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Alūksnes Novada Vēstis
Jaunā gadā darbu sākusi Alūksnes 
novada pagastu apvienības pārvalde
 No 1. janvāra Alūksnes 
novada teritorijā pagastu 
pārvaldīšanu nodrošina 
jauna iestāde – Alūksnes 
novada pagastu apvienības 
pārvalde.

 Iepriekš novadā 14 pašvaldības 
iestādes – 13 pagastu pārvaldes 
un 1 apvienības pārvalde - 
pārvaldīja 15 pagastus. Oktobrī 
dome pieņēma lēmumu izveidot 
pagastu teritoriālo vienību 
apvienību, reorganizējot un 
apvienojot līdzšinējās pagastu 
pārvaldes, un uz to bāzes 
izveidojot vienu jaunu iestādi.

 Alūksnes novada pagastu 
apvienības pārvaldes darbu 
nodrošina administrācijas 
darbinieki, bet pagastu teritorijās 
strādā ēku un apsaimniekojamās 
teritorijas pārziņi un 
saimnieciskie darbinieki. 

 No 1. janvāra iedzīvotājus 
pagastos pašvaldības 
pārziņā esošos saimnieciskos 
jautājumos lūdzam vērsties 
pie attiecīgā pagasta ēku un 
apsaimniekojamās teritorijas 
pārziņa (jebšu - saimnieka). Var 
vērsties arī pie attiecīgā 
pagasta bibliotēkas vadītāja, 
kas palīdzēs rast risinājumu 
un sazināties ar speciālistu.

 Aicinām 4. lappusē iepazīties ar 
pagastu apvienības pārvaldes 
darbinieku tālruņu numuriem un 
e-pastiem. Informācija pieejama 
arī pašvaldības tīmekļvietnē 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Kontakti, kur tā 
tiks pēc vajadzības regulāri 
atjaunota.

Pie ēku un apsaimniekojamās 
teritorijas pārziņiem pagastos 
iedzīvotāji var vērsties par 
jautājumiem, kas saistīti ar:
• pašvaldības īpašumu 
(ēku, būvju, kapu, piemiņas 
vietu, publisko teritoriju - 
parku, skvēru, zaļo zonu) 
apsaimniekošanu;
• pašvaldības ceļu uzturēšanu 
– sniega tīrīšanu ziemā, ceļu 
klātnes planēšanu,  labošanu 
u.c. vasarā, informāciju par 
pakalpojumu sniedzējiem;
• pašvaldības ceļu nodalījuma 
joslā plānoto kokmateriālu 
krautņu (juridisku vai fizisku 
personu) izvietošanu un 
saskaņošanu;
• publiskā apgaismojuma 
nodrošinājuma un darbības 
režīmu, labošanu;
• kapsētu, kas atrodas pagastos 
un ir pašvaldības valdījumā, 

uzturēšanu, tai skaitā kapa 
vietas ierādīšanu vai kapličas 
izmantošanu vai citiem ar 
kapsētas maksas pakalpojumiem 
saistītiem jautājumiem;
• komunālo pakalpojumu 
(daudzdzīvokļu namu 
apsaimniekošana, centralizētā 
ūdensapgāde un kanalizācija, 
centralizētā siltumapgāde, 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana) nepietiekamu 
kvalitāti un avārijas gadījumiem;
• Nodarbinātības valsts 
aģentūras norīkojumu uz algoto 
pagaidu sabiedrisko darbu 
veikšanu pagasta teritorijā;

• Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvaldes norīkojumu 
uz nodarbinātību veicinošiem 
pasākumiem pagasta teritorijā.

Citus pašvaldības pakalpojumus 
pagastos nodrošina un funkcijas 
veic šādas pašvaldības iestādes:
• Sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu sniegšana, 
sociālo problēmu risināšana, 
veselības aprūpes pieejamības 
nodrošināšana – Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvalde 
saskaņā ar katrā pagastā 
norādīto pieņemšanas laiku;
• bērnu vai aizgādnībā esošu 

personu tiesību un tiesisko 
interešu nodrošināšana – 
Alūksnes novada bāriņtiesa 
saskaņā ar konkrētu laiku, kas 
noteikts, apmeklētājam iepriekš 
telefoniski sazinoties;
• kultūras pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšana, 
kultūrvēsturiskās vides un 
nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšana – Alūksnes novada 
Kultūras centrs;
• muzejisko vērtību apzināšana, 
saglabāšana un popularizēšana 
– Alūksnes novada muzejs;
• būvniecības kontrole – 
Būvvalde;
• sabiedriskās kārtības 
nodrošināšana – Alūksnes 
novada pašvaldības policija;
• bibliotekāro pakalpojumu 
sniegšana un klientu 
apkalpošana – Alūksnes novada 
bibliotēka un tās struktūrvienības 
– bibliotēkas pagastos.

Bibliotēkas – klientu 
apkalpošanas centri

 Bibliotēkas pagastos no 
1. janvāra veic pašvaldības 
klientu apkalpošanas centra 
funkcijas, kur iedzīvotāji var 
iesniegt iesniegumus, saņemt 
informāciju, vērsties pēc padoma 
pašvaldības jautājumos, un no 
1. marta - arī saņemt palīdzību 
valsts iestāžu pakalpojumu 
pieprasīšanā.
 Ar valsts piešķirta finansējuma
palīdzību  pašvaldība veidos 
novada nozīmes Valsts un 
pašvaldības vienotos klientu 
apkalpošanas centrus (VPVKAC) 
pagastos.

Turpinājums 4. lappusē

ALŪKSNES NOVADA PAGASTU APVIENĪBAS PĀRVALDES 
DARBINIEKU DARBA LAIKI PAGASTOS

Pirmdienās 8.00-12.00 12.30-17.00

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00-12.00 12.30-16.30

Piektdienās 8.00-12.00 12.30-16.00

Attēlā no labās: pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis, Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes 
vadītāja Ingrīda Sniedze, vadītājas vietniece Svetlana Prenka-Mihailova, ceļu pārraudzības un uzturēšanas 
darbu organizatore Iveta Driņina, īpašuma speciāliste Ilze Paia, lietvede Zinaida Silirava, jurists iepirkuma 
speciālists Viesturs Zaķis, personāla speciāliste Elita Laiva                                                

  Evitas Aplokas foto

Alūksne atkal būs rallija pilsēta!
 20. un 21. janvārī Alūksnes 
novadā savu desmito jubileju 
svinēs rallijs “Alūksne”! 
Paldies entuziasma pilnajai 
organizatoru komandai, 
kas iepriekšējos gados, kad 
sacensības nevarēja sarīkot, 
izturējusi un šogad ar jaunu 
sparu novada iedzīvotājiem 
un viesiem atkal piedāvās būt 
šī ļoti populārā pasākuma 
skatītājiem.

  Rallijā "Alūksne 2023" tiks 
izcīnīti rezultāti šādās ieskaitēs: 
1. posms 2023. gada Latvijas 
rallija čempionāta un Latvijas 
automobiļu federācijas (LAF) 
rallija kausa ieskaitē, 1. posms 
2023. gada Igaunijas rallija 
čempionāta ieskaitē, 1. posms 
2023. gada LAF atklātā kausa 
izcīņas "Historic" ieskaitē, 
1. posms 2023. gada 
LAF atklātā kausa izcīņa 

rallijsprinta ieskaitē.
 Visa oficiālā 
informācija par 
sacensībām gan 
dalībniekiem, gan 
skatītājiem atrodama 
www.autorally.lv. 
Ātrumposmu kartes 
skatītājiem būs 
pieejamas nedēļā 
pirms rallija.
 Biļetes var iegādāties 
“Biļešu paradīzes” 
kasēs visā Latvijā (arī 
kasē, kas atrodas 
Alūksnes Kultūras 
centrā) un internetā 
bilesuparadize.lv. 
Biļetes cena 10 
EUR. Lūdzam ņemt 
vērā, ka biļetes pie 
ātrumposmiem nopirkt 
nebūs iespējams.
 Uz tikšanos rallija 
ātrumposmos!



Domes 29. decembra sēdē

2. Alūksnes Novada Vēstis 04.01.2023.

Paplašinātas 
iespējas 
pašvaldības 
rēķinu apmaksai
 Ir paplašinātas iespējas 
apmaksāt Alūksnes novada 
pašvaldības izrakstītos 
rēķinus un samaksāt 
nekustamā īpašuma 
nodokli skaidrā naudā vai 
ar bankas karti.

 Tagad to ir iespējams izdarīt:
- Alūksnes novada pašvaldības 
kasē – Dārza ielā 11, Alūksnē,
- Latvijas pastā,
- Veikalos “Maxima”,
- “Narvesen” tirdzniecības 
vietās,
- Veikalos “top!” (tikai 
SIA “Firma Madara 89” 
piederošajos veikalos),
- Veikalos “Mego”,
- Veikalos “E-Lats”.

Medicīnu nosaka 
par atbalstāmo 
nozari speciālistu 
piesaistei

 Alūksnes novada 
pašvaldības 
29. decembra sēdē 
deputāti pieņēma lēmumu 
par atbalstāmajām jomām 
speciālistu piesaistei 
un nepieciešamajiem 
speciālistiem.

 Pamatojoties uz Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2022. gada 28. jūlija 
saistošajiem noteikumiem 
Nr. 17/2022 “Par pašvaldības 
stipendiju piešķiršanu 
speciālistu piesaistei 
Alūksnes novadā” un, 
ņemot vērā SIA “Alūksnes 
slimnīca” iesniegumu, par 
atbalstāmajām jomām 
speciālistu piesaistei Alūksnes 
novadā 2023. gadā dome 
noteica medicīnu un šādu 
nozaru nepieciešamos 
speciālistus:
• anesteziologs - 
reanimatologs  –  1 speciālists;
• internists/pulmonologs – 
1 speciālists;
• radiologs – 1 speciālists;
• ķirurgs vai traumatologs –  
1 speciālists.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

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 7510 eksemplāri.

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

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

 Aizvadītā gada pēdējā Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
sēdē, kas notika 29. decembrī, 
piedalījās 13 deputāti un 
izskatīja vairāk nekā 70 darba 
kārtības jautājumus.

 Dome pieņēma šādus lēmumus:

• Nodot atsavināšanai 
Alūksnes novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu “Strazdiņi”, 
Zeltiņos, Zeltiņu pagastā. 
Noteikt atsavināšanas 
veidu – pārdošana izsolē. 
Nosacītās cenas noteikšanu 
un izsoles organizēšanu uzdot 
veikt pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. Izsoles 
noteikumus un rezultātus 
publicēt pašvaldības interneta 
vietnē www.aluksne.lv;

• Nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Purvājs”, Zeltiņu pagastā, kas 
sastāv no zemesgabala 2,160 ha 
platībā. Noteikt atsavināšanas 
veidu – pārdošana izsolē. 
Nosacītās cenas noteikšanu 
un izsoles organizēšanu uzdot 
veikt pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. Izsoles 
noteikumus un rezultātus 
publicēt www.aluksne.lv;

• Nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Pļavas”, Zeltiņu pagastā, kas 
sastāv no zemesgabala 3,01ha 
platībā. Noteikt atsavināšanas 
veidu – pārdošana izsolē. 
Nosacītās cenas noteikšanu 
un izsoles organizēšanu uzdot 
veikt pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. Izsoles 
noteikumus un rezultātus 
publicēt www.aluksne.lv;

• Nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Krastiņi”, Ilzenes pagastā, kas 
sastāv no zemesgabala 13,51 ha 
platībā. Noteikt atsavināšanas 
veidu – pārdošana izsolē. 
Nosacītās cenas noteikšanu 
un izsoles organizēšanu uzdot 
veikt pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. Izsoles 
noteikumus un rezultātus 
publicēt www.aluksne.lv;

• Apstiprināt noteikumus 
Nr. 5/2022 “Kārtība, kādā tiek 
organizēts Alūksnes novada 
pašvaldības mantas iznomāšanas 
un atsavināšanas process”;

• Izdarīt grozījumus domes 
2015. gada 29. janvāra 
noteikumos Nr. 1/2015 “Alūksnes 
novada pašvaldības Ceļu un ielu 
fonda pārvaldīšanas kārtība”. 
Grozījumi ir redakcionāli 
un saistīti ar dokumenta 
aktualizēšanu atbilstoši šobrīd 
esošajai pašvaldības struktūrai;

• Izdarīt grozījumus ar 
domes 2017. gada 28. jūnija 
lēmumu Nr. 204 apstiprinātajā 
pašvaldības Iepirkuma komisijas 
nolikumā. Grozījumi nosaka, 
ka komisija veic pašvaldības 

Centrālās administrācijas 
pārziņā esošus iepirkumus un 
iepirkuma procedūras, bet ar 
domes priekšsēdētāja rīkojumu 
atsevišķos gadījumos tai var 
uzdot veikt iepirkumus citu 
pasūtītāju vajadzībām, kā arī 
precizē nolikuma apstiprināšanas 
tiesisko pamatojumu;

• Apstiprināt Alūksnes 
vidusskolas nolikumu. Lēmums 
stājas spēkā 2023. gada 
1. janvārī;

• Apstiprināt Alūksnes novada 
Kultūras centra darbības 
attīstības plānu 2023.-2027. 
gadam;

• Apstiprināt Alūksnes novada 
bibliotēkas attīstības plānu 
2023.-2027. gadam;

• Apstiprināt Alūksnes novada 
muzeja darbības un attīstības 
plānu 2023.-2027. gadam;

• Apstiprināt ēdināšanas 
pakalpojuma maksu Malienas 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Mazputniņš”, Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Pienenīte”, Ziemeru pamatskolā 
un Malienas pamatskolā. 
Speciālās izglītības klašu 
(grupu) izglītojamo ēdināšanas 
pakalpojuma izmaksas sedz 
Alūksnes novada pašvaldība. 
Pārējiem skolēniem ēdināšanas 
pakalpojuma maksai 
piemērojami pašvaldības 
noteiktie maksas atvieglojumi;

• Ar 2023. gada 1. janvāri izdarīt 
grozījumu Alūksnes novada 
pašvaldības domes 25.11.2021. 
lēmumā Nr. 343 “Par maksas 
noteikšanu Dienas aprūpes 
centra “Saules stars” sociālajam 
pakalpojumam”, nosakot 
maksu Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvaldes sociālajam 
pakalpojumam Dienas aprūpes 
centrs “Saules stars”  13,44 euro 
dienā jeb 1,68 euro stundā;

• Izdarīt grozījumus domes 
2014. gada 25. septembra 
lēmumā Nr. 365 “Par Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem”, aizstājot tekstā 
vārdus “Alūksnes pilsētas Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas” ar 
vārdiem “Alūksnes Sporta skolas” 
atbilstoši iestādes nosaukumam 
no 1. janvāra, kā arī papildināt 
maksas pakalpojumu klāstu ar 
atlētiku un šī pakalpojuma cenu 
7,00 EUR mēnesī. Lēmums stājas 
spēkā  2023. gada 1. janvārī;

• Pamatojoties uz VAS “Latvijas 
Pasts” iesniegumu par vietas 
nodrošināšanu Jaunalūksnes 
pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietas vajadzībām, apstiprināt 
maksu par īslaicīgu telpu nomu 
pašvaldības nekustamajā 
īpašumā “Dālderi”, Kolberģī, 
Jaunalūksnes pagastā, 0,70 euro 
stundā. PVN likme tiek piemērota 
normatīvajos aktos noteiktajā 

apmērā. Lēmums stājas spēkā 
2023. gada 2. janvārī;

• Ņemot vērā to, ka no 
2023. gada 1. janvāra minimālās 
darba algas apmērs ir 
620 EUR, 29. decembra 
pašvaldības domes sēdē 
pieņemta virkne lēmumu, kas 
saistīti ar atlīdzības noteikšanu 
pašvaldības iestādēs, lai 
nodarbinātajiem, kuru 
iepriekšējais atlīdzības apmērs ir 
bijis mazāks par jauno minimālās 
algas līmeni, ar 1. janvāri tas 
sasniegtu noteiktos 620 EUR 
mēnesī;

• Ar 2023. gada 1. janvāri izdarīt 
grozījumus domes 30.05.2022. 
lēmumā  Nr. 229 “Par amata 
vietām un atlīdzību Alūksnes 
Tūrisma informācijas centram” 
un noteikt iestādes darbiniekiem 
summēto darba laiku;

• Atbalstīt šādus Alūksnes 
novada pagastu teritoriālo 
vienību infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanas projektus:
- Jaunalūksnes pagasta 
pārvaldes projekta ideju 
“Kolberģa ciema ielu 
apgaismojuma sistēmas 
atjaunošana un papildināšana 
paralēli “Sadales tīkla” kabeļu 
līnijas izbūves darbiem” ar 
kopējo summu 40 000 EUR;
- Pededzes pagasta pārvaldes 
projektu “Pededzes centra 
labiekārtošanas darbu projekta 
izstrāde” ar indikatīvo summu 
3791 EUR.
 Pēc iepirkuma procedūras un/
vai tirgus izpētes rezultātu 
izziņošanas, projektu 
iesniedzējam jāinformē 
pašvaldība par precizēto 
finansējuma apmēru. Projektu 
var uzsākt īstenot pēc iepirkuma 
procedūras un/vai tirgus 
izpētes rezultāta izziņošanas un 
Finanšu komitejas saskaņojuma 
saņemšanas;

• Valsts budžeta finansējumu 
mācību līdzekļu iegādei 
laikposmam no 2022. gada 
1. septembra līdz 2022. gada 
31. decembrim sadalīt 
pašvaldības pamata un 
vispārējās vidējās izglītības 
iestādēm proporcionāli 
izglītojamo skaitam, kuri 
2022. gada 1. septembrī 
reģistrēti Valsts izglītības 
informācijas sistēmā ar 
apakšstatusu “Ukrainas 
civiliedzīvotājs”. Apstiprināt 
valsts budžeta finansējuma 
sadali pašvaldības pamata un 
vispārējās vidējās izglītības 
iestādēm;

• Piešķirt finansējumu Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādei 
“Sprīdītis” 10 000 EUR komunālo 
pakalpojumu nodrošināšanai;

• Atļaut pašvaldības aģentūrai 
“SPODRA” veikt iepirkuma 
procedūru divu komunālās 
tehnikas vienību iegādei: 
lietota kravas automašīna 

ar hidromanipulatoru, jauns 
minitraktors komplektā ar kausu, 
sniega lāpstu, rotējošo slotu un 
palešu dakšām. Uzdot aģentūrai 
veikt iepirkuma procedūru un par 
tās rezultātu informēt domi;

• Atbrīvot no amata līdzšinējos 
pagastu pārvalžu vadītājus 
sakarā ar to, ka no 
2023. gada vairs nepastāv 
agrākās pašvaldības iestādes – 
pagastu pārvaldes un pagastu 
teritorijas pārvaldīšanu nodrošina 
jauna iestāde – Alūksnes novada 
pagastu apvienības pārvalde.
Ņemot vērā, ka ar domes 
2022. gada 27. oktobra lēmumu 
ir izveidota Alūksnes novada 
pagastu apvienības pārvalde un, 
pamatojoties uz normatīviem 
aktiem, piešķirt 16 826,00 EUR 
finansējumu Alūksnes novada 
pagastu pārvalžu vadītāju 
atlaišanas pabalstu un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu nodrošināšanai;

• Apstiprināt kārtību, kādā 
nosakāms pašvaldības budžeta 
izdevumu apjoms, ja, sākoties 
saimnieciskajam gadam, nav 
stājies spēkā gadskārtējais 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžets;

• Izdarīt grozījumus  domes 
2020. gada 27. augusta 
noteikumos Nr. 2/2020 “Par 
medību tiesību nodošanas 
kārtību”;

• Piešķirt 31 064,00 EUR 
finansējumu mobilās lietotnes 
izstrādei, ieviešanai un 
viena gada uzturēšanai. 
Mobilā lietotne paredzēta, 
lai nodrošinātu skolēnu 
pārvadājumu, ēdināšanas un 
Sociālo lietu pārvaldes piešķirto 
pakalpojumu uzskaiti;

• Apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.30/2022 “Par 
grozījumiem Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2022. 
gada 1. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 4/2022 “Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžetu 2022. gadam””;

• Ņemot vērā 2022. gadā 
veiktos grozījumus Alūksnes 
novada pašvaldības 
pamatbudžetā, apstiprināt 
grozījumus Ceļu un ielu fonda 
vidējā (triju gadu) termiņa plānā 
2022.-2024. gadam un izteikt to 
jaunā redakcijā.

 Pilnībā ar Alūksnes novada 
pašvaldības domes pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības tīmekļvietnē 
www.aluksne.lv sadaļā Par 
Alūksnes novada domes darbu/
Domes lēmumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sēdes 

Sociālā, izglītības 
un kultūras komiteja

12. janvārī 10.00

Tautsaimniecības 
komiteja   

16. janvārī 10.00

Finanšu komiteja  
19. janvārī 10.00

Domes sēde   
26. janvārī 10.00

Sēdes notiek 1. stāva zālē, 
Dārza ielā 11, Alūksnē.



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.

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. 
Pašvaldības vadības pieņemšanas notiek Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

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
2. un 16. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga LANGRATE 
2. un 16. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
2. un 16. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOVŅIKOVS
2. un 16. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS
2. un 16. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 
13. un 27. janvārī no plkst. 8.00 līdz plkst. 9.00

13. janvārī no plkst.13.00 līdz 14.00 Pededzes pagastā, bibliotēkā-Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā

3.Alūksnes Novada Vēstis04.01.2023.

Deputāts Datums Laiks Vieta

Arturs DUKULIS Darba dienās

Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Valsts un 
pašvaldības vienotajam Klientu apkalpošanas 

centram

Aivars FOMINS 19.01.2023. 9.00-10.00 Tālrunis 22001034

Artūrs GRĪNBERGS 16.01.2023. 15.00-17.00 Tālrunis 26498068

Verners KALĒJS 20.01.2023. 15.00-16.00 Tālrunis 29406242

Maruta KAULIŅA 20.01.2023. 15.00-17.00 Tālrunis 29710918

Modris LAZDEKALNS 16.01.2023. 13.00-17.00 Tālrunis 29285514

Ilze LĪVIŅA 09.01.2023. 8.00-10.00 Alūksnes novada vidusskolā, 
Kanaviņu ielā 14, Alūksnē

Druvis MUCENIEKS 16.01.2023. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Modris RAČIKS 17.01.2023. 8.00-16.00 Tālrunis 29414680

Laimonis SĪPOLS 19.01.2023. 9.00-10.00 Tālrunis 26431206

Jānis SKULTE 10.01.2023. 8.00-17.00 Tālrunis 29276883

Alūksnes novada 
pašvaldība rīko 
izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
10.01.2023. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma Alsviķu ielā 
2, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
daļas – mutiskas atklātas izsoles 
ar augšupejošu soli, tiek izsolīti 
trīs objekti, daudzdzīvokļu 
dzīvojamo īres māju būvniecībai. 
Viens izsoles objekts ir no 
Nekustamā īpašuma atdalāma 
zemes vienība vienas vai divu 
16-24 dzīvokļu īres mājas 
būvniecībai nepieciešamā 
platībā, kas tiks izveidota 
atbilstoši Nekustamā īpašuma 
lokālplānojuma risinājumam 
un zemes ierīcības plānam ne 
mazāk kā 2000 m2 platībā. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26668502. 
Izsoles 1m2 sākumcena – 
4,89 EUR. Nodrošinājums – 
978 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
06.01.2023. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
06.01.2023. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
24.01.2023. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – vietējās 
nozīmes arhitektūras pieminekļa 
“Kungu māja”, Mālupē, 

Mālupes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26426090. 
Izsoles sākumcena – 
18 263  EUR. Nodrošinājums 
– 1826 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
20.01.2023. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
20.01.2023. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
31.01.2023. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – 
viendzīvokļa dzīvojamās ēkas 
un palīgceltnes Peldu ielā 1, 
Alūksnē, Alūksnes novadā 
– mutisku atklātu izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 64321456. 
Izsoles sākumcena – 3228  EUR. 
Nodrošinājums – 323 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 27.01.2023. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
27.01.2023. plkst. 16.00.

No 1. janvāra 
ģimnāzijas direktora 
amatā – Uva 
Grencione-Lapseniete
 No 1. janvāra 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas direktora amatā 
iecelta Uva Grencione-
Lapseniete.

 Par viņas iecelšanu 
ģimnāzijas direktora amatā 
29. decembra sēdē lēma 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes deputāti.
 U. Grencione-Lapseniete ir 
Alūksnes pilsētas sākumskolas 
direktore un jau no 
2022. gada 18. jūlija pildīja 
arī ģimnāzijas direktora 
pienākumus. Viņa bija viena 
pretendente ģimnāzijas direktora 
amata konkursā.
 Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas direktores amata 
pienākumu pildīšanu 

U. Grencionei-Lapsenietei 
noteikta darba samaksa 30% 
apmērā no amatam noteiktās 
darba algas.

Evita Aploka

No 1. janvāra – 
Alūksnes Sporta skola
 No 1. janvāra 
līdzšinējais Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas nosaukums 
ir mainīts uz: Alūksnes 
Sporta skola.

 Profesionālās ievirzes izglītības 
iestādes nosaukums mainīts 
saskaņā ar Alūksnes novada 

pašvaldības domes 2022. gada 
24. novembrī pieņemto lēmumu. 
Minētais lēmums arī nosaka 
to, ka skolai ir struktūrvienība 
Alūksnes Sporta centrs.
 Lēmums stājas spēkā 
2023. gada 1. janvārī.

Evita Aploka

Apstiprina kārtību budžeta 
izdevumu apjoma noteikšanai
 Alūksnes novada domes 
29. decembra sēdē deputāti 
apstiprināja kārtību, kādā 
nosakāms pašvaldības 
budžeta izdevumu apjoms, 
ja, sākoties saimnieciskajam 
gadam, nav stājies spēkā 
gadskārtējais Alūksnes 
novada pašvaldības budžets.

 Tā kā vēl līdz šim nav pieņemts 
valsts budžets 2023. gadam, arī 
pašvaldības nevar apstiprināt 
savus budžetus, tādēļ pašlaik, 
saskaņā ar normatīviem 
aktiem un domes pieņemto 
lēmumu, Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektors ir 

pilnvarots noteikt pašvaldības 
darbībai nepieciešamos budžeta 
izdevumus.
 Šajā gadījumā, kad pašvaldība 
objektīvu iemeslu dēļ nav 
varējusi apstiprināt kārtējo 
saimnieciskā gada budžetu, 
pašvaldības budžeta izdevumi 
nevar pārsniegt iepriekšējā 
saimnieciskā gada faktiskos 
izdevumus, nodrošinot spēkā 
esošo normatīvo aktu izpildi, 
iepriekšējā saimnieciskajā 
gadā sākto pasākumu 
fi nansēšanu. Tiek nodrošināta 
iepriekšējā saimnieciskā gadā 
noteiktā pašvaldības budžeta 
politika un nosacījumu izpilde 

nemainīgā līmenī, izņemot 
terminētus pasākumus. Tiek 
nodrošināta Eiropas Savienības 
un pārējās ārvalstu fi nanšu 
palīdzības līdzfi nansēto 
projektu īstenošana, paredzēts 
fi nansējums pašvaldības saistību 
izpildei. Jaunas aizņēmumu 
vai galvojumu saistības tiek 
uzņemtas ES un citu fondu 
projektu īstenošanai.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes 
vadītājas iedzīvotāju pieņemšanas laiki
 Janvārī Alūksnes novada 
pagastu apvienības 
pārvaldes vadītāja Ingrīda 
Sniedze iedzīvotājus pieņems 
š ādos pagastos un laikos:

• Ilzenes pagastā 
17.01.2023.  Ilzenes bibliotēkā 

- klientu apkalpošanas centrā no 
plkst. 13.00 līdz 14.00 

• Veclaicenes pagastā 
24.01.2023. Veclaicenes 
bibliotēkā – klientu apkalpošanas 
centrā no plkst. 13.00 līdz 14.00 

• Alsviķu pagastā 
Alūksnes novada pagastu 
apvienības pārvaldes telpās 
pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 
14.00 (izņemot gadījumus, ja 
darba grafi ka izmaiņu gadījumā 
jāveic citi darba 
pienākumi).



4. Alūksnes Novada Vēstis 04.01.2023.

Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes kontaktinformācija (no 01.01.2023.)

ALŪKSNES NOVADA PAGASTU APVIENĪBAS PĀRVALDE
„Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333

e-pasts: pagastu.apvieniba@aluksne.lv

Vadītāja Ingrīda Sniedze (darba vieta Alsviķu pagastā) (ceļu 
uzturēšanas jautājumi Alsviķu pagastā)

26468713;
ingrida.sniedze@aluksne.lv

Vadītājas vietniece Svetlana Prenka-Mihailova (darba vieta Malienas 
pagastā)

26426090; 
svetlana.prenka-mihailova@aluksne.lv

Lietvede Zinaida Silirava (darba vieta Alsviķu pagastā) 29143271;
zinaida.silirava@aluksne.lv

Personāla speciāliste Elita Laiva (darba vieta Zeltiņu pagastā) 26520677;
elita.laiva@aluksne.lv

Īpašuma speciāliste Ilze Paia (darba vieta Liepnas pagastā) 29147011;
ilze.paia@aluksne.lv

Jurists iepirkuma speciālists Viesturs Zaķis (darba vieta Jaunalūksnes 
pagastā)

29219720;
viesturs.zakis@aluksne.lv

Ceļu pārraudzības un uzturēšanas darbu organizatore Iveta 
Driņina (darba vieta Mārkalnes pagastā, ceļu uzturēšanas jautājumi 
Mārkalnes pagastā)

25620818;
iveta.drinina@aluksne.lv

ALSVIĶU PAGASTS 
„Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis un skolēnu 
pārvadājumu autobusa vadītājs Normunds Ziņģis

25424193; normunds.zingis@aluksne.lv 

ANNAS PAGASTS 
„Smiltis”, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Māris Skunstiņš 26405503; 
maris.skunstins@aluksne.lv 

ILZENES PAGASTS 
„Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4344

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Gints Rozenbergs 25779981; gints.rozenbergs@aluksne.lv 

JAUNALŪKSNES PAGASTS 
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Vitālijs Gerasimins 25447781; vitalijs.gerasimins@aluksne.lv 

JAUNANNAS PAGASTS 
„Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Kaspars Alksnis 26375360;
kaspars.alksnis@aluksne.lv 

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Andis Jansons 25453429; 
andis.jansons@aluksne.lv  

JAUNLAICENES PAGASTS 
„Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine Judīte Kaktiņa 29489910; 
judite.kaktina@aluksne.lv

KALNCEMPJU PAGASTS 
„Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV-4342

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Jānis Vērsis 26447102;
janis.versis@aluksne.lv 

LIEPNAS PAGASTS 
„Liepziedi”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Eduards Voilaks 26175534; eduards.voilaks@aluksne.lv

MALIENAS PAGASTS 
„Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359

Palīgstrādnieks Ilgvars Pepernieks 22456127;  ilgvars.pepernieks@aluksne.lv 

MĀLUPES PAGASTS  
„Doktorāts”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Dainis Ertmanis 26437421; 
dainis.ertmanis@aluksne.lv

MĀRKALNES PAGASTS 
„Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4351

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis 26455814

PEDEDZES PAGASTS 
„Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Vjačeslavs Bogdanovs 27807156; vjaceslavs.bogdanovs@aluksne.lv 

Mikroautobusa vadītājs Juris Soldatovs (ceļu uzturēšanas jautājumi) 26597354;  
juris.soldatovs@aluksne.lv 

VECLAICENES PAGASTS 
„Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4335

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis  Aivars Augulis 29379590; 
aivars.augulis@aluksne.lv

ZIEMERA PAGASTS 
„Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis  Aivars Augulis 29379590; 
aivars.augulis@aluksne.lv

ZELTIŅU PAGASTS 
„Skola”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345

Saimniecības pārzinis 22459734

Autobusa vadītājs Aldis Šaicāns (ceļu uzturēšanas jautājumi) 25643722;
aldis.saicans@aluksne.lv

Turpinājums no 1. lappuses 

 Viens šāds centrs jau 
2022. gadā tika atvērts Pededzes 
pagastā.
 Jaunos VPVKAC plānots atvērt 
pavasarī, kad būs iegādāts 
viss nepieciešamais tehniskais 
aprīkojums un mēbeles, un 
bibliotēku darbinieki apmācīti 
darbam VPVKAC tīklā. Līdz 
tam bibliotēkas strādās kā 
pašvaldības klientu apkalpošanas 
centri. Kalncempju pagastā 
mazā iedzīvotāju skaita dēļ 
atsevišķs Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas 
centrs nav paredzēts, bet klientu 
apkalpošanu Kalncempjos 
nodrošinās Jaunannas 
bibliotēkas vadītāja bibliotēkas 
darba laikā. VPVKAC ierīkošana 
nav paredzēta arī Bejas 
bibliotēkā, taču bibliotēka 
nodrošinās klientu apkalpošanu.

 Atbilstoši 27. oktobra domes 
lēmumam no 1. janvāra visiem 
Alūksnes novada bibliotēkas 
struktūrvienību (bibliotēku) 
vadītājiem pagastos būs pilna 
darba slodze un palielināta 
atlīdzība par pilnu slodzi.

Pagastu bibliotēkās-klientu 
apkalpošanas centros iedzīvotāji 
var vērsties šādos jautājumos:
• lai saņemtu informāciju 
par pašvaldības pakalpojumu 
saņemšanu;
• lai saņemtu informāciju par 
valsts iestāžu pakalpojumu 
saņemšanu (no 1. marta);
• lai iesniegtu iesniegumu 
pašvaldībai, Alūksnes novada 
pagastu apvienības pārvaldei.

Tāpat iedzīvotāji pagastu 
bibliotēkās-klientu apkalpošanas 
centros var vērsties ar šādiem 
jautājumiem, kurus klientu 
apkalpošanas centrs pārsūtīs 
Alūksnes novada pagastu 
apvienības pārvaldei:
• personīgi noformēt un iesniegt 
iesniegumu, lai saņemtu un 
aktivizētu e-talonu skolēnu 
braukšanai sabiedriskajā 
transportā konkrētā maršrutā;
• personīgi noformēt un 

iesniegt iesniegumu par skolēnu 
braukšanas izdevumu (biļešu) 
kompensāciju sabiedriskajā 
transportā, ja bojāts e-talons, 
līdz jauna saņemšanai; 
• personīgi noformēt un iesniegt 
iesniegumu par izdevumu 
kompensāciju, kas saistīti 
ar skolēnu nogādāšanu līdz 
izglītības iestādei, ja noslēgts 
līgums ar Alūksnes novada 
pagastu apvienības pārvaldi;
• personīgi noformēt un iesniegt 
iesniegumu par zemes nomas un 
citu līgumu pagarinājumu, ja to 
paredz līguma nosacījumi;
• personīgi noformēt un iesniegt 
iesniegumu par kokmateriālu 
krautnes izveidošanas 
saskaņošanu pašvaldības ceļa 
nodalījuma joslā;
• personīgi noformēt un iesniegt 
dokumentus, kas attiecas uz 
iedzīvotāja iesākto jautājumu 
risināšanu un pieprasīto 
dokumentu iesniegšanas 
nepieciešamību Alūksnes novada 
pagastu apvienības pārvaldei;
• un citos pašvaldības pārziņā 
esošos saimnieciskajos 
jautājumos konkrētā pagastā. 

 Ja pagasta bibliotēka-
klientu apkalpošanas centrs 
kāda iemesla dēļ ir slēgts, 
iedzīvotājam ir iespējams iesniegt 
iesniegumu jebkura cita pagasta 
bibliotēkā-klientu apkalpošanas 
centrā vai Alūksnes novada 
pagastu apvienības pārvaldē 
katru darba dienu.
 Ja iedzīvotājam ir pieejams 
elektroniskais paraksts, tad 
visērtāk jebkuru dokumentu 
vai iesniegumu  parakstīt ar 
drošu elektronisko parakstu un 
nosūtīt Alūksnes novada pagastu 
apvienības pārvaldei uz e-pastu 
pagastu.apvieniba@aluksne.lv.

 Aicinām iepazīties ar 
Alūksnes novada bibliotēkas 
struktūrvienību – pagastu 
bibliotēku darba laikiem no 
2023. gada 1. janvāra. Tā 
pieejama arī pašvaldības 
tīmekļvietnē www.aluksne.lv 
sadaļā Kultūra/Alūksnes novada 
bibliotēka.

Evita Aploka

ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES 
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ORGANIZATORU PIEŅEMŠANAS 

LAIKI PAGASTOS
EVIJA NAUDIŅA

29419468
KRISTĪNE 

VABULNIECE
28333347

INESE PARINGA
25443359

Pirmdiena Liepna
9.00-12.00

Pededze
9.00-12.00

Maliena
9.00-12.00

Mārkalne
14.00-16.00

Otrdiena Mālupe
9.00-11.00

Strautiņi
1. un 3. otrdiena

13.30-16.00

Jaunalūksne
9.00-12.00

Zeltiņi
1. un 3. otrdiena

14.00-16.00

Kalncempji
2. un 4. otrdiena

13.30-16.00

Trešdiena Jaunlaicene
9.00-12.00

Alsviķi
9.00-12.00

Anna
1. un 3. 

trešdiena
9.00-12.00

Veclaicene
1. un 3. 

trešdiena
14.00-16.00

Ilzene
2. un 4. 

trešdiena
9.00-12.00

Ceturtdiena Ziemeri
8.30-11.00

Pededze
13.00-16.00

Jaunalūksne
9.00-11.30

Liepna
13.30-16.00

Jaunanna
13.30-16.00

Jaunā gadā darbu sāks Alūksnes novada 
pagastu apvienības pārvalde
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Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienību - pagastu bibliotēku darba laiki
Bibliotēkas 
nosaukums

Bibliotēkas vadītājs, 
tālrunis, e-pasts Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Pārtraukums Piezīmes

Alsviķu  bibliotēka-
Klientu apkalpošanas 
centrs

Sarmīte Meļķe, 26371358, 
bibl.alsviki@aluksne.lv

9:30 - 18:00 8:30 - 17:00 8:30 - 16:00 12:00 - 12:30

apkalpošana 
Strautiņos 8:30 - 17:00 8:30 - 18:00 12:00 - 12:30

Annas bibliotēka-
Klientu apkalpošanas 
centrs

Ina Balaņuka, 29351138, 
bibl.anna@aluksne.lv 9:00 - 18:00 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:30 - 13:00

Ilzenes bibliotēka-
Klientu apkalpošanas 
centrs

Nora Ceriņa, 29140752, 
bibl.ilzene@aluksne.lv 8:00 - 17:30 8:00 - 16:30 8:00 - 17:00 8:00 - 15:30 8:00 - 16:00 12.00 - 12.30

Jaunalūksnes 
bibliotēka-Klientu 
apkalpošanas centrs

Rudīte Pole, 20232692, 
bibl.kolbergis@aluksne.lv 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:30 - 18:00 8:00 - 17:00 8:00 - 16:00 12:00 - 13:00

Piektdienās  
pārtraukums  
12:00 - 12:30

Apkalpošana Bejas 
bibliotēkā

Mudīte Rusakova, 
25664432, 
bibl.beja@aluksne.lv 8:30 - 17:00 8:30 - 17:00 8:30 - 17:00 9:30 - 18:00 8:30 - 17:00 12:30 - 13:00

Jaunannas bibliotēka-
Klientu apkalpošanas 
centrs

Velga Ločmele, 25664417, 
bibl.jaunanna@aluksne.lv 8:00 - 16:30 9:00 - 18:00 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:00 - 12:30

Apkalpošana 
Kalncempju bibliotēkā

Velga Ločmele, 25664417, 
bibl.kalncempji@aluksne.lv 8:00 - 16:00

Jaunlaicenes 
bibliotēka-Klientu 
apkalpošanas centrs

Iveta Šķepaste, 27295910, 
bibl.jaunlaicene@aluksne.lv 10:00 - 19:00 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:30 - 13:00

Liepnas bibliotēka-
Klientu apkalpošanas 
centrs

Inese Paia, 23372661, 
bibl.liepna@aluksne.lv 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 9:30 - 18:00 8:00 - 16:30 12:00 - 12:30

Malienas bibliotēka-
Klientu apkalpošanas 
centrs

Daina Baltā, 25660081, 
bibl.maliena@aluksne.lv 8:00 - 16:30

10:00 - 
19:00 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:00 - 12:30

Mālupes bibliotēka-
Klientu apkalpošanas 
centrs

Daiga Babule, 25660034, 
bibl.malupe@aluksne.lv 8:00 - 17:30 8:00 - 17:30 10:00 - 19:00

10:00 - 
19:00 7:30 - 12:30 12:00 - 12:30

Piektdienās 
bez 
pārtraukuma

Māriņkalna 
bibliotēka-Klientu 
apkalpošanas centrs

Rudīte Jaunzema, 
25561288, bibl.
marinkalns@aluksne.lv 9:00 - 18:00 8:00 - 17:00 8:00 - 15:30 8:00 - 17:00 8:00 - 16:00 12:00 - 12:30

Mārkalnes bibliotēka-
Klientu apkalpošanas 
centrs

Sanita Silirova, 25662273, 
bibl.markalne@aluksne.lv 10:00 - 18:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:30 - 13:00

Pededzes bibliotēka-
Klientu apkalpošanas 
centrs

Mirdza Korne, 25608756, 
bibl.pededze@aluksne.lv 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 9:30 - 18:00 8:00 - 16:30 12:00 - 12:30

Veclaicenes 
bibliotēka-Klientu 
apkalpošanas centrs

Maija Bleiferte, 29347398, 
bibl.veclaicene@aluksne.lv 8:00 - 16:30 8:30 - 17:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:00 - 12:30

Zeltiņu bibliotēka-
Klientu apkalpošanas 
centrs

Agita Žīgure, 25745577, 
bibl.zeltini@aluksne.lv 8:30 - 18:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 13:30 12:00 - 12:30

Sestdienās bez 
pārtraukuma

Turpinās tiešo līdzdalību 
SIA “AP Kaudzītes”
 Alūksnes novada 
pašvaldības dome 
29. decembra sēdē pieņēma 
lēmumu saglabāt pašvaldības 
tiešo līdzdalību sabiedrībā 
ar ierobežotu atbildību 
“AP Kaudzītes” un atcēla 
domes 2019. gada 25. jūlija 
lēmumu, kas paredzēja 
izbeigt Alūksnes novada 
pašvaldības līdzdalību 
minētajā kapitālsabiedrībā 
un nodot atsavināšanai 
pašvaldībai piederošās 
kapitāla daļas.

 SIA “AP Kaudzītes” pārējiem 
dalībniekiem tika piedāvāts 
izmantot savas pirmpirkuma 
tiesības iegādāties pašvaldības 
kapitāla daļas, taču pirmpirkuma 
tiesības netika izmantotas. Arī 
kapitāla daļu pārdošanas otrā 
kārta tika atzīta par nenotikušu, 
jo nepieteicās neviens 
pretendents.

 Ar Ministru kabineta 
2021. gada 22. janvāra 

rīkojumu Nr.45 ir apstiprināts 
Atkritumu apsaimniekošanas 
valsts plāns 2021.-2028. 
gadam, kā arī sagatavoti 
normatīvo aktu grozījumi 
atkritumu apsaimniekošanas 
nozarē. Tajos paredzēts, ka 
Alūksnes novada pašvaldība 
būs iekļauta Vidzemes 
atkritumu apsaimniekošanas 
reģionā (šobrīd Malienas 
atkritumu apsaimniekošanas 
reģions). Saskaņā ar Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 
pārejas noteikumu 49. punktu, 
atkritumu apsaimniekošanas 
reģionos ietilpstošajām 
pašvaldībām līdz 2023. gada 
30. jūnijam jāizstrādā un 
jāapstiprina atkritumu 
apsaimniekošanas reģionālie 
plāni.

 Tā kā pēc domes 
2019. gadā pieņemtā lēmuma ir 
notikušas būtiskas izmaiņas, šis 
lēmums nav izpildāms, līdz ar to 
pašvaldība pārvērtēja līdzdalību 
SIA “AP Kaudzītes”.

 SIA “AP Kaudzītes” 
pamatdarbība ir 
atkritumu apstrāde un 
izvietošana (izņemot 
bīstamos atkritumus). 
Kapitālsabiedrība apsaimnieko 
atkritumu apsaimniekošanas 
poligonu “Kaudzītes”, kas 
atrodas Litenē un ir viens no 
10 atkritumu apsaimniekošanas 
reģionālajiem poligoniem 
Latvijā, un apkalpo uzņēmumus, 
kas veic sadzīves atkritumu 
savākšanu šajā reģionā. 
Pēc administratīvi teritoriālās 
reformas kapitālsabiedrības 
dalībnieku sastāvs ir šāds: 
Alūksnes un  Gulbenes 
novadu pašvaldībām pieder 
katrai 28,226%, Balvu novada 
pašvaldībai – 26,61399%, 
Madonas novada pašvaldībai – 
16,93402%.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

No 1. februāra par 
11,83% samazināsies 
siltumenerģijas tarifs
 SIA “ALŪKSNES 
ENERĢIJA” informē, ka 
sakarā ar iepērkamā 
kurināmā izmaksu 
samazinājumu, Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas 
komisijai iesniedza 
siltumenerģijas apgādes 
sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēja noteikto tarifu 
92,98 EUR/MWh, kas 
stāsies spēkā pēc tā 
apstiprināšanas ar 
2023. gada 1. februāri. 
Mājsaimniecībām maksa 
ar valsts atbalstu būs 
80,49 EUR/MWh (bez PVN) 
apmērā. 

 No 2022. gada 1. decembra 
spēkā ir tarifs 105,45 EUR/MWh, 
noteiktais tarifs no 2023. gada 
1. februāra būs 92,98 EUR/MWh. 
Noteiktā tarifa samazinājums ir 
11,83%.
 SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA” 
norāda, ka tarifs samazināts, 

pamatojoties uz Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas 
komisijas (SPRK) lēmumu 
Nr.195 “Par sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību “Alūksnes 
enerģija” siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu tarifiem” 
(apstiprināts 12.10.2022.), kurā 
kapitālsabiedrībai piešķirta 
atļauja pašai saskaņā ar SPRK 
padomes 14.04.2010. lēmumu 
Nr. 1/7 “Siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodiku” 
noteikt siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifu kurināmā 
cenas izmaiņas gadījumā. Līdz 
ar to arī turpmāk mainoties 
iepērkamā kurināmā izmaksām, 
tarifs  var tikt pārskatīts.

 Paziņojums publicēts 
Latvijas Republikas oficiālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 
2022. gada 28. decembrī 
www.vestnesis.lv.
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Izpilddirektora informācija 
decembra domes sēdē
 29. decembrī Alūksnes 
novada pašvaldības 
domes sēdē pašvaldības 
izpilddirektors Ingus Berkulis 
deputātiem sniedza aktuālo 
informāciju.

• Līdz 27.12.2022. Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 90 jaundzimušie, kam 
dzīvesvieta deklarēta Alūksnes 
novadā. Viņsaulē aizgājuši 222 
novada iedzīvotāji. Reģistrētas 82 
laulības.

• 25.11.2022. projekta 
“Energoefektivitātes 
paaugstināšana Alūksnes 
novada pašvaldības ēkā” ietvaros 
ekspluatācijā pieņemta Annas 
pagastā nosiltinātā kultūras 
nama ēka.

• Projekta “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” 
ietvaros 30.11.2022. 
ekspluatācijā nodots autoceļš 
“Priedulāji-Kadiķi” Mālupes 
pagastā, 06.12.2022. 
ekspluatācijā nodots braucamais 
ceļš Annas pagastā, 22.12.2022. 
ekspluatācijā nodots 
objekts “Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras ierīkošana 
Tālavas ielas posmā (1. kārta)”, 
27.12.2022. ekspluatācijā 
nodots objekts “Infrastruktūras 
uzlabošana Pilssalas ielas posmā 
no Ojāra Vācieša ielas līdz 
vecajam tiltam Alūksnē, Alūksnes 
novadā”.

• 01.12.2022. Alūksnē notika 
uzņēmēju pasākums “Biznesa 
sarunas” par uzņēmējdarbības 
aktualitātēm un atbalstu 
uzņēmējiem no pašvaldības, 
ALTUM un Alūksnes lauku 
partnerības puses, kurā 
piedalījās 33 novada uzņēmēji.

• 01.12.2022. Alūksnes 
novada pašvaldībā viesojās 
Setu pašvaldība no Igaunijas 
par Pārrobežu sadarbības 
programmas EST-LAT 
ietvaros plānotajiem projektu 
konkursiem.
• 14.12.2022. organizēts 
pieredzes apmaiņas brauciens 
topošajiem un esošajiem novada 
uzņēmējiem pie LIAA Madonas 
biznesa inkubatora klientiem. 
Apmeklēti 5 uzņēmumi un 
biznesa inkubators Madonā.

• 18.12.2022. notika Alūksnes 
Ziemassvētku tirdziņš, kurā 
piedalījās vairāk nekā 40 
tirgotāji, gandrīz puse - Alūksnes 
novada tirgotāji. Tirgū piedalījās 
arī ukraiņu kafejnīca “CITRA”.

 Kopumā 2022. gadā Alūksnes 
novadā reģistrēti 33 jauni 
uzņēmumi, populārākās nozares 
- transports un sauszemes 
pārvadājumi, specializētie 
būvdarbi, mazumtirdzniecība. 
Bezdarba līmenis uz 31.10.2022. 
ir samazinājies līdz 6,5%.

• Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas vecajā korpusā norit 
2. kārtas būvdarbi. Būvdarbi 
turpinās Sporta centrā, Biznesa 
stacijā, izziņas centrā, trīs 
ražošanas ēkās Alūksnē un 
Jaunlaicenē.

• Sertifi cētajai energopārvaldības 
sistēmai trīs gadu periodā 
tiek veikts uzraudzības audits, 
ko paredz standarts ISO 
500001:2018. Šogad tas notika 
9. decembrī un neatbilstības 
netika konstatētas.

• 02.12.2022. notika atvērto 
durvju diena iedzīvotājiem Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
jaunajā korpusā pēc tā pārbūves.

• Izsludinātas nekustamā 
īpašuma Alsviķu ielā 2, Alūksnē, 
trīs objektu izsoles. Izsoles objekti 
ir no nekustamā īpašuma Alsviķu 
ielā 2 atdalāmas trīs zemes 
vienības vienas vai divu 16-24 
dzīvokļu īres māju būvniecībai 
nepieciešamā platībā, kas tiks 
izveidotas atbilstoši nekustamā 
īpašuma lokālplānojuma 
risinājumam un zemes ierīcības 
plānam ne mazāk kā 2000 
m² platībā. Plānots, ka izsolē 
piedalīsies un zemas īres mājokļa 
būvniecības programmā ALTUM 
startēs SIA “Alūksnes nami”.

• Notiek četru valsts autoceļu 
V374 Mežslokas-Čonkas-Dūre 
Ilzenes pagastā, V385 Kaktiņi-
Sauleskalns Ziemera pagastā, 
V393 Kauļi-Papardes stacija 
Annas pagastā, V394 Pededze-
Kalnapededze Pededzes pagastā 
pārņemšana. Tiek pārbaudīta 
valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi” 
sagatavotā pieņemšanas 
nodošanas aktā ietvertā 
informācija. Pārņemto autoceļu 
ikdienas uzturēšanu atbilstoši 
normatīvajiem aktiem līdz 
2023. gada 15. aprīlim organizēs 
Valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi”.

• 01.12.2022. novada kultūras 
darbinieki apmeklēja Rīgas 
Teikas vidusskolu sarunai par 
novada kolektīvu dalībnieku 
izmitināšanu 2023. gada 
Dziesmu un deju svētkos.

• Decembrī Alūksnes novada 
Kultūras centrs iedzīvotājiem 

piedāvājis 70 aktivitātes un 
pasākumus.

• 17.12.2022. norisinājās XII 
Ziemassvētku atklātais Alūksnes 
novada kauss džudo cīņā, kuru 
organizēja biedrība “Sporta klubs 
Kurbads” sadarbībā ar Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolu un Alūksnes novada 
pašvaldību. Turnīrā piedalījās 
162 džudisti. Alūksni pārstāvēja 
90 dalībnieki. Par kausa 
uzvarētājiem kļuva Alūksnes 
džudisti, iegūstot 21 pirmo vietu.

• Ceturto reizi Jaunannas tautas 
namā Otrajos Ziemassvētkos 
norisinājās Ziemassvētku trīscīņa. 
Dalībniekiem bija iespēja 
savas prasmes parādīt, spēlējot 
novusu, galda tenisu un torni. 
Piedalījās ne tikai jaunannieši, 
bet arī no citiem Latvijas 
novadiem - 24 dalībnieki.

• Notikusi tikšanās ar 
Zemessardzes pārstāvjiem par 
Nacionālo bruņoto spēku parādi 
04.05.2023. Alūksnē.

• Par fi nansēm – galvenie 
ieņēmumu veidi un to izpilde 
uz 27.12.2022.: iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumu  
izpilde – 114,79%, nekustamā 
īpašuma nodokļa ieņēmumu 
izpilde – 104,91%, pašvaldību 
fi nanšu izlīdzināšanas fonda 
dotācija – 110,34%. Kopā 
izdevumu izpilde 83,13% no 
plāna.

• No 24.11.2022. līdz 
27.12.2022. izsludināti: 
atklāts konkurss “Inventāra 
piegāde daudzfunkcionālā 
sociālo pakalpojumu centra 
vajadzībām”, iepirkumi 
“Veselības takas izveide” un 
divas reizes “Jaunlaicenes 
muižas parka un Ziemeru ozolu 
alejas koku kopšana”, veikta 
cenu salīdzināšana vispārīgās 
vienošanās ietvaros objektam 
“Apkures krāsns atjaunošana, 
“Lejas”, dzīvoklī Nr.5, 
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 
novadā”.
 Pieņemti lēmumi iepirkumiem: 
“Skaņas aprīkojuma piegāde 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijai”, “Veselības takas 
izveide”; Vispārīgās vienošanās 
ietvaros objektam “Apkures 
krāsns atjaunošana, “Lejas”, 
dzīvoklī Nr.5, Jaunalūksnes 
pagastā, Alūksnes novadā” un 
“Jaunlaicenes muižas parka 
un Ziemeru ozolu alejas koku 
kopšana” (lēmums par iepirkuma 
pārtraukšanu).
 Noslēgti trīs līgumi par 

kopējo summu 43 500 EUR 
bez PVN (“Skaņas aprīkojuma 
piegāde Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijai” (iepirkuma 
1. daļai ar SIA “DIOGENS 
AUDIO” un iepirkuma 2. daļai 
ar SIA “Rock Distribution”) 
un “Lokālplānojuma izstrāde 
īpašumam Alsviķu ielā 2, 
Alūksnē, Alūksnes novadā” ar 
SIA “Grupa93”).

• Apgūti piešķirtie līdzekļi 
Valsts un pašvaldības Vienoto 
klientu apkalpošanas centru 
(VPVKAC) ierīkošanai 12 pagastu 
bibliotēkās (kopējā summa 
55 228,90 eiro). Atvēršana 
plānota 2023. gada 
1. martā. Notikusi apmācība 
bibliotekāriem par pašvaldības 
sniegto pakalpojumu klāstu, 
izstrādāts metodiskais materiāls. 
Janvāra otrajā pusē plānota 
VARAM apmācība VPVKAC 
jaunajiem darbiniekiem.

• Alūksnes novada pagastu 
apvienības pārvalde ir gatava 
darbam no 01.01.2023. 
Notikušas sanāksmes 
pašvaldības vadībai ar 
apvienības pārvaldes vadību 
un speciālistiem, ar pagastu 
teritorijās strādājošajiem ēku 
un apsaimniekojamo teritoriju  
pārziņiem.

• SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA” 
informējusi, ka sakarā 
ar iepērkamā kurināmā 
izmaksu samazinājumu, 
Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai iesniedza 
siltumenerģijas apgādes 
sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēja noteikto tarifu 
92,98 EUR/MWh, kas stāsies 
spēkā pēc tā apstiprināšanas 
ar 2023. gada 1. februāri. 
Mājsaimniecībām maksa ar valsts 
atbalstu būs 80,49 EUR/MWh 
(bez PVN) apmērā. Noteiktā 
tarifa samazinājums ir 11,83%.

• Uz 29.12.2022. Alūksnes 
novadā reģistrēti 2439 Ukrainas 
civiliedzīvotāji, kas šeit saņēmuši 
naktsmītņu, ēdināšanas un citus 
pakalpojumus.

• Notiek darbs pie 2023. gada 
budžeta, veidojot jaunu sadales 
sistēmu.

• 1. janvārī stāsties spēkā jaunais 
Pašvaldību likums, ir uzsākts 
darbs pie tā piemērošanas.

Ingus Berkulis,
Alūksnes novada pašvaldības 

izpilddirektors

Ēdināšanu izglītības iestādēs 
plānots nodot ārpakalpojumā
 Pašvaldība plāno 
nodot ārpakalpojumā 
ēdināšanas pakalpojuma 
nodrošināšanu novada 
izglītības iestādēs. 

 Par šo jautājumu bija 
informācija decembra Sociālās, 

izglītības un kultūras komitejas 
sēdē un 29. decembrī domes 
sēdē deputāti pieņēma 
lēmumu iznomāt ēdināšanas 
pakalpojuma sniegšanai 
Alūksnes novada pašvaldības 
izglītības iestāžu telpas un 
apstiprināt nomas maksu.

 Ēdināšanas pakalpojuma 
sniedzējam paredzēts nodot 
telpas to izglītības iestāžu (gan 
pirmsskolas izglītības iestāžu, 
gan vispārējās 
izglītības iestāžu) ēkās, 
kuras turpinās darbu nākamajā 
mācību gadā. Pašvaldība šobrīd 

gatavo iepirkuma tehnisko 
specifi kāciju.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

No 1. janvāra 
mainās maksa 
par sadzīves 
atkritumu 
apsaimniekošanu

 SIA “Pilsētvides 
serviss” informē par 
izmaiņām maksā par 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Alūksnes 
novadā, kas ir spēkā no 
2023. gada 1. janvāra.

 Ņemot vērā to, ka no 
2023. gada, līdzīgi kā 
2021. gadā, valstī 
palielināsies dabas 
resursu nodoklis (DRN) 
par nešķiroto sadzīves 
atkritumu apglabāšanu 
poligonos, izmaiņas 
skars arī izmaksas par 
nešķiroto atkritumu 
izvešanu iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem.
 Šobrīd dabas resursu 
nodokļa likumā noteikts, ka 
2022. gadā dabas resursu 
nodokļa likme par vienas 
tonnas sadzīves atkritumu 
noglabāšanu poligonā ir 
80 eiro par tonnu, savukārt 
no 2023. gada – 95 eiro par 
tonnu.
 Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma 39. panta 12. daļā 
noteikts, ka atkritumu 
apsaimniekotājs ir 
tiesīgs iekļaut atkritumu 
apsaimniekošanas maksā 
poligona tarifu un dabas 
resursu nodokļa aktuālo likmi 
to izmaiņu gadījumā ar to 
spēkā stāšanās dienu. 

 Izmaksas par sadzīves 
nešķiroto atkritumu 
apsaimniekošanu no 
2023. gada 1. janvāra
Alūksnes novadā būs 
21,84 EUR/m3 (bez PVN) 
jeb 26,43 EUR/m3 (ar PVN).

Lielgabarīta atkritumu 
apsaimniekošanas maksa 
no 2023. gada 1. janvāra 
Alūksnes novadā būs 
22,48 EUR/ m3 (bez PVN) jeb 
27,20 EUR/m3 (ar PVN).

 Izmaiņas SIA “Pilsētvides 
serviss” maksā par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
veido tikai un vienīgi DRN 
likmes pieauguma proporcija.

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

 Jautājumu gadījumā 
aicinām sazināties ar 
SIA “Pilsētvides serviss” klientu 
apkalpošanas centru. 
Tālrunis: 26622989, 
e-pasts: aluksne@pilsetvide.lv
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Alūksnē 
varēs nodot 
pārstrādāšanai 
Ziemassvētku 
eglītes
 Alūksnes pilsētā 
gan privātmāju, gan 
daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem būs iespēja 
nodot pārstrādāšanai 
Ziemassvētku eglītes, ar 
ko svētkos bijušas rotātas 
mājas - pašvaldības 
aģentūra “Spodra” 
10. janvārī tās savāks 
un sašķeldos.

 PA “Spodra” sašķeldos 
tikai tās eglītes, kas līdz 
norādītajam datumam būs 
aiznestas uz šķiroto atkritumu 
konteineru laukumiem 
pilsētas teritorijā, jo pie 
šiem laukumiem aģentūras 
darbiniekiem ir iespējams 
labāk piekļūt ar šķeldojamo 
tehniku. 

 Pirms eglīti nest uz konteineru 
laukumu, no tās rūpīgi 
noņemiet visus rotājumus 
un lampiņas, ar ko tā bijusi 
izpušķota.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vēl var saņemt 
Ziemassvētku 
saldumu 
paciņas Alūksnē 
deklarētajiem 
bērniem

 Alūksnes novada pašvaldība 
pirms Ziemassvētkiem 
bija sarūpējusi bezmaksas 
saldumu paciņas, ko varēja 
saņemt katrs novada teritorijā 
deklarēts bērns vecumā no 
dzimšanas līdz 
7 gadu vecumam (ieskaitot), 
kurš neapmeklē skolu. 
Tomēr vēl ir palikuši vairāki 
desmiti saldumu paciņu, 
kas nav nonākušas pie 
Alūksnes pilsētas teritorijā 
deklarētajiem bērniem. Tādēļ 
aicinām vecākus – ja jums 
ir bērns iepriekš norādītajā 
vecumā, kura deklarētā 
dzīvesvieta ir Alūksne, un 
decembrī neesat bijuši 
Alūksnes Kultūras centrā, 
lai saņemtu paciņu – vēl ir 
iespēja to tomēr saņemt.

Līdz 7. janvārim paciņas varēs 
saņemt Alūksnes Kultūras 
centra kasē, Brūža ielā 7, 
Alūksnē, kases darba laikā. 
Tālruņi kasē informācijai - 
64322833 vai 27334489.
Pēc 10. janvāra Alūksnes 
pilsētā deklarētajiem bērniem 
paredzētās paciņas, kuras līdz 
tam brīdim ģimenes arvien 
vēl nebūs paņēmušas, varēs 
saņemt Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldē, 
Uzvaras ielā 1, Alūksnē.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Iepazīst LIAA Madonas biznesa inkubatora uzņēmumus

 Kopš 2022. gada janvāra 
Latvijas investīciju un 
attīstības aģentūras Madonas 
biznesa inkubatora atbalsta 
vienība atrodas Alūksnē, 
tādēļ 14. decembrī Alūksnes 
novada topošie un esošie 
uzņēmēji devās pieredzes 
apmaiņas braucienā uz 
Madonas un Gulbenes 
novadiem, lai iepazītu LIAA 
Madonas biznesa inkubatora 
klientus. 

 Madonā tika apmeklēti 
trīs uzņēmēji, kuri darbojas 
inkubatora inkubācijas 
programmā. SIA TIMBER ART 
ražo termokoka mucveida pirtis 
un kempinga mājiņas, uzsvaru 
liekot uz produkcijas augsto 

kvalitāti un īpaši rūpīgo roku 
darbu.

 Uzņēmēji apmeklēja arī 
jaunatvērto SIA LETARI lēcu čipšu 
ražotni. Uzņēmums īsā laikā jau 
ir uzsācis sadarbību ar pārtikas 
produktu izplatītājiem, kā 
rezultātā lēcu čipši ar 4 dažādām 
garšām nopērkami vairākās 
vietējo pārtikas veikalu ķēdēs 
Latvijā.

 Madonas biznesa inkubatora 
vadītāja Iveta Vabule sniedza 
informāciju par inkubatora 
atbalsta iespējām uzņēmējiem, 
kas pieejami arī Alūksnes pilsētā. 

 Dalībnieki tika informēti 
arī par nākamo uzsaukumu 

pirmsinkubācijas programmā, 
kas notiks pavasarī, un iespēju 
katru trešdienu saņemt 
konsultāciju uz vietas Alūksnē.
 Inkubatorā bija iespēja arī 
uzklausīt pieredzes stāstu no 
uzņēmēja, kurš atvēris savu 
kafejnīcu KEBABOSTA, ko 
attīstījis, pateicoties inkubatora 
atbalstam. Uzņēmējs šobrīd jau 
ir atvēris otro kafejnīcu Līvānos.

 Gulbenes novadā uzņēmēji tikās 
ar inkubatora pirmsinkubācijas 
programmas uzņēmēju, 
zīmola CIBRIC vadītāju, kura 
vadīja grupai sietspiedes 
praktisko darbnīcu, tādējādi 
viesus iepazīstinot ar praktisko 
uzņēmuma darbību.

 Noslēgumā uzņēmēji viesojās 
pie ģimenes uzņēmuma 
SIA GARDUMS kafejnīcas-veikala 
īpašniekiem, kas šobrīd attīsta 
savu uzņēmējdarbību, papildinot 
ar jauna pakalpojuma izveidi 
“Gardumnīca” – telpa svētkiem, 
pasākumiem un dažādām 
kulinārijas meistarklasēm.

 Pieredzes apmaiņas brauciens 
Alūksnes novada uzņēmējiem 
tika organizēts sadarbībā ar LIAA 
Madonas biznesa inkubatoru.

Māra Saldābola,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
uzņēmējdarbības atbalsta 

speciāliste

Alūksnes novada uzņēmēji pieredzes braucienā varēja arī paši izmēģināt 
sietspiedes praktisko darbnīcu vienā no Madonas novadā apmeklētajiem 

uzņēmumiem

Madonas biznesa inkubatora vadītāja Iveta Vabule sniedza informāciju 
par inkubatora atbalsta iespējām uzņēmējiem, kas pieejami arī Alūksne

Ierobežo sociālo garantiju apmēru
 Alūksnes novada pašvaldības 
dome 29. decembra sēdē 
pieņēma lēmumu noteikt 
domes 26.05.2022. noteikumu 
Nr.2/2022 “Par atlīdzību 
Alūksnes novada pašvaldībā” 
10.4. punktā paredzēto sociālo 
garantiju ierobežojumu 
2023. budžeta gadā - izmaksāt 
pabalstu reizi kalendāra gadā, 
aizejot ikgadējā apmaksātajā 

atvaļinājumā, ņemot vērā 
darbinieka kompetenču un 
darba rezultātu novērtējumu 
2022. 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.
 Pašvaldības domes 

priekšsēdētājam un 
priekšsēdētāja vietniekam 
attīstības un investīciju 
jautājumos atvaļinājuma 
pabalsta ierobežojums 
2023. budžeta gadā noteikts 
20% apmērā no mēnešalgas.
 Jāuzsver, ka, lai gan likums 
pieļauj pabalstu, aizejot 
ikgadējā apmaksātā 
atvaļinājumā, izmaksāt līdz 

50% apmērā no darbinieka 
mēnešalgas, Alūksnes 
novada pašvaldība jau 
vairākus gadus ar domes 
lēmumu nosaka zemāku 
pabalsta līmeni. Lēmumu par 
sociālo garantiju ierobežojumu 
dome pieņem katru gadu un 
tas attiecas uz kārtējā gada 
pašvaldības budžetu.

Evita Aploka

PII “Cālis” audzēkņiem vietas 
tiks nodrošinātas
 Alūksnes novada 
pašvaldības dome 
29. decembrī pieņēma 
lēmumu par Alūksnes 
pirmsskolas izglītības 
iestādes “Cālis” slēgšanu, 
šī procesa pabeigšanu 
paredzot līdz 2023. gada 
31.  augustam.

 Šajā mācību gadā pirmsskolas 
izglītības iestādi “Cālis” 
apmeklē 50 bērni trīs 
speciālās pirmsskolas izglītības 
programmās. No 2023. gada 
1. septembra stāsies spēkā 
Ministru kabineta noteikumi par 
nepieciešamo minimālo platību 
vienam bērnam. Saskaņā ar tiem 
PII “Cālis” pašreizējās telpās 
būtu iespējams uzņemt vien 
35 bērnus. Iestādē strādā 11 

pedagoģiskie un 
10 saimnieciskie darbinieki.

 PII “Cālis” audzēkņu izvietošana 
ir prioritārs jautājums. No 
pašreizējiem 50 iestādes 
audzēkņiem 11 bērni šī gada 
septembrī uzsāks skolas gaitas, 
tātad vieta pirmsskolas izglītības 
grupā būs nepieciešama 39 
bērniem. Šiem PII “Cālis” 
audzēkņiem ir rezervētas vietas 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādēs “Pienenīte”, “Sprīdītis” 
un Alūksnes vidusskolas 
pirmsskolas grupā. Pārejot uz 
jaunām izglītības iestādēm, 
bērniem nodrošinās arī vajadzīgo 
speciālo aprūpi.

 PII “Cālis” atrodas īpašumā, 
kas nepieder pašvaldībai, līdz 

ar to ir ierobežotas pašvaldības 
budžeta līdzekļu ieguldīšanas 
iespējas iestādes infrastruktūras 
attīstīšanā. Telpas ir pielāgotas 
pirmsskolas izglītības darbības 
nodrošināšanai, tomēr pastāv 
ierobežojumi mācību procesa 
organizēšanai un grupu 
izvietošanai 2. stāvā, kas 
samazina uzņemamo bērnu 
skaita iespējas. Tā Valsts 
Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests ir noteicis, ka ēkas 
2. stāvā nav pieļaujama grupu 
darbība, līdz ar to šobrīd grupu 
darbs pamatā notiek 1. stāvā. 

 Ēkā ir krāšņu apkure, tā nav 
siltināta, tāpēc ir grūti nodrošināt 
vienmērīgu temperatūras 
režīmu visās telpās, īpaši 
ziemā. Pašvaldība apzinājusi, 

ka tuvākajos piecos gados ēkas 
infrastruktūras uzlabošanā 
būtu nepieciešami apjomīgi 
ieguldījumi, lai nodrošinātu 
mūsdienīgu, kvalitatīvu, drošu 
vidi mācību procesā. Divām 
krāsnīm būtu nepieciešams 
kapitālais remonts, jo tehniskā 
stāvokļa dēļ tās nākamajā 
mācību gadā neremontētas vairs 
nedrīkst ekspluatēt, vajadzīgi 
jumta seguma remontdarbi, ēkas 
pamatu vertikālās hidroizolācijas 
ierīkošana kopā ar ēkas 
siltināšanu, apkures sistēmas 
pārbūve.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atlīdzību saglabā iepriekšējā gada līmenī
 29. decembrī Alūksnes novada 
pašvaldības dome nolēma izdarīt 
domes 26.05.2022. noteikumos 
Nr.2/2022 “Par atlīdzību 
Alūksnes novada pašvaldībā” 
grozījumus, ar kuriem tiek 
samazināti noteiktie koeficienti, 

ko pielieto atlīdzības aprēķinā.
 Līdz ar šo lēmumu Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājam, 
vietniekam, pašvaldības 
izpilddirektoram, domes 
deputātiem, kā arī domes 
komisijām atlīdzība 2023. gadā 

saglabāsies iepriekšējā gada 
līmenī.
 Alūksnes novada pašvaldības 
vadības, deputātu un komisiju 
atlīdzību aprēķina saskaņā ar 
Valsts un pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likumu, bāzes 
mēnešalgas apmēru reizinot 
ar pašvaldības noteikumos 
“Par atlīdzību Alūksnes novada 
pašvaldībā” noteiktu koeficientu.

Evita Aploka
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Vēl trīs pagastos pārbūvēti vietējiem 
uzņēmējiem un lauksaimniekiem svarīgi ceļi

 Annas pagastā investīcijas 
nodrošina trīs uzņēmumi - SIA 
“BMB Invest”, SIA “Mežusili” un 
SIA “ABIO”. Šī projekta ietvaros 
ar asfalta segumu pārbūvēts 
teritorijas piebraucamais 
ceļš no valsts nozīmes ceļa 
Vētraine-Maliena-Kalncempji-
Sprīvuļi, izbūvēts pievadceļš 
uz pašvaldības īpašumu 
“Dambis 1”, stāvvieta kravas 
automašīnām pie ražošanas 
ēkas, nobrauktuves uz 
blakus esošajām teritorijām, 
gar uzņēmuma ēkām un 
ugunsdzēsības baseinu.

 Darbu pabeigšana objektā 
tika iezīmēta ar simbolisku 
pārbūvētā ceļa atklāšanas brīdi, 
kurā piedalījās vietējie uzņēmēji, 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Dzintars 
Adlers un priekšsēdētāja 
vietnieks tautsaimniecības 

jautājumos Druvis Tomsons, 
pašvaldības projekta īstenošanā 
iesaistītie pašvaldības 
administrācijas darbinieki un 
būvuzņēmumu pārstāvji.

 - Nav pagājis daudz laika, kad 
šeit tikāmies ar uzņēmējiem un 
runājām par viņu vajadzībām. 
Tagad tās ir īstenotas. Novēlu, 
lai uzņēmējiem šī infrastruktūra 
labi kalpo un veicina produkcijas 
ražošanu, - atklāšanas brīdī 
sacīja Dz. Adlers.

 - Paldies, ka pašvaldība 
sadzird uzņēmēju vajadzības 
– tas dod mums spēku un 
motivāciju turpināt strādāt un 

attīstīties, domāt par jauniem 
ieguldījumiem ražotnē un 
sadarbību ar pašvaldību 
turpmākos projektos, - uzsvēra 
SIA “ABIO” valdes priekšsēdētājs 
Intars Berkulis.

 Braucamā ceļa izbūves 
būvprojekta autors un 
autoruzraugs ir SIA “Ceļu 
komforts”, darbus veica SIA 
“Limbažu ceļi”, būvuzraudzību 
nodrošināja SIA “R4F”. 
Projektu vada Alūksnes 
novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas un 
attīstības nodaļas vadītāja Inese 
Zīmele-Jauniņa.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Ar Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projekta 
“Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” 
Nr.5.6.2.0/21/I/010 atbalstu 
2022. gada pēdējos 
mēnešos pēc būvniecības 
ekspluatācijā pieņemti vēl 
trīs pagastu ceļi - Jaunannā, 
Mālupē un Annā. Kopumā 
minētais projekts ļāvis 
veikt vietējo uzņēmēju un 

lauksaimnieku attīstībai 
nozīmīgu ceļu pārbūvi 
septiņos novada 
pagastos.

 Šī projekta mērķis ir izveidot 
komercdarbībai piemērotu 
infrastruktūru novadā, radot 
jaunas darbavietas, piesaistot 
nefinanšu investīcijas un 
revitalizējot degradētu 
teritoriju. Tas izstrādāts, 
balstoties uz vietējo uzņēmēju 

vajadzībām. Projekts vērsts 
uz saimnieciskās darbības 
veicējiem novadā – vairāk 
nekā 32 uzņēmumiem, kuru 
pamatdarbības jomas ir saistītas 
ar ražošanu, vairumtirdzniecību, 
pārvadājumiem un citām novada 
attīstībai svarīgām nozarēm, kā 
arī potenciālajiem komersantiem, 
investoriem, vietējiem 
uzņēmumiem un projekta 
sadarbības partneriem. Īstenojot 
projektu, visiem iesaistītajiem 

uzņēmējiem ir jānodrošina arī 
savs ieguldījums – jaunas 
darba vietas un investīcijas. 
Kopumā visā projektā tie 
ir 10 miljoni eiro investīciju un 
111 darba vietas.

 ERAF projekts “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” ir 
finansiāli un aktivitāšu ziņā 
apjomīgākais projekts, ko īsteno 
Alūksnes novada pašvaldība.  Šis 

projekts ietver ražošanas ēkas 
“Biznesa stacija” būvniecību, 
Tālavas un Gulbenes ielu 
posmu pārbūvi, ūdensapgādes 
infrastruktūras uzlabošanu 
Pilssalas ielas posmā, 
Alūksnē, trīs ražošanas ēku 
būvniecību novada teritorijā, 
uzņēmējdarbības attīstībai 
nozīmīgu ceļu un to posmu 
pārbūvi septiņos novada 
pagastos.

Centra iela Jaunannā
 Jaunannas pagastā veikta 
Centra ielas 2. un 3. kārtas 
pārbūve kopumā 1,1 km 
garumā. Pārbūves laikā iztīrīti 
grāvji, iebūvētas jaunas 
caurtekas, ierīkotas gājēju ietves, 
noasfaltēta ielas braucamā 
daļa, izveidotas nobrauktuves 
uz īpašumiem. Tāpat šis projekts 
ļāvis Centra ielā modernizēt ielu 
apgaismojumu, nātrija gaismekļu 
nomainot pret ekonomiskākajiem 
LED gaismekļiem.

 - Pašvaldība ir saņēmusi 
vienu no lielākajiem projektu 
finansējumiem, lai atbalstītu 
uzņēmējus. Ielas pārbūvi esam 
varējuši īstenot pateicoties 
tam, ka šeit blakus ir uzņēmēji, 
kas nodrošinās nepieciešamo 
rādītāju sasniegšanu – investīciju 
apjomu un jaunas darba 

vietas. Rezultātā ieguvēji ir gan 
uzņēmēji, gan vietējie iedzīvotāji, 
- pārbūvētā ceļa posma svinīgajā 
atklāšanas brīdī sacīja Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

 Atklāšanas brīdī klāt bija arī 
vietējo uzņēmumu pārstāvji - 
Ritvars Gusts (SIA “VALRITO”),  
Andis Jansons (SIA “SINDA UN 
KO”), Matīss Avots un Klāvs 
Avots (SIA “ŪDRI-GRAVAS” un  
SIA “GRAVAS”). SIA “VALRITO” 
valdes priekšsēdētājs Ritvars 
Gusts pārbūvēto ielu novērtēja 
kā būtisku ieguvumu uzņēmējiem 

un lauksaimniekiem, kas ikdienā 
ar dažādu tehniku pārvietojas 
šajā maršrutā, kā arī drošību 
gājējiem.

 Centra ielas pārbūves projektu 
izstrādāja SIA “Ceļu komforts”, 
būvdarbus veica SIA “8CBR”, 
būvuzraudzību nodrošināja SIA 
“RoadLat” un SIA “RS Būvnieks”. 
Projektu vadīja Alūksnes 
novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas 
un attīstības nodaļas projektu 
vadītāja Santa Supe.

 Mālupes pagastā veikta 
seguma atjaunošana 
901 metru garam pašvaldības 
autoceļa Priedulāji-Kadiķi 
posmam - iztīrīti grāvji, 
izbūvētas caurtekas, atjaunots 
braucamās daļas segums, tajā 
skaitā arī 686 metrus garš posms 
asfaltēts, ierīkotas nobrauktuves 
uz īpašumiem.

 Atklājot ceļu, Dz. Adlers 
pateicās uzņēmējiem, kas strādā 
ceļa piegulošajās teritorijās 
un nodrošinās nepieciešamo 
rādītāju – investīciju un 
darba vietu - sasniegšanu, 
līdz ar to pašvaldībai bija 

iespējams pārbūvēt šo ceļu, 
kas būs ieguvums arī vietējiem 
iedzīvotājiem.

 Atklāšanā piedalījās zemnieku 
saimniecības “KADIĶI M.A.” 
pārstāve Baiba Augstkalniete-
Sarkane. Viņa uzsvēra, ka 
ceļa pārbūve lauksaimniekiem 
padarīs vieglāku un ērtāku tā 
lietošanu - nebūs bedru un 
putekļu, kas bija liela problēma 

sezonas laikā, kad satiksme 
intensīva.

 Šī ceļa posma pārbūves projektu 
izstrādāja SIA “Ceļu komforts”, 
darbus veica SIA “Limbažu ceļi”, 
būvuzraudzību nodrošināja 
SIA “R4F”. Projektu vadīja 
pašvaldības projektu vadītāja 
Santa Supe.

Priedulāji-Kadiķi Mālupē

Braucamais ceļš Annas pagastā

Jaunannas pagastā pēc pārbūves ekspluatācijā nodoto Centra ielu 
svinīgi atklāj (no labās) Vēsma Čugunova, Ritvars Gusts 
(SIA “VALRITO), domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, Matīss Avots 
un Klāvs Avots (SIA “ŪDRI-GRAVAS” un  SIA “GRAVAS”)

Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji kopā ar vietējiem uzņēmējiem 
svinīgajā ceļa atklāšanas brīdī Mālupē

Ceļu Annas pagastā atklāj Alūksnes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers (no kreisās), SIA “ABIO” 
ražotnes vadītājs Ainārs Rencis, domes priekšsēdētāja vietnieks 
tautsaimniecības jautājumos Druvis Tomsons un SIA “ABIO” valdes 
priekšsēdētājs Intars Berkulis
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Paziņojums par SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA” 
siltumenerģijas tarifa projektu no 1. maija
 SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA” 
informē, ka Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas 
komisijai iesniedza 
siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifa projektu, 
kas ir aprēķināts saskaņā 
ar Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas 
padomes 
2010. gada 14. aprīļa lēmumu 
Nr. 1/7 "Siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodika". 

 Siltumenerģijas gala tarifs 
aprēķināts 100,10 EUR/MWh. 
 Piedāvātais tarifs varētu stāties 
spēkā ar 2023. gada 1. maiju. 

 SIA “Alūksnes enerģija” 
norāda, ka jauns tarifa projekts 
aprēķināts un iesniegts 
Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai (SPRK), 
pamatojoties uz Energoresursu 
cenu ārkārtēja pieauguma 
samazinājuma pasākumu likuma 
(Likums) 7.2 pantā noteikto 
regulējumu.

 Tas paredz, ka tarifu projektu, 
ko uzņēmums SPRK iesniedza 
2022. gada 13. jūlijā, regulators 
apstiprināja 12.10.2022. 

ar lēmumu Nr.195 “Par 
sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Alūksnes enerģija” 
siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifiem” atbilstoši 
šajā projektā ietvertajām tarifu 
vērtībām, nevērtējot tarifu 
veidojošo izmaksu pamatojumu 
un pamatojošos dokumentus pēc 
būtības, nosakot tā piemērošanu 
līdz 2023. gada 30. aprīlim.

 Saskaņā ar Likumā noteikto 
kārtību,  SIA “Alūksnes enerģija” 
sagatavoja un SPRK 
2022. gada 23. decembrī 
iesniedza jaunu tarifu projektu, 
ņemot vērā informāciju, uz kuras 
pamata tika izstrādāts tarifu 
projekts 2022. gada 13. jūlijā, 
precizējot iepērkamā kurināmā, 
elektroenerģijas un iepērkamās 
siltumenerģijas izmaksas, kas ir 
mainījušās. Regulators iesniegto 
tarifu projektu vērtēs likumā 
"Par sabiedrisko pakalpojumu 
regulatoriem" noteiktajā kārtībā. 

 Papildu informācija par spēkā 
esošo tarifu:
 No 2022. gada 1. decembra 
spēkā ir tarifs 105,45 EUR/MWh. 
Noteiktais tarifs no 2023. gada 
1. februāra būs 92,98 EUR/MWh. 

 Ar tarifa projektu var iepazīties 
Latvijas Republikas oficiālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 
www.vestnesis.lv (publicēts 
02.01.2023.) vai SIA “ALŪKSNES 
ENERĢIJA” tīmekļvietnē 
www.aluksnesenergija.lv.
 Iepazīties ar tarifa projektā 
ietverto vispārpieejamo 
informāciju, kā arī sniegt savus 
priekšlikumus un ieteikumus 
par siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifa projektu 
lietotājs var Parka ielā 2C, 
Alūksnē, darba dienās no plkst 
14.00 līdz 16.00, iepriekš 
sazinoties ar Ludmilu Jantoni, 
tālr. 20039530, e-pasts: 
info@aluksnesenergija.lv. 
 Priekšlikumus un ieteikumus 
par tarifa projektu rakstveidā vai 
elektroniski var iesniegt  Parka 
ielā 2C, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, LV-4301 vai sūtot 
e-pastu uz  
info@aluksnesenergija.lv, kā 
arī Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai Rīgā, 
Ūnijas ielā 45, elektroniskā 
pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 
20 dienu laikā  no paziņojuma 
publicēšanas oficiālajā izdevumā 
"Latvijas Vēstnesis".

• No 2022. gada 
28. decembra spēkā stājušies 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes saistošie noteikumi 
Nr.26/2022 “Par zemas īres 
mājokļu reģistru Alūksnes 
novadā”.

 Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kā mājsaimniecības 
reģistrējamas zemas īres mājokļu 
reģistrā, kā arī reģistrējamo 
mājsaimniecību prioritārās 
kategorijas.
Ar 2022. gada 14. jūlija 
Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.459 apstiprināta zemas īres 
maksas mājokļu būvniecības 
atbalsta programma. Tās 
mērķis ir dzīvojamo īres māju 
būvniecība, lai veicinātu 
būvniecības standartiem 
un energoefektivitātes 
prasībām atbilstošu zemas īres 
maksas mājokļu pieejamību 
mājsaimniecībām, kas nevar 
atļauties mājokli uz tirgus 
nosacījumiem.
 Lai nodrošinātu mājsaimniecību 
uzskaiti, pašvaldība, 
pamatojoties uz saistošajiem 
noteikumiem, izveido jaunu 
rindu jeb personu sarakstu, un 
šī rinda nevar būt saistīta ar 
līdzšinēji citiem eksistējošiem 
atbalsta pasākumiem pašvaldībā 
mājokļu jautājumu risināšanā.

 • No 2023. gada 1. janvāra 
spēkā stājušies Alūksnes 
novada pašvaldības 
domes saistošie noteikumi 
Nr.23/2022 “Grozījumi 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes 2013. gada 25. jūlija 
saistošajos noteikumos 
Nr. 18/2013 “Alūksnes 
novada pašvaldības 
nolikums””.

 Ar grozījumiem pašvaldības 
nolikumā tiek izveidota Alūksnes 
novada pagastu apvienība 
ar vienu tās pārvaldības 
iestādi – Alūksnes novada 
pagastu apvienības pārvalde. 
Kopš iepriekšējā pagastu 
pārvaldības modeļa (15 pagastu 
pārvaldes) izveidošanas ir 
būtiski samazinājusies to 
kompetence – vairākas no 
pašvaldības funkcijām tiek 
organizētas centralizēti pēc 
nozares principa – piemēram, 
bibliotekārā darbība, kultūras 
un sporta nozare, tāpat arī 
sociālā joma, komunālie 
pakalpojumi, dzīvojamā 
fonda apsaimniekošana u.c. 
Līdzšinējā pagastu teritoriālo 
vienību pārvaldības modelī 
bija vērojama sadrumstalotība, 
kas nenodrošināja pietiekamu 
specializāciju un neveicināja 
pārvaldes uzdevumu izpildes 
un iedzīvotājiem sniedzamo 
pakalpojumu kvalitāti. 
 Grozījumi pašvaldības nolikumā 
paredz arī iedzīvotāju padomes 
veidošanu, lai veicinātu vietējās 
sabiedrības saikni ar pašvaldību, 
nodrošinātu iespējami lielāku 
iedzīvotāju informēšanu par 
pašvaldības aktualitātēm un 
iesaistītu iedzīvotājus pašvaldības 
lēmumu pieņemšanā.

 Pašvaldības saistošie noteikumi 
ir publicēti pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie 
noteikumi, valsts oficiālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 
un www.likumi.lv.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Spēkā stājušies 
saistošie noteikumi

Pašvaldība aicina nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājus 
pieteikties paziņojumu 
saņemšanai elektroniski
 Februārī Alūksnes novada 
pašvaldība nekustamā 
īpašuma nodokļa 
maksātājiem izsūtīs 
paziņojumus par nodokļa 
aprēķinu. Nodokļa maksātāji, 
kuri jau iepriekšējos gados 
ir pieteikušies saņemt 
maksāšanas paziņojumu 
elektroniski, to saņems 
elektroniski. Pašvaldība 
aicina arī tos nodokļa 
maksātājus, kuri līdz šim 
saņēmuši maksājuma 
paziņojumu papīra formātā 
pa pastu, pieteikties 
paziņojuma saņemšanai 
elektroniskā formātā.

 Nekustamā īpašuma nodokļa 
paziņojumu elektroniskā 
veidā var saņemt uz personas 
e-adresi vai elektroniskā pasta 
adresi. Oficiālās elektroniskās 
adreses likums nosaka, ka, ja 
personai ir aktivizēts oficiālās 
elektroniskās adreses konts, 
valsts iestāde ar personu 
sazinās, izmantojot oficiālo 
elektronisko adresi. Tātad, ja 
nodokļa maksātājs ir aktivizējis 
savu e-adresi, nekustamā 

īpašuma nodokļa paziņojums 
tiek automātiski nosūtīts uz to 
un nav nepieciešams pieteikties. 
Atgādinām, ka juridiskām 
personām no šī gada 1. janvāra 
e-adreses lietošana saziņā ar 
valsts un pašvaldību institūcijām 
ir obligāta.

 Ja e-adreses nav, bet persona 
vēlas paziņojumu saņemt 
e-pastā, šādu vēlmi var izteikt:
1) aizpildot iesniegumu portālā 
www.e-pakalpojumi.lv;
2) iesniedzot Alūksnes novada 
pašvaldībai iesniegumu 
(personīgi Alūksnes novada Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
vai elektroniski parakstītu 
nosūtot uz dome@aluksne.lv), 
kurā norādīta e-pasta adrese, 
uz kuru persona vēlas saņemt 
maksāšanas paziņojumu.

 Aprēķināto nekustamā īpašuma 
nodokli arī samaksāt ir iespējams 
elektroniski – portālos 
www.epakalpojumi.lv vai 
www.latvija.lv.

Evita Aploka

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
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.

 Personām, kas ir tiesīgas 
pretendēt uz nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
saņemšanu, līdz 2023. gada 
1. februārim Alūksnes novada 
pašvaldībā, Alūksnes novada 
pagastu apvienības pārvaldē 
vai pagasta bibliotēkā-klientu 
apkalpošanas centrā (atbilstoši 
nekustamā īpašuma atrašanās 
vietai) jāiesniedz pieteikums 
par nodokļa atvieglojuma 
piešķiršanu. Maznodrošinātajām 
personām atvieglojumus piešķir, 
pamatojoties uz Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes datiem.

 Minētie saistošie noteikumi 
nosaka, ka nodokļa atvieglojumu 
var saņemt šādas personas 
norādītajā apmērā:
• personas, kurām ar 
Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvaldes lēmumu piešķirts 
maznodrošinātas personas 
statuss –  70% par periodu, kurā 
nodokļa maksātājs atbilst šim 
statusam;
• nestrādājoši, vientuļi 
pensionāri (nav pilngadīgu 
personu, ar kurām ir kopīga 
deklarētā dzīvesvieta, nav laulātā 
un nav likumīgo apgādnieku) – 
90%;
• nestrādājošas, vientuļas 
personas ar pirmās un otrās 
grupas invaliditāti - 90%;
• personas, kurām ir kopīga 
deklarētā dzīvesvieta ar 
nepilngadīgām personām 

ar pirmās vai otrās grupas 
invaliditāti, kura ir šīs personas 
vai tās laulātā bērns, mazbērns, 
brālis vai māsa - 90%;
• personas, kurām taksācijas 
gada 1. janvārī aprūpē ir 
bērns, kurš saņem apgādnieka 
zaudējuma pensiju, un kurām 
deklarētā dzīvesvieta ir kopā ar 
apgādnieku zaudējušo bērnu, 
arī pēc bērna pilngadības 
sasniegšanas, ja bērns taksācijas 
gadā turpina vispārējās, 
profesionālās, augstākās vai 
speciālās izglītības iegūšanu 
dienas nodaļā (pilna laika 
klātienes studijas) un arī, ja 
nekustamā īpašuma īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs ir kāds no 
minētajiem bērniem  - 90%;
• personas, 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 euro no 
aprēķinātā nekustamā īpašuma 
nodokļa par zemi gadā;
• personas, kurām pieder 
ēkas un kuras ir veikušas pilnu 
ēkas fasādes restaurāciju, 
atjaunošanu vai pārbūvi – 90%;
• Čornobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidācijas 
dalībnieki – 90%;
• Čornobiļas atomelektrostacijas 
avārijas rezultātā cietušās 
personas – 90%;
• personas, kuru īpašumā vai 
tiesiskā valdījumā ir ar Sosnovska  
latvāni invadēta zeme (ja 
tiek veikti latvāņa izplatības 
ierobežošanas pasākumi) – 50%;
• personai (pašai vai kopā 
ar laulāto) vai tās laulātajam 
taksācijas gada 1. janvārī ir 
trīs vai vairāk bērni vecumā 
līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā 
esoši vai audžuģimenē 
ievietoti bērni) vai bērni līdz 
24 gadu vecumam, kuri 

iegūst vispārējo, profesionālo 
vai augstāko izglītību, un ja 
personai vai tās laulātajam 
šajā objektā ir deklarētā 
dzīvesvieta kopā ar vismaz 
trim no minētajiem bērniem, 
vai personas vai tās laulātā 
pirmās pakāpes augšupējais 
radinieks, kuram šajā objektā 
ir deklarētā dzīvesvieta par 
dzīvojamām mājām neatkarīgi 
no tā, vai tās ir vai nav sadalītas 
dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo 
māju daļām, telpu grupām 
nedzīvojamās ēkās, kuru 
lietošanas veids ir dzīvošana, 
un tām piekritīgo zemi, ja 
nekustamais īpašums netiek 
izmantots saimnieciskajā 
darbībā – 90%.

 Ar nodokļa atvieglojuma 
piešķiršanas nosacījumiem 
un kārtību lūdzam iepazīties 
pašvaldības 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 pie 
saistošajiem noteikumiem 
vai tīmekļvietnes sadaļā 
Pakalpojumi/Veidlapas/
Nekustamais īpašums.

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

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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E-adrese no 2023. gada 
juridiskām personām ir obligāta
 Oficiālā elektroniskā 
adrese jeb e-adrese no 
2023. gada 1. janvāra 
ir obligāta visām 
juridiskajām personām, 
tostarp uzņēmumiem, 
biedrībām, nodibinājumiem, 
arodbiedrībām un citiem 
reģistros reģistrētiem tiesību 
subjektiem Latvijā.

 Ar tās palīdzību uzņēmēji, 
izmantojot valsts pārvaldes 
pakalpojumu portālā 
www.latvija.lv izveidotu 
kontu jeb pastkastīti, varēs veikt 
oficiālu saraksti gan ar valsts, 
gan pašvaldību iestādēm.

 E-adrese ir ērts, drošs un 
aizsargāts elektroniskās saziņas 
pakalpojums – uzņēmuma 
digitālā pastkastīte, kuru 
juridiskas personas var 
izveidot divos veidos – portālā 
www.latvija.lv vai integrējot 
risinājumu sava uzņēmuma 
dokumentu vadības sistēmā.

 Piekļuve e-adresei ir 
iespējama tikai ar kvalificētiem 
personas elektroniskās 

identifikācijas līdzekļiem – 
eID karti, eParaksts un eParaksts 
mobile. To nosaka Oficiālās 
elektroniskās adreses likuma 
7. panta otrā daļa. Ziņojums 
e-adresē tiek šifrēts, tā saturs 
redzams tikai nosūtītājam un 
saņēmējam. Līdz ar to e-adrese 
nodrošina arī valsts pārvaldes 

pakalpojumu pieteikšanai 
nepieciešamo drošības 
līmeni.

 E-adreses izmantošana 
uzņēmējam nodrošina iespēju 
sūtīt dokumentus un ziņas, kā 
arī pieprasīt valsts un pašvaldību 
iestāžu pakalpojumus, tādējādi 

ietaupot gan izdevumus, gan 
laiku. Izmantojot e-adresi, ir 
iespējams savlaicīgi saņemt 
informāciju un dokumentus 
vienkopus.

Sazināties e-adresē 
iespējams ar visām iestādēm, kas 
iekļautas Uzņēmumu 

reģistra tīmekļa vietnē 
pieejamajā Publisko personu 
un iestāžu sarakstā. Tās ir gan 
valsts iestādes, gan pašvaldību 
iestādes. No e-adreses 
nevar sūtīt vēstules citiem 
iedzīvotājiem vai 
uzņēmumiem, jo e-adrese 
nenodrošina saziņu 
privātpersonām savā starpā.
Ja uzņēmumam, biedrībai, 
nodibinājumam, arodbiedrībai 
ir izveidota e-adrese, turpmāk 
valsts un pašvaldības iestādes 
sazināsies ar to šajā digitālajā 
pastkastītē, nevis papīra formātā 
uz juridisko adresi. Uzņēmuma 
e-adresi var izveidot tikai 
uzņēmuma paraksttiesīgās 
personas.
E-adresi ir izstrādājusi Valsts 
reģionālās attīstības 
aģentūra sadarbībā ar 
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministriju.

 Informācija par e-adresi 
juridiskām personām: 
mana.latvija.lv/e-adrese-
juridiskam-personam/ 

No 1. maija būs obligāta 
personas apliecība jeb eID 
karte, atsevišķām iedzīvotāju 
grupām – no 2031. gada 

 No 2023. gada 1. maija 
personas apliecība (eID 
karte) būs obligāts personu 
apliecinošs dokuments 
Latvijas pilsonim vai 
nepilsonim, kurš sasniedzis 
15 gadu vecumu.

 Atsevišķām personu grupām 
personas apliecības (eID 
kartes) kā personu apliecinoša 
dokumenta saņemšana būs 
obligāta tikai pēc pārejas 
perioda – pēc 2030. gada 
31. decembra. 
 Šis nosacījums attiecas uz 
personām, kuras:
1) saņem pakalpojumus ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā, kas ir 
reģistrēta sociālo pakalpojumu 
sniedzēju reģistrā;
3) ir izstājušās no sociālo 
pakalpojumu sniedzēju 
reģistrā reģistrētas ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijas, lai 
saņemtu sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus dzīvesvietā;
4) saņem sociālo pakalpojumu 
sniedzēju reģistrā reģistrētas 

grupu mājas pakalpojumus;
5) kam noteikta I invaliditātes 
grupa;
6) ir virs darbspējas vecuma 
(pensionāri);
7) kam noteikts politiski 
represētās personas statuss.

 Personām, kuras likumā 
noteiktajā kārtībā sniegušas 
ziņas par dzīvesvietu ārvalstī, eID 
karte jānoformē līdz 31.12.2024.

 Personas apliecību jeb eID 
karti var saņemt jebkurā no 29 
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes nodaļām neatkarīgi no 
deklarētās dzīvesvietas. 

 PMLP Alūksnes filiāle atrodas 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvajā ēkā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē. 
Tālrunis: +371 67209477, 
e-pasts: aluksne@pmlp.gov.lv
 Pases un eID kartes PMLP 
Alūksnes nodaļa izsniedz RINDAS 
KĀRTĪBĀ. Iestāties rindā pases 
un eID kartes noformēšanai vai 
saņemšanai konkrētajā dienā ātri 
un ērti var, izmantojot Qticket 
lietotni.
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā janvārī
Alūksnes novadā
20. un 21. janvārī Latvijas un 
Igaunijas autorallija čempionātu 
posms autorallijs “Alūksne 
2023”. Biļetes cena: 10,00 
EUR. Biļetes iegādājamas www.
bilesuparadize.lv vai “Biļešu 
paradīzes” kasēs visā Latvijā. 
Informācija www.autorally.lv.

Alūksnē
Alūksnes Bānīša stacijā
Ziemas ekspozīcija - jauni 
10 unikāli stāsti par Bānīti kā 
draugu, palīgu, darba vietu un 
iedvesmas avotu. Piedāvājums, 
darba laiki - www.visitaluksne.lv.
“MARIENBURGAS Astotais 
brālis” Alūksnes Pilssalā - 
gaismas un skaņas piedzīvojums 
no viduslaiku Alūksnes. Muzikālā 
teiksma klausītājam stāsta par 
to, ka astotais pils tornis atceras 
itin visu kopš Marienburgas pils 
dzimšanas, tā vēstī par pašu 
galveno – vēlmi un tiesībām būt 

patiesiem un par mīlestību, kas 
nekad nebeidzas. Piedāvājums, 
darba laiki - www.visitaluksne.lv.

Alūksnes Kultūras centrā
9. janvārī 19.00 igauņu pianiste 
Irina Zaharenkova. Viena no 
savas paaudzes izcilākajām 
pianistēm. Programmā Johans 
Sebastians Bahs. Koncerts 
ir igauņu producenta Toivo 
Tuberika dāvana Alūksnes 
pilsētai. Ieeja: bez maksas.
19. janvārī 18.30 Filma 
“Janvāris”. Ieeja: 3,00 EUR.
20. janvārī 18.00 “Prāta 
spēles”.
20. janvārī Barikāžu atceres 
pasākums.
21. janvārī 22.00 RALLIJA balle 
kopā ar grupu “Bruģis” un DJ 
Aleksander Lustix. Ieeja: 7,00 
EUR.
7. februārī 19.00 Valmieras 
drāmas teātra viesizrāde 
“Kalendārs mani sauc”. Ieeja: 

18,00, 20,00 un 22,00 EUR.
17. februārī 19.00 Grupas “BET 
BET” jubilejas koncerts. Ieeja: 
15,00, 20,00 un 25,00 EUR.

Alūksnes novada bibliotēkā
Literatūras izstādes: 
02.01.-31.01. “Truša gadā 
dzimušie” - pasaules un 
Latvijas slavenību dzīvesstāsti 
(abonements);
02.01.-31.01. Grāmatu izstāžu 
cikls “Dzīvnieki bērnu grāmatās”. 
Janvāris - Kaķis bērnu grāmatās 
(bērnu apkalpošanas nodaļa);
02.-31.01. “Rakstnieki - jubilāri: 
Rūdolfs Blaumanis-160; Rasa 
Bugavičute-Pēce-35” (bērnu 
apkalpošanas nodaļa);
02.-31.01. “Alūksnes novads un 
cilvēki 2022. gada centrālajā 
presē” (lasītava);
02.-31.01. “Nāc! Lasi! Vērtē! 
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
- 2022” (bērnu apkalpošanas 
nodaļa);

18.01.-31.01. 18. janvāris - 
Pasaules sniegavīru diena (bērnu 
apkalpošanas nodaļa).

Pasākumi, izstādes: 
02.-31.01. Zīmējumu izstāde 
“Runcis zābakos”: PII “Sprīdītis” 
10. grupas audzēkņu pasakas 
“Runcis zābakos” zīmējumu 
izstāde (bērnu apkalpošanas 
nodaļa);
09.-31.01. Grāmatu priekšā 
lasīšanas stunda “Kaķīt`s mans, 
kaķīt`s mans, melns ar baltām 
ķepiņām…” - stunda PII bērnu 
grupām un 1.-3. klašu skolēniem 
(pieteikties un vēlamo datumu 
saskaņot pa tālruni 25664421 
vai bērnu apkalpošanas nodaļā);
02.-31.01. Ciklā “Alūksniešu 
vaļasprieki“ alūksnieša Māra 
Salmiņa jubilejas gleznu izstāde 
(lasītava);
30.01. Jauno grāmatu diena 
(abonements).
Literatūras apskati: “Vēsturisko 

grāmatu sērija “Mēs. Latvija, 
XX gadsimts”, “Sērija par latviešu 
rakstniekiem “Es esmu…””, 
“Rakstniece Skaidrīte Kaldupe. 
Ceļojums literāro pasaku zemē”, 
jaunākās latviešu literatūras 
apskats 8.-9. kl. un  6.-7.
kl. (klātienē vai tiešsaistē - 
pieteikties un vēlamo datumu 
saskaņot pa tālruni 25664421).

Alūksnes novada muzejā 
Ekspozīcijas un izstādes:
• Līdz 28. janvārim izstāde 
“Ziemassvētki pastkartēs”. 
Izstādē apskatāmas 20. gs. 
Ziemassvētku un Jaunā gada 
apsveikumu pastkartes no 
muzeja krājuma.
• Izstāde “Alūksnes aptiekas”.
• Arheoloģijas ekspozīcija 
“Livonijas ordeņa pils Alūksnē 
(Marienburgā). Zemē apraktā 
sāls”.

Turpinājums 12. lappusē

Igauņu pianistes koncerts – 
dāvana Alūksnes pilsētai!
 Janvāris ir Alūksnes 
pilsētas jubilejas mēnesis 
un 9. janvārī pulksten 19.00 
ikviens klaviermūzikas 
mīļotājs Alūksnes Kultūras 
centrā varēs saņemt dāvanu 
– igauņu pianistes Irinas 
Zaharenkovas koncertu, ko 
Alūksnes pilsētai dāvina 
igauņu producents Toivo 
Tuberik (kompānija Uus 
Kontsert). Ieeja koncertā - 
brīva.

 Irina Zaharenkova ir viena no 
savas paaudzes izcilākajām 
taustiņinstrumentu izpildītājām, 
kas nākusi no Igaunijas. Viņa 
ir ieguvusi pirmo vietu tādās 
starptautiskās mūziķu sacensībās 
kā Baha festivāls Leipcigā 
(2006. gadā), Alesandro 
Kazagrandes konkurss Itālijā 
(2006. gadā) un Džordžes 
Enesku konkurss Rumānijā 
(2005. gadā).
 Irina Zaharenkova ir 
daudzpusīga pianiste, bieži 

uzstājas solo un ar orķestri. 
Repertuāra diapazons no baroka 
līdz mūsdienu mūzikai. CD 
ieskaņojusi Baha “Goldberga 
variācijas”, kā arī ierakstījusi 
soloalbumu, kur atskaņo 
Pahelbela, Haidna, Mocarta un 
Bēthovena mūziku pie klavierēm 
klavesīna un āmuriņklavierēm. 

Viņa bieži koncertē kā continuo 
mūziķe dažādos orķestros un 
baroka ansambļos.
 Šajā koncertā klausītājus 
sagaida daļas no Johans 
Sebastians Baha krājuma "The 
Well-Tempered Clavier", kā arī 
Ludviga van Bēthovena Sonāte 
Nr. 8 (Patētiskā).

Mālupes bibliotēka – 
Iedvesmas bibliotēka 2023
 Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Atbalsta biedrība 
izraudzījusies projekta 
Iedvesmas bibliotēka 
dalībnieces nākamajam 
gadam. Par Iedvesmas 
bibliotēkām 2023 kļūs trīs 
bibliotēkas, kurām būs 
iespēja realizēt mūsdienīgas 
un pozitīvas pārmaiņas. 
Viena no Iedvesmas 
bibliotēkām 2023. gadā būs 
arī Alūksnes novada Mālupes 
bibliotēka.

 Mālupes bibliotēka radīs āra 
terasi-lasītavu - vietu, kur 
satikties visu paaudžu lasītājiem. 
Idejas tapšanā aktīvi iesaistījušies 
arī vietējie iedzīvotāji, īpaši 
jaunieši. Savu pieteikto ideju 
bibliotēka īstenos 2023. gada 
laikā sadarbībā ar biedrību 
un, pateicoties pašvaldību un 
ziedotāju atbalstam.

 Iedvesmas bibliotēkai 2023 
tika saņemti 17 pieteikumi. 

Bibliotēkas vēlējušās mūsdienīgi 
iekārtot bērnu un jauniešu 
lasītavas, izveidot āra terases, 
radīt ģimeņu lasītavas un izstāžu 
telpas, iekārtot interaktīvus 
un multifunkcionālus digitālos 
centrus, veidot izglītojošus 
pasākumus novada un vēstures 
izzināšanā, iegādāties grāmatu 
pakomātus. 

 Bibliotēku pieteikumus izvērtēja 
jomas eksperti – profesionāli 
arhitekti ar pieredzi bibliotēku 
un citu kultūrvietu arhitektūrā 
un vides veidošanā. Īpaša vērība 
šoreiz pievērsta tam, lai pieteiktā 
ideja ir radoša un iedvesmojoša, 
ietver mūsdienīgus un oriģinālus 
interjera vai arhitektūras 
risinājumus un rada pamanāmas 
pārmaiņas bibliotēkas vidē.

 Iedvesmas bibliotēka ir 
sabiedriski nozīmīgs ilgtermiņa 
projekts, ko Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Atbalsta biedrība 
uzsāka 2021. gadā, lai atbalstītu 

un dotu iespēju Latvijas 
bibliotēkām īstenot idejas 
par laikmetīgu un pievilcīgu 
bibliotēku vidi.

Valmieras Drāmas teātra 
izrāde “Kalendārs mani sauc” 
– uz Alūksnes Kultūras centra 
skatuves 7. februārī
 Andra Kalnozola spožais 
un dzīvi apliecinošais 
debijas romāns “Kalendārs 
mani sauc” ir bijis viens no 
populārākajiem pēdējo gadu 
latviešu literatūras darbiem. 
Par šo romānu tā autors 
saņēma Latvijas Literatūras 
gada balvu kategorijā 
"Spilgtākā debija literatūrā" 
2021. gadā, kā arī portāla 
delfi .lv lasītāju balvu.

 Iedvesmojoties no šī darba, 
Valmieras Drāmas teātris 
iestudēja izrādi “Kalendārs 
mani sauc”, kas būs skatāma arī 
Alūksnes Kultūras centrā otrdien, 
7. februārī, pulksten 19.00.

 Romāna “Kalendārs mani sauc” 
centrālais tēls ir Oskars - jauns 
vīrietis ar grūti defi nējamu 
garīgās veselības stāvokli. 
Brīžiem šķiet, ka viņa prāts strādā 
kā bērnam, citkārt – ka labāk 
nekā vairumam pieaugušo. 
Oskars zina no galvas kalendāru 
un katru dienu iet staigāties, jo 
tas viņam nāk par labu. Oskaram 
ir mamma, mīlestība un draugi, 
un par to visu viņš raksta savā 
dienasgrāmatā. Oskars objektīvo 
zināšanu trūkumu aizstāj 
ar subjektīvu skatījumu – tā 
saka mācītājs Arvīds. Oskars 
patīk bērniem un dulliem 
pensionāriem. Oskars nepieder 
īstenībai. Oskaram nepatīk 
runāt. Oskars ir izlēmis uztaisīt 
izrādi ar saviem draugiem par 
skumjām, kas piemeklē cilvēkus, 
kad prieks ir izrādījies vienkārši 
tukša tehnika. Taču, lai uztaisītu 
labu teātra izrādi, Oskaram 
ir jāsaņem drosme un visiem 
jāpastāsta par sevi. Tur tas suns 
aprakts.

 Oskars, iespējams, nekad 
neticētu, ka par viņu reiz taps 
teātra izrāde. Un tomēr viņš ir 
tieši tāds varonis, kāds šodien 
visiem nepieciešams – ar baltu 
dvēseli, oriģinālu skatījumu uz 
lietu kārtību un gaišu sirdi.

Izrādes režisors – Mārtiņš Eihe
Dramatizējuma autore – Rasa 

Bugavičute-Pēce
Scenogrāfe un kostīmu 
māksliniece – Pamela Butāne
Gaismu mākslinieks – Gatis 
Priednieks-Melnacis
Mūzikas autors – Emīls Zilberts
Kustību režisors – Aigars Apinis
Izrādes mūzikas ierakstā piedalās 
Oskars Siliņš (vijole)

Lomās: Meinards Liepiņš, Regīna 
Devīte, Aigars Apinis, Anna Nele 
Āboliņa, Mārtiņš Liepa, Mārtiņš 
Meiers, Inese Ramute, Diāna 
Krista Stafecka, Kārlis Dzintars 
Zahovskis

 Pirmizrāde: 2022. gada 
12. aprīlī.

 Izrāde ieguvusi "Spēlmaņu 
nakts" 2021./2022. gada 
sezonas balvu kategorijā 
"GADA MAZĀS FORMAS 
IZRĀDE".
 Izrāde saņēmusi 2021./2022. 
gada sezonas gada balvas teātrī 
"Spēlmaņu nakts" nominācijas 
kategorijās:
 Gada mazās formas izrāde
 Gada režisors Mārtiņš Eihe
 Gada jaunais skatuves 
mākslinieks Meinards Liepiņš 
(par Oskara lomu)
 Gada jaundarbs mūzikā Emīls 
Zilberts
 Gada horeogrāfs vai kustību 
mākslinieks Aigars Apinis
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā janvārī
Turpinājums no 11. lappuses

• Multimediāla ekspozīcija 
“Helēnas dziedājums”.
• Alūksnes pastāvīgā vēstures 
ekspozīcija “Laikmetu mielasts”.
• “Fītinghofu zelta dzīsla 
Alūksnē”.
• Izstāde “No trimdas Latvijā – 
Austras Lindes 120 tautu meitu 
miniatūras”.
• “Leo Kokle. Mākslinieka 
istaba”.
• Privātkolekcionāra izstāde 
“19. gs. muižkunga 
guļamistaba”.

Muzejpedagoģiskās 
programmas:
• “Muzeja detektīvs” – dalībnieki 
veic uzdevumus burtnīcā, 
patstāvīgi iepazīstot muzeja 
ekspozīciju un izstāžu zālēs 
eksponētos krājuma priekšmetus. 
Uzdevumi tiek pielāgoti atbilstoši 
vecumposmam un mācību 
saturam. Mērķauditorija: 
pirmskolas un skolas vecuma 
bērni (1.-12. klase). 
• Funktierēšanas spēle pilsētvidē 
“Barikādes caur Alūksnes 
pilsētvides prizmu” – Dodoties 
pastaigā pa Alūksni, veicot 
uzdevumus, iepazīsiet barikāžu 
laika un Alūksnes vēstures 
līkločus. Mērķauditorija: 
7.-12. klases skolēni, 
pieaugušie. 

Alsviķu pagastā
4., 11., 18., 25. janvārī 9.00 
Alsviķu bibliotēkā senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās.
5., 12., 19., 26. janvārī 10.00 
Alsviķu bibliotēkā Strautiņos 
datorapmācības senioriem,
11. janvārī 10.00 Alsviķu 
kultūras namā senioru kopas 
“Noskaņa” ikmēneša tikšanās.
21. janvārī 15.00 Alsviķu 
kultūras namā režisora Viestura 
Kairiša filma “Janvāris. Mēnesis, 
kad mēs izvēlējāmies brīvību”. 
Ieeja: 3,00 EUR.
18. un 25. janvārī 16.30 un 
17.30; 21. un 28. janvārī 
12.00; 13.00 un 14.00 Alsviķu 
kultūras namā Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centra neformālās 
jauniešu iniciatīvu grupas “10 
kW radošo citronu” “Erasmus 
+” jauniešu līdzdalības projekta 
“escape thru green” ietvaros 
veidotā mobilā izlaušanās 
istaba. Izlaušanās istabu var 
apmeklēt nelielas grupas 
(3-5 cilvēki). Obligāta iepriekšēja 
pieteikšanās: e-pasts: 
citroni.abjc@gmail.com; 
Instagram: @10kwradosocitronu 
vai tālrunis: 22151538. Projektu 
finansē Eiropas Savienība. 
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Mūsu nelaime ir tā, 
ka mēs nekad skaidri nezinām, 
kur mūsu nevarēšana beidzas 
un mūsu negribēšana iesākas” - 
dramaturgam Mārtiņam 
Zīvertam - 120, rakstniekiem 
Rūdolfam Blaumanim - 160, 
Ilzei Kalnārei – 105, dzejniekam 
Valdim Rūjam – 95; 
tematiskā izstāde: “1991. gada 
barikāžu aizstāvju atceres diena”; 
Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija.

Annas pagastā
9. janvārī 10.00 Annas 
kultūras namā senioru 
tematiska tikšanās, plānojot 
2023. gadu.
29. janvārī 15.00 Annas 
kultūras namā bērnu aktīvi 
radošā pēcpusdiena ar jauniešu 
klubu “Tikšķis”.

Annas bibliotēkā tematiskā 
izstāde “Skarbais janvāris!”; 
izstāde novadniekam 
māksliniekam, grafiķim Ēvaldam 
Vilkam – 95.

Ilzenes pagastā
20. janvārī 18.00 Ilzenē 
“Mežrozīšu” māju ceļa galā 
iedegsim 1991. gada barikāžu 
atmiņu ugunskuru un pie karstas 
tējas kavēsimies pārdomās. 
Muzikālu noformējumu 
nodrošinās Andris Mičulis. Par 
nokļūšanu uz notikuma vietu 
interesēties līdz 18. janvārim, 
tālrunis 28330421 (Marina).
28. janvārī 11.00 SKIIM 
centrā “Dailes” pagasta 
iedzīvotāju tikšanās ar 
pašvaldības vadības 
pārstāvjiem. Sīkāka informācija 
sekos.

Jaunannas pagastā
20. janvārī 14.00 Jaunannas 
tautas namā režisora Viestura 
Kairiša spēlfilma “Janvāris”. 
Personīgs stāsts par 1991. gada 
notikumiem Rīgā Barikāžu laikā. 
Ieeja: 3,00 EUR.
22. janvārī 12.00 Jaunannas 
tautas namā “Kopā mēs 
varam!” jauniešu projekta 
“Iedvesmojies, mācies, 
iedvesmo” noslēguma 
izvērtēšanas pasākums.
22. janvārī 16.00 Jaunannas 
tautas namā “Skaņu pelde” - 
meditācija gonga, kokles, zvanga 
u.c. instrumentu skaņās. 
Dalības maksa 10,00 EUR. 
Lūgums pieteikties pa tālruni 
29495371 (Elita).
29. janvārī 11.00 Jaunannas 
tautas namā radošais bērnu rīts 
ar Madaru. Ieeja: brīva.
Jaunannas bibliotēkā
literatūras izstādes: “Trāpīt laikā” 
– Rūdolfam Blaumanim 160, 
“Kāds, kura nav” – Mārtiņam 
Zīvertam 120.

Jaunlaicenes pagastā
No 4. līdz 31. janvārim 
Jaunlaicenes bibliotēkā 
Alūksnes novada muzeja ceļojošā 
izstāde “Laika pavediens”. 
Viktorijas Lambertes adīti tērpi 
lellēm, iedvesmojoties no 
kādreizējā modes žurnāla “Rīgas 
Modes”, un Solvitas Kārkliņas 
lielformāta ziedu izstāde.
11. janvārī 13.00 
Jaunlaicenes pagasta 
“Lazdiņās” (bijušajā skolas 
ēkā) senioru kopas “Pūrs” 
ikmēneša tikšanās.
21. janvārī 11.00 
Jaunlaicenes pagasta 
“Lazdiņās” (bijušajā skolas 
ēkā) senioru veidota izstāde 
“Senču mantojums” (dzimtu 
relikvijas, senie izšuvumi, 
adījumi, trauki u.c.). Piedāvājumā 
meistardarbnīca “Baroneses zeķu 
un citu izstrādājumu lāpīšanas 
tehnikas apguve”. To ierādīs 
Jaunlaicenes muižas muzeja 
darbiniece Evita Zeile. Vēdera 
baudījumam – kakao, kafija un 
dažādi našķi (par ziedojumiem).
Jaunlaicenes bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Kas pateikt 
var, ko par laimi sauc, tam viņa 
vēl nav dzimusi” - Rūdolfam 
Blaumanim – 160/ “Atceroties 
1991. gada barikādes”/ “Sniega 
roze” Ilzei Kalnārei – 105.
Ziemera, Mārkalnes, 
Veclaicenes un Jaunlaicenes 
pagastos turpinās akcija “Uzcel 
savu sniegavīru!”: UZCEL, 
NOFOTOGRĀFĒ un ATSŪTI 
ATTĒLU uz tālruni 26413370.

Jaunlaicenes muižas 
muzejā “Malēnieša pasaule”
Pamatekspozīcijas:
“Jaunlaicenes muiža” – par 
Jaunlaicenes muižu un tās 
apbūvi, par Vidzemes muižu 
apsaimniekošanu un sadzīvi, par 
baronu fon Volfu dzimtu;
“Malēnieša pasaule” – par to, 
kas mēs esam, kādi mēs esam, 
kāda ir mūsu valoda un dzīves 
uztvere;
Izstādes:
“Kā smuki esam, tā smuki 
esam” – par tērpu modi 
20. gadsimtā;
Virtuālā izstāde “No 
Vaidavas līdz Melnupei” 
(jaunlaicenesmuzejs.lv/muizas) 
– par 12 Opekalna draudzes 
teritorijā ietilpstošajām muižām, 
par tām piederošajiem zemnieku 
ciemiem, mājām un lopu 
muižām;
Pasākumi:
28. janvārī 11.00 Trešais 
saviesīgi intelektuālais Puna 
spēles mācību un treniņa turnīrs. 
Dalības maksa 3,50 EUR no 
personas. Pieteikšanās pa tālruni 
29356277 līdz 26. janvārim.

Jaunalūksnes pagastā
14. janvārī 20.00 Kolberģa 
tautas namā balle. Muzicē 
Gregs. Ieeja: 3,00 EUR.
25. janvārī 12.00 Bejas 
bibliotēkas lasītāju klubiņā 
pasākums “Kaķis ada zeķes 
zaķim”.
Bejas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Es runāt gribētu uz visu 
zemi...”/ rakstniekam Rūdolfam 
Blaumanim - 160, 
“Es dzīvošu, kamēr vien 
mākoņrindas slīdēs...”/ 
rakstniecei Ilzei Kalnārei - 105, 
“20. janvāris - barikāžu aizstāvju 
atceres diena”.
Bejas bibliotēkas 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”.

Kalncempju pagastā
28. janvārī 14.00 Viktora 
Ķirpa Ates muzejā “Vidzemes 
lauku sēta” pasākums “Rotaļas 
un danči latviskā garā”. 
Ieeja: 3,00 EUR. Iepriekšēja 
pieteikšanās līdz 25. janvārim 
pa tālruni 26563597 vai e-pastā 
atesmuzejs@aluksne.lv.
Līdz 2023. gada 
18. februārim Viktora Ķirpa 
Ates muzejā “Vidzemes lauku 
sēta” mākslinieces Jevgēnijas 
Ķilupes darināto papjēmašē 
masku izstāde. Izstāde 
papildināta ar Alūksnes Mākslas 
skolas audzēkņu zīmējumiem, 
kas tapuši, iedvesmojoties no 
latviešu tradicionālajiem 
masku gājieniem.

Liepnas pagastā
11. janvārī 12.00 Liepnas 
tautas namā Liepnas senioru 
pēcpusdiena “Satikšanās pie 
tējas tases”, pasākumā laikā 
tikšanās ar pagastu apvienības 
pārvaldes pārstāvjiem. Līdzi 
ņemam pozitīvu attieksmi, 
jautājumus un nelielu “groziņu” 
vēderpriekam. Sīkāka 
informācija - 28743064 
Ilmāra.

20. janvārī 18.00 Liepnas 
tautas namā filma “Janvāris”. 
Ieeja: 3,00 EUR.
Visu janvāri - Sniegavīru 
festivāls - uzcel savu sniegavīru, 
nofotografē un atsūti bildi uz 
e-pastu: 
lienite.trivole@aluksne.lv.
Liepnas pagasta bibliotēkā 
literatūras izstāde un rītausmas 
stunda bērniem “Ko tu zini par 
trušiem un kaķiem?” (2.01.- 
27.01.), literatūras izstāde 
“Aizvadītā gada projektu un 
dāvinājumu grāmatas” 
(2.01.-27.01.).

Malienas pagastā
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Caur barikādēm uz 
brīvību”, “Rakstnieki, jubilāri -  
Rūdolfam Blaumanim-160, Anitai 
Liepai-95”.

Mālupes pagastā
11. janvārī 11.00 Mālupes 
Saieta namā senioru tikšanās 
“Gada slieksni pārkāpjot” – 
atskatīsimies uz paveikto un 
iezīmēsim jaunus plānus.
20. janvārī 18.30 Mālupes 
Saieta namā 1991. gada 
barikāžu aizstāvju atceres dienai 
veltīts pasākums – degsim atmiņu 
ugunskuru, Annas jauktais 
vokālais ansamblis “Tik un tā” 
izdziedās I. Kalniņa dziesmu 
programmu “Mēs satiksimies 
iekšup vīdamies”. Ieeja: brīva.
21. janvārī 17.00 Mālupes 
Saieta namā meistarklase 
“Par mērķiem un to 
sasniegšanu”. Meistarklasi vadīs 
sertificēts koučs, organizāciju un 
līderības attīstības eksperte Dace 
Apsīte-Pīča. Dalības maksa 
10,00 EUR, iepriekšēja 
pieteikšanās pa telefonu, 
whatsapp +371 26604358 
(Dace).
23. janvārī 18.00 Mālupes 
Saieta namā meistarklase 
tamborēšanā - tamborēšanas 
pamatu apgūšana.
4. februārī 13.00 Mālupes 
Saieta namā kaimiņpagastu 
senioru saviesīga pēcpusdiena 
“Sveču gaismā”.

Mārkalnes pagastā
Ziemera, Mārkalnes, 
Veclaicenes un Jaunlaicenes 
pagastos turpinās akcija “Uzcel 
savu sniegavīru!”: UZCEL, 
NOFOTOGRAFĒ un ATSŪTI 
ATTĒLU uz tālruni 26413370.
Mārkalnes bibliotēkā 
vēsturnieces Astrīdas Ievednieces 
ekspedīcijas fotogrāfijās “Vēsturei 
pa pēdām”.

Pededzes pagastā
8. janvārī 12.00-16.00 
Pededzes tautas namā 
Svjatki-koļadki. Svētku tikšanās 
(bērniem).
10. janvārī Pededzes tautas 
namā Svjatki-koļadki. Svētku 
tikšanās (viesiem).
12. janvārī 10.00 Pededzes 
bibliotēkā “Ko mums atnesīs 
Zaķa gads?”.
12. janvārī 11.00 Pededzes 
tautas namā Svjatki-koļadki. 
Svētku tikšanās (senioriem).
16.-22. janvārī Pededzes 
bibliotēkā izstāde-kompozīcija 
“…un atkal ugunskuri deg…” – 
veltīta janvāra barikādēm.
26. janvārī 10.00 Pededzes 
tautas namā rokdarbu pamatu 
apgūšana “Darbnīca dvēselei” - 
somas šūšanas “anatomija”.

Veclaicenes pagastā
Ziemera, Mārkalnes, 

Veclaicenes un Jaunlaicenes 
pagastos turpinās akcija “Uzcel 
savu sniegavīru!”: UZCEL, 
NOFOTOGRAFĒ un ATSŪTI 
ATTĒLU uz tālruni 26413370.

Zeltiņu pagastā
Janvārī Zeltiņu tautas namā 
skatāma Kristīnes Dīsneres 
(Christin Diessner) 
gleznu izstāde “Ko es redzu”.
No 2. janvāra pirmdienās 
18.30-19.30 Zeltiņu tautas 
namā ārstnieciskā vingrošana 
ārsta-fizioterapeita Artūra 
Grīnberga vadībā (projekts 
“Dzīvo vesels Alūksnes 
novadā”).
No 11. janvāra trešdienās 
18.00-20.00 Zeltiņu tautas 
namā jogas nodarbības 
pasniedzējas Antras Aizupietes 
vadībā (projekts “Dzīvo vesels 
Alūksnes novadā”).
20. janvārī 17.30 Zeltiņu 
kapos barikāžu dalībnieki 
aizdegs svecītes cīņu biedru 
atdusas vietās. Tālāk ceļš vedīs 
pie Normunda Mūrnieka, lai 
turpinātu iedibināto tradīciju 
- ik gadu tikties pie kāda no 
zeltiniešiem, kas bijuši 
barikāžu dalībnieki. Normunds 
Grūbe “Ceļojošo brīvības 
uguni” nodos savam cīņu 
biedram un vārda brālim 
Normundam Mūrniekam, 
kurš barikāžu dalībniekus 
uzņems pie sava ugunskura 
un izlozes kārtībā tiks lemts, 
kas nākamajā gadā saņem šo 
goda simbolu.
Zeltiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes “Es dzīvošu caur to 
labo” (R. Blaumanim - 160), 
“Kas notiek ziemā?” (bērniem), 
“Gadu kamolīti ritinot” 
(atsauksim atmiņā fotogrāfijās 
dokumentētos notikumus 
Zeltiņos).
Zeltiņu vēstures krātuvē: 
pastāvīgās ekspozīcijas “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltījums E. Liepiņam), 
“Nesenā pagātne”, “Novadnieku 
istaba”, “Mana skola Zeltiņos”.

Ziemera pagastā
10. janvārī 12.00 Ziemera 
pagasta ēkā Māriņkalnā 
2. stāvā senioru tikšanās “Uz 
vaiga laimes pārsla mirdz!” - 
laimes sajūtu meklēšana un 
radīšana. Radošā darbnīca 
ar Jāni Bērtiņu, tikšanās ar 
bibliotekāri Rudīti Jaunzemu 
par jaunajiem pienākumiem un 
iespējām.
Ziemera, Mārkalnes, 
Veclaicenes un Jaunlaicenes 
pagastos turpinās akcija 
“Uzcel savu sniegavīru!”: 
UZCEL, NOFOTOGRAFĒ un 
ATSŪTI ATTĒLU uz tālruni 
26413370.
Māriņkalna bibliotēkā 
izstādes: “Kad Jaunais Zaķa 
gads pār zemi, Pilns cerību un 
sapņu gaitu sāk…” (horoskopi 
2023. gadam), “Man ģimene un 
skatuve dod vislielāko drošību” - 
Maestro R. Paulam – 87, “Bērnu/
jauniešu un Vecāku žūrija-2022” 
– “Nāc un izvērtē izlasīto, aizpildi 
anketu!”, jaunums - projekta 
grāmatas no Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas; pasākumi: - 
“Jaunākā literatūra, kas aizrauj 
un piesaista”, 10. janvārī 
tikšanās ar Ziemera pagasta 
senioriem.

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste




