiks.

 Pirms pieredzes apmaiņas 
brauciena izvērtēta “Mežinieku” 
trase – tās kvalitāte, 
apgaismojums, iespējas. 
Apmeklēšanai izvēlētas trases, 
kuras, tāpat kā “Mežinieki”, 
tiek sagatavotas ar retraku, lai 
saprastu, kā šo trašu uzturēšanas 
tehniku izmanto kolēģi citviet. 
Apmeklētas trīs dažādas 
slēpošanas trases – slēpošanas 
un biatlona centrs “Cēsis”, 
“Vanagkalns” un “Mailes”.

 - Slēpošanas un biatlona centru 
“Cēsis” uztur un apsaimnieko 
pašvaldības SIA “Cēsu 
Olimpiskais centrs”, tādēļ tur 
no apmeklētājiem var iekasēt 
maksu par trases izmantošanu. 
Apmeklējot slēpošanas un 
biatlona centru, tikāmies ar tā 
pārvaldnieku Agri Žurevski. Trases 
uzturēšanai tiek izmantots lielāks 
un jaunāks retraks, bija iespēja 
pārrunāt dažādus tehniskus 
jautājumus par tā izmantošanas 
niansēm, lai varētu trases 
sagatavot pēc iespējas labākas 
visos laika apstākļos. Trases 
sagatavošanai atsevišķs speciālists 
uz līguma pamata strādā tikai 
ziemas periodā. Guvām plašu 
informāciju par dažādiem ar 
trases uzturēšanu saistītiem 
jautājumiem, par norādēm, 
plakātiem, informācijas zīmēm 
trasē, inventāra nomu. Cēsīs ir 
četri lielie sniega pūtēji, kas pie 
noteiktas gaisa temperatūras 
saražo nepieciešamo sniega 
daudzumu, un pēc tam trasē vairs 
nav problēmu ar sniegu – lai 
uzturētu trasi, nav nepieciešams 

tāds dabīgā sniega daudzums kā 
“Mežiniekos”. Mākslīgā sniega 
ražošanai arī ārpus stadiona ir 
ierīkotas ūdens padeves caurules, 
ūdens tiek ņemts no blakus 
esošās upes, nostādināts dīķī-
rezervuārā un izmantots sniega 
pūšanai. Trase apgaismota līdz 
pulksten 22.00.
 “Vanagkalnā” Jaunpiebalgā 
trasei ir cita specifi ka, to uztur 
privātuzņēmējs, septiņkārtējs 
ASV čempions biatlonā Raimonds 
Dombrovskis, kurš atgriezies 
Latvijā un nodarbojas ar tūrisma 
pakalpojumu sniegšanu. Trases 
sagatavošanā izmanto retraku, 
tiek gatavotas garas, līdz pat 
27 km, trases. Maksa par trases 
izmantošanu nav noteikta, bet 
var ziedot. Trase balstās uz paša 
saimnieka fanātismu. Sarunā ar 
viņu guvām daudz informācijas 
par to, kurā brīdī labāk 
doties gatavot trasi, dažādus 
smalkus knifus tās uzturēšanai. 
Atšķirībā no Cēsīm, kur visa 
trase ir uz asfaltētiem celiņiem, 
“Vanagkalnā” tā izveidota pļavā. 
Saimnieks pastāstīja savu pieredzi 
par to, kā šāda trase jākopj 
vasarā, lai to varētu labi uzturēt 
ziemā.
 Trešo trasi, ko apskatījām 
Vietalvā - “Mailes” - uztur 
un apsaimnieko sporta 
klubs “Vietalva”. Tikāmies ar 
sporta kluba pārstāvi Arvīdu 
Pīpkalēju, kurš ir pieredzējis 

speciālists trases uzturēšanā 
un sagatavošanā. Šeit par 
trases izmantošanu tiek ņemta 
maksa, tā ir apgaismota līdz 
pēdējam apmeklētājam. Trases 
sagatavošanai izmanto retraku, 
sniega pūtējus, ko darbina ar 
ģeneratoru, kad tas nepieciešams. 
Tuvumā ir upe, tādēļ ar ūdeni 
sniega ražošanai problēmu nav. 
Biedrībai ir līgums ar “Latvijas 
valsts mežiem”, kas ziemā atļauj 
izmantot trasēm meža ceļus, - par 
pieredzes apmaiņas braucienā 
redzēto stāsta deputāts Modris 
Račiks.

 Viņš uzsver, ka informācija, 
kas iegūta visās trīs vietās no 
profesionāļiem, kuri jau ilgus 
gadus gādā par trašu uzturēšanu 
un sagatavošanu, noteikti 
būs noderīga arī pašmāju 
trases uzturēšanā, plānojot, 
kā un kad gatavot trasi, lai tā 
sezonā pēc iespējas ilgāk būtu 
izmantojama. M. Račiks atgādina, 
ka “Mežinieku” trasi apsaimnieko 
pašvaldības aģentūra “Spodra” 
un līdzekļi tās uzturēšanai ir no 
pašvaldības budžeta.

 - Mūsu trase nav komerciāla 
- par tās izmantošanu 
apmeklētājiem nav jāmaksā, 
bet, iespējams, ka arī mums ir 
vērts padomāt par risinājumu 
nodot trasi kāda sporta kluba vai 
uzņēmuma apsaimniekošanā, 

lai varētu iekasēt pakalpojuma 
maksu un attiecīgi veikt 
ieguldījumus. Atšķirībā no trasēm, 
ko apmeklējām, “Mežiniekos” ir 
tikai dabīgais sniegs, kas atšķiras 
no mākslīgā, un ar dabīgo sniegu 
trašu uzturēšanā nevar tā strādāt, 
kā ar mākslīgo. “Mailēs” un 
Cēsīs visu laiku uzpūš mākslīgo 
sniegu, mūsu gadījumā - ja uznāk 
atkusnis, trase kļūst ledaina, un 
tāda saglabājas, kamēr neuzsnieg 
svaigs sniegs. Tādēļ arī slēpošanas 
cienītājus aicinu ņemt vērā, ka pie 
mums ir dabīgais sniegs un to ļoti 
ietekmē laika apstākļi – nevajag 
braukt slēpot uzreiz pēc atkušņa 
vai liela sala, jo trase būs ledaina, 
labāk izmantot katru iespēju 
slēpot laikapstākļos, kad var 
sagatavot labu trasi. Jāņem arī 
vērā, ka “Spodras” darbiniekam, 
kas uztur “Mežinieku” trasi, ir 
noteikts konkrēts darba laiks, 
nav virsstundu, tādēļ jāsaprot, 
ka nakts vidū viņš nebrauks 
līdzināt trasi. Mums jāpadomā 
par ērtībām - Cēsīs ir servisa 
ēkas pakalpojums gan pašiem 
uzturētājiem, gan apmeklētājiem 
– ir siltas telpas, inventāra noma, 
iespēja iedzert kafi ju. Vietalvas 
trasē ir, ko darīt visai ģimenei, 
ne tikai tiem, kuri slēpo. Arī 
mums jādomā par to, lai būtu 
pieejamas nodarbes visai ģimenei 
un neslēpotājiem gaidot nebūtu 
jāsēž mašīnā. Tāpat “Mežiniekos” 
stadiona daļā ir nepieciešams 
apgaismojums. Šajā pieredzes 
braucienā smēlāmies labu 
pieredzi. Katrā vietā ir lietas, 
ko dara savādāk. Visur bija 
jūtams brīvprātīgs profesionālais 
entuziasms un cerība, ka kādreiz 
būs labāk, jo dažās vietās 
no valsts vai pašvaldības nav 
atbalsta, citur tas ir pat ļoti lielā 
apmērā. Arī mēs strādājam 
un domājam par to, kā labāk 
apsaimniekot, uzlabot un attīstīt 
mūsu slēpošanas un biatlona 
bāzi, - pēc pieredzes apmaiņas 
brauciena rezumē M. Račiks.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

No labās: Modris Račiks, Raimonds Dombrovskis un Jānis Pūpols 
“Vanagkalnā”

Gūst pieredzi slēpošanas trašu 
sagatavošanā un uzturēšanā

Liepnas 
internātskolas 
internāta ēku 
nodod bezatlīdzības 
lietošanā

Turpinājums no 3. lappuses

 Kopumā uz 250 centra 
iemītniekiem varētu būt 
nepieciešami 17 darbinieki, no 
kuriem 15 varētu būt vietējie 
iedzīvotāji. Nodarbināto skaits 
centrā būs proporcionāls tam, 
kādā apmērā tur tiks izmitināti 
patvēruma meklētāji. Attiecībā 
uz drošību viņa norādīja, ka 
tāpat kā “Muceniekos”, būs 
sadarbība ar Valsts policiju, 
būs uzraudzība.
 Par iecerēm internāta ēkā 
izveidot patvēruma meklētāju 
centru ar Liepnas iedzīvotājiem 
individuāli, arī ar iestādēm, 
ģimenes ārsta praksi ir runājusi 
pagasta pārvaldes vadītāja Ilze 
Paia, par ko viņa informēja arī 
domes sēdē. 
 Uzklausot PMLP pārstāvju 
atbildes uz deputātu 
jautājumiem, domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers 
atgādināja, ka savulaik arī 
latviešiem ir nācies meklēt 
patvērumu dažādās valstīs.
 - Šobrīd esam Eiropas 
Savienības valsts, mums 
ir jāsniedz palīdzība citu 
valstu cilvēkiem, kuri meklē 
patvērumu, jādod iespēja 
uzturēties un atrast dzīvesvietu 
šeit.
 Atbalstu projektam pirms 
balsošanas pauda arī deputāte 
Maruta Kauliņa. Viņa sacīja, 
ka sabiedrībā ir stigmatizēti 
uzskati par šo tēmu, taču, 
dzīvojot Eiropas Savienībā, 
jārēķinās, ka šie cilvēki 
Latvijā būs arvien vairāk. 
Taču viņi ir tādi paši cilvēki, 
tādēļ jāizmanto šī iespēja 
un jāsniedz palīdzība. Arī 
deputāts Aivars Fomins pauda 
atbalstu projektam un atzina, 
ka bažas šajā situācijā ir 
saprotamas, jo nav pieredzes 
ar šāda veida projektiem, taču 
situācijā iedrošinoši ir tas, ka 
sadarbības partneris ir 
Latvijas valsts, un valstij 
uzticamies.

Evita Aploka
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Vakcinācija un 
balstvakcinācija pret 
Covid-19 Alūksnes 
vakcinācijas centrā
 Ir zināmi datumi, kuros 
Alūksnes vakcinācijas centrā, 
kas atrodas Alūksnes Kultūras 
centra telpās, būs iespējams 
vakcinēties pret Covid-19. 
Visās dienās varēs saņemt kā 
pirmo un otro vakcīnas devu, 
tā arī balstvakcīnu.

 Vakcinācija janvārī notiks šādos 
datumos:

08.01.2022. darba laiks 08.30 – 
15.00 (Janssen, Pfizer, Moderna 
pirmā un otrā pote)*

11.01.2022. darba laiks 08.30 – 
15.00 (Janssen, Pfizer, Moderna 
pirmā un otrā pote)*

15.01.2022. darba laiks 08.30 – 
15.00 (Janssen, Pfizer, Moderna 
pirmā un otrā pote)*

18.01.2022. darba laiks 08.30 – 
15.00 (Janssen, Pfizer, Moderna 
pirmā un otrā pote)*

22.01.2022. darba laiks 08.30 – 
15.00 (Janssen, Pfizer, Moderna 
pirmā un otrā pote)*

25.01.2022. darba laiks 08.30 – 
15.00 (Janssen, Pfizer, Moderna 
pirmā un otrā pote)*

 27.01.2022. darba laiks 
09.00 – 17.00 (Janssen, Pfizer, 
Moderna pirmā un otrā pote)**

 30.01.2022. darba laiks 
09.00 – 17.00 (Janssen, Pfizer, 
Moderna pirmā un otrā pote)**

*Pusdienu pārtraukums 12.00 – 
12.30
**Pusdienu pārtraukums 13.00 
– 13.30

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

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

Kas jāzina par balstvakcināciju
 Balstvakcinācija ir viens 
no efektīvākajiem 
risinājumiem cīņā pret augstu 
saslimstību ar Covid-19, 
tā mazina transmisiju 
īstermiņā un potenciāli arī 
ilgtermiņā. Balstvakcinācija 
spēj pastiprināt cilvēka 
imūno atbildi uzreiz, 
aizsargājošais efekts pēc 
vakcinācijas veikšanas 
ir jau nākamajā dienā. 

 Šobrīd balstvakcinācija pret 
Covid-19 ir pieejama plašam 
sabiedrības lokam. Īpaši aicinām 
neatlikt balstvakcinācijas 
saņemšanu riska grupās esošās 
personas, personas no 
40 gadu vecuma un personas, 
kas pirmreizējo vakcināciju 
saņēmušas pavasarī vai 
vasaras sākumā. Speciālisti 
šobrīd domā, ka balstvakcīna 
varētu pasargāt no smagas 
slimības gaitas un nonākšanas 
intensīvajā terapijā, ja cilvēks 
inficējas ar Omicron variantu. 
Taču balstvakcīna pilnībā 
nenodrošina iespēju neinficēties 
ar vīrusu vispār.

Balstvakcīnas veids 
atkarīgs no jau saņemtajām 
vakcīnām
 Ja cilvēkam pirmreizējā 
vakcinācijā abas bija “Moderna” 
ražotās “Spikevax”, tad 
balstvakcīna būs jau minētā 
“Spikevax” vai “Comirnaty” 

(“Pfizer-BioNTech”); ja abas 
sākotnējās vakcīnas devas bija 
“Comirnaty”, tad balstvakcīna 
būs “Comirnaty” vai “Spikevax”.

 Ja pirmreizējā vakcinācijā 
saņemtas kāda no vīrusa vektora 
vakcīnām, proti, “Astra Zeneca” 
ražotā vakcīna “Vaxzevria” 
vai “Johhson&Johnson” 
ražotā vakcīna “Janssen”, tad 
balsvakcinācijā tiek izmantota 
kāda no ziņnešu jeb mRns 
vakcīnām (“Spikevax” vai 
“Comirnaty”). Šāda vakcīnu 
kombinācija nodrošina augstāku 
aizsardzību pret Covid-19. 

 Tātad, ja pirmās divas 
potes bija “Vaxzevria”, tad 
balstvakcīna būs “Spikevax”, 
“Comirnaty” vai “Vaxzevria”. 
Tikmēr “Janssen” tiek stiprināta 
ar “Spikevax” vai “Comirnaty”. 
Gadījumos, ja primārajā 
vakcinācijā “Vaxzevria” bija 
pirmā deva, bet otrā deva 
“Comirnaty” vai “Spikevax”, tad 
balstvakcīna būs “Spikevax” vai 
Comirnaty”.

Pēc balstvakcīnas 
saņemšanas derīgi būs divi 
sertifikāti
 Digitālais sertifikāts, kas 
saņemts pēc primārā 
vakcinācijas kursa pabeigšanas, 
turpinās darboties. Sertifikātā 
parādīsies atzīme, kad veikta 
balstvakcinācija un vakcīnas 

nosaukums. Savukārt pēc 
balstvakcīnas saņemšanas sāks 
darboties arī balstvakcinācijas 
sertifikāts, un lietošanai derīgi 
būs abi dokumenti.

Balstvakcīnas saņemšanas 
nosacījumi: 
• Janssen vakcīnu saņēmušās 
personas - divus mēnešus pēc 
1. potes;
• Vaxzevria (AstraZeneca) 
vakcīnu saņēmušās personas - 
trīs mēnešus pēc 2. potes;
• Comirnaty (Pfizer-BioNTech) 
vai Spikevax (Moderna) vakcīnas 
saņēmušās personas -  trīs 
mēnešus pēc 2. potes; 
• Covid-19 pārslimojušas 
personas un vakcinējušās 
ar vienu poti -  trīs mēnešus 
pēc potes vai pārslimošanas 
(atkarībā, kas bijis pēdējais); 
• personas ar novājinātu 
imunitāti un vakcinējušās ar trīs 
potēm - sešus mēnešus pēc 
3. potes; 
• neveic jauniešiem vecumā no 
12 līdz 17 gadiem.  

 Covid-19 pārslimojušas 
personas un kuras vakcinējušās 
ar divām potēm, balstvakcīnu var 
saņemt sešus mēnešus pēc potes 
vai pārslimošanas (atkarībā, 
kas bijis pēdējais) pēc pirms 
vakcinācijas konsultācijas ar 
ārstniecības personu.

Zeltiņos noslēgusies iedzīvotāju aptauja
 Zeltiņu pagastā 
2021. gada oktobrī tika 
veikta iedzīvotāju aptauja, 
jo mēneša beigās bija 
plānota iedzīvotāju 
sanāksme. Sakarā ar valstī 
noteiktajiem ierobežojumiem 
sanāksme nenotika, tāpēc  
aptaujas apkopojumu 
saīsinātā variantā 
publicējam šajā izdevumā.

 Zeltiņu pagastā uz 
01.06.2021. deklarēti 
335 iedzīvotāji. Aptaujā 
piedalījās 11 iedzīvotāji. 
Lielākā daļa iedzīvotāju ar 
pakalpojumiem, ko var saņemt 
pagasta pārvaldē ir apmierināti, 
taču bija arī neapmierināti 
iedzīvotāju vērtējumi, kas liek 
mums izvērtēt darbu, izprast 
kļūdas un labot tās.
 Svarīgākie darbi iedzīvotāju 
vērtējumā ir dažu autoceļu 
seguma uzlabošana, Aptiekas 
tilta virsmas atjaunošana, 
Melnupes krastu un upes 
attīrīšana no lauztajiem 
kokiem, Zeltiņu kapu kapličas 
atjaunošana, norāžu izvietošana 
uz mājsaimniecībām un citi. 

Visvairāk aizrādījumu bija 
par pagasta centra ēku un 
teritoriju sakopšanu, šķūņu 
nepievilcīgais izskats pie skolas 
un tautas nama. Šajā sakarā 
vēlos paskaidrot, ka Zeltiņu 
kapu kapliča un centra ēkas 
nepieder pagasta pārvaldei. 
Pagasta pārvalde gada sākumā 
uzrunās centra ēku īpašniekus ar 
lūgumu sakopt tos. Ja īpašnieki 
nereaģēs, lūgsim iesaistīties 
Būvvaldi un Pašvaldības policiju. 
 Par kapliču pārrunas ar Latvijas 
evaņģēliski luteriskās draudzes 
virsvaldi ilgst jau vairākus gadus, 
taču atbalstu no viņiem draudze 
nav guvusi un arī pagasta 
pārvaldes iesaistīšanās šajā 
procesā nav līdzējusi.
 Tautas nama mazo šķūnīšu 
nojaukšana un avārijas stāvoklī 
esošā skolas malkas šķūņa 
pārbūve, kas anketās tika minēti 
kā veicamie darbi, plānota 
2022. gada pavasarī, kad Zeltiņu 
pagasta pārvalde pāries strādāt 
uz bijušās skolas ēku. 
 Par estrādes attīstību bija dažādi 
viedokļi, gan tas, ka estrāde 
nav vajadzīga, gan ieteikums 
saremontēt grīdu, uzlabot 

solu novietojumu un organizēt 
estrādē arī novada mēroga 
pasākumus.
 Bibliotēkas darbs iedzīvotājus 
apmierina, taču papildus 
jau esošajiem pasākumiem 
iedzīvotāju ierosinājumi ir 
organizēt literārās tiesas, 
jaunāko grāmatu apskatus 
un pasākumus bērniem un 
jauniešiem.
 Par tautas nama darbu 
galvenokārt ir labas atsauksmes. 
Ieteikumi bija organizēt vietējo 
pašdarbnieku un viesmākslinieku 
koncertus un teātrus, organizēt 
tirdziņus, pasākumus visu 
vecumu grupu iedzīvotājiem, 
kopēju pagasta iedzīvotāju 
ekskursiju.
 Vēstures krātuvē bija 
ierosinājumi tupināt šovasar 
iesākto un organizēt izstādes 
par pagasta iedzīvotājiem 
un tikšanās ar ievērojamiem 
novadniekiem. 
 Par pasākumiem raķešu 
bāzē bija tikai viens ieteikums 
- organizēt orientēšanās 
sacensības.
 Par kursiem un apmācībām 
iedzīvotāji raksta, ka vēlētos 

apmeklēt gleznošanas, dāvanu 
saiņošanas, dekoru gatavošanas 
nodarbības un metinātāju kursus. 
 Informāciju par notikumiem 
Zeltiņos iedzīvotāji vēlētos 
saņemt īsziņas veidā, pagasta 
avīzītē, ievietojot informāciju 
avīzēs, savlaicīgi izvietojot pie 
ziņojumu dēļa. 
 Iedzīvotājiem Zeltiņos pietrūkst 
aptiekas, ārsta pakalpojumu 
ikdienā ne tikai vienu 
reizi nedēļā, kafejnīcas un 
skaistumkopšanas pakalpojumu. 
  Šā gada ziema atnāca ar 
sniegu un aukstumu, kas 
daudzus priecēja, savukārt 
autobraucējiem un iedzīvotājiem, 
kuri dzīvo tālāk no pagasta 
centra, tas radīja problēmas, 
jo sniega sega ievērojami 
pieauga. Zeltiņu pagastā sniegu 
pašvaldības autoceļos šogad 
tīra SIA “Geo Solutions”. Šajā 
sakarā informēju iedzīvotājus, 
ka pagasta pārvalde ir noslēgusi 
līgumu ar uzņēmēju tikai un 
vienīgi par pašvaldības autoceļu 
tīrīšanu, par ko attiecīgi 
saņemam no valsts mērķdotāciju. 
Par privāto ceļu un pagalmu 
tīrīšanu iedzīvotājiem jāzvana 

SIA “Geo Solutions” vadītājam 
Oļegam Ivanovam pa tālruni 
28341637 vai jālūdz palīdzība 
kādam no pagasta zemniekiem 
vai uzņēmējiem. Pašvaldības 
autoceļu sarakstu variet atrast 
Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Dokumenti par pašvaldības ielām 
un autoceļiem.
 Paldies pagasta un novada 
iedzīvotājiem un sadarbības 
partneriem par atbalstu un 
sadarbību ikdienas darbu 
veikšanā. Paldies 
ikvienam, kas sazinās ar 
pagasta pārvaldi, sniedz 
ierosinājumus un padomus. 
Mēs neviens neesam 
speciālists visās dzīves jomās, 
tāpēc tikai sadarbības 
rezultātā varam veikt labus 
ikdienas un pagasta attīstībai 
svarīgus darbus. Lai silti 
veiksmīgs un veselīgs Jaunais 
gads ikvienā sētā, 
mājā, ģimenē. 

Elita Laiva,
Zeltiņu pagasta pārvaldes 

vadītāja 

Labdarības 
mēnesis Mārkalnē
 Mārkalnē decembris bija 
pasludināts par labdarības 
mēnesi. Saziedotās lietas 
pagasta pārvaldes rūķi nogādāja 
Mārkalnes “Sociālajā mājā”. 
Mārkalnieši bija sarūpējuši gan 
pārtikas produktus (medu, gaļas 
konservus, augļus, saldētas 
ogas, krājumus no pagrabiem), 
gan ikdienā vajadzīgas preces 
(Līču ģimene uzdāvināja jaunu 

mikroviļņu krāsni). Sociālās mājas 
aprūpētājs Dainis Grūbe organizē 
kopīgu maltīšu gatavošanu, lai tā 
kļūtu par tradīciju. Paldies visiem, 
kas iesaistījās! Labie darbi jau 
nebeidzas ar svētkiem. Ja vēlies 
palīdzēt arī tu, zvani kultūras 
darba organizatorei (tālrunis 
25662273).



8. Alūksnes Novada Vēstis 05.01.2022.

Kultūras un atpūtas pasākumi Alūksnes novadā janvārī
Alūksnes 
Kultūras centrā
8. janvārī 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā video 
uzveduma “Malienas mantojums” 
pirmizrāde. Malienas pusei 
raksturīgo deju lieluzveduma 
video ieraksts tapis Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā projekta “Dejas 
lieluzvedums “Malienas 
mantojums”” ietvaros. Ieeja: 
3,00 EUR. Ieeja, uzrādot derīgu 
Covid-19 sertifikātu un personu 
apliecinošu dokumentu.
15. janvārī 18.00 Alūksnes 
Kultūras centrā ar stand-up 
komēdiju viesojas latviešu komiķis 
Maksims Trivaškevičs. Ieeja: 
10,00 EUR.  Ieeja, uzrādot derīgu 
Covid-19 sertifikātu un personu 
apliecinošu dokumentu.
16. janvārī 16.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Laura Amantova 
džeza kvartets un Rūta Dūduma 
– Ķirse programmā “Trīcēj’ kalni”. 
Ieeja: 7,00 EUR. Ieeja, uzrādot 
derīgu Covid-19 sertifikātu un 
personu apliecinošu dokumentu.
20. janvārī visas dienas 
garumā parkā pie Alūksnes 
Jaunās pils atceroties 
1991. gada barikādes, atmiņu 
ugunskuri, skaņu un gaismas 
spēle.
27. janvārī 18.30 Alūksnes 
Kultūras centrā filma “Bedre”. 
Ieeja: 3,00 EUR. Ieeja, uzrādot 
derīgu Covid-19 sertifikātu un 
personu apliecinošu dokumentu.
29. janvārī Alūksnes Kultūras 
centrā Kokariem 200. Koru 
koncerts “Spārnu vēziena spēks. 
Brāli – Brāli”. Ieeja: 5,00 EUR. 
Ieeja, uzrādot derīgu Covid-19 
sertifikātu un personu apliecinošu 
dokumentu.

Alūksnes muzejā
Ekspozīcijas un izstādes:
“Maskošanās tradīcijas”. 
Izstādi veido Jevgēņijas 
Kiļupes papjēmašē tehnikā 
veidotās tematiskās maskas 
un Alūksnes Mākslas skolas 
audzēkņu zīmējumi, kas tapuši, 
iedvesmojoties no Ziemassvētku 
laika maskošanās tradīcijām.
Alūksnes Jaunās pils mūzikas 
saloni - Klavieru un Ērģeļu 
istabas.
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”.
Alūksnes pastāvīgā vēstures 
ekspozīcija “Laikmetu mielasts”.
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
Izstāde “No trimdas Latvijā – 
Austras Lindes 120 tautu meitu 
miniatūras”.
“Totalitārajā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”.
“Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”.
V. Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”.

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

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: 
“Tīģera gadā dzimušie: pasaules 
un Latvijas slavenību dzīvesstāsti 
grāmatās” (03.12.-31.01. 
abonementā);
“Visādi simtnieki” (03.01.-31.01. 
lasītavā);
“Rakstnieki - jubilāri: Andra 
Neiburga - 65, Lelde Stumbre 

- 70, Džons Tolkīns - 130; Luīss 
Kerols - 190” (03.01.-31.01. 
bērnu literatūras nodaļā);
“Jaunais 2022. gads - Tīģera 
gads!” (03.01.-31.01. bērnu 
literatūras nodaļā);
“Lasi un vērtē! Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 2021” (03.01-
31.01. bērnu literatūras nodaļā)

Pasākumi, izstādes: 
03.01.-31.01. Alūksnietes 
Agneses Repules gleznu izstāde 
“Ļaušanās” (2. stāvā);
31.01. Jauno grāmatu diena 
(abonementā);
05.-31.01. Literatūras apskats 
“Vēsturisko grāmatu sērija 
“Mēs. Latvija, XX gadsimts” 
(pieteikties un vēlamo datumu 
saskaņot pa tālruni 25664421);
03.01.-31.01. Digitālā izstāde 
“Animācijas un audiopasakas 
Ivetas Brikmanes stāstu grāmatām 
“Septiņi stāsti par notiņām” un 
“Pa pēdām notiņām”” (bērnu 
literatūras nodaļā, pieteikties pa 
tālruni 64322196).

Alsviķu pagastā
5., 12., 19., 26. janvārī 9.00 
Alsviķu bibliotēkā senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās.
6., 13., 18., 20., 27. janvārī 
10.00 Alsviķu bibliotēkā 
Strautiņos datorapmācības 
senioriem.
12. janvārī 10.00 Alsviķu 
kultūras namā senioru kopas 
“Noskaņa” dalībnieku ikmēneša 
tikšanās.
22. janvārī 15.00 Alsviķu 
kultūras namā demonstrēsim 
Andreja Ēķa jaunāko kinodarbu 
- romantisku komēdiju “TABU”. 
Vecuma ierobežojums: 16+. 
Ieeja: 3,00 EUR, pensionāriem 
2,00 EUR. Lai nodrošinātu visu 
valstī noteikto ierobežojumu 
ievērošanu, uz pasākumu obligāta 
iepriekšējā pieteikšanās līdz 
21. janvārim pa tālruni 
28330421.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Izsāpēt sarkanu rozi 
no krūma, Izdziedāt putnu no 
mākoņa drūma…” - rakstniekam 
Egilam Lukjanskim - 85, 
dzejniekam Jānim Sirmbārdim – 
85; Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija.

Jaunalūksnes pagastā
20. janvārī 9.00-19.00 
Kolberģa tautas nama 
laukumā tiks iedegts Barikāžu 
31 gada atceres ugunskurs. 
Ikviens aicināts pievienot savu 
pagali (pakavēties, pasildīties 
- iedzert siltu tēju) vai iedegt 
mājās vienotības liesmu (svece, 
ugunskurs) no 13. janvāra līdz 
27. janvārim! Kolberģa tautas 
nama Facebook lapā komentārā 
var dalīties ar foto.
Ievērosim valstī noteiktos drošības 
noteikumus.
29. janvārī 15.00 Kolberģa 
tautas nama zālē Leļļu teātra 
"Tims" koncertprogramma 
"No pasakas ar dziesmu". 
Ieeja 2,00 EUR. Pasākumu 
atļauts apmeklēt bērniem līdz 
12 gadiem ar vecākiem. Pie 
ieejas jāuzrāda derīgs Covid-19 
sertifikāts un personu apliecinošs 
dokuments. Apmeklētājiem jālieto 
medicīniskās sejas maskas.
Bejas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Es esmu izdomāta”/ 
rakstniecei Andrai Neiburgai – 
65, “Rakstniece un dramaturģe no 
stipras dzimtas. Leldei Stumbrei – 

70”, “Ir kaut kas, kas tev vienmēr 
jāatceras. Tu esi Drosmīgāks, 
nekā tev liekas, Stiprāks, nekā 
tev šķiet, un Gudrāks, nekā 
tu domā”/ angļu rakstniekam 
Alanam Aleksandram Milnam 
– 140”; pasākumi: 26. janvārī 
12.00 Bejas bibliotēkas lasītāju 
klubiņā pasākums “Tīģera zīmē”; 
skolēniem: “Animācijas un 
audiopasakas Ivetas Brikmanes 
stāstu grāmatām “Septiņi stāsti 
par notiņām” un “Pa pēdām 
notiņām””, “Lasi un vērtē! Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 2021” 
(skolēniem pasākumu laiks tiks 
saskaņots ar skolu).
Bejas vēstures krātuvē
pastāvīgās ekspozīcijas: 
“Jaunalūksnes pagasta vēsture 
līdz 1945. gadam”; “Jaunalūksnes 
pagasts pēckara periodā (1945.-
1988.)”, “Nacionālo partizānu 
kustība Jaunalūksnes pagastā 
no 1945. gada līdz 1953. 
gadam”, “Bejas skolas vēsture 
19.-21. gs.”; digitālā ekspozīcija 
“Latvijas Brīvības cīņas Alūksnes 
pusē”, Dabas un vēstures objekti 
Jaunalūksnes pagastā.

Jaunannas pagastā
2. janvārī 11.00 Jaunannas 
tautas nama parkā 
“Sniegošanās”, ceļot sniegavīrus, 
veidojot sniega cietokšņus, 
baudot siltu tēju un našķus, kā 
arī iesaistoties dažādās ziemas 
aktivitātēs. 
14. janvārī 10.00 Jaunannas 
tautas namā senioru ikmēneša 
tikšanās “Jaunajā gadā iesoļojot”.
20. janvārī 17.00  pie 
Jaunannas tautas nama, 
atzīmējot 1991. gada barikāžu 
aizstāvju atceres dienu, tiks 
iedegts simbolisks barikāžu 
atceres ugunskurs.
29. janvārī 18.00 Jaunannas 
tautas namā – muzikāls 
uzvedums “Baltā ziemas vakarā” 
ar tautas nama vokālā 
ansambļa piedalīšanos. 
Lai nodrošinātu visu valstī 
noteikto ierobežojumu 
ievērošanu, obligāta iepriekšēja 
pieteikšanās līdz 28. janvārim pa 
tālruni 29495371.
1.-12. janvārī Jaunannas 
tautas nama logos apskatāmi 
jaunanniešu zīmējumi “Tā ir mana 
ziema!”.
Līdz 31. janvārim Jaunannas 
tautas nama mazajā zālē 
apskatāma Māra Salmiņa ziedu 
un dabas gleznu izstāde.

Jaunlaicenes pagastā
Jaunlaicenes muižas 
muzejā
Pamatekspozīcijas:
“Jaunlaicenes muiža” – par 
Jaunlaicenes muižu un tās 
apbūvi, par Vidzemes muižu 
apsaimniekošanu un sadzīvi, 
par baronu fon Volfu dzimtu 
(apmeklējot pamatekspozīciju, 
iespējams izspēlēt lielo galda 
spēli “No muižas uz baznīcu”),
“Malēnieša pasaule” – par to, kas 
mēs esam, kādi mēs esam, kāda 
ir mūsu valoda un dzīves uztvere 
(apmeklējot pamatekspozīciju, 
iespējams izspēlēt malēniešu 
vārdu spēli, sameklēt atšķirības 
starp malēniešu un latgaliešu 
valodu un pamēģināt pašam 
gaismu dabūt maisā);
Izstādes:
“Noklusētā varonība. Latvijas 
Neatkarības karš 1918.-1920.” 
– par Latvijas Neatkarības 
kara norisi, par Ziemeļlatvijas 
armijas sākumu un kaujām par 

Ziemeļvidzemes atbrīvošanu 
virzienā no Apes uz Alūksni,
“Ja ikviens tik zemē sētu” – par 
ražas novākšanas un pārstrādes 
rīkiem un metodēm no 19. gs. 
līdz 20. gs. vidum (apmeklējot 
izstādi iespējams izspēlēt spēli 
“Kas meklē, tas atrod”, pārbaudīt 
sevi “Maņu un sajūtu pasaulē”, 
uzzināt kā dažādus rīkus sauc 
malēnieši un izmēģināt spēkus 
citās izglītojošās spēlēs);
Virtuālā izstāde “No Vaidavas 
līdz Melnupei” (https://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).

Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejs piedāvā 
izzinošas ekskursijas un 
ekspozīciju "Vidzemes lauku 
sēta" un "Kalncempju vēstures 
lappuses" apskati.

Liepnas pagastā
8. janvārī 17.30 Liepnas 
tautas namā režisora Andreja 
Ēķa jaunākais kinodarbs “Tabu”. 
Romantiska komēdija par pieciem 
mīlošiem pāriem, kuri meklē 
jaunas emocijas, lai padarītu savu 
kopā būšanu vēl saskanīgāku un 
krāšņāku. Ieeja: 3,00 EUR.
20. janvārī 17.00 Liepnas 
tautas namā 1991. gada 
barikāžu aizstāvju atceres dienai 
veltīts dokumentālo kino vakars 
“Atmiņu ugunskurs”.
Līdz 31. janvārim iesūti  sava 
sniegavīra celšanas procesu 
un gatavo sniegavīru bildes uz 
e-pastu: tn.liepna@aluksne, 
vai uz Whatsapp 29438300. 1. 
februārī iesūtītie foto tiks apkopoti 
kopējā sniegavīru gājienā, kas 
būs apskatāms tautas nama 
Facebook kontā un Liepnas 
jauniešu saimes Instagram kontā.
Liepnas pagasta bibliotēkā 12. 
janvārī rītausmas stunda  bērniem  
“Jaunais 2020. gads: tīģera 
gads?! Viss par šo aktīvo džungļu 
karali”, 10.-31. janvārī literatūras 
izstāde “Aizvadītā gada projektu 
un dāvinājumu grāmatas”, 5.-31. 
janvārī literatūras izstāde bērniem 
“Ko tu zini par tīģeriem?”.

Malienas pagastā
Malienas bibliotēkā animācijas 
un audiopasakas izstāde Ivetas 
Brikmanes stāstu grāmatām 
“Septiņi stāsti par notiņām” un 
“Pa pēdām notiņām”.

Mālupes pagastā
Līdz 15. janvārim Mālupes 
Saieta nama vestibila logos 
apskatāma Mālupes rokdarbu 
pulciņa “Annele” cimdu izstāde 
“Capaiķīši”.
13. janvārī  11.00 Mālupes 
Saieta namā senioru tematiska 
tikšanās “Alodzenes stāsti”.
20. janvārī 18.00 pie Mālupes 
Saieta nama iedegsim atmiņu 
ugunskuru “Atceroties 1991. gada 
notikumus”.
No 25. līdz 31. janvārim 
Mālupes Saieta namā 
koprades projekta “ŠALLE 
LATVIJAI” ietvaros notiks šalles 
adīšana. Aicinām ikvienu 
interesentu piedalīties adīšanas 
stafetē! Iepriekšēja pieteikšanās 

- Iveta Zvejniece, tālrunis 
29129545.

Mārkalnes pagastā
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
tematiskā izstāde “Ar tīģera 
lēcienu Jaunajā gadā”.

Pededzes pagastā
Pededzes bibliotēkā janvārī 
Intas Ņikitinas foto izstāde; 
izstāde “Animācijas un 
audiopasakas Ivetas Brikmanes 
stāstu grāmatām “Septiņi stāsti 
par notiņām” un “Pa pēdām 
notiņām””. Laiks un 
apmeklējuma noteikumi tiks 
precizēti janvārī.

Veclaicenes pagastā
20. janvārī laukumā 
Veclaicenes pagasta 
“Vaiņagos” tiks iedegti 
ugunskuri par godu 1991. 
gada barikāžu atceres dienas 
dalībniekiem.
29. janvārī 14.00 Veclaicenes 
tautas namā, sagaidot 
Osvalda Kļaviņa 110. 
gadadienu „Tomēr...tāpat kā 
senāk...”, izstādes atklāšana. 
Izstāde veltīta bijušajam 
Veclaicenes podiņu ceham un 
tā vadītājam O. Kļaviņam – 
izcilai personībai, keramiķim, 
dzejniekam, komponistam, 
šahistam, filozofam. Ieeja ar 
derīgu Covid-19 vakcinācijas/ 
pārslimošanas sertifikātu un 
personu apliecinošu 
dokumentu.

Zeltiņu pagastā
20. janvārī Barikāžu 
aizstāvju tikšanās pie 
kopīga ugunskura. Sīkāka 
informācija katram dalībniekam 
tiks sūtīta janvārī.
Zeltiņu tautas namā janvāra 
jubilāres Benitas Lūkinas “Vecās 
mātes stāsts” - video versija uz 
lielā ekrāna. Kristapa Brasļa 
keramikas darbu izstāde. 
Apmeklējumam lūgums 
pieteikties, zvanot pa tālruni 
29492284 Gunitai.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Dzīve ir kā mirklis” 
(Egilam Lukjanskim – 85),
“Laima Kota – latviete no 
matu galiņiem līdz kāju 
papēžiem”, “Dažreiz vismazākās 
lietas aizņem vislielāko vietu 
mūsu sirdī” (Vinnija Pūka autoram 
Alenam Milnam – 140).
Zeltiņu vēstures krātuvē: 
pastāvīgās ekspozīcijas 
“Ziemeļu zvaigzne” (veltījums 
Edgaram Liepiņam), 
“Nesenā pagātne”, 
“Novadnieku istaba”, 
“Mana skola Zeltiņos”; 
akcijas “Labo darbu mēnesis 
Zeltiņos” foto un rakstu 
materiālu izstāde.

Ziemera pagastā
22. janvārī orientēšanās pa 
Ziemera pagastu. Sākums 
10.00 Ziemeru pamatskolas 
stadionā.
Māriņkalna bibliotēkā 
izstādes “Kāds būsi - 2022. 
gads?” (horoskopi 2022. 
gadam), “Grāmatas no LNB” 
– jaunākie izdevumi projekta 
ietvaros, “Bērnu, jauniešu un 
Vecāku žūrija – 2021”  “Nāc, lasi 
un kļūsti par ekspertu!”.

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

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




