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Alūksnes Novada Vēstis

Alūksnes novadu vizītē apmeklēja 
Iekšlietu ministre Marija Golubeva
 1. aprīlī darba vizītē 
Alūksnes novadu apmeklēja 
Iekšlietu ministre (IeM) 
Marija Golubeva. Dienas 
pirmajā pusē tika pārrunāti 
jautājumi par drošību Latvijas 
pierobežā. Ministre tikās ar 
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes darbiniekiem, 
Alūksnes novada valsts 
un pašvaldības Vienotā 
klientu apkalpošanas 
centra darbiniekiem un 
pārliecinājās, kā novadā tiek 
sniegta palīdzība Ukrainas 
civiliedzīvotājiem. Vēlāk 
ministre devās uz Liepnu, 
kur tikās ar vietējiem 
iedzīvotājiem sarunā par 
patvēruma meklētāju 
izmitināšanas centra filiāles 
izveidi un apmeklēja 
Valsts Robežsardzes 
Viļakas pārvaldes Bērziņu 
robežapsardzības nodaļu.

 Dzintars Adlers, Alūksnes 
novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs: “Ļoti novērtēju 
ministres ierašanos, un kopīgi 
pārrunājām aktuālākās tēmas, 
piemēram, Austrumu robežas 
drošības jautājumus. Pārrunājām 
Katastrofu pārvaldīšanas centra 
izveidi un attīstības gaitu, kas 
būtu nozīmīgs pienesums mūsu 
reģiona Iekšlietu ministrijas 
pakļautībā esošo dienestu 
ikdienas darba veikšanas 
apstākļu uzlabošanā. Svarīga 
ir patvēruma meklētāju 
izmitināšanas filiāles izveide 
Liepnā, mēneša laikā plānots 
noslēgt sadarbības līgumu starp 
Alūksnes novada pašvaldību un 
Nodrošinājuma Valsts aģentūru.”

 Marija Golubeva, Latvijas 
Republikas Iekšlietu ministre: 
“Liepnā nebūs tie cilvēki, kas 
caur  Baltkrievijas mežu nāk, 
nelikumīgi šķērsojot robežu, 
likumpārkāpējus ievieto citos, 
slēgtajos centros.

Turpinājums 8. lappusē

Būtiskākās izmaiņas Alūksnes novada 
skolu tīklā – no 2023. gada septembra
 5. aprīlī Alūksnes novada 
pašvaldības domes ārkārtas 
sēdē deputāti pieņēma 
lēmumu par pašvaldības 
vispārējās izglītības iestāžu 
tīklu novadā.

 Pieņemtais lēmums paredz, ka 
no 2022. gada 1. septembra 
darbu neturpinās Pededzes 
pamatskola.

 Pārējās izmaiņas novada 
izglītības iestāžu tīklā saskaņā ar 
domes lēmumu notiks pēc 
gada - no 2023. gada 
1. septembra un tās būs šādas:
 • Strautiņu pamatskola tiks 
reorganizēta par Strautiņu 
sākumskolu ar pirmsskolas un 
pamatizglītības 
1.-3. klašu izglītības programmu 
realizēšanas vietu ēkā 
“Zemenīte”;

 • Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija īstenos vidējās 
izglītības 10.-12. klašu  izglītības 
programmas ar realizēšanas 
vietu Glika ielā 10 (pašreizējā 
vecāko klašu ēkā);

 • tiks reorganizētas apvienojot 
Alūksnes novada vidusskola un 
Alūksnes pilsētas sākumskola, 
un tiks izveidota jauna izglītības 
iestāde - Alūksnes vidusskola 
ar pirmsskolas, pamatizglītības 
un vidējās izglītības programmu  
īstenošanas vietām Kanaviņu ielā 
14 (pašreizējā Alūksnes novada 
vidusskolas ēka), Lielā Ezera ielā 
26 (pašreizējā Alūksnes pilsētas 
sākumskolas ēka), Glika ielā 10 
(pašreizējā ģimnāzijas 

jaunāko klašu ēka);

 • tiks likvidētas pievienojot 
Alūksnes vidusskolai - Bejas 
pamatskola, Malienas 
pamatskola un Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskola.

 Par novada izglītības iestāžu 
tīklu bija plānots lemt jau 
februāra domes sēdē, tomēr 
šis jautājums netika skatīts, 
lai turpinātu diskusiju ar 
iedzīvotājiem. Šajā laikā 
turpinājās diskusijas gan 
ar iedzīvotājiem un skolu 
pārstāvjiem, gan iestāžu 
vadītājiem un speciālistiem.

 28. martā Alūksnes novada 
pašvaldība aicināja iedzīvotājus 
un ikvienu interesentu Alūksnes 
Kultūras centrā uz sarunu par 
izglītību un novada izglītības 
iestāžu tīkla plānojumu. Paldies 
visiem, kas bija atraduši laiku 
un ieradušies uz tikšanos. 
Pašvaldības vadība un speciālisti 
sniedza skaidrojumu par 
pašreizējo situāciju izglītības 
nozarē novadā, izglītības 
kvalitātes jēdzienu un tā būtību, 
pedagogu darba samaksas 
finansēšanas jauno modeli, 
pašvaldības iespējām piesaistīt 
ārējo finansējumu izglītības 
iestāžu modernizēšanai un citiem 
jautājumiem. Iedzīvotājiem bija 
iespēja uzdot jautājumus, izteikt 
priekšlikumus un viedokļus par 
aktuālo izglītības iestāžu tīkla 
tematiku.

 5. aprīļa sēdē domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers 

atgādināja, ka pašvaldība pie 
izglītības tīkla sakārtošanas 
strādā jau vairākus gadus, 
intensīvāks darbs ieguldīts kopš 
oktobra.

 - Mums jāpieņem šis lēmums, 
kas ir saistošs arī investīciju 
piesaistei novada izglītības 
iestādēm - pašvaldībai nav 
iespējas ne piedalīties Eiropas 
Savienības fondu projektu 
aktivitātēs, ne pretendēt uz 
aizdevumu, ja tā nav līdz 
1. jūlijam pieņēmusi lēmumu 
par izglītības tīkla sakārtošanu, - 
skaidroja Dz. Adlers.

 Viņš norādīja, ka, diskutējot ar 
sabiedrību, ir rasts kompromiss 
un izmaiņas izglītības iestāžu 
tīklā būs no 2023. gada 
1. septembra, lai varētu laikus 

sagatavoties mācību procesa 
sākšanai. Izņēmums ir Pededzes 
pamatskola, kur pati izglītības 
iestāde ir norādījusi, ka no 
šī gada 1. septembra nav 
iespējams pilnvērtīgi atvērt skolu 
jaunam mācību gadam. Izmaiņas 
lēmumā ir arī attiecībā uz 
Strautiņu skolu, kur saglabāsies 
1.-3. klases.

 - Izmaiņas lēmumā ir balstītas 
uz iedzīvotāju viedokļiem. 
Iedzīvotāji aicināja nesasteigt 
lēmumu ar 2022. gada 
septembri. Tāpat par Strautiņu 
skolu bija viedoklis, ka pirmās 
sešas klases pirmsskolas ēkā 
būs grūti izvietot, lai visiem kopā 
nodrošinātu izglītības procesu. 
Ieklausījāmies un ņēmām vērā. 
Pēc šī lēmuma pieņemšanas 
līdz 2023. gadam varēsim 

ļoti labi sagatavoties mācību 
procesa uzsākšanai – būs daudz 
jāstrādā pie transporta, drošības, 
disciplīnas un cita. Mums tas ir 
jāizdara kopā, - uzsvēra Dzintars 
Adlers.

 Domes ārkārtas sēdē 5. aprīlī 
izskatīšanai bija virzīti divi 
lēmuma projekta varianti, arī 
Zaļo un Zemnieku savienības 
un Vidzemes partijas/Latvijas 
reģionu apvienības deputātu 
sagatavotais lēmuma projekts. 
No 14 klātesošajiem deputātiem 
astoņiem balsojot par un sešiem 
pret, tika atbalstīts pirmais 
lēmuma projekta variants.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Iekšlietu ministre Marija Golubeva kopā ar Alūksnes novada pašvaldības vadību, Valsts robežsardzes un 
Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvjiem Liepnas pagasta "Bērziņos"

28. martā ar iedzīvotājiem tikās (no labās) domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Sadovņikovs, deputāte Ilze 
Līviņa, priekšsēdētāja vietniece Līga Langrate, domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, priekšsēdētāja vietnieks 
Druvis Tomsons, pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis, kā arī pašvaldības speciālisti



Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums: Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu arhīva foto. 
Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 7540 eksemplāri.

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

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
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Sēdes 

Sociālā, izglītības un 
kultūras komiteja

8. aprīlī 10.00

Tautsaimniecības 
komiteja   

19. aprīlī 10.00

Finanšu komiteja  
21. aprīlī 10.00

Domes sēde   
28. aprīlī 10.00

Sēdes notiek 
1. stāva zālē 

Dārza ielā 11, Alūksnē.

Izsolē pārdos 
bijušo Annas 
skolas ēku un 
angāru
 Alūksnes novada 
pašvaldības domes 
31. marta sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu atsavināt 
pašvaldības nekustamos 
īpašumus “Liedes” un 
“Vairogi”, Annā, Annas 
pagastā, pārdodot tos 
izsolē.

 Minētos pašvaldības 
īpašumus atsavinās kopā 
jeb vienā izsoles paketē. 
Izsoles organizēšanu ar 
domes lēmumu uzdots 
veikt pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. 
Izsoles noteikumus un 
rezultātus publicē pašvaldības 
tīmekļa vietnē 
www.aluksne.lv.

Cienījamie 
Liepnas pagasta 
iedzīvotāji!
 2022. gada 16. aprīlī no 
18.00 līdz 17. aprīlī 01.00 
norisināsies “Liepnas nakts 
Rogainings 2022”.
Lūgums šajā laika posmā, kā 
arī citās dienās, savus mājas 
mīluļus suņus NELAIST  brīvā 
nakts pastaigā, bet turēt 
mājās vai piesiet. Tāpat arī 
lūdzam neuztraukties par 
to, ka šajā laika posmā pa 
jūsu īpašumu, iespējams, 
pārvietosies rogaininga 
dalībnieki.

Liepnas pagasta pārvalde

Jaunlaicenes
pagasta 
pārvalde
aicina uz 
tikšanos 
iedzīvotājus
25. aprīlī pulksten 18.00 
Jaunlaicenes skolas zālē
tiek aicināti pagasta iedzīvotāji 
uz tikšanos ar pagasta 
pārvaldi par pagasta attīstības 
jautājumiem.

 Alūksnes novada domes 
31. marta sēdē piedalījās 
13 deputāti un izskatīja 
vairāk nekā 30 darba 
kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

 - atsavināt Alūksnes novada 
pašvaldībai piederošu kustamo 
mantu - cirsmas īpašumā 
“Bērziņi 5”, Jaunlaicenes 
pagastā, atsavinot vienā izsoles 
paketē ar kopējo pārdodamo 
koku apjomu 465,60 m³: cirsmu 
– sanitāro izlases cirti īpašuma 
(platība 1,33 ha, 1. kvartāla 
nogabalā Nr.2) un cirsmu - 
galveno cirti (platība 1,5 ha, 
1. kvartāla nogabalos Nr.3, 4). 
Uzdot pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai organizēt 
atsavināmās kustamās mantas 
- cirsmu paketes - novērtēšanu, 
izstrādāt izsoles noteikumus un 
rīkot izsoli;

 - atsavināt pašvaldībai 
piederošu kustamo mantu – 
cirsmu - kopšanas cirti (platība 
1,31 ha, 1. kvartāla nogabalos 
Nr.1, 2, pārdodamais koku 
apjoms cirsmā 95,11 m³) 
īpašumā “Čikstu karjers”, 
Alsviķu pagastā, pārdodot 
to izsolē. Uzdot pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas 
komisijai organizēt atsavināmās 
kustamās mantas – cirsmas – 
novērtēšanu, izstrādāt 
izsoles noteikumus un 
rīkot izsoli;

 - atsavināt pašvaldībai 
piederošu kustamo mantu – 
cirsmu - kopšanas cirti (platība 
8,09 ha, 1. kvartāla nogabalos 
Nr.1, 2, 3, 4, pārdodamais 
koku apjoms cirsmā 269,98 m³) 
īpašumā “Briežudārzi”, Liepnas 
pagastā, pārdodot to izsolē. 
Uzdot pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai organizēt 
atsavināmās kustamās mantas – 
cirsmas – novērtēšanu, 
izstrādāt izsoles noteikumus un 
rīkot izsoli;

 - atsavināt pašvaldībai 
piederošu kustamo mantu - 
cirsmas īpašumā Merķeļa ielā 
25, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
atsavinot vienā izsoles paketē ar 
kopējo pārdodamo koku apjomu 
167,18 m³: cirsmu – izlases cirti 
(platība 1,89 ha, 1. kvartāla 
nogabalos Nr.1, 2, 3); cirsmu – 
kopšanas cirti (platība 
0,11 ha, 1. kvartāla nogabalā 
Nr.4). Uzdot pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai 
organizēt atsavināmās kustamās 
mantas – cirsmu paketes - 
novērtēšanu, izstrādāt izsoles 
noteikumus un rīkot izsoli;

 - reģistrēt īpašumā un 
sagatavot atsavināšanai 
nekustamā īpašuma “Zvejnieki”, 
Liepnas pagastā, sastāvā 
esošas neapbūvētas, pašvaldībai 
piekritīgas zemes vienības, 
par kurām Liepnas pagasta 
padome 2008. gadā ir noslēgusi 
zemes nomas līgumu ar bijušo 
zemes lietotāju. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus, 
kas saistīti ar zemes robežu 
plānu izstrādi, īpašumu tiesību 

nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda, novērtēšanu 
un atsavināšanas procesa 
veikšanu, sedz atsavināšanas 
ierosinātājs. Pēc atsavināšanas 
procesa pabeigšanas, tos 
ieskaitīt zemes pirkuma līgumā 
noteiktās cenas samaksā. Nodot 
atsavināšanai minēto pašvaldības 
īpašumu, pārdodot to par 
brīvu cenu bijušajam zemes 
lietotājam. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

- nodot atsavināšanai 
pašvaldības īpašumu 
– neapbūvētu zemes 
starpgabalu “Jaunbērīši”, 
Kalncempju pagastā, kas 
sastāv no zemesgabala 
0,8177 ha platībā, pārdodot 
to atklātā izsolē noteiktam 
personu lokam pievienošanai 
pierobežas īpašumam. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu un 
atsavināšanu veikt pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai. 
Izsoles noteikumus un rezultātus 
publicēt pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.aluksne.lv;

 - reģistrēt īpašumā un 
sagatavot atsavināšanai 
nekustamā īpašuma “Baltegles”, 
Ilzenes pagastā, sastāvā 
esošu, pašvaldībai piekritīgu 
zemes vienību. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus, 
kas saistīti ar zemes robežu 
plānu izstrādi, zemesgabala 
īpašuma tiesību nostiprināšanu 
Zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda un novērtēšanu, sedz 
atsavināšanas ierosinātājs. 
Pēc atsavināšanas procesa 
pabeigšanas, tos ieskaitīt 
ierosinātāja zemes pirkuma 
līgumā noteiktās cenas samaksā, 
bet, ja zemesgabals tiek 
atsavināts citām personām, pēc 
rēķinu iesniegšanas, atmaksāt 
zemes starpgabala atsavināšanas 
izdevumus ierosinātājam. Nodot 
atsavināšanai minēto īpašumu, 
pārdodot atklātā izsolē 
noteiktam personu lokam 
pievienošanai pierobežas 
īpašumam. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un 
atsavināšanu veikt pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai. 
Izsoles noteikumus un rezultātus 
publicēt pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.aluksne.lv;

 - reģistrēt īpašumā un 
sagatavot atsavināšanai 
nekustamā īpašuma “Čonku 
egles”, Ilzenes pagastā, sastāvā 
esošu, pašvaldībai piekritīgu 
zemes vienību. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus, 
kas saistīti ar zemes robežu 
plānu izstrādi, zemesgabala 
īpašuma tiesību nostiprināšanu 
Zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda un novērtēšanu, sedz 
atsavināšanas ierosinātājs. 
Pēc atsavināšanas procesa 
pabeigšanas, tos ieskaitīt 
ierosinātāja zemes pirkuma 
līgumā noteiktās cenas samaksā, 
bet, ja zemesgabals tiek 
atsavināts citām personām, pēc 
rēķinu iesniegšanas, atmaksāt 
zemes starpgabala atsavināšanas 
izdevumus ierosinātājam. 

Nodot atsavināšanai minēto 
īpašumu, pārdodot atklātā 
izsolē noteiktam personu 
lokam pievienošanai 
pierobežas īpašumam. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu un 
atsavināšanu veikt pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai. 
Izsoles noteikumus un rezultātus 
publicēt pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.aluksne.lv;

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Skujenieki”, Ziemera pagastā, 
kas sastāv no zemesgabala 
2,6 ha platībā. Noteikt 
atsavināšanas veidu – 
pārdošana izsolē. Nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. Izsoles 
noteikumus un rezultātus 
publicēt pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.aluksne.lv;

 - secinot, ka izdevumi, kas 
nepieciešami, lai savestu 
dzīvošanai kārtībā dzīvokli 
Dzirnavu ielā 3 – 6, Alūksnē, 
bet vēlāk arī administrēšanas 
un uzturēšanas izdevumi, 
nav samērojami ar īpašuma 
faktisko vērtību un izmantošanas 
iespējām, atzīt, ka minētais 
pašvaldības dzīvoklis nav derīgs 
dzīvošanai. Nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo 
īpašumu Dzirnavu ielā 3 - 6, 
Alūksnē, ar kopējo platību 
48,6 m² un ar to saistītām 
kopīpašuma domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu 
mājas un palīgceltnes. Noteikt 
atsavināšanas veidu – pārdošana 
izsolē. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un dzīvokļa īpašuma 
atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - atcelt Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2021. gada 23. decembra 
lēmumu Nr.364 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Pīlādži” – 11, Mālupē, 
Mālupes pagastā, Alūksnes 
novada atsavināšanu”;

 - nodot divstāvu dzīvojamās 
ēkas ar astoņiem dzīvokļu 
īpašumiem un palīgceltnes-šķūņa  
Pilsētas bulvārī 2, Alūksnē, 
pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu 
īpašumu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.6/2022 
“Grozījumi Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2015. 
gada 29. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 21/2015 “Par 
kārtību, kādā izvietojamas un 
noformējamas ielu nosaukuma 
plāksnes, ēku numura 
(nosaukuma) zīmes Alūksnes 
novadā””;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2021. gada 26. augusta 
nolikumā Nr. 4/2021 “Alūksnes 
novada sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijas 
nolikums”, papildinot komisijas 
sastāvu ar Valsts robežsardzes 
pārstāvi;

 - pamatojoties uz Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta 
noslēgto sadarbības līgumu ar 
Alūksnes novada pašvaldību par 
Eiropas Savienības struktūrfondu 
projekta “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” īstenošanu, 
apstiprināt atklāta projektu 
konkursa “Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu 
projektos” nolikumu;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2015. gada 28. maija lēmumā 
Nr. 194 “Par sociālā dzīvokļa 
statusa noteikšanu”, papildinot to 
ar 1.11. apakšpunktu “Jāņkalna 
ielā 10-6, Alūksnē, Alūksnes 
novadā”;

 - atcelt pašvaldības dzīvoklim 
Raiņa bulvārī 4-2, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, sociālā 
dzīvokļa statusu. Izdarīt attiecīgu 
grozījumu Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2015. gada 
28. maija lēmumā Nr. 194 
“Par sociālā dzīvokļa statusa 
noteikšanu”, svītrojot 
1.10. apakšpunktu;

 - apstiprināt ēdināšanas 
pakalpojuma maksu 
Jaunalūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādē “Pūcīte”, kas 
stājas spēkā 1. aprīlī;

 - noteikt maksu par Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldes 
sniegto higiēnas pakalpojumu 
– dušas izmantošana 0,83 euro 
par vienu dušas izmantošanas 
reizi. Maksa par minēto higiēnas 
pakalpojumu tiek aplikta ar 
pievienotās vērtības nodokli. 
Lēmums stājas spēkā 1. aprīlī, 
līdz ar to spēku zaudē iepriekš 
noteiktā pakalpojuma maksa, 
kas bija apstiprināta ar domes 
2015. gada 29. janvāra lēmumu;

 - noteikt maksu par veļas 
mazgāšanas pakalpojumu 
1,36 euro par vienu veļas 
mašīnas ciklu. Maksa par veļas 
mazgāšanas pakalpojumu tiek 
aplikta ar pievienotās vērtības 
nodokli. Veļas mazgāšanas 
pakalpojums tiek sniegts 
Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvaldes telpās Uzvaras ielā 1, 
Alūksnē. Lēmums stājas spēkā 
1. aprīlī un līdz ar to spēku zaudē 
iepriekš noteiktā pakalpojuma 
maksa, kas bija apstiprināta ar 
domes 2012. gada 26. aprīļa 
lēmumu;

 - noteikt maksu par Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldes 
sniegto atbalsta grupas 
pakalpojumu pieaugušām 
personām un bērniem 
5,00 euro par vienu nodarbību 
vienai personai. Personai, 
noteikumos noteiktajā kārtībā, 
piemērojama pakalpojuma 
maksas atlaide. Lēmums stājas 
spēkā 1. aprīlī un līdz ar 
to spēku zaudē iepriekš noteiktā 
maksa, kas bija apstiprināta ar 
domes 2020. gada 28. janvāra 
lēmumu;

Turpinājums 3. lappusē



Apmeklētāju pieņemšana aprīlī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki aprīlī

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
4. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga LANGRATE 
4. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
4. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOVŅIKOVS
4. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS
4. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 8. un 22. aprīlī plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00

29. aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst. 9.00 Alsviķu pagasta pārvaldē un no plkst. 9.15 līdz plkst. 10.15 
Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos

Deputāts Datums Laiks Vieta

Arturs DUKULIS Darbdienās 
Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 

apkalpošanas centram

Aivars FOMINS Darbdienās Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Artūrs GRĪNBERGS 12.04.2022. 12.00-13.00 Tālrunis 26498068

Verners KALĒJS 14.04.2022. 14.00-16.00
Alūksnes novada Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas centrā, 

Dārza ielā 11, Alūksnē

Maruta KAULIŅA 22.04.2022. 11.00-13.00 Tālrunis 29710918

Modris LAZDEKALNS Darbdienās 14.00-17.00 Tālrunis 29285514

Ilze LĪVIŅA 04.04.2022. 8.00-10.00 Alūksnes novada vidusskolā, Kanaviņu ielā 14, 
Alūksnē

Druvis MUCENIEKS Darbdienās 8.00-9.00 Tālrunis 25416176

Modris RAČIKS 11.04.2022.
25.04.2022. 13.00-17.00 Tālrunis 29414680

Laimonis SĪPOLS 20.04.2022. 15.00-16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Jānis SKULTE 06.04.2022. 8.00-17.00 Tālrunis 29276883

3.Alūksnes Novada Vēstis07.04.2022.

Pašvaldība rīko izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
19.04.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
Apes ielā 6-24, Alūksnē, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 26668502. Izsoles 
sākumcena – 7631 EUR. 
Nodrošinājums – 763 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 14.04.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
14.04.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
19.04.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
Pils ielā 38-59, Alūksnē, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 26668502. Izsoles 
sākumcena – 6231 EUR. 
Nodrošinājums – 623 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 14.04.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
14.04.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
19.04.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Pīlādži”-23, Mālupē, Mālupes 
pagastā, Alūksnes novadā 
– mutisku atklātu izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 26437421. Izsoles 
sākumcena – 4831 EUR. 
Nodrošinājums – 483 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 14.04.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
14.04.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
19.04.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Bērzulejas”-10, Mārkalnē, 
Mārkalnes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 25620818. Izsoles 
sākumcena – 1931 EUR. 
Nodrošinājums – 193 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 14.04.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
14.04.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
19.04.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Jaunozoli”-5, Jaunzemos, 
Ilzenes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 26164881. Izsoles 
sākumcena – 3831 EUR. 
Nodrošinājums – 383 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 14.04.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
14.04.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
03.05.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Pullans 
122”, Pullanā, Alsviķu pagastā, 
Alūksnes novadā – mutisku 
atklātu izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26468713. 

Izsoles sākumcena – 873 EUR. 
Nodrošinājums – 87 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 29.04.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
29.04.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
03.05.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Pullans 
147B”, Pullanā, Alsviķu pagastā, 
Alūksnes novadā – mutisku 
atklātu izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26468713. 
Izsoles sākumcena – 1273 EUR. 
Nodrošinājums – 127 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 29.04.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
29.04.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
03.05.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma Ezermalas 
ielā 50, Alūksnē, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti aluksne.lv.
Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 26668502. Izsoles 
sākumcena – 26 548 EUR. 
Nodrošinājums – 2655 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 29.04.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
29.04.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
03.05.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Sivecu 
lauks”, Ilzenes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 26164881. Izsoles 
sākumcena – 553 EUR. 
Nodrošinājums – 55 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 29.04.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
29.04.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
03.05.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma 
“Ezermalas”-11, Mārkalnē, 
Mārkalnes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu otro 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 25620818. Izsoles 
sākumcena – 1160 EUR. 
Nodrošinājums – 116 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 29.04.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
29.04.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
10.05.2022. rīko pašvaldības 
nekustamo īpašumu paketes 
“Liedes” un “Vairogi”, Annā, 
Annas pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 22042791. Izsoles 
sākumcena – 47495 EUR. 
Nodrošinājums – 4750 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 06.05.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
06.05.2022. plkst. 16.00.

Turpinājums no 2. lappuses

 - apstiprināt maksu par 
vienas personas izmitināšanu 
nekustamā īpašuma 
“Medņukalni” ēkā “Skola” 
Zeltiņu pagastā, 6,22 EUR 
diennaktī bez pievienotās 
vērtības nodokļa. Lēmums 
stājas spēkā 1. aprīlī un līdz ar 
to spēku zaudē maksa, kas bija 
apstiprināta ar domes 
2016. gada 30. jūnija 
lēmumu;

 - pamatojoties uz 
Ministru kabineta 2022. gada 
1. marta rīkojumu 
Nr. 140 “Par finanšu 
līdzekļu piešķiršanu no valsts 
budžeta programmas 
“Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem””, apstiprināt 
valsts budžeta finansējuma 
sadalījumu 17 581 EUR apmērā 
vispārējās izglītības pamata 
un vidējās izglītības iestādēm 
piemaksām par epidemioloģisko 
nosacījumu, loģistikas un 
darba organizācijas procesa 
nodrošināšanu COVID-19 
pandēmijas laikā. Valsts 

budžeta finansējums mērķēts 
uz papildu darbu saistībā 
ar testēšanas loģistikas, 
epidemioloģisko nosacījumu 
un darba organizācijas procesa 
nodrošināšanai un paredzēts 
izmaksai izglītības iestādes 
administrācijas, tehniskajam, 
medicīnas un pedagoģiskajam 
personālam, t.i. personām, 
kas atbildīgas par 
epidemioloģiskās drošības 
prasību ievērošanu, kā arī 
iekšējās kontroles sistēmu 
epidemioloģiskās drošības 
pasākumu īstenošanu;

 - apstiprināt valsts budžeta 
finansējuma sadalījumu 
46 621 EUR apmērā novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 
pirmsskolas, vispārējās 
izglītības un interešu izglītības 
pedagogiem, skolotāju 
palīgiem un auklēm piemaksām 
par izglītības pakalpojuma 
nepārtrauktības 
nodrošināšanu augsta 
epidemioloģiskā riska 
apstākļos COVID-19 pandēmijas 
laikā. Valsts budžeta finansējums 
mērķēts uz papildu darbu 
saistībā ar nepieciešamību 

nodrošināt izglītības 
pakalpojuma – 
mācību satura apguves 
nepārtrauktību paaugstināta 
epidemioloģiskā riska 
apstākļos;

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

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības autoceļu ikdienas 
uzturēšanas klases 2022. gada 
vasaras sezonai.

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

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Domes 31. marta sēdē



4. Alūksnes Novada Vēstis 07.04.2022.

Izpilddirektora informācija 31. marta domes sēdē
 Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektors 
Ingus Berkulis 31. marta 
pašvaldības domes sēdē 
deputātiem sniedza aktuālo 
informāciju par martu.

 Notiek intensīvs darbs 
atbalsta sniegšanai Ukrainas 
civiliedzīvotājiem. Alūksnes 
novada Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā notiek Ukrainas 
civiliedzīvotāju reģistrēšana, 
darbojas atbalsta telefons, 
tiek sniegta visa nepieciešamā 
informācija par izmitināšanu, 
ēdināšanu, sociālo atbalstu, 
izglītību utml. Ir uzsākta arī 
Ukrainas civiliedzīvotāju 
reģistrēšana Fizisko personu 
reģistrā. Sadarbībā ar 
Nodarbinātības valsts aģentūru 
izveidota un uzturēta Alūksnes 
novada uzņēmumu datubāze 
ar pieejamajām darba vietām 
Ukrainas civiliedzīvotājiem. 
15 novada uzņēmumi piedāvā 
vakances savos uzņēmumos. 
Pie atbalsta sniegšanas strādā 
gan Centrālās administrācijas, 
gan iestāžu darbinieki. Iesaistīta 
arī sabiedrība – sadarbībā 
ar nodibinājumu “Alūksnes 
un Apes novada fonds” un 
biedrību “Jaunieši Alūksnes 
novadam” notiek naudas, pirmās 
nepieciešamības sadzīves lietu 
un pārtikas produktu ziedojumu 
vākšana gan ukraiņiem, kas 
ierodas Alūksnes novadā, 
gan palīdzības sūtījumiem 
uz Ukrainu.

 1. martā darbu uzsāka 
Pededzes pagasta Valsts un 
pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs. 24. martā 

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā iesniegti 
13 projektu pieteikumi par 
novada nozīmes Valsts un 
pašvaldības klientu apkalpošanas 
centru izveidi pagastos.

 Pēc pašvaldības pasūtījuma 
SIA “Grupa 93” veikusi 
priekšizpēti ar mērķi izvērtēt 
teritoriju potenciālu dzīvojamā 
fonda uzlabošanai Alūksnes 
pilsētā. Rezultāti tika prezentēti 
marta Tautsaimniecības 
komitejas sēdē.

 Sagatavoti un iesniegti 
augstas gatavības investīciju 
projekti “Miera ielas pārbūve 
Alūksnē, Alūksnes novadā” un 
“Aktīvās atpūtas parka izbūve 
Alūksnē” pieteikumi.

 Apstiprināti projekta 
pieteikumi “Energoefektivitātes 
paaugstināšana Alūksnes novada 
pašvaldības ēkā” (Annas kultūras 
nama ēka), “Epidemioloģiski 
droša tūrisma un dabas izziņas 
infrastruktūras tīkla izveide 
aizsargājamo ainavu apvidū 
"Veclaicene" biotopu un sugu 
dzīvotņu labvēlīga aizsardzības 
stāvokļa sasniegšanai”.

 Valsts kultūrkapitāla fonds 
atbalstījis Alūksnes pilsētas 
bibliotēkas un Alūksnes Mākslas 
skolas projektus.

 Pabeigts projekts “Aizsargājamo 
ainavu apvidus “Veclaicene” 
tūrisma infrastruktūras 
atjaunošana”, kura ietvaros 
izbūvētas laipas Dzērves un Eniķa 
ezeru krastos un veikta niedru 
pļaušana Ilgāja un Dzērves ezeru 
krastos.

 Noslēgts līgums iesniegtā 
projekta “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” 
ietvaros par ražošanas ēku 
būvdarbiem.

 Jaunlaicenes muižas parkā 
projekta ietvaros veikta koku 
kopšana, plānots vēl atjaunot 
stādījumus.

 Uzsākta pašvaldības līdzdalības 
SIA "AP Kaudzītes" izvērtēšana.

 Tiek turpināts darbs Ilzenes 
muižas kompleksā ietilpstošo 
būvju atzīšanai par bezīpašnieka 
mantu. 2021. gada 22. decembrī 
Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa nekustamo 
īpašumu “Muižas brūzis”, 
Ilzenes pagastā, kura sastāvā 
ietilpst 3 ēkas (noliktava, staļļi 
un dzīvojamā māja), atzina 
par bezīpašnieka mantu, kas 
piekrīt Latvijas valstij. Šī gada 
18. martā pašvaldība saņēma 
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 
apstiprinājumu, ka atkārtoti 
izvērtējot pašvaldības lūgumu, 
VAS nolēmusi sagatavot 
pieteikumu tiesai juridiskā fakta 
konstatēšanai par vēl divu Ilzenes 
muižas kompleksā ietilpstošo 
ēku: pagasta ēkas-pils un klēts 
un pagraba Ilzenes pagastā 
atzīšanu par bezīpašnieka 
mantu, kas piekrīt valstij.

 Par finansēm – galvenie 
ieņēmumu veidi un to izpilde uz 
29.03.2022.:
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumu  izpilde – 24,04%;
nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumu izpilde – 67,98% - 
lielāka daļa maksātāju samaksā 

uzreiz visa gada summu;
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda dotācija – 26,06%;
Kopā izdevumu izpilde 16,03% 
no plāna.

 Izsludināts Alūksnes bibliotēkas 
metu konkurss.

 Veiktas procedūras Izglītības un 
zinātnes ministrijas vispārīgās 
vienošanās ietvaros, kuras 
rezultātā noslēgti līgumi par 
27 gaisa kvalitātes mērītāju 
uzstādīšanu izglītības iestādēs 
(6912 EUR bez PVN) un 11 gaisa 
kvalitātes mērītāju uzstādīšanu 
Alūksnes SAC “Alūksne” un 
“Pīlādži” ēkās (2816 EUR bez 
PVN). Saskaņā ar nodošanas 
- pieņemšanas aktiem, gaisa 
kvalitātes mērītāji jau uzstādīti 
visās iestādēs.

 Izsolīts nekustamais īpašums 
Lielā Ezera ielā 3, Alūksnē, 
īslaicīgas nomas tiesību izsolē 
gadatirgu organizēšanai. 
Nomnieks informējis, ka 
Pavasara gadatirgus notiks 
30. aprīlī.

 Izsolei nekustamā īpašuma 
Brūža ielā 7, Alūksnē, ielu 
tirdzniecības (mājražotāju un 
amatnieku tirdziņi) organizēšanai 
izsolei nepieteicās neviens 
pretendents. Tiks organizēta 
atkārtota izsole.

 Martā noslēdzās LIAA 
Madonas biznesa inkubatora 
uzņemšana inkubācijas (INK) 
un pirmsinkubācijas (PINK) 
programmās. Konkursa komisijas 
sēde lēma, ka no Alūksnes 
novada inkubācijas programmā 
neuzņēma nevienu dalībnieku. 

Pirmsinkubācijas programmā 
ir 7 pieteikumi no Alūksnes 
novada.

 Pagastu pārvaldes turpina darbu 
pie pašvaldības mērķdotācijas 
pagastu infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanai līdzekļu 
jeb attīstības naudas apgūšanas 
(iedzīvotāju sanāksmes notikušas 
Liepnā, Zeltiņos, Pededzē 
un Malienā). 9. aprīlī notiks 
iedzīvotāju forums Veclaicenes 
pagastā.

 Ir noslēdzies akreditācijas 
process Alūksnes Mākslas 
skolā. Uzsākts akreditācijas 
process Alūksnes novada 
vidusskolā.

 Ar 1. aprīli sabiedriskā 
transporta pakalpojumu uzsāka 
sniegt SIA “Gulbenes autobuss”. 
Pārslēgti līgumi ar pagastu 
pārvaldēm skolēnu pārvadājumu 
nodrošināšanai.

 23. martā Alūksnes muzejā 
notika Vidzemes muzeju vadītāju 
izbraukuma seminārs.

 Valsts kontrole informējusi, 
ka tuvākajā laikā tiks iesniegts 
veiktā audita ziņojums, 
noslēguma taisnē ir Satiksmes 
ministrijas audits mērķdotācijas 
ceļiem un ielām izlietojumam par 
2021. gadu.

 Darbu pārtraucis vakcinācijas 
centrs Alūksnes Kultūras 
centrā.

 Rit darbs pie inflācijas radītajām 
sekām saistībā ar noslēgtajiem 
būvniecības līgumiem.

Apstiprina izziņas 
centra projekta 
pieteikuma 
iesniegšanu
 Alūksnes novada 
domes 31. marta sēdē 
deputāti atbalstīja 
prioritārā investīciju 
projekta “Alūksnes 
izziņas un pakalpojumu 
centrs” pieteikuma 
iesniegšanu Vides 
aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrijā. Pašvaldība 
saskaņā ar šo lēmumu 
iesniedz projekta 
pieteikumu aizdevuma 
saņemšanai un 
projektu varēs īstenot, ja tas 
saņems atbalstu.

 Sēdē tika apstiprinātas 
projekta indikatīvās 
izmaksas 870 928,06 EUR, 
tajā skaitā būvdarbu izmaksas 
859 675,06 EUR, 
autoruzraudzības izmaksas 
2 541,00 EUR un 
būvuzraudzības izmaksas 
8 712,00 EUR.
 Projekts paredz izbūvēt 
izziņas un pakalpojumu centra 

ēku un parka galvenās ieejas 
priekšlaukumu pašreizējā 
automašīnu stāvlaukuma vietā 
Ojāra Vācieša ielā, vieglo 
mašīnu un autobusu 
stāvvietas gar ielas malu, 
divriteņu un motociklu 
stāvvietas un jaunu automašīnu 
stāvlaukumu Pils un 
Ojāra Vācieša ielu krustojuma 
rajonā parka daļā. Izziņas 
centra ēkā plānotas tūristu 
apkalpošanas telpa, 
biroja telpa, publiskās 
tualetes u.c. telpas.
 Dome nolēma nodot nomai 
projekta “Alūksnes izziņas un 
pakalpojumu centrs” 
ietvaros attīstītās infrastruktūras 
daļu un uzdot nomas tiesību 
izsoles organizēšanu un 
nosacītās nomas maksas 
noteikšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldības apbalvos 4. maijā
 Alūksnes novada 
pašvaldības domes sēdē 
31. martā deputāti pieņēma 
lēmumu par pašvaldības 
apbalvojumu “Pagodinājums” 
piešķiršanu 12 personām 
četrās nozarēs – izglītībā, 
uzņēmējdarbībā, kultūrā 
un sportā. Apbalvojumi tiks 
pasniegti publiskā pasākumā 
Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas 
dienā  4. maijā Alūksnes 
Kultūras centrā.

 Kopumā pašvaldības 
apbalvojumam bija pieteikti
24 pretendenti. Pašvaldība 
pateicas ikvienam, kurš 
saskatīja līdzcilvēkos 
apbalvojuma cienīgas 
personības, un uzrakstīja 
pieteikuma vēstuli. Tādā veidā 
pašvaldība varēs cildināt un 
pateikties par darbu izciliem 
pedagogiem, radošiem kultūras 
nozares ļaudīm, aktīviem 
sportistiem un mērķtiecīgiem 
uzņēmējiem.
  Apbalvojumu “Pagodinājums 
uzņēmējdarbībā” pašvaldība 
piešķīrusi:
• nominācijā “Par pakalpojumu 
nozīmīgu paplašināšanu, 
dažādojot tūrisma piedāvājumu 
Alūksnē” – individuālajam 
komersantam 
“MARIENBURG ID”,
• nominācijā “Par entuziasmu 
saimniecības darbības veidu 
dažādošanā, attīstot aktīvās 
atpūtas un dabas tūrisma 

infrastruktūru” – Alūksnes rajona 
Veclaicenes pagasta zemnieku 
saimniecībai “PAUGURI”,
• nominācijā “Par noturīgu 
uzņēmējdarbību, nodrošinot 
pastāvīgas darbavietas reģionā” 
– sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “EDOJRA”.
  Apbalvojumu “Pagodinājums 
izglītībā” pašvaldība piešķīrusi:
• nominācijā “Skolotāja 
personība – atbalsts izaugsmei” 
– Alūksnes pilsētas sākumskolas 
skolotājai Modrai Liepiņai,
• nominācijā “Par ieguldījumu 
un sasniegumiem darbā ar 
talantīgiem izglītojamiem” – 
Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas trenerei 
un Jaunannas pamatskolas 
skolotājai Zojai Ribušai,
• nominācijā “Par radošu, 
mūsdienīgu, efektīvu un 
profesionālu darbu iekļaujošā 
izglītībā” – Ziemeru pamatskolas 
skolotājai Ingai Ārstei,
• nominācijā “Par radošu, 
mūsdienīgu, efektīvu un 
profesionālu darbu iekļaujošā 
izglītībā” – Alūksnes pilsētas 
sākumskolas direktora vietniecei 
izglītības jomā Anitai Junkurei.
  Apbalvojumu “Pagodinājums 
kultūrā” pašvaldība piešķīrusi:
• nominācijā “Par mērķtiecīgu, 
profesionālu ieguldījumu 
Alūksnes novada nemateriālā 
mantojuma izpētē, saglabāšanā 
un popularizēšanā un 
deju uzveduma “Malienas 
mantojums” tapšanā” – Alūksnes 
deju apriņķa virsvadītājai Lāsmai 

Skutānei,
• nominācijā “Par atbildīgu un 
aktīvu līdzdalību kultūras norišu 
un kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanas procesos” – 
videofilmu operatoram Vilnim 
Blūmam.
  Apbalvojumu “Pagodinājums 
sportā” pašvaldība piešķīrusi:
• nominācijā “Jaunais talants 
sportā” – kamaniņu braucējam, 
1. vietas ieguvējam pasaules 
junioru čempionātā divniekiem 
Lūkasam Krastam,
• nominācijā “Par augstiem 
sasniegumiem sportā” – 
biatlonistei, 2. vietas ieguvējai 
sprintā un 3. vietas ieguvējai 
iedzīšanā pasaules čempionātā 
vasaras biatlonā junioriem 
Sanitai Buliņai,
• nominācijā “Par nozīmīgu 
un ilggadēju ieguldījumu 
ūdens motosporta attīstībā” – 
ūdens motosportistam Gintam 
Rozenbergam.
 Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas gadadienai 
veltītais pasākums, kurā minētās 
personas saņems pašvaldības 
apbalvojumu, notiks 4. maijā 
pulksten 14.00 Alūksnes Kultūras 
centrā. Pasākumā muzicēs 
Jānis Lūsēns, Kristīne Zadovska, 
Jānis Lūsēns juniors, Evija 
Mundeciema. Ieeja bez maksas.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste



5.Alūksnes Novada Vēstis07.04.2022.

 Jaunlaicenes muižas parkā 
pēc ziemas atsākti koku 
kopšanas darbi, lai paspētu 
tos veikt, kamēr putni nav 
uzsākuši ligzdošanu. 

 Atbilstoši Latvijas vides 
aizsardzības fonda projektā 
“Pasākumi bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai 
Jaunlaicenes muižas parkā” 
plānotajam, ir sakopti 47 koki, 
kas atrodas parka A zonā 
(galvenajā laucē) – septiņu ozolu 
aplis, liepu aleja un koku rinda 
gar lauces malu. Arboristi sakopa 
arī pelēkā riekstkoka vainagu 
un šobrīd tam tiek gatavots 
pielāgots balsts.
 Koku vainagu kopšanu veica 
SIA “LABIE KOKI” arboristi, kas 

izvērtēja katra koka stāvokli un 
izvēlējās tam nepieciešamos 
vainaga kopšanas darbus, lai 
uzlabotu koku ilgmūžību un to 
vizuālo stāvokli, kā arī drošību 
apmeklētājiem. Atsevišķiem 
kokiem veikta smaguma centra 
pārvietošana, noņemot vairāk 
zarus kādā pusē, vai vainaga 
samazināšana, lai koku padarītu 
noturīgāku pret vēja brāzmām. 
Turklāt šo koku kopšana ir 
nozīmīga dabas daudzveidības 
saglabāšanai, jo uz parka 
koku stumbriem aug vairākas 
aizsargājamas sūnu un ķērpju 
sugas. 
 Aprīļa beigās, maijā projektā 
paredzēta 40 koku, vairāk 
nekā 450 krūmu un parka rožu 
stādīšana šajā parka daļā, lai 

atjaunotu dabas daudzveidību 
un kādreizējo parka sugu 
dažādību atbilstoši izstrādātajam 
Jaunlaicenes muižas parka 
ainavu tematiskajam plānam.

Santa Supe,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas projektu 
vadītāja

Jaunlaicenes muižas parkā 
šopavasar stādīs jaunus kokus 
un krūmus

Plāno veidot klientu 
apkalpošanas centrus
 Alūksnes novada 
pašvaldības domes 31. marta 
sēdē deputāti pieņēma 
lēmumu iesniegt Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā (VARAM) 
pieteikumus valsts budžeta 
dotācijas saņemšanai, lai 
izveidotu 13 novada nozīmes 
Valsts un pašvaldību vienotos 
klientu apkalpošanas centrus 
uz esošo bibliotēku bāzes.

 Novada nozīmes centrus 
pašvaldība plāno izveidot 
Veclaicenes, Ziemera, 
Jaunlaicenes, Jaunalūksnes, 
Jaunannas, Annas, Malienas, 
Mārkalnes, Liepnas, Ilzenes, 
Alsviķu, Zeltiņu un Mālupes 
pagastos. Kalncempju 
pagastā pakalpojumus sniegs 
bibliotekārs, kurš reizi nedēļā 

ierodas minētajā pagastā veikt 
bibliotekāra funkcijas (uz šo brīdi 
tas ir Jaunannas bibliotekārs). 
Savukārt Pededzes pagastā 
1. martā jau ir atklāts pirmais 
šāds klientu apkalpošanas 
centrs kādā no mūsu novada 
pagastiem.

 Bibliotēkas jau līdz šim lielā 
mērā ir kalpojušas iedzīvotājiem 
par dažādu pašvaldības un valsts 
pakalpojumu pieprasīšanas vietu. 
Šobrīd valsts veicina vienoto 
valsts un pašvaldību klientu 
apkalpošanas centru izveidi uz 
bibliotēku bāzes, atbalstot to arī 
finansiāli, un Alūksnes novada 
pašvaldība ir izvirzījusi par mērķi 
veidot novada nozīmes klientu 
apkalpošanas centrus novada 
pagastos. Šie centri nākotnē 
būs vieta, kur iedzīvotāji varēs 

vērsties pēc pašvaldības un valsts 
pakalpojumiem un informācijas.

 Ar VARAM finansiālu atbalstu 
pašvaldībai ir iespēja uzlabot 
materiāltehnisko bāzi un iegūt 
nepieciešamo aprīkojumu gan 
darbiniekam, gan klientam. 
Tāpat valsts piešķir arī 
dotāciju klientu apkalpošanas 
centru daļējai uzturēšanai. 
Ja pašvaldības sagatavotie 
pieteikumi tiks apstiprināti, 
pašvaldība nodrošinās 
līdzfinansējumu 30% apmērā no 
kopējām izmaksām.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Piešķir līdzekļus tērpu 
darināšanai un iegādei
 Alūksnes novada 
pašvaldības domes 31. marta 
sēdē pieņemts lēmums par 
20 000 EUR pašvaldības 
budžeta finansējuma sadali 
novada amatiermākslas 
kolektīvu tērpu darināšanai 
un iegādei.

 Finansējuma piešķiršanas 
nosacījumi ir atrunāti pašvaldības 
28.05.2020. nolikumā Nr. 
8/2020 “Par finansiāla atbalsta 
saņemšanas kārtību Alūksnes 
novada amatiermākslas kolektīvu 
tērpu darināšanai un iegādei”.
 Nākamā gada Dziesmu un deju 
svētkiem Alūksnes novadā šobrīd 
gatavojas 22 amatiermākslas 
kolektīvi. Šī gada pašvaldības 
budžetā tērpu iegādei un 
darināšanai pieejamais 
finansējums ir ierobežots, 
tādēļ finansējums šī budžeta 
gadā piešķirts 9 kolektīviem. 
Izvērtējot  kolektīvu iesniegtos 
pieprasījumus, finansējums 
šogad piešķirts kolektīviem, 
kuriem nepieciešams iegādāties 

tādas tērpa daļas, kas prasa 
ilgāku izgatavošanas laiku. 
Finansējumu tērpu iegādei un 
darināšanai pašvaldības budžetā 
paredzēts iekļaut arī nākamgad, 
lai turpinātu  amatierkolektīvu 
tērpu sagatavošanas procesu.
 Pašvaldības budžeta 
finansējumu tērpu darināšanai 
vai iegādei saņems: Alūksnes 
Kultūras centra skolotāju koris 
“Atzele” 5000 EUR, Alūksnes 
Kultūras centra deju kopa 
“Olysta” 700 EUR, Alsviķu 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Jandāls” 1500 EUR, Veclaicenes 
senioru deju kolektīvs “Korneti” 
2000 EUR, Ziemera pagasta 
folkloras kopa 2300 EUR, 
Jaunlaicenes folkloras kopa 
“Putnis” 2000 EUR, Jaunannas 
deju kopa “Jaunanna” 3000 EUR, 
Pededzes senioru deju kolektīvs 
“Kaimiņi” 1500 EUR, Malienas 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Ērmanītis” 2000 EUR.

Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība pārņems 
vairākus valsts vietējos 
autoceļus
 5. aprīlī Alūksnes novada 
pašvaldības domes ārkārtas 
sēdē deputāti pieņēma 
lēmumu piekrist pārņemt 
bez atlīdzības Alūksnes 
novada pašvaldības īpašumā 
vairākus valsts vietējos 
autoceļus un to posmus.

 Ar domes lēmumu pašvaldība 
izteikusi gatavību pārņemt no 
valsts šādus autoceļus un to 
posmus, kā arī ar tiem saistītas 
ceļa zemes nodalījuma joslas:
1. V374 Mežslokas-Čonkas-Dūre 
posmā no 0-8,211 km; 
2. V375 Čonkas-Ilzenes muiža 
posmā no 0-2,00 km; 
3. V385 Kaktiņi-Sauleskalns 
posmā no 0-7,270 km;
4. V393 Kauļi-Papardes stacija 
posmā no 0-3,375 km;
5. V394 Pededze-Kalnapededze 
posmā no 0-6,693 km;
6. V395 Jaunanna-Anna posmā 
no 0,930-7,538 km;
7. V398 Ķūderi-Jaunanna posmā 
no 5,590-11,215 km.

 - Alūksnes novada pašvaldībai 
bija piedāvājums par 17 ceļu vai 
to posmu pārņemšanu. Esam 

to izvērtējuši, izdiskutējuši ar 
pagastu pārvalžu vadītājiem 
un pieņēmuši lēmumu par 
dažu ceļu pārņemšanu. Tie 
pārsvarā ir ceļi, uz kuriem 
neatrodas remontējami tilti vai 
liels caurteku skaits. Pašvaldības 
mērķis ir uzlabot valsts vietējo 
autoceļu kvalitāti novadā, un, 
pārņemot jau šos dažus ceļu 
posmus, esam gatavi to izdarīt. 
Paužot gatavību pārņemt ceļus, 
būsim viena no pirmajām 
pašvaldībām, kas uzsāks šo 
sadarbību, - domes sēdē sacīja 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Dzintars 
Adlers.

 Saskaņā ar grozījumiem 
normatīvos aktos, Satiksmes 
ministrija ne vairāk kā 
piecus gadus pārskaitīs 
attiecīgajai pašvaldībai papildu 
mērķdotācijas finansējumu 
1560 EUR gadā par katru 
pašvaldības īpašumā pārņemto 
valsts vietējā autoceļa vai tā 
posma kilometru.

Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aktualitātes LIAA Madonas biznesa inkubatorā martā
 Marts biznesa inkubatoriem 
parasti ir darbīgs mēnesis, 
jo notiek jauno dalībnieku 
uzņemšana. Latvijas 
investīciju un attīstības 
aģentūras Madonas biznesa 
inkubators piedāvāja 
pirmsinkubācijas un 
inkubācijas programmu 
pretendentiem 
noklausīties ne tikai info 
stundu par inkubatora 
piedāvāto atbalstu, bet 
arī pirmsinkubācijas 
programmas absolventu 
stāstus par to, kas iegūts 
nodarbībās un inkubatora 

kopienā.

 16. martā organizējām ikgadējo 
prezentāciju sadarbības 
partneriem – Madonas, Gulbenes 
un Alūksnes novada pašvaldībām 
un atbalsta institūcijām. Tikšanās 
laikā LIAA Biznesa inkubatoru 
departamenta direktore 
Danuta Pīlapa prezentēja visu 
inkubatoru 2021. gada rādītājus 
– komersantu apgrozījumu, 
realizēto grantu apjomu, kā arī 
nodokļos samaksāto apjomu. 
Viena no galvenajām atziņām 
par biznesa inkubatoru projektu 
ir, ka projekts ir noderīgs un 

veiksmīgi īstenots - komersanti 
turpina radīt lielāku pienesumu 
valsts budžetā, maksājot 
nodokļus un nodrošinot 
darbavietas, nekā saņem 
finansiālo atbalstu no projekta. 
Tā līdz 2021. gada nogalei 
iztērēti 22 miljoni euro projekta 
naudas, bet nodokļos samaksāti 
jau 26,5 miljoni euro.  
 21. martā notika inkubācijas 
dalībnieku Konsultatīvā 
komisija. Uz inkubācijas 
programmu saņēmām 10 
pretendentu pieteikumus, bet 
par savu uzņēmuma attīstību 
un nepieciešamo no inkubatora 

stāstīja 9 pretendenti. Pēc 
komisijas izvērtējuma inkubatorā 
uzņemsim 7 uzņēmumus, par ko 
vairāk varēs uzzināt inkubatora 
Facebook lapā facebook.com/
LIAAMadona. 

 Madonas biznesa inkubatora 
atbalsta vienība atvērta arī 
Alūksnē un vietējo uzņēmēju 
un biznesa ideju autoru 
interese par inkubatora 
sniegtajiem pakalpojumiem ir. 
Par inkubācijas programmu, 
kas piedāvā finansiālu atbalstu 
grantu veidā, interese bija 
vairākiem uzņēmējiem. 

Konsultējām un mudinājām 
darboties, pieteikties, bet 
dažādu iemeslu dēļ pieteikumus 
saņēmām no diviem Alūksnes 
novada komersantiem. Savukārt 
pirmsinkubācijas programmai 
savu dalību no Alūksnes novada 
pieteikuši 5 dalībnieki. Ja vēl 
kādam ir interese attīstīt savu 
biznesa ideju, iegūt vērtīgas 
zināšanas un būt daļai no 
inkubatoru kopienas, vēl var 
pagūt pieteikties.

Zane Radžēle,
Madonas biznesa inkubatora

Vecākā projektu vadītāja
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Zeltiņos iedzīvotāji 
lemj par ieguldījumiem 
infrastruktūrā 
21. martā Zeltiņu 
pagasta tautas namā 
bija aicināti pulcēties 
pagasta iedzīvotāji, lai 
apspriestu un izlemtu 
mērķi, kā izlietot pagasta 
pārvaldei atlikušo 
finansējumu no  Alūksnes 
novada pašvaldības 
mērķprogrammas pagastu 
infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanai.

 Tikšanos apmeklēja arī 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
teritoriālajos jautājumos Jānis 
Sadovņikovs un pašvaldības 
izpilddirektors Ingus Berkulis.

 Pagasta pārvaldei šajā 
mērķprogrammā ir atlikuši 
nepilni 13 tūkstoši EUR.  
Pārvaldes vadītāja Elita Laiva 
informēja par iedzīvotāju 
izteiktajiem priekšlikumiem 
infrastruktūras uzlabošanai 
pagastā – malkas šķūņa 
pārbūve pie bijušās skolas ēkas, 
Aptiekas tilta koka konstrukciju 
atjaunošana, estrādes grīdas 
atjaunošana, norāžu 
uzstādīšana uz mājsaimniecībām. 

Pārrunājot šos priekšlikumus, 
uz tikšanos ieradušies Zeltiņu 
iedzīvotāji balsojot atbalstīja 
mērķprogrammas atlikušās 
naudas izmantošanu Aptiekas 
tilta koka konstrukciju 
atjaunošanai.

 Tikšanās dalībnieki 
pārrunāja arī citus zeltiniešiem 
aktuālus jautājumus. 
E. Laiva informēja par 
aizvadītajā gadā paveikto 
pašvaldības autoceļu uzturēšanā 
un šogad plānotajiem darbiem. 
Tāpat viņa pastāstīja, ka no 
1. maija pagasta pārvalde 
pārcelsies uz bijušo skolas ēku, 
savukārt ēku, kur patlaban 
atrodas pārvalde, plānots 
nodot atsavināšanai. Zeltinieši 
pārrunāja arī vairākus darbus, 
kas veicami, lai sakārtotu 
pašvaldības ēkas un labiekārtotu 
pagasta teritoriju. Ar pašvaldības 
vadību pagasta iedzīvotāji 
pārrunāja arī novada izglītības 
iestāžu tīkla plānošanas virzību.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Liepnas iedzīvotāji 
lemj par līdzekļu izlietojumu
 28. martā, Liepnas pagasta 
pārvalde uz tikšanos 
bija aicinājusi pagasta 
iedzīvotājus, lai apspriestu 
jautājumu, kur būtu 
izlietojami atlikušie 
2411 EUR no pagasta 
pārvaldei piešķirtajiem 
40 tkst. EUR no Alūksnes 
novada pašvaldības budžeta 
mērķprogrammas pagastu 
infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanai. 
Tikšanos apmeklēja Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietniece 
attīstības un investīciju 
piesaistes jautājumos 
Līga Langrate un domes 
priekšsēdētāja vietnieks 
teritoriālajos jautājumos 
Jānis Sadovņikovs.

 Iepriekšējos gados pagasta 
pārvalde no mērķprogrammas 
līdzekļiem jau īstenojusi četrus 
nozīmīgus projektus. Viens 
no tiem bija Liepnas estrādes 
“Saidupe” atjaunošana 
2019.-2020. gadā – šis 
projekts īstenots ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai atbalstu, kā arī 
pašvaldības līdzfinansējumu 
un finansējumu no 
mērķprogrammas.
 2020. gadā pārvalde 
mērķprogrammas līdzekļus 
ieguldīja aktīvās atpūtas 

vietas “Saidupe” labiekārtošanā, 
nomainot estrādes dēļu 
grīdu pret izturīgu betona 
segumu. Iegādāta auto piekabe 
ar tentu, kas nepieciešama 
saimnieciskām vajadzībām 
– darbarīku un instrumentu 
pārvadāšanai, amatiermākslas 
kolektīvu inventāra un 
aprīkojuma vešanai uz 
pasākumu vietām).
 2021. gadā nomainīts 
gājēju celiņa segums uz 
Alekseja Grāvīša Liepnas 
pamatskolas ēku.

 Šogad Liepnas pagasts 
izlietos vēl atlikušos 
līdzekļus. Pagasta pārvaldes 
vadītāja Ilze Paia un ēku un 
apsaimniekojamās teritorijas 
pārzinis Eduards Voilaks 
iepazīstināja iedzīvotājus ar 
diviem iespējamiem projektiem, 
kā arī aicināja izteikt savus 
priekšlikumus.
 Viens no pagasta iedzīvotāju 
vērtējumam nodotiem 
projektiem ir gājēju tiltiņa 
virsmas seguma atjaunošana 
uz pamatskolas ēku, kur ir 
nolietojies, vietām satrunējis 
dēļu segums. Tiltiņš savieno 
iepriekš izbūvēto gājēju celiņu 
uz skolu, to iedzīvotāji izmanto 
arī, lai nokļūtu uz ārsta praksi, 
tūrisma apskates vietām un 
mājām.
 Otrs iespējamais projekts paredz 

piebraucamā ceļa seguma 
atjaunošanu pie Sprinduļkalna 
kapsētas. Izveidojušos bedru 
un iesēdumu novēršana ļautu 
iedzīvotājiem ērtāk piebraukt pie 
kapsētas, kur atdusas piederīgie 
un kur atrodas arī piemineklis 
represētajiem pagasta 
iedzīvotājiem un nacionālo 
partizānu piemiņas vieta.
 Liepnas pagasta iedzīvotājiem 
vēl līdz 8. aprīlim bibliotēkā 
ir iespēja aizpildīt anketas un 
paust savu atbalstu kādam no 
projektiem vai arī izteikt savu 
priekšlikumu.
 L. Langrate novērtēja, 
ka pagasta pārvalde par 
mērķprogrammas līdzekļiem 
ir paveikusi vairākus svarīgus 
darbus. Viņa pateicās 
iedzīvotājiem par dalību 
sanāksmē un atgādināja, 
ka šādas tikšanās ir iespēja 
pagasta pārvaldei darīt zināmu, 
kas nepieciešams dažādām 
iedzīvotāju grupām.
  - Šādi, nākot kopā, jūs esat 
tie, kas nosakāt, kā šeit nākotnē 
izskatīsies, - uzsvēra domes 
priekšsēdētāja vietniece.
 Tikšanās reizē tika pārrunāti vēl 
arī citi aktuāli jautājumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Malienas pagasta 
iedzīvotāju tikšanās par 
finansējuma izlietojumu
 14. martā Malienas pagasta 
pārvalde bija aicinājusi 
pagasta iedzīvotājus uz 
tikšanos par pagastam 
pieejamā finansējuma no 
Alūksnes novada pašvaldības 
mērķprogrammas pagastu 
infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanai 
izlietojumu.

 Malienas pagasta pārvaldei 
šogad ir pieejami 26 tūkstoši 
EUR. Pagasta pārvaldes 
vadītāja Svetlana 
Prenka-Mihailova iepazīstināja 
ar diviem priekšlikumiem šo 
līdzekļu izlietojumam. Abi 
priekšlikumi izkristalizējušies no 
novada attīstības programmas 
izstrādes gaitā Malienas 
pagasta iedzīvotāju izteiktajiem 
ierosinājumiem par pagastā 
nepieciešamajiem uzlabojumiem 
infrastruktūrā.
 1. priekšlikums – izstrādāt 
tehnisko dokumentāciju un 
ierīkot ielu apgaismojumu 
autoceļa posma V396-Jaunās 
mājas posmā līdz bērnudārzam 
“Mazputniņš”.
 2. priekšlikums – bērnu rotaļu 
un spēļu laukuma elementu 
atjaunošana bērnudārza 
“Mazputniņš” teritorijā. 
 Pagasta pārvalde lēš, ka abus 
priekšlikumus par pieejamo 
summu būtu iespējams īstenot, 
nepieciešamības gadījumā 
piefinansējot arī no pagasta 
pārvaldes līdzekļiem.
 Uz sanāksmi atnākušie 

iedzīvotāji atbalstīja abus 
priekšlikumus. Tie iedzīvotāji, 
kuriem nebija iespējas apmeklēt 
šo tikšanos, vēl līdz marta 
beigām pagasta bibliotēkā varēs 
aizpildīt anketas un izteikt savu 
viedokli par šiem priekšlikumiem 
vai iesniegt citu priekšlikumu.
 Tikšanos ar Malienas pagasta 
iedzīvotājiem apmeklēja 
arī Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers, 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
teritoriālajos jautājumos Jānis 
Sadovņikovs un deputāts Jānis 
Skulte.
 - Arī iepriekšējos gados 
Malienas pagasta pārvalde 
lietderīgi izlietoja infrastruktūras 
attīstībai piešķirtos līdzekļus un 
bija viens no paraugiem, kā par 
nelieliem līdzekļiem paveikt to, 
kas iedzīvotājiem nepieciešams, - 

sacīja Dzintars Adlers un aicināja 
Malienas iedzīvotājus arī ar 
citiem priekšlikumiem vērsties 
pagasta pārvaldē.
 Jānis Sadovņikovs pateicās 
aktīvākajiem malieniešiem, kas 
bija ieradušies uz tikšanos un 
izmantojuši iespēju lemt par 
finansējuma izlietojumu.
 Pašvaldības domes pārstāvji 
ar iedzīvotājiem pārrunāja arī 
citus jautājumus, tostarp, par 
izglītības iestāžu struktūras 
plānošanu, pašvaldības budžetu, 
ceļiem, Ukrainas civiliedzīvotāju 
uzņemšanu novadā un gatavību 
dažādām neparedzētām krīzes 
situācijām.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pededzes iedzīvotāji 
spriež par attīstības 
naudas izlietojumu
 24. martā Pededzes 
pagasta pārvalde tikās 
ar pagasta iedzīvotājiem 
sarunā par pašvaldības 
mērķprogrammas 
finansējuma pagastu 
infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanai 
izlietojumu 2018.-
2021. gadā.

 Pagasta pārvaldes vadītāja 
Daiga Vītola iepazīstināja 
iedzīvotājus ar mērķprogrammas 
finansējuma izlietojumu 
iepriekšējos gados. 

 Kopā ar atlikumu no 
2017. gada Pededzes 
pagasta pārvaldei laikā no 
2018. līdz 2021. gadam 
bija pieejami 48398 EUR tā 
sauktās attīstības naudas. 
2018. gadā veikta 
Pededzes tautas nama 
un bibliotēkas ziemeļu sienas 
logu nomaiņa un labiekārtošanas 
darbi piemiņas vietā 
pagasta centrā. 2020. gadā 
nomainīts tautas nama lielās 
zāles grīdas segums. Savukārt 
2021. gadā nokrāsotas tautas 
nama lielās zāles sienas. 
Šobrīd pagasta pārvaldei no 
mērķprogrammas līdzekļiem 
ir 3791,00 EUR atlikums, kas 
izlietojams šogad.

 Viena no iedzīvotāju 
viedokļa izteikšanai nodotajām 
idejām bija Kūdupes kapsētas 
labiekārtošana – pāraugušā 
egļu dzīvžoga vietā kapsētas 

priekšā izveidot skaistus 
apstādījumus no bārbelēm 
un veikt kapsētas labiekārtošanas 
darbus, kas ilgtermiņā 
veidotu pievilcīgu vietu.
 Otra ideja saistīta ar 
nepieciešamību nomainīt celiņu 
segumu Pededzes centrā pie 
pagasta pārvaldes un tautas 
nama ēkas, kur esošās betona 
plāksnes ir saplaisājušas, 
nelīdzenas, vairs nav 
vizuāli pievilcīgas. Par 
atlikušajiem mērķprogrammas 
līdzekļiem gan 
iespējams tikai uzsākt darbus, 
uzaicinot ainavu arhitektu,
kurš izstrādātu projektu, lai 
teritorija kļūtu vizuāli pievilcīga 
un iekļautos apkārtējā ainavā. 
 Pārvaldes vadītāja 
D. Vītola aicināja arī 
iedzīvotājus izteikt 
savas idejas, kādi vēl citi 
infrastruktūras uzlabojumi 
pagastā būtu nepieciešami. 
Izskanēja priekšlikums 
izveidot dekoratīvo 
apgaismojumu pagasta 
centrā.
 Tikšanās noslēgumā 
iedzīvotāji balsoja par visām 
trim projektu idejām un 
lielāko atbalstu guva 
priekšlikums par Pededzes 
centra labiekārtošanas darbu 
projekta izstrādi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Paziņojums par lokālplānojuma, 
kas groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 2015.-2027. 
gadam, izstrādes uzsākšanu

 Saskaņā ar Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2022. 
gada 5. aprīļa sēdes lēmumu 
Nr. 108 (protokols Nr.8,4p.) ir 
uzsākta lokālplānojuma izstrāde 
nekustamajiem īpašumiem:
• Peldu iela 5A, Alūksnē, 
Alūksnes novadā (kadastra 
numurs 3601 001 0408),    
zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 3601 001 0408 
16,96 ha platībā;
• Ošu iela 3, Alūksnē, Alūksnes 
novadā (kadastra numurs 3601 
001 0422), zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 3601 001 
0422 8,02 ha platībā;
• Ošu iela 5, Alūksnē, Alūksnes 
novadā  (kadastra numurs 3601 
001 0428), zemes vienībās ar 
kadastra apzīmējumu 3601 001 
0428 un 3601 00100446, 2,49 
ha kopplatībā;
• Ošu iela 3A, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, (kadastra numurs 3601 
001 0410), zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 3601 001 
0002 2,24ha platībā;
• Ošu iela 3B, Alūksnē, Alūksnes 
novadā (kadastra numurs 3601 
001 0003), zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 3601 001 
0001 1,32 ha platībā.

 Lokālplānojuma izstrādes mērķis 
ir attīstīt daudzveidīgu dzīvojamo 
apbūvi un ar to saistīto publisko 
funkciju attīstību, kompleksas 
infrastruktūras un publiskās 
ārtelpas izveidi.
 Ar lēmumu par lokālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu, darba 
uzdevumu un lokālplānojuma 
izstrādes teritoriju var iepazīties 
Alūksnes novada pašvaldības 
interneta vietnē www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Lokālplānojumi.
Lokālplānojuma izstrādes 
vadītāja – Alūksnes  novada 
domes Nekustamo īpašumu 
nodaļas vadītāja 
Rimma Mellenberga,
tālrunis 26668502, e pasts: 
rimma.mellenberga@aluksne.lv.

 Rakstiskus priekšlikumus 
un ieteikumus minētā 
lokālplānojuma izstrādei lūdzam 
iesniegt Alūksnes novada Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā 
vai sūtīt elektroniski uz e-pasta 
adresi: dome@aluksne.lv līdz 
2022. gada 10. maijam.

Paziņojums par Alūksnes novada 
pašvaldības teritorijas plānojuma 2015.-
2027. gadam grozījumu apstiprināšanu
  Alūksnes novada pašvaldības 
dome 2022. gada 5. aprīlī ir 
pieņēmusi lēmumu Nr. 109 
(sēdes prot. Nr. 8, 5. p.) “Par 
saistošo noteikumu Nr. 8/2022 
“Grozījumi Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2015. 
gada 27. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 14/2015 
“Alūksnes novada teritorijas 
plānojums 2015.-2027. gadam, 
Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā 
daļa”” izdošanu.
 Alūksnes  novada teritorijas 
plānojums 2015.-2027. gadam, 
Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi, ar kuriem 
apstiprināti teritorijas plānojuma 

grozījumi, stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc paziņojuma 
publicēšanas oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis”.  
 Saistošo noteikumu īstenošanu 
var uzsākt ar dienu, ko noteiks 
par teritorijas attīstības 
plānošanu atbildīgā ministrija.
 Ar apstiprināto teritorijas 
plānojuma grozījumu galīgo 
redakciju, informatīvo ziņojumu  
par Alūksnes novada teritorijas 
plānojuma 2015.-2027. gadam 
2022. gada grozījumiem var 
iepazīties: 
 • Alūksnes novada pašvaldības 
interneta vietnē  
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/

Teritorijas plānojums,
 • Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā www.
geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana,
 • klātienē izdrukas formātā 
Alūksnes novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
Īpašumu nodaļā (Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, 
300. kabinetā, pašvaldības darba 
laikā).
 Plānošanas dokuments 
attiecas uz Alūksnes novada 
teritorijas atļauto izmantošanu, 
prasībām apbūvei un teritorijas 
izmantošanas iespējām laika 
posmam līdz 2027. gadam.

Kaitēkļi nodarījuši ievērojamus 
postījumus mežaudzēm
 Egļu astoņzobu mizgrauža 
nodarīto postījumu dēļ ziemas 
sporta centra “Mežinieki” 
teritorijā pašvaldībai nāksies 
veikt koku sanitāro cirti - to 
deputāti nolēma Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
ārkārtas sēdē 5. aprīlī. 
Taču vēl kritiskāka situācija 
izveidojusies nekustamajā 
īpašumā Pleskavas ielā 4 
(Siseņu priedēs), par ko 
informāciju sēdē sniedza 
pašvaldības aģentūras 
“SPODRA” mežzinis Āris 
Kreicis.

 Dome nolēma atsavināt 
Alūksnes novada pašvaldībai 
piederošu kustamo mantu - 
cirsmas īpašumā “Valsts mežs 
36560090095”, Jaunalūksnes 
pagastā, īpašuma kadastra 
Nr. 3656 009 0095, atsavinot 
vienā izsoles paketē ar kopējo 
pārdodamo koku apjomu 
941,53 m³:
• cirsmu – sanitāro izlases cirti 
(platība 12,1 ha, 1. kvartāla 
nogabalos Nr.3, 5);
• cirsmu – sanitāro cirti (platība 
23,76 ha, 1. kvartāla nogabalos 
Nr. 9, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 24, 
30, 35);
• cirsmu – sanitāro izlases cirti 
(platība 2,57 ha, 1. kvartāla 
nogabalā Nr. 26).
 Pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai uzdots 
organizēt cirsmu novērtēšanu, 
izstrādāt izsoles noteikumus un 
rīkot izsoli. Izstrādi plānots uzsākt 
rudenī, vietās, kur tas netraucē 
slēpošanas trases izmantošanu – 
ziemā pabeigt, un pavasarī veikt 
sakopšanas darbus. 

 Pašvaldības aģentūras 
“SPODRA” mežzinis Āris Kreicis 
domes sēdē informēja, ka 
ziemas sporta centra “Mežinieki” 
teritorijā 2020. gadā tika veikta 
sanitārā cirte, bet pagājušā gada 
rudenī kaitēkļu postījumi kokos 
konstatēti atkal no jauna. Ziemas 
laikā no kaitēkļu nodarītajiem 
bojājumiem cietušo koku skaits ir 
pieaudzis, taču, tā kā tie atrodas 
slēpošanas trases teritorijā 
– ziemā šos kokus griezt nav 
iespējams. Šobrīd ir nodastoti 
611 koki, lielākais vairums no 
tiem egles, taču ir arī priedes, 
apses un baltalkšņi. Šai skaitā ir 

arī jau vēja gāzti koki un koki, 
kas apdraud trases lietotājus. 
Tomēr, kā uzsvēra Ā. Kreicis, šis 
vēl var nebūt galējais apjoms, jo 
cita mizgraužu ligzda konstatēta 
mežā uz Alūksnes novada 
vidusskolas pusi. Izgrieztajās 
vietās, vienu gadu izlaižot, varēs 
stādīt jaunas eglītes, daļēji arī 
teritorija varēs pašatjaunoties.

 Ā. Kreicis sēdē informēja, ka 
daudz kritiskāka situācija ir 
īpašumā Pleskavas ielā 4, Siseņu 
priedēs, kur vēl nav noteikta 
precīza bojāto koku platība, bet 
ir konstatēta ļoti liela kaitēkļu 
invāzija.
 - Par šīs teritorijas stāvokli 
pārliecinājāmies kopā ar 
pašvaldības vadību. Šobrīd 
teritorija tiek apsekota un 
atzīmēti cērtamie koki. Ja 
sākumā šķita, ka ir aptuveni 
7 ha, ko vajadzētu pilnībā 
izgriezt, tad tagad redzams, 
ka platība ir stipri lielāka. 
Aptuveni 4 ha aiz Saules dārza 
ir iespējams saglabāt, bet malu 
gar Pils ielu būtu nepieciešams 

izgriezt. Dzīvi koki ir, bet neredzu 
tiem rītdienu. Koki beidz cīnīties, 
var redzēt, ka meža stāvoklis 
kļūst arvien sliktāks. Izgriežot 
kaitēkļu bojātos kokus, paliek 
atsevišķi stāvošas egles, kuras 
nav vērts saglabāt, jo egle 
tās sakņu sistēmas dēļ ir vēja 
neizturīgs koks. Līdztekus 
koku ciršanai tiks paredzēta 
arī pameža novākšana, kas 
ir dzīvnieku bojāts un, gāžot 
egles, tāpat tiks traumēts. Tiks 
saglabātas tādas koku sugas kā 
ozols, priede, bērzs. Principā - 
jāsāk veikt koku nomaiņa visā 
nekustamā īpašuma Pleskavas 
iela 4 teritorijā, - skaidroja 
Ā. Kreicis.
 Viņš informēja, ka apjomīgi 
mizgraužu bojājumi ir konstatēti 
arī mežaudzēs Rūpniecības 
ielā 12 un Alsviķu pagasta 
teritorijā, kur arī būs 
nepieciešams rīkoties.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Palielinās kompensācijas 
apmēru par skolēnu 
pārvadājumiem
 5. aprīlī ārkārtas sēdē 
Alūksnes novada pašvaldības 
dome apstiprināja saistošos 
noteikumus Nr.7/2022 
“Grozījumi Alūksnes novada 
pašvaldības domes 
2010. gada 18. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 
11/2010 “Kārtība, kādā 
Alūksnes novada pašvaldība 
sedz braukšanas izdevumus 
vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu izglītojamajiem”.

 Grozījumi 2010. gada 
saistošajos noteikumos 
veikti, lai precizētu degvielas 
kompensācijas apmēru 
gadījumos, kad vecāki veic 
skolēna pārvadājumus novada 
teritorijā, izmantojot personīgo 
transportu maršrutos, kuros 
sabiedriskais transports nekursē 
vai nekursē atbilstošajos laikos, 
un attālums līdz tuvākajai 
sabiedriskā transporta pieturai 

vai izglītības iestādei ir ne 
mazāks par 3 km.

 2010. gadā izdotie saistošie 
noteikumi nosaka, ka ārpus 
Alūksnes pilsētas teritorijas 
dzīvojošajiem vispārējās 
pamatizglītības un vidējās 
izglītības skolēniem ir tiesības 
saņemt kompensāciju, kuras 
līdzšinējais apmērs bija 0,09 
EUR/km. Saskaņā ar veiktajiem 
grozījumiem kompensācijas 
apmērs būs 0,13 EUR/km. 
Vecākiem, kas paši ved savus 
bērnus uz skolu saskaņā ar 
saistošajos noteikumos paredzēto 
kārtību ir tiesības vērsties 
attiecīgā pagasta pārvaldē 
ar lūgumu kompensēt šos 
izdevumus.
 Saistošie noteikumi tiks nosūtīti 
Vides aizsardzības un reģionālas 
attīstības ministrijai atzinuma 
saņemšanai. Tie stāsies spēkā 
1. maijā.

Turpinās vadīt iestādi
 Māris Lietuvietis 
turpinās vadīt pašvaldības 
aģentūru “ALJA” amatu 
savienošanas kārtībā 
ar summēto darba 
laiku.

 10. martā dome pieņēma 
lēmumu par darba tiesisko 
attiecību pārtraukšanu ar 
M. Lietuvieti no 31. marta 
sakarā ar darba vietas maiņu. 
Pašvaldības izsludinātajam 
konkursam uz aģentūras 
direktora amata vietu bija 

pieteikušies trīs pretendenti, 
no kuriem divi tika aicināti 
uz pārrunām. Viens no šiem 
pretendentiem savu kandidatūru 
atsauca, trešais apstiprināšanai 
amatā netika virzīts. 
 M. Lietuvietis ir piekritis veikt 
aģentūras direktora pienākumus 
amatu savienošanas kārtībā, 
tādēļ 31. marta domes ārkārtas 
sēdē deputāti pieņēma lēmumu 
atcelt 10. marta lēmumu un 
sniegt M. Lietuvietim atļauju 
amatu savienošanai.
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  Turpinājums no 1. lappuses

 Liepnā būs tie cilvēki, kas 
ir likumpaklausīgi, lūguši 
patvērumu, jo tos, piemēram, 
vajā. Ukrainas civiliedzīvotāji 
neskaitās patvēruma meklētāji, 
viņiem ir īpašs statuss un atļauts 
uzreiz atrasties Eiropā, dzīvot, 
strādāt.”

 Palīdzība Ukrainas tautai 
tiek sniegta gan no valsts un 
pašvaldības, gan no vietējās 
kopienas puses - nodibinājums 
“Alūksnes un Apes novada fonds” 
un biedrība “Jaunieši Alūksnes 
novadam” strādā, lai ukraiņi 
saņemtu gan finansiālo, gan 
mantisko ziedojumu. Palīdzības 
sniegšanā iesaistījušies arī 
uzņēmēji. Piemēram, CEWOOD 
ražotnē jau šobrīd darbu 
uzsākuši Ukrainas iedzīvotāji 
un tie iekārtojušies dzīvei 
Jaunlaicenē, ar OZOLI AZ 
palīdzību dzīvesvieta aprīkota ar 
nepieciešamo sadzīves tehniku. 
Savukārt Alūksnes Putnu ferma 
sadarbībā ar citiem uzņēmējiem 
nosūtīja olas kā humāno 
palīdzību gan uz Ukrainu, gan 
sadarbojas ar pašvaldību un arī 
piedāvā darba vietas ražotnē. 

 Viesus Alūksnē uzņēma domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers, 
vietnieki Jānis Sadovņikovs, Līga 
Langrate, Druvis Tomsons un 
pašvaldības izpilddirektors Ingus 
Berkulis.

“Alūksnes nami” 
atsāk ūdens 
skaitītāju nomaiņu
 SIA “Alūksnes nami” 
informē, ka, sākot ar šī 
gada 1. aprīli, ir atsākta 
aktīva ūdens skaitītāju 
nomaiņa dzīvokļu īpašumos. 
Pieteikumus par skaitītāju 
maiņu pieņem uz e-pastu 
info@aluksnesnami.lv 
vai pa tālruni  
64321456.

 Informējam, ka klientiem ir 
pieejami šādi pakalpojumi:
1. Ūdens skaitītāja iegāde,
2. Ūdens skaitītāja noma.

 Pakalpojuma izmaksas:
1. Ūdens skaitītāja iegāde – 
48,00 EUR/gab., t.sk., PVN,
2. Ūdens skaitītāja noma – 
1,00 EUR/mēn., t.sk., PVN.

 Pakalpojumam papildus tiek 
aprēķināti transporta izdevumi:
1. Pilsētas robežās 6,05 EUR/
reiss,
2. Ārpus pilsētas robežām 
0,97 EUR/km.

 Papildus paskaidrojam, ka 
klientam ir tiesības izvēlēties 
privātu darbu veicēju skaitītāju 
nomaiņai, kas ir iepriekš 
saskaņota ar SIA “Alūksnes 
nami”. Šādā gadījumā skaitītāja 
plombēšanu, t.sk., nomainītā 

skaitītāja montāžas kvalitātes 
pārbaudi, veic tikai 
SIA “Alūksnes nami” un 
pakalpojuma izmaksas ir
 šādas:
1. Ūdens skaitītāja plombēšana 
5,50 EUR/gab,
2. Papildus tiek aprēķināti 
transporta izdevumi: pilsētas 
robežās 6,05 EUR/reiss, ārpus 
pilsētas robežām 0,97 EUR/km.

 Klientiem, kas ir veikuši 
abonēšanas maksājumus par 
iepriekšējo periodu 0,36 EUR/
mēnesī bez PVN, tiks veikts 
pārrēķins un kompensēta 
apmaksa pilnā apmērā pēc 
jauna skaitītāja nomaiņas.
 Klientus, kam ir derīgs skaitītāja 
verifikācijas termiņš, un tiek 
piemērota abonēšanas maksa 
0,36 EUR/mēnesī, izmaiņas 
neskars līdz esošā skaitītāja 
verifikācijas termiņa beigām.
 Maksa par skaitītāja nomaiņu 
vai jauno abonēšanas maksu, 
tiks iekļauta apsaimniekošanas 
rēķinos, sākot ar šī gada 
1. maiju.

*cenas var tikt mainītas atbilstoši 
tirgus situācijai

SIA “Alūksnes nami” informācija

 Alūksnes novada pašvaldība 
no 2022. gada budžeta 
līdzekļiem arī šogad 
līdzfinansēs nekustamo 
īpašumu pieslēgšanu 
centralizētajai ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmai.

 No 1. aprīļa līdz 6. maijam 
pašvaldībā iedzīvotāji 
var iesniegt pieteikumus 
līdzfinansējuma saņemšanai 
nekustamā īpašuma pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas sistēmai.

 Šo līdzfinansējumu pašvaldība 
piešķir, pamatojoties uz 2020. 
gada 26. marta saistošajiem 
noteikumiem Nr. 6/2020 “Par 
pašvaldības līdzfinansējuma 
apmēru nekustamo īpašumu 
pieslēgšanai centralizētajai 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmai”. Arī ar šiem 
saistošajiem noteikumiem 
iespējams iepazīties pašvaldības 
tīmekļvietnē www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Saistošie noteikumi.
 Līdzfinansējums tiek piešķirts 
projektēšanas un būvdarbu 
izmaksu segšanai nekustamā 
īpašuma pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes 
un/vai kanalizācijas sistēmai. 
Pašvaldības līdzfinansējums tiek 
piešķirts 50% apmērā no minēto 
izmaksu apmēra, bet ne vairāk 
kā 750,00 EUR viena nekustamā 

īpašuma objekta pieslēgšanai.
 Konsultācijas par 
līdzfinansējuma saņemšanas 
iespējām un nepieciešamo 
dokumentu sagatavošanu sniegs 
Alūksnes novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
Īpašumu nodaļas vadītāja Rimma 
Mellenberga, e-pasts: rimma.
mellenberga@aluksne.lv, tālrunis 
26668502.

 Šī gada pašvaldības budžetā 
līdzfinansējumam daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai 
paredzēts 5 000 EUR, savukārt 
līdzfinansējumam privātpersonu 
nekustamo īpašumu pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes 
un/vai kanalizācijas sistēmai, 
tostarp, iepriekšējos gados 
iesāktiem projektiem, paredzēts 
29 476 EUR.
 Pašvaldība aicina novada 
iedzīvotājus izmantot iespēju 
saņemt līdzfinansējumu no 
pašvaldības budžeta savu 
īpašumu labiekārtošanai. 
Aicinām konsultēties par 
līdzfinansējuma saņemšanas 
kārtību un nepieciešamo 
dokumentu sagatavošanu 
konsultēties jau laikus!

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Līdz 6. maijam var pieteikties 
līdzfinansējuma saņemšanai 
ūdensapgādes pieslēgumu 
ierīkošanai

Spodrības nedēļa no 
28. aprīļa līdz 6. maijam
 Ir pienācis pavasaris! Kad 
daba mostas, arī cilvēkam 
rodas vēlme vidi ap sevi 
padarīt sakoptāku un 
skaistāku. Tādēļ Alūksnes 
novada pašvaldībā kopā ar 
SIA PILSĒTVIDES SERVISS”” 
izsludina SPODRĪBAS 
NEDĒĻU, kas norisināsies no 
2022. gada 28. aprīļa līdz 6. 
maijam.

 Spodrības nedēļas laikā 
Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem 
būs iespēja bez maksas nodot 
zarus un lapas. Pilsētas teritorijā 
būs norādītas vairākas vietas, 
kur iedzīvotāji no saviem 
īpašumiem varēs nogādāt zarus 
un lapas. Par to, kur atradīsies 
šīs vietas, informācija vēl sekos. 
Pašvaldības aģentūra “Spodra” 
zarus sašķeldos, lapas savāks un 
nogādās pašvaldības izveidotajā 
zaļo un dārza atkritumu 
laukumā. 
!!! Lūdzam iedzīvotājus būt 
korektiem un šīs vietas izmantot 
tikai Spodrības nedēļas laikā, kā 
arī turp nogādāt tikai zarus un 
lapas!

 Spodrības nedēļas 
laikā Alūksnes Eko 
laukumā, Rūpniecības 
ielā 8F varēs BEZ MAKSAS 
nodot LIELGABARĪTA 
atkritumus. Tāpat bez 
samaksas turpinām pieņemt 
plastmasas, skārda, metāla, 
stikla iepakojumus, logu stiklus, 
dažāda veida 

papīru un kartonu, spuldzes, 
baterijas, elektroiekārtas 
(tikai pilnā komplektācijā) 
un riepas (4 vieglo 
automobiļu riepas 
1x gadā).

!!! Eko laukuma 
apmeklējumu lūgums 
vienmēr iepriekš pieteikt, 
zvanot pa tālruni 26622989, 
jo darbinieks atrodas blakus 
esošajā Klientu apkalpošanas 
centrā. 

 Atgādinām, ka 
riepas un būvgružus 
sadzīves atkritumu 
konteineros mest 
AIZLIEGTS. Riepas tiek 
klasificētas kā videi kaitīgie 
atkritumi, bet būvgruži, atkarībā 
no to veida, visbiežāk - kā 
bīstamie atkritumi, 
tādēļ tie ir jānodod atsevišķi. 
Fiziskas personas, kurām ir 
noslēgts līgums par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, 
Alūksnes Eko laukumā bez 
maksas var nodot 4 riepas 
gadā. Par papildus riepu 
nodošanu tiek piemērota 
maksa.

 PET šķiroto atkritumu  
konteinerā drīkst mest tikai 
tīrus, sausus, saplacinātus 
plastmasas iepakojuma 
materiālus. No tiem pārstrādei 
derīgi ir tie, kuru trīsstūrveida 
pārstrādes zīmes marķējumā 
norādīts:

• 01 PET/PETE 
(polietilēntereftalāts), no tā 
parasti izgatavo dzērienu pudeles 
un pārtikas trauciņus;
• 02 HDPE (augsta blīvuma 
polietilēns), no tā parasti 
izgatavo sadzīves ķīmijas un 
higiēnas preču iepakojumus;
• 04 LDPE (zema blīvuma 
polietilēns), no tā parasti gatavo 
maisiņus, transportēšanas 
iepakojumus un ietinamās 
plēves;
• 05 PP (polipropilēns), no tā 
parasti izgatavo pārtikas traukus.

 SIA “Pilsētvides Serviss” 
Alūksnes Eko laukums 
atrodas Rūpniecības ielā 8F.
Darba laiks:
Pirmdien: 11.00-19.00
Trešdien: 9.00-17.00
Sestdien: 9.00-13.00
Otrdien, ceturtdien, piektdien, 
svētdien: brīvs
!!! Atgādinām, ka Eko laukumā 
šķirotos atkritumus var nodot 
tikai fiziskas personas, kurām ir 
spēkā esošs sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas līgums.

 Papildu informāciju par 
aktuālo informāciju varat iegūt 
SIA “Pilsētvides serviss” Alūksnes 
Klientu apkalpošanas centrā, 
zvanot pa tālruni 26622989 vai 
rakstot e-pastu uz 
aluksne@pilsetvide.lv, kā 
arī uzņēmuma mājas lapā 
www.pilsetvide.lv un novada 
pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv.

Alūksnes novadu vizītē apmeklēja 
Iekšlietu ministre Marija Golubeva

Ministre M. Golubeva pašvaldības administratīvajā ēkā iepazinās ar 
Ukrainas bēgļu atbalsta centru             Evitas Aplokas foto

Anda Podziņa,
Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas

sabiedrisko attiecību speciāliste

Liepnas pagastā ministre tikās ar pagasta iedzīvotājiem un atbildēja uz 
jautājumiem par patvēruma meklētāju centra filiāles izveidi
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“SPRĪDĪTIS” piedalās 
ERASMUS+ projekta partneru 
noslēguma sanāksmē Lietuvā
 Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS” 
no 2019. gada 1. septembra 
līdz 2022. gada 31. martam 
piedalās Eiropas Savienības 
Erasmus+ programmas 
Pamatdarbības Nr.2 (KA2) 
"Stratēģiskās partnerības" 
projekta „ICT and robotics 
in preschool education: 
A more attractive way for 
learning!” (fi nansējuma 
līgums 2019-1-EL01-
KA229-062896_3) īstenošanā.

 Sestā, noslēdzošā, projekta 
partneru sanāksme notika 
Lietuvā no 6. līdz 12. martam. 
Viļņā mūs otro reizi šī projekta 
laikā laipni un sirsnīgi uzņēma 
programmas ERASMUS+ 
partnerskola Lietuvā - Mickūnu 
pirmsskolas izglītības iestāde. Uz 
sanāksmi, neskaitot mājiniekus, 
bija ieradušies visi projekta 
partneri no Grieķijas, Spānijas, 
Igaunijas un Latvijas.
 Mūsu iestādi pārstāvēja piecu 
dalībnieku komanda, projekta 
vadītājas un koordinatores – 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādes vadītāja M. Voska, 
sporta skolotāja D. Holla, kā arī 
vadītājas vietniece izglītības jomā 
A. Apine un skolotājas J. Apsīte 
un S. Vancāne. 
 Trīs projekta dienas  norisinājās 
Viļņā, kur dalībnieku sanāksmēs 
apspriedām un prezentējām 
katrā valstī paveikto, tikām 
iepazīstināti ar noslēguma 
uzdevumiem, nepieciešamajiem 
materiāliem, kas vēl konkrēti 
katrai valstij jāpapildina projekta 
vietnē eTwinning TwinSpace 
platformā noslēguma ziņojuma 

kvalitatīvai sagatavošanai.
 Lietuvas kolēģi bija 
parūpējušies, lai mēs iepazītu 
jaunas un vēl neapmeklētas 
vietas viņu skaistajā valstī. 
Lietuvas vēstures stundas 
aizrautīgās gides Rasas 
Aleksaites vadībā senajās 
pilsētas Alitas, Trakai un Kernavē 
paskrēja nemanot, dodot iespēju 
uzzināt līdz šim nezinātus faktus 
un notikumus. 
 Pirmsskolu skolotājiem, 
neatkarīgi no tautības un 
valsts, allaž liels iepriecinājums 
ir darboties praktiski. Savām 
rokām, jautri un ieinteresēti 
gatavojām un baudījām gan 
seno, tradicionālo kartupeļu 
ēdienu kugelis, gan īpašos 
pīrādziņus kibinas. 
 Viļņā, kā visā pasaulē, šobrīd ik 
uz soļa virmo atbalsts Ukrainai 
- pilsētas noformējumā un 
īpašā koncertā, arī Lietuvas 
neatkarības parādes dalībnieki 
pauda šo atbalstu. Galvaspilsētā 
iepazinām vecpilsētu, nozīmīgus 
objektus, kurus vēl nebijām 
apmeklējuši un katakombas zem 
katedrāles.
 Esam ļoti gandarīti par projektu 
un mūsu lielākajiem ieguvumiem 

tajā. Mācību procesā, pateicoties 
projektam, bērni tagad var 
darboties ar dažādiem un 
daudzveidīgiem robotiem. 
Jebkuras mācību jomas un tēmas 
izpētē mums  palīdz Bee-bot (5 
gb.), Ozobots (1 gb.), Photon 
robota komplekts (4 gb.), 
Makeblock mTiny Discover Kit 
(2 gb.), STEM programmēšanas 
apmācības komplekts MatataLab 
(1 gb.) un arī planšetdatori 
bērniem (7 gb.).  
 Skolotājas ir būtiski 
pilnveidojušas savas IKT prasmes 
un pielieto tās ikdienā. Esam 
iepazinuši projekta dalībvalstis, 
izglītības sistēmu tajās, 
papildinājuši angļu valodas 
prasmes un iepazīstinājuši 
projekta biedrus ar Alūksni 
un Latviju. Draudzīgie un 
profesionālie kontakti ar projekta 
noslēgšanu, protams, nebeigsies, 
bet turpināsies attālinātā saziņā 
un, iespējams, sadarbībā kādā 
citā projektā.

Anta Apine,
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādes “SPRĪDĪTIS” vadītājas 

vietniece izglītības jomā

  Alūksnes novada jaunieši 
tiek aicināti iesniegt Alūksnes 
novada jauniešu iniciatīvu 
projektus, lai saņemtu 
līdz 300 eiro savu ideju 
realizēšanai. 

 Projektu konkursā atbalstāmas 
šādas prioritātes: 
1) aktivitātes un pasākumi, kas 
veicina emocionālās labsajūtas 
stiprināšanu jauniešu un vietējās 
kopienas vidū;
2) iekļaujošas aktivitātes, veicinot 
sadarbību starp dažādām 
sabiedrības grupām;
3) radošas pašizpausmes 
aktivitātes par jauniešiem un/
vai sabiedrībā aktuālām tēmām 
(piemēram, pasākumi, akcijas, 
radošās darbnīcas, izstāžu 
veidošana u.c.);
4) pagastu un pilsētas jauniešu 
veidotas aktivitātes vietējās 
sabiedriskās dzīves uzlabošanai;
5) aktīvā dzīvesveida 
popularizēšana (piemēram, 
sporta sacensības, pārgājieni);
6) neformālās mācīšanās 
aktivitātes, pasākumi par fi ziskās, 
garīgās veselības un vides 
aizsardzības tēmām.
 Projektus var iesniegt Alūksnes 
novada jaunieši vai jauniešu 
grupas (13 līdz 25 gadu 
vecumā), aizpildot projekta 

pieteikuma dokumentu veidlapas 
un iesniedzot projektus līdz 
2022. gada 14. aprīlim.
 Visus ar projektu pieteikumu 
iesniegšanu saistītos dokumentus 
atradīsiet www.ej.uz/
AluksnesJIP2022 
 Ar jautājumiem, precizējumiem, 

pēc palīdzības jaunieši ir aicināti 
griezties pie ABJC jaunatnes lietu 
speciālistes Unas Tomiņas (una.
tomina@aluksne.lv).

Una Tomiņa,
Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centra jaunatnes lietu speciāliste

Jauniešus aicina 
realizēt savas idejas

Ja es nebūtu malēnietis,
mana sirds tāpat pakluptu
Ziemeļvidzemes augstienē.
(Ojārs Vācietis)

 Šovasar, 30. jūlijā, Alūksnes 
novada Jaunlaicenes pagastā 
notiks jau Trešie Vispasaules 
Malēniešu svētki. Šie ir vieni 
no nozīmīgākajiem svētkiem 
novadā, tādēļ Alūksnes 
novada pašvaldība kā to 
rīkotājs aicina iedzīvotājus 
līdzdarboties pasākuma 
organizēšanā.

 Vispasaules Malēniešu svētki 
jau trešo reizi aicinās pulcēties 
visus, kas par savu dzimto pusi 
sauc Malēniju. Par tikšanās vietu 
izvēlēts Jaunlaicenes pagasts, 
kur esošais Jaunlaicenes muižas 
muzejs pēta, kopj, saglabā 
un nodod tālāk sabiedrībai 
malēniskās kultūras mantojumu. 
Savulaik Malēnija vairāk dzīvojusi 
cilvēku nostāstos un leģendās, 
bet šobrīd šī teritorija kā viena 
no latviešu vēsturiskajām 
zemēm iekļauta Latviešu 
vēsturisko zemju likuma Latvijas 
kultūrvēsturiskā iedalījuma kartē.

 - Vispasaules Malēniešu 
svētki ir izveidojušies par mūsu 
identitātes svētkiem. Aicinām 
gan aktīvus malēniešus kopā 
ar domubiedriem, gan arī 
citus radošus ļaudis iesaistīties 
svētku tapšanā - ja jums ir 
laba ideja, ko vēlaties realizēt, 
kāda aktivitāte, ko piedāvāt 
svētku programmai, piedalīties 
svētkos ar savu biedrību vai 
domubiedriem un noorganizēt 
ko interesantu, aicinām jūs 
atsaukties, - rosina Alūksnes 
novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Kultūras un 
sporta nodaļas vadītāja 
Sanita Eglīte.

 Savus priekšlikumus Vispasaules 
Malēniešu svētku programmai 
aicinām paust anketā, kas 
pieejama saitē https://ej.uz/
malēniešu_svētkiem. Jautājumu 
gadījumā lūdzam zvanīt pa 
tālruni 26335234. Idejas 
gaidīsim līdz 2022. gada 
1. maijam.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām līdzdarboties 
Vispasaules Malēniešu 
svētku rīkošanā

Izsludināts metu 
konkurss Alūksnes 
bibliotēkas izveidei

Alūksnes novada pašvaldība 
ir izsludinājusi metu konkursu 
bibliotēkas izveidei Ojāra 
Vācieša ielā 2A, Alūksnē, 
Alūksnes novadā.

Konkursa mērķis ir iegūt 
pilsētbūvnieciski, arhitektoniski 
augstvērtīgu un funkcionāli 
pārdomātu vēsturiskajā un 
ainavas izpētē balstītu, nolikumā 
un tehniskajā specifi kācijā 
ietvertajām prasībām atbilstošu 
metu bibliotēkas izveidei Ojāra 
Vācieša ielā 2A, Alūksnē un rast 
sadarbības partneri – konkursa 
uzvarētāju.
Konkursa priekšmets ir 
Alūksnes novada pašvaldībai 
piederošas ēkas pārbūves 
iecere Alūksnes pilsētas 
vēsturiskajā centrā (valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības 

piemineklis “Alūksnes pilsētas 
vēsturiskais centrs”, valsts 
aizsardzības Nr.7424). Pārbūves 
iecerei jāietver arhitektoniskie 
risinājumi un teritorijas kopējais 
ģenerālplāns bibliotēkas izveidei 
savstarpēji saistītos, zemes 
gabalos.
Konkursa organizētājs: 
Alūksnes novada pašvaldība.
Konkursa norises laiks: no 
24.02.2022. līdz 30.05.2022. 
Konkursa godalgu fonds: 
9000 EUR
Konkursa žūrija: Alūksnes 
novada pašvaldības pārstāvji, 
Alūksnes būvvaldes, Nacionālā 
kultūras mantojuma pārvaldes 
pārstāvji, arhitekti.
Vairāk informācijas:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/
Supplier/Procurement/72216
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ABJC Jauniešu grupa 
"Oluksnieši" aicina aktīvi 
pavadīt otrās Lieldienas 
Alūksnes Pilssalā, piedaloties 
Zaķu skrējienā, dažādajās 
āra aktivitātēs un darbnīcās 
18.aprīlī plkst. 11.00 – 14.00.

 Ieeja un izeja lielajā zaķu spēlē 
būs gan no Alūksnes Pilssalas 
jaunā tilta, gan arī no vecā tilta 
puses, kas būs kā starts un fi nišs.
  Reģistrācija zaķu skrējieniem ir 

no 11.00 līdz 12.00 pie stadiona, 
skrējieniem paredzēti īsi posmi 
dažādu vecuma grupu zaķiem, 
bet būs arī "Stipro cilpotāju 
skrējiens" līdz Līkajam bērzam un 
atpakaļ.
  Papildus skrējieniem būs iespēja 
piedalīties dažādās āra darbnīcās 
un aktivitātēs.
  Pasākuma laikā jābūt 
uzmanīgiem, jo leģenda vēsta, 
ka Alūksnes Pilssalā mitinās 
pelēkais vilks!

"Zaķu 
skrējiens 2022”

Kur pasūtīt ēku numura 
un nosaukuma zīmi?
 Iedzīvotāji vērsušies 
pašvaldībā ar jautājumu, kur 
iespējams pasūtīt ēku numura 
(nosaukuma) zīmes.

 Informējam, ka pašvaldības 
aģentūra “SPODRA” ar šāda 
pakalpojuma sniegšanas 
organizēšanu vairs 
nenodarbojas. Šobrīd ir divas 
iespējas, kā pasūtīt numura vai 
nosaukuma zīmes izgatavošanu:
• klātienē SIA “Vidzemes papīrs” 
veikalā Alūksnē, Lielā 
Ezera ielā 1;
• internetā kādā no 
uzņēmumiem, kas nodarbojas ar 
šāda pakalpojuma sniegšanu.

 Atgādinām, ka 2015. gada 
29. oktobra saistošie noteikumi 
Nr.21/2015 “Par kārtību, kādā 
izvietojamas un noformējamas 
ielu nosaukuma plāksnes, ēku 
numura (nosaukuma) zīmes 
Alūksnes novadā” nosaka ēku 
īpašnieku vai tiesisko valdītāju 
atbildību par  ēku numura 
(nosaukuma) zīmju izvietošanu 
un uzturēšanu. Ar minētajiem 
saistošajiem noteikumiem 

lūdzam iepazīties pašvaldības 
tīmekļvietnē www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Saistošie noteikumi.

 Ēkas numura (nosaukuma) 
zīmei jābūt izgatavotai 
atbilstoši saistošo noteikumu 
4. un 5. pielikumā noteiktajam 
paraugam. Tajā jānorāda ielas 
nosaukums un ēkas numurs 
vai nosaukums. Var norādīt arī 
ziņas par īpašuma piederību, 

piemēram, īpašnieka vārda 
pirmo burtu un uzvārdu vai 
juridiskas personas nosaukumu, 
vai arī ēkas piederību norādot 
kā privātīpašums, kopīpašums, 
pašvaldības īpašums vai valsts 
īpašums.

 No 4. marta stājušies spēkā 
2022. gada 24. februāra 
saistošie noteikumi Nr.5/2022 
“Grozījumi Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2017. 
gada 23. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 3/2017 
“Par reklāmas izvietošanu 
Alūksnes novadā””.

 Normatīvā aktā noteikti 
maksimāli pieļaujamie reklāmas 
objektu lielumi pilsētā un 
ciemos, kā arī defi nēti nosacījumi 
reklāmas objektu izvietošanai 
kultūrvēsturisku pieminekļu 
teritorijās, lai saglabātu šo 
teritoriju kultūrvēsturiskās 
vērtības un uztveri.

  Ar saistošajiem 
noteikumiem var iepazīties 
pašvaldības tīmekļvietnē 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie 
noteikumi.

Stājušies 
spēkā saistošie noteikumi

Pašvaldība nodrošina 
palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem
 Alūksnes novada 
pašvaldība ir izveidojusi 
Ukrainas civiliedzīvotāju 
atbalsta centru un vienoto 
kontakttālruni 26456644 
informatīvā atbalsta un 
palīdzības sniegšanai 
ukraiņiem, kuri 
karadarbības dēļ no 
Ukrainas ir ieradušies 
Alūksnes novadā.

 Ukrainas civiliedzīvotāju 
atbalsta centrs atrodas 
pašvaldības administratīvajā 
ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, 
1. stāvā – Alūksnes novada 
valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā. 
Centrs ir atvērts apmeklētājiem 
darba dienās darba laikā, 
no pulksten 8.00 līdz 17.00 
(pirmdienās līdz 17.30, 
piektdienās līdz 16.30). 
Savukārt pa norādīto vienoto 
kontakttālruni informācijas 
saņemšanai var zvanīt arī 
brīvdienās un ārpus darba laika.

  Pašvaldība aicina visus 
Ukrainas civiliedzīvotājus, kas 
šobrīd atbraukuši uz Alūksnes 
novadu un dzīvo ģimenēs 
pie radiem vai draugiem, 

reģistrēties pašvaldībā, Vienotajā 
valsts un pašvaldības klientu 
apkalpošanas centrā Dārza 
ielā 11, Alūksnē. Pašvaldībā 
varēs saņemt informāciju par 
nepieciešamās palīdzības 
saņemšanu, tostarp par sociālā 
atbalsta, nodarbinātības, 
izglītības iespējām, veselības 
aprūpi u.c. Pateicoties 
Alūksnes novada iedzīvotāju 
un uzņēmēju atsaucībai, kuri 
ziedoja gan naudu, gan pirmās 
nepieciešamības preces, 
Ukrainas cilvēkiem ir iespējams 
sniegt arī cita veida atbalstu.

  Alūksnes novada pašvaldība 
Ukrainas civiliedzīvotāju 
uzņemšanai piedāvā trīs 
pašvaldības ēkas – ģimnāzijas 
internātu, bijušo Zeltiņu skolu 
un Annas sporta centru. Ar 
novada iedzīvotāju un uzņēmēju 
atsaucīgu atbalstu (ziedotas 
pirmās nepieciešamības 
lietas, pārtikas produkti) tās ir 
sagatavotas Ukrainas cilvēku 
uzņemšanai.

  Šobrīd pašvaldības Ukrainas 
civiliedzīvotāju atbalsta centrā 
ir reģistrējušies 43 cilvēki, kas 
Alūksnes novadā ieradušies 

no Ukrainas. No tiem 12 dzīvo 
pašvaldības piedāvātajās 
izmitināšanas vietās, pārējie 
pie radiem vai citviet. Deviņi 
bērni uzsākuši mācības kādā no 
novada izglītības iestādēm.

  Pašvaldības tīmekļvietnē www.
aluksne.lv ir izveidota sadaļa 
“Atbalsts Ukrainai”, kurā tiek 
apkopotas aktuālās ziņas par 
palīdzības saņemšanas iespējām, 
un svarīgākajiem avotiem, kur 
vērsties pēc informācijas.

  Sadarbībā ar nodibinājumu 
“Alūksnes un Apes novada fonds” 
un biedrību “Jaunieši Alūksnes 
novadam” notiek ziedojumu 
vākšana, lai atbalstītu gan 
tos ukraiņus, kas atbrauks uz 
Alūksnes novadu, gan palīdzētu 
Ukrainā palikušajiem.

  Ja vēlaties atbalstīt “Alūksnes 
un Apes novada fonda” 
akciju “Palīdzi Ukrainas 
tautai”, ziedot ir iespējams 
nodibinājumam “Alūksnes 
un Apes novada fonds”, reģ. 
Nr.: 40008090271, adrese: 
Dārza iela 8a, Alūksne, LV-
4301, Latvija, ziedojumu konts: 
LV96UNLA0050019750651, 

AS “SEB Banka”, maksājuma 
mērķis – “Palīdzēsim Ukrainas 
tautai”.

  Alūksnes novada pašvaldība 
ir piešķīrusi 3000 EUR no 
pašvaldības budžeta Ukrainas 
sabiedrības vispārējam atbalstam 
Odesas apgabalā. Par to 
dome lēma 10. marta ārkārtas 
sēdē. Šādam palīdzības solim 
Vidzemes reģiona pašvaldības 
vienojušās, ņemot vērā 
starp plānošanas reģionu un 
Ukrainas Odesas apgabala 
valsts administrāciju noslēgto 

sadarbības vienošanos un 
atsaucoties palīdzības lūgumam 
no Odesas.

  Pašvaldība pateicas ikvienam 
novada iedzīvotājam un 
uzņēmumam, kas ir ziedojuši 
naudu vai palīdzējuši sagādāt 
nepieciešamākās lietas Ukrainas 
cilvēku uzņemšanai novadā!

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas 1. stāvā 
Dārza ielā 11 ir izveidots Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta centrs
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Kultūras un atpūtas norises Alūksnes novadā aprīlī
Alūksnes Kultūras centrā
8. aprīlī 16.00-19.00 
Alūksnes Kultūras centrā
TLMS “Kalme” telpās 
Nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanas 
pasākuma “Satiec savu 
meistaru” ietvaros – dubultcimdu 
adīšana. Meistare Gunta Ļuļe. 
Pieteikšanās pa 
tālruni 29121708, 
Ineta Leja. 
Ieeja: bez maksas.
9. aprīlī 10.00-14.00 
“Racupkalnā”, Alsviķu 
pagastā, Alūksnes novadā 
Nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanas pasākuma 
“Satiec savu meistaru” ietvaros 
Mālošanās keramikas darbnīcā. 
Aicina TLMS “Kalme” meistars 
Uģis Puzulis. Pieteikšanās pa 
tālruni 29243010. Ieeja: bez 
maksas.
9. aprīlī 16.00 Alūksnes 
Kultūras centrā animācijas 
filma bērniem “Pūķīša Kokosiņa 
piedzīvojumi džungļos”. Ieeja: 
2,50 EUR. 
20. aprīlī 18.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Liepājas 
Leļļu teātra izrāde “Harolds un 
Pīle” Ieeja: 3,00 EUR. Biļešu 
iepriekšpārdošana.
22. aprīlī 10.00 un 11.30 
Alūksnes Kultūras centra 
Mazajā zālē Valmieras Drāmas 
teātra izrāde “Slinkums”. Izrāde 
bērniem no 1. līdz 6. klasei. 
Režisors Toms Treinis, lomās: 
Anna Nele Āboliņa, Oskars 
Florencs-Vīksne, Toms Veličko. 
Ieeja: 6,00 EUR. Sēdvietu skaits 
ierobežots.
23. aprīlī 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes 
Kultūras centra skolotāju kora 
“Atzele” koncerts “Atzele 35+1”. 
Ieeja: bez maksas. 
24. aprīlī 16.00 Alūksnes 
Kultūras centrā animācijas 
filma bērniem “Spārnotā sardze”. 
Ieeja: 2,50 EUR. 
30. aprīlī 18.00 Alūksnes 
Kultūras centrā
koncertuzvedums “Savas 
zemes sargs” - caur pagātni 
par mūsdienām. Piedalās: 
Zemessardzes orķestris, 
Zemessardzes koris “Stars”. 
Diriģents: kapteinis Andis 
Karelis, solisti: Luīze Krasta, 
Gita Puikevica-Puikevska, 
Andika Laima Karele, Gundars 
Silakaktiņš, Jānis Igaunis, 
Misters Krūmiņš un repa 
mākslinieks R.2.R.S. Bezmaksas 
ielūgumus var saņemt koncerta 
norises vietā. Būs apskatāma 
Zemessardzes 31. kājnieku 
bataljona militārā ekipējuma 
izstāde, iespēja iepazīties ar 
dienesta iespējām Zemessardzē, 
uzdot interesējošus jautājumus 
un iespēja iestāties Zemessardzē.

“MARIENBURGAS astotais 
brālis” Alūksnes Pilssalā
 Gaismas un skaņas 
piedzīvojums no viduslaiku 
Alūksnes. Muzikālā teiksma 
klausītājam stāstīs par to, ka 
astotais pils tornis atceras itin 
visu kopš Marienburgas pils 
dzimšanas, tā vēstīs par pašu 
galveno – vēlmi un tiesībām 
būt patiesiem un par mīlestību, 
kas nekad nebeidzas. Ikviens 
Dienvidu torņa apmeklētājs ar 
skaņu un dziedājuma palīdzību 
tiks virzīts no pirmā līdz 
trešajam stāvam, katrā no tiem 
iepazīstot viduslaiku pils daudzu 
gadsimtu garās pastāvēšanas 

vēsturisko noskaņu. Piedzīvotais 
būs kā vairāku slāņu skaņas 
glezna, kurā slāni pa slānim, 
pārvietojoties pa stāviem, 
apmeklētājs ar savas iztēles 
palīdzību uztvers mūzikas, fona 
skaņu un trokšņu, kā arī balsu 
radīto muzikālo stāstu par pils 
vēsturi. Īpašu atmosfēru skaņas 
piedzīvojumam piešķirs arī torņa 
arhitektūra un iekšējā vide – 
akmens mūra sienas, 
kuru primārais uzdevums ir 
pasargāt, bet ne sniegt 
komfortu. Piedāvājums, darba 
laiki - www.visitaluksne.lv.

Alūksnes Bānīša stacijā
 Unikālā šaursliežu 
dzelzceļa interaktīvais stāsts. 
Multimediālā ekspozīcija 
“Alūksnes Bānīša stacija”, kas 
ierīkota vēsturiskajā  Alūksnes 
dzelzceļa stacijas bagāžas 
šķūnī, ļauj doties virtuālā un 
mūsdienīgā ceļojumā un atklāt 
vienīgā regulāri kursējošā 
šaursliežu vilciena Baltijā 
jeb Bānīša stāstu dzīvesstāstos 
un laikmetu ainās, fotogrāfijās 
un videosižetos. ATKLĀSI 
dzelzceļa vēstures faktus. 
DZIRDĒSI unikālus 
10 staciju stāstus. IERAUDZĪSI, 
kam Bānītis bijis draugs, 
palīgs, darba vieta un 
iedvesmas avots. MEKLĒSI atbildi, 
ko Tev nozīmē Bānītis… Dizaina 
biroja H2E (arhitekti Inguna 
Elere, Holgers Elers) veidotā 
ekspozīcija un tās vēstījums 
par Baltijā unikālo industriālo 
mantojumu kopš atvēršanas 
2018. gadā novērtēta ar 
vairākām nacionālas nozīmes 
un starptautiskām dizaina, 
arhitektūras un muzeju nozares 
balvām. Piedāvājums, darba laiki 
– www.visitaluksne.lv.

Alūksnes muzejā
Ekspozīcijas un izstādes:
• Līdz 16. aprīlim izstāde “Kā 
uz delnas”. Izstādē aplūkojami 
Edija Dukura gleznoti zināmu 
mākslinieku portreti. Izstādes 
ideja ir iemūžināt un cildināt 
spilgtas personības.
• No 22. aprīļa izstāde 
“Novadnieki iedvesmo”. Izstādē 
aplūkojamas novadnieku, 
vecmeistaru gleznas no muzeja 
krājuma.
• Arheoloģijas ekspozīcija 
“Livonijas ordeņa pils 
Alūksnē (Marienburgā). 
Zemē apraktā sāls”. 
Ekspozīcija ļaus ieskatīties 
laikā, kad Livonijas ordeņa pils 
Alūksnē bija nozīmīgs 
pierobežas aizsargpostenis 
un šī reģiona lielākā sāls 
krātuve, kā arī vēstīs par 
dažādu varu, sabiedrības slāņu 
un kultūru mijiedarbību un 
līdzāspastāvēšanu, akcentējot 
vietējo iedzīvotāju lomu 
iekarotāju politikā.
• Multimediāla ekspozīcija 
“Helēnas dziedājums”. 
Jaundarbs “Helēnas dziedājums” 
ir Alūksnes muižas pēdējās 
mantinieces - baroneses 
Helēnas vēstījums par baronu 
Fītinghofu dzimtu un viņu atstāto 
mantojumu Alūksnē. Ekspozīcija 
skatāma restaurētajā Alūksnes 
Jaunās pils Klavieru istabā.
• Alūksnes pastāvīgā vēstures 
ekspozīcija “Laikmetu 
mielasts”. Ekspozīcijā pie lielā 
mielasta galda satiekas seši 
nozīmīgi Alūksnes, Latvijas un 
pasaules vēstures laika posmi: 

Alūksnes senvēsture, 
viduslaiki un jaunie laiki (
13.-18. gs.), muižas laiki 
(18.gs.-1918. g.), Latvijas 
Republikas laiks 
(1918.-1940. g.), okupācijas 
laiks (1940.-1991. g.), Atmoda 
(1986.-1991. g.) un Latvijas 
Republikas laiks 
(1991. g.-mūsdienas).
• “Fītinghofu zelta dzīsla 
Alūksnē”.
• “No trimdas Latvijā – Austras 
Lindes 120 tautu meitu 
miniatūras”. 
• “Leo Kokle. Mākslinieka 
istaba”.
• Privātkolekcionāra izstāde 
“19.gs. muižkunga guļamistaba”. 
• “Totalitārajā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”.
• “Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 
• V. Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”. 
• “100 vēsturiski mirkļi 
Alūksnē”. 

Izglītojošās nodarbības:
No 5. līdz 14. aprīlim 
muzejpedagoģiskā programma 
“Nāc nākdama, Liela diena”. 
Programmā bērni izzinās 
Lieldienu tradīcijas, to nozīmi: 
spēlēs tradicionālās spēles, ies 
rotaļās, minēs mīklas, krāsos olas 
un mācīsies Lieldienu ticējumus.
No 26. aprīļa līdz 27. maijam 
izglītojoša ekskursija “Novadnieki 
iedvesmo”. 
Bērni  aplūkos Alūksnes novada 
mākslinieku, vecmeistaru darbus 
un ar uzdevumu palīdzību izzina 
mākslinieku dzīvesstāstus.
No 26. aprīļa
muzejpedagoģiskā programma 
“Laika spēle”. Bērni izzinās 
Livonijas ordeņa pils vēsturi, 
iepazīsies ar arheoloģiskajos 
izrakumos atrastajām senlietām 
ekspozīcijā “Livonijas ordeņa 
pils Alūksnē (Marienburgā). 
Zemē apraktā sāls”. Praktiski 
darbojoties izzinās viduslaiku 
spēles.
Izglītojoša ekskursija “Pērle 
ezera krastā”. Ekskursijas 
laikā skolēni iepazīs baronu 
Fītinghofu dzimtas vēsturi 
ekspozīcijā “Fītinghofu zelta 
dzīsla Alūksnē”, izzinās Alūksnes 
Jaunās pils vēsturi, arhitektūru, 
restaurāciju, aplūkos restaurētos 
mūzikas salonus un multimediālo 
ekspozīciju “Helēnas 
dziedājums”.
Funktierēšanas spēles pa 
Alūksni (Actionbound aplikācijā) 
“Mazatklātā Alūksne” un 
“Mazatklātā Alūksne 2”. Skolēni 
pastaigas laikā pa Alūksni un 
muižas parku, sekojot norādēm 
aplikācijā un pildot uzdevumus, 
iepazīst pilsētvidi un Alūksnes 
ēku stāstus.
*Uz izglītojošām nodarbībām 
pieteikties, zvanot pa tālruņiem 
64381321, 25665538. Dalības 
maksa skolēniem 1,00 EUR.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: 
01.-30.04. “Bibliotēkas tēls 
literatūrā” (abonementā);
01.-30.04. “Iepazīt ukraiņu 
literatūru un kultūru” (lasītavā);
01.-30.04. “Rakstnieki - 
jubilāri: Zane Zusta, Kornēlija 
Apškrūma, Andris Vējāns, Ilze 
Indrāne, Pēteris Brūveris” (bērnu 
literatūras nodaļā);
01.-30.04. “Aprīlis – dzelteno 
grāmatu mēnesis” (bērnu 
literatūras nodaļā);

01.-18.04. “Lieldienas – 
Saules svētki” (bērnu literatūras 
nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
Bibliotēku nedēļa “Bibliotēkas 
spēks: mācies, dari, iedvesmo!” 
(sekojiet reklāmai http://albibl.lv  
un https://www.facebook.com/
albibl.lv);
19.-30.04. Mākslinieces Ineses 
Sedlenieces izstāde “Skices. 
Modes zīmējums”;
14.04. plkst. 12.00 “Savējie 
iedvesmo!” - saruna ar Latvijas 
Olimpiskās vienības vecāko 
eksperti sporta jautājumos 
alūksnieti Maritu Vilciņu (1. stāva 
zālē);
01.-14.04. Alūksnietes Ilzes 
Sliņķes gleznu izstāde (2. stāvā);
01.-28.04. Literatūras apskats 
“Vēsturisko grāmatu sērija “Mēs. 
Latvija, XX gadsimts” (klātienē vai 
tiešsaistē -  pieteikties un vēlamo 
datumu saskaņot pa tālruni 
25664421);
01.-28.04. Literatūras apskats 
“Sērija par latviešu rakstniekiem 
“Es esmu…””  (klātienē vai 
tiešsaistē - pieteikties un vēlamo 
datumu saskaņot pa tālruni 
25664421);
01.-28.04. Literatūras apskats 
“Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei 
- 100. Ceļojums literāro pasaku 
zemē” (klātienē vai tiešsaistē - 
pieteikties un vēlamo datumu 
saskaņot pa tālruni 25664421);
25.04. Jauno grāmatu diena 
(abonementā).

Annas pagastā
23. aprīlī 19.00 Annas 
kultūras namā koncerts “Ar 
dziesmu sasildīt” - tikšanās 
ar dziesmu draugiem Annas 
kultūras nama jauktā vokālā 
ansambļa “Tik un tā” 15 gadu 
jubilejas reizē.  
Ieeja: 2,00 EUR.
No 18. līdz 23. aprīlim 
Annas bibliotēkā Bibliotēku 
nedēļā “Bibliotēkas spēks: 
mācies, dari, iedvesmo!” – 
pievienojies Annas pagasta 
dziedāšanas tradīciju izpētē 
– iedvesmo - stāsti, dari – 
foto, video, mācies – attēlo! 
Priecāsimies par papildinājumiem 
novadpētniecībā.
Annas bibliotēkā izstāde 
“Atnāc mani vēl satikt…”, 
dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai 
– 85; tematiskā izstāde “Idejas 
Lieldienām!”. 

Alsviķu pagastā
No 4. aprīļa līdz 5. maijam 
Alsviķu kultūras nama 
mazajā zālē apskatāmas 
zeltinietes Aijas Prancānes darbu 
izstāde (šūtas un pītas lietas no 
interesantiem materiāliem) un 
Māra Salmiņa gleznu izstāde 
(darbi radīti galvenokārt eļļas 
tehnikā un tajos atspoguļoti visi 
gadalaiki - pavasaris un rudens 
ar savu krāsainību, ziemas 
sniegotie ceļi un vasaras ziedošie 
dārzi).
6., 12., 20., 27. aprīlī 9.00 
Alsviķu bibliotēkā senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās.
7. aprīlī 18.00 Alsviķu 
kultūras namā animācijas 
filmiņu programma bērniem 
“Zelta Lieldienas”. 
Ieeja:  2,00 EUR. 
13. aprīlī 10.00 Alsviķu 
kultūras namā senioru 
kopas “Noskaņa” dalībnieku 
ikmēneša tikšanās – Lieldienu 

ieskandināšana.
14., 21., 28. aprīlī 10.00 
Alsviķu bibliotēkā Strautiņos 
datorapmācības senioriem.
17. aprīlī 19.00 Alsviķu 
kultūras namā tautas 
mākslas kolektīvu koncerts “Deju 
rakstus izrakstot…”. Ieeja: bez 
maksas.
17. aprīlī 21.00 Alsviķu 
kultūras namā Lieldienu 
muzikāls vakars ar grupu 
“Putukvass”, pie galdiņiem. 
Lūgums pieteikties līdz 
15. aprīlim pa tālruni 28330421. 
Ieeja: 3,00 EUR.
18.-24. aprīlī Alsviķu 
bibliotēkā Bibliotēku nedēļas 
pasākumi “Bibliotēkas spēks: 
Mācies, Dari, Iedvesmo!”.
29. aprīlī 18.00 Alsviķu 
kultūras namā tikšanās ar 
“Saules rasas” ziedūdeņu 
radītāju Vitu Ozerinsku – saruna 
par hidrolatiem “Tavai veselībai 
un garam!”. Ieeja: 2,00 EUR. 
Lūgums pieteikties līdz 28. 
aprīlim pa tālruni 28330421.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Atvēli laiku draudzībai, 
jo tā ir ceļš uz laimi. Atvēli laiku 
sapņiem, jo tie aiznesīs tevi līdz 
pat zvaigznēm. Atvēli laiku, kad 
mīlē...” - rakstniekiem Andrejam 
Skailim (īst. v. Andrejs Vite) - 
95,  Ilzei Indrānei (īst. v. Undīna 
Jātniece) - 95,   dzejniekiem 
Kornēlijai Apškrūmai - 85, 
tulkotājam Pēteram Brūverim - 
65,  aktierim Uldim Pūcītim - 85; 
tematiskā izstāde: Starptautiskā 
bērnu grāmatu diena.

Ilzenes pagastā
16. aprīlī 12.00 pie SKIM 
centra “Dailes” aicinām 
ģimenes ar bērniem uz dažādām 
jautrām Lieldienu aktivitātēm.
Ilzenes bibliotēkā “Ko Lieldiena 
man atnesa/Par gadskārtu 
gaidījumu?” - šūpošanos, olu 
ripināšanu, radošu darbošanos.

Jaunalūksnes pagastā
17. aprīlī 11.00 Bejas centrā 
radīsim svētkus kopā – “Jestrās 
Lieldienas Bejā” aicināts 
ikviens (koncerts, radošās 
darbnīcas), līdzi var nest groziņu 
ar krāsainām olām, dabas 
materiālus, kas noderēs olu 
krāsošanai, rotāšanai uz vietas. 
Mielosimies ar gardu zupu.
30. aprīlī 19.00 Kolberģa 
tautas nama zālē Kolberģa 
teātra studija ar izrādi “Pusdienas 
ģimenes lokā” un Jaunannas 
amatierteātris “Šūpoles” ar izrādi 
“Pārsteigums sievietēm”. 
Ieejas maksa uz teātra izrādēm 
2,00 EUR.
18.-24. aprīlī Bejas bibliotēkā
Bibliotēku nedēļas pasākumi:
Pasaules grāmatu un autortiesību 
dienai (23. aprīlis) veltīta 
grāmatu izstāde,
20. aprīlī 12.00 pasākums 
Bejas bibliotēkas lasītāju 
klubiņā “Ar pavasari kabatā…”,
21., 22. aprīlī pasākumi 
skolēniem – MĀCĪSIMIES 
(no bibliotēkā pieejamajām 
grāmatām) rūpēties par mūsu 
vienīgajām mājām - planētu 
Zeme, DARĪSIM (kopīgi 
iesēsim dobē pie bibliotēkas 
saulespuķes), IEDVESMOSIM 
citus izstādē ar saviem 
zīmētiem un veidotiem 
darbiņiem par labklājību 
un mieru uz planētas 
Zeme.

Turpinājums 12. lappusē
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Bejas bibliotēkā literatūras 
un tematiskās izstādes: “Ar 
puķes dvēseli un mājvietu 
sirdī…/ Dzejniecei Kornēlijai 
Apškrūmai – 85” (12.04.); 
“Līdz mākoņiem uz debestiņu 
Plūst zemes zaļās gaviles Par 
atmodas un dzīvotprieku, Ko 
Lieldienas ik sirdij nes. /K. 
Apškrūma/- sagaidot pavasara 
skaistākos svētkus”, “Cilvēkam 
vienīgi cilvēks ir vajadzīgs. Kails 
līdz patiesīgumam. Kails līdz 
siltumam. Cilvēks sev pasauli 
uzcels uz ledus gabala, uz kaila, 
karsta akmens. Mājas. Dārzi. 
Lopi. Drupas. Pelni. Kam tas 
viss, ja cilvēkam vienīgi cilvēks 
vajadzīgs?”/ Rakstniecei Ilzei 
Indrānei – 95 (23.04.)
Bejas vēstures krātuvē 
patstāvīgās ekspozīcijas: 
“Jaunalūksnes pagasta 
vēsture līdz 1945. gadam”; 
“Jaunalūksnes pagasts pēckara 
periodā (1945.-1988.)”, 
“Nacionālo partizānu kustība 
Jaunalūksnes pagastā no 1945. 
gada līdz 1953. gadam”, “Bejas 
skolas vēsture 19.-21. gs.”; 
digitālā ekspozīcija “Latvijas 
Brīvības cīņas Alūksnes pusē”; 
Dabas un vēstures objekti 
Jaunalūksnes pagastā.

Jaunannas pagastā
9. aprīlī 19.00 Jaunannas 
tautas namā deju kolektīvu 
sadancis “Sniegpulksteņu 
virpulī”, Jaunannas tautas nama 
65 gadu jubilejas cikla ievaros. 
Ieeja: 2,00 EUR. 
9. aprīlī 21.00 Jaunannas 
tautas namā pavasara 
muzikālais vakars - groziņballe 
ar grupu “Putukvass”, pie 
galdiņiem. Lūgums pieteikties 
līdz 8. aprīlim pa tālruni 
29495371. Ieeja: 4,00 EUR.
17. aprīlī  no 11.00 parkā 
pie Jaunannas tautas nama 
Lieldienu  aktivitātes ar jauniešu 
klubu “Tikšķis”- uzdevumi 
un stafetes, olu jautrības, 
dārgumu meklēšana, rotaļas un 
šūpošanās. Līdzi jāņem krāsainas 
oliņas aktivitātēm un baltas 
oliņas krāsošanai.
17. aprīlī 19.00 Jaunannas 
tautas namā Lieldienu 
teātra vakars ar Jaunannas 
amatierteātri “Šūpoles” - izrāde 
“Pārsteigums sievietēm”, un 
bērnu teātri “EJam!” - viencēliens 
“Sveiciens skolotājai”. 
Ieeja: 2,00 EUR.
22. aprīlī 10.00 Jaunannas 
tautas namā senioru ikmēneša 
tikšanās.
30. aprīlī no 9.00 Lielā Talka 
“Celies, posies, iesaisties!”. 
Pulcēšanās pie Jaunannas tautas 
nama 8.45. Sīkāka informācija 
sekos.
Visu aprīli Jaunannas tautas 
nama mazajā zālē Svetlanas 
Bērziņas akvareļu izstāde “Mana 
košā un krāsainā pasaule”.

Jaunlaicenes pagastā
16. aprīlī 11.00 Jaunlaicenes 
muižas muzeja pagalmā 
Lieldienu pasākums “Diža 
bija Liela diena” kopā ar 
Jaunlaicenes folkloras kopu 
“Putnis”. Pasākums bez maksas. 
Katrs dalībnieks ņem līdzi mājās 
krāsotu olu, lai varētu piedalīties 
konkursā. Pasākumā būs ne tikai 
Lieldienu dziesmas un rotaļas, 
bet arī olu krāsošana, ripināšana 
un citas jautras izdarības.

Jaunlaicenes muižas muzejā 
izglītojošas nodarbības:
No 5. aprīļa “Lieldienu 
izdarības” – nodarbība dažādām 
auditorijām ar olu meklēšanu, 
krāsošanu, ripināšanu, Lieldienu 
rotaļu un ticējumu izspēlēšanu, 
kā arī citām jautrām izdarībām; 
“Mana Latvija” - nodarbība 
par Latvijas Neatkarības kara 
norisēm Ziemeļaustrumvidzemē, 
kurā iekļauta stratēģiska 
komandu galda spēle;
Citas izglītojošas nodarbības 
skatīt 
https://jaunlaicenesmuzejs.lv/lv/
lapa/6/izglitojosais-darbs. 
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:
“Noklusētā varonība. Latvijas 
Neatkarības karš 1918.-1920.” 
– par Latvijas Neatkarības 
kara norisi, par Ziemeļlatvijas 
armijas sākumu un kaujām par 
Ziemeļvidzemes atbrīvošanu 
virzienā no Apes uz Alūksni.
Virtuālā izstāde “No Vaidavas 
līdz Melnupei” (https://www.
jaunlaicenesmuzejs.lv/muizas) 
– par 12 Opekalna draudzes 
teritorijā ietilpstošajām muižām, 
par tām piederošajiem zemnieku 
ciemiem, mājām un lopu 
muižām.
Jaunlaicenes pagasta 
bibliotēkā literatūras izstādes: 
“Mājvieta sirdī”/ Kornēlijai 
Apškrūmai - 85; “Lazdu laipa” 
/ Ilzei Indrānei – 95; “Kas ir 
Lieldienas?”.

Kalncempju pagastā
13. aprīlī 10.00 Kalncempju 
pagasta pārvaldes zālē
floristikas darbnīca senioriem  
Lieldienu noskaņās ar Daigu 
Lapiņu projekta “Par ziediem un 
tauriņiem sniegā” ietvaros.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejs aicina 
pieteikties pirmsskolas un skolas 
vecuma bērnus uz izglītojošo 
programmu “Nāc, nākdama 
Liela diena” (norises laiks no 
6. līdz 14. aprīlim). Pieteikšanās 
un informācija pa tālruni 
25664436.
16. aprīlī 12.00 Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā aicina piedalīties 
Lieldienu tradīciju pasākumā 
“Ottes Lieldienas”. Būs iespēja 
krāsot un ripināt olas, šūpoties, 
izzināt nākotni, lasot ticējumus 
un vērojot dabu, apskatīt z/s 
“Dzelzavieši” trusīšus. Ieeja: bez 
maksas.
Līdz 30. aprīlim Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā Beļavas tautas nama 
mākslas studijas gleznu izstāde 
“Prieka deva”.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejs piedāvā 
izzinošas ekskursijas un 
ekspozīciju “Vidzemes lauku 
sēta” un “Kalncempju vēstures 
lappuses” apskati.

Liepnas pagastā
Līdz 9. aprīlim ceļojošā izstāde 
“Apkārt Latvijai zirga mugurā”.
16. aprīlī “Liepnas nakts 
Rogainings 2022”: starts 
Liepnas multifunkcionālajā 
sporta hallē, pieteikšanās līdz 

13. aprīlim. Komandā piedalās 
2-3 personas divās vecuma 
grupās - pamatgrupa no 16 līdz 
54 gadu vecumam un veterānu 
grupa no 55 gadu vecuma. 
Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu: 
liepnas.jauniesi@gmail.com 
vai zvanot, SMS, WhatsApp – 
29438300 (Lienīte). Piesakoties 
jānorāda komandas dalībnieku 
vārds, uzvārds, komandas 
nosaukums, dalībnieku vecums, 
kontakttālrunis, e-pasts. Sīkāka 
informācija nolikumā, kas 
pieejams Liepnas jauniešu 
saimes kontos sociālajos tīklos 
Facebook un Instagram.
17. aprīlī Liepnas tautas 
nama teritorijā Lieldienu 
pasākums ar šūpošanos, 
lunkošanu:
No 10.00 tirgošanās, andele 
(aicināti pirkt un pārdot gribētāji)
11.30 - Esi sveicināta Liela 
diena!
12.00 - bērnu un jauniešu foto 
orientēšanās 
14.30 - animācijas programma 
“Zelta Lieldienas”. 
Ieeja: 1,50 EUR.
No 17. aprīļa līdz 9. maijam 
Liepnas tautas namā Liepnas 
rokdarbu pulciņa darbu izstāde 
“Valdziņš pie valdziņa”.
Liepnas pagasta bibliotēkā 
19.-21. aprīlī Bibliotēku nedēļa 
“Bibliotēkas spēks: mācies, 
dari, iedvesmo!”, 4.-19. aprīlī 
literatūras izstāde Lieldienām 
“No vizbulītēm, pūpoliem un 
zālēm, No bērzu pumpuriem šis 
laiks”, 19.-29. aprīlī literatūras 
izstāde “Bērnu žūrijas atzītākās 
grāmatas”.

Malienas pagastā
14. aprīlī 11.00 laukumā 
pie Malienas tautas nama 
“Lieldienu jampadracis”.
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstāde “Pāri laukiem zaķis 
cilpo...” Jubilejas rakstniekiem, 
dzejniekiem - Kornēlijai 
Apškrūmai - 85, Ilzei Indrānei 
- 95, Pēterim Brūverim - 65; 
18.-24. aprīlī Bibliotēku nedēļas 
aktivitātes.

Mālupes pagastā
8. aprīlī 17.00 Mālupes Saieta 
namā Nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanas 
pasākuma “Satiec savu  meistaru 
2022” ietvaros meistarklase 
“Dažādie čiekuriņu raksti”.
17. aprīlī 13.00 Mālupes 
Saieta namā Lieldienu 
pasākums visai ģimenei – 
radošās darbnīcas, olu kaujas 
un šūpošanās, 13.30 būs iespēja 
noskatīties deju uzvedumu 
“Malienas mantojums” video 
formātā.
Mālupes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Prieks ir 
vislabākais ārsts” - 7. aprīlis 
Pasaules veselības diena, “Atvēli 
laiku sapņiem, jo tie aiznesīs tevi 
līdz pat zvaigznēm”- dzejniecei 
K. Apškrūmai 85, “Aiz tevis 
paliek vien tas, kas turpinās 
tavos bērnos un bērnubērnos....” 
– rakstniecei I. Indrānei 95, 
“Nāc nākdama, Liela diena” – 
Lieldienu tradīcijas, paražas; 
18.-24. aprīlī Bibliotēku nedēļa: 
“Bibliotēkas spēks: mācies, dari, 
iedvesmo!”.

Mārkalnes pagastā
16. aprīlī 16.00 pie šūpolēm 
Mārkalnes centrā Lieldienu 
jampadracis ar jautro Zaķu 
saimi. Līdzi ņemt krāsotas olas! 
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 

literatūras izstāde Kornēlijai 
Apškrūmai - 85 “Tavi vārdi likās 
tik patiesi, Tavas sāpes tik dziļas”.
Mārkalnes tautas namā Kristapa 
Brasļa keramikas izstāde. 
Iespēja iegādāties keramikas 
izstrādājumus. Iepriekš pieteikties 
pie kultūras darba organizatores 
Sanitas Silirovas (tālrunis 
25662273).

Pededzes pagastā
7., 14. aprīlī 10.00 Pededzes 
tautas namā rokdarbu pamatu 
apgūšana “Darbnīca dvēselei”.
19. aprīlī 14.00 Pededzes 
tautas namā olu kaujas 
“Tradīcijas dārzā”.
26. aprīlī Pededzes bibliotēkā 
Bibliotēku nedēļas “Bibliotēkas 
spēks: mācies, dari, iedvesmo!” 
ietvaros pasākums - spēle. Vieta 
– Pededzes pamatskola. Laiks tiks 
precizēts.
30. aprīlī Pededzes tautas 
namā pasākums “Klāt atkal 
pavasaris” – 19.00 koncerts 
(ieeja: 2,00 EUR), pēc koncerta 
balle (ieeja: 2,50 EUR).
Pededzes tautas namā:
Pamatekspozīcija “Pededzes senā 
sadzīve” (apskate piesakāma pa 
tālruni 29176039);
Tematiska pasākuma 
apmeklējums “Lellīšu tīšana”;
Īpašais piedāvājums kāzām pēc 
Pededzes pagasta pareizticīgo 
iedzīvotāju kāzu rituāla 
tradīcijām, kuras iereģistrētas 
Latvijas Nacionālajā nemateriālā 
kultūras mantojumā sarakstā;
Speciālais  piedāvājums: kāzām, 
vecpuišu/ vecmeitu ballītēm;
Vēl piedāvājumā: apmeklēt 
latviešu pasaku taku, vizināties 
zirga pajūgos, nogaršot Pededzes 
pankūkas, apmeklēt pareizticīgo 
baznīcu.

Veclaicenes pagastā
No 4. līdz 30. aprīlim 
Veclaicenes tautas namā
apskatāma apsveikumu 
kartiņu izstāde “Apsveikums no 
pagātnes”.
9. aprīlī 10.00 Veclaicenes 
tautas namā Veclaicenes un 
Ziemera pagastu apvienības 
pārvalde sadarbībā ar 
biedrību “Alūksnes nevalstisko 
organizāciju atbalsta centrs”  
aicina uz pagasta iedzīvotāju 
forumu. Runāsim par 
Alūksnes novada pašvaldības 
mērķprogrammas līdzekļu 
izlietojuma mērķiem Veclaicenes 
pagasta infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanai 
2022. gadā un kopīgi domāsim 
par to, kā veidot Veclaicenes 
kopienas attīstības izaugsmi.
Lieldienu brīvdienās ikviens 
aicināts doties pastaigās pa  
Veclaicenes dabas takām, lai 
vērotu skaisto dabu, klausītos 
putnu dziesmās, baudītu svaigu 
gaisu:
• Izstaigāt Raipala dabas taku, 
apskatīt “Mišu Medus muzeju” 
(iepriekš sazinoties ar saimnieku 
pa tālruni 29600242),
• Atpūtas vietā “Katiņkalnā” 
iespēja izšūpoties dažnedažādās 
šūpolēs, ripināt olas, apskatīt 
dažādus vides objektus, ir 
iekārtota ugunskura vieta un 
skatu platforma no kuras baudīt 
Veclaicenes gleznaino ainavu,
• Veclaicenes tautas namā 
apskatāma apsveikumu 
kartīšu izstāde “Apsveikums no 
pagātnes”,
• 17. aprīlī no 12.00 līdz 17.00 
īpašā Lieldienu uzdevumu 
pastaiga pa Drusku pilskalna 

taku līdz  Kornetu skatu 
tornim. Sākums stāvlaukumā 
pie Veclaicenes pagasta ēkas. 
Uzdevumu lapas pieejamas 
drukātā formātā Informācijas 
punktā. Skatu tornī sagaidīs 
Lieldienu zaķis, ar kuru būs 
iespēja kopā nofotografēties,
• 17. aprīlī 14.00 pie Veclaicenes 
tautas nama deju koncerts 
“Sadancojam Veclaicenē”.

Zeltiņu pagastā
17. aprīlī 10.00 Zeltiņu ev. lut. 
baznīcā Dievkalpojums.
17. aprīlī no 11.00 pie Zeltiņu 
tautas nama pasākums lieliem 
un maziem “Noķer Lieldienu 
prieku!” - koncerts ar latgalisku 
dzirksteli Briežuciema jauniešu 
kapelas “Soldanī” sniegumā. 
“Jautrās Lieldienu stafetes” un 
balviņas dalībniekiem (biedrība 
1st PLACE un Anna Žīgure). 
“Mazo brāļu Lielā diena Zeltiņos” 
- kaziņas  A. Spilvas p/s ), vistas 
un citi mājputni 
(A. Vanagas p/s), zaķi (M. Samas 
p/s). Izjādes zirga mugurā (z/s 
“Purenes”), olu ripināšana, 
šūpošanās, foto stūrīši. Puncīšu 
priekam darbosies “Cita Opera” 
bufete, “Gustiņš” tirgos “Kūciņas 
burciņā” un citus kārumus. Mīļi 
gaidīti!
26. aprīlī video vēstījums 
(Facebook, Instagram) 
“Černobiļas vaibsti manā liktenī” 
- Māra Dzeņa atmiņas.
Aprīļa jubilāru dāvanas “Stāstiņi 
un pekstiņi iz manas dzīves” 
– par  Andri Ozolu (19. aprīlī 
“Alūksnes un Malienas Ziņās”), 
par  Ivetu Bukovsku (12. aprīlī 
video vēstījumā Facebook, 
Instagram).
4. maijā 13.00 Zeltiņu tautas 
namā pie Balti klāta galda 
tiksimies, lai kopā dziedātu, 
teiktu viens otram labus vārdus, 
priecātos par Mālupes rokdarbu 
pulciņa “Annele” musturdeķu 
izstādi “Raibu raibā pasaulīte” 
un noskatītos deju uzvedumu 
“Malienas mantojums” 
videoversijā. 
Zeltiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes “Kam negadās”, “Dzirdēt 
ar sirdi” (K. Apškrūmai - 85), “Ai 
zaķīti, garausīti, kā es tevi sen 
gaidīju. Ar raibām oliņām, ar 
kadiķu ziediņiem” (Lieldienas). 
Bibliotēku nedēļā 21. aprīlī 
pasākums pieaugušajiem “Zini. 
Mini. Uzzini.”
Zeltiņu vēstures krātuvē: 
pastāvīgās ekspozīcijas “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltījums E. Liepiņam), 
“Nesenā pagātne”, “Novadnieku 
istaba”, “Mana skola Zeltiņos”.

Ziemera pagastā
9. aprīlī 17.00 Māriņkalna 
tautas namā Santa Sāre ar 
jaunu koncertprogrammu “Tava 
balss”, kurā izpilda skaistākās 
“Mikrofona aptaujas” dziesmas. 
Ieeja: 4,00 EUR. Sīkāka 
informācija pa tālruni 
26413370 (Linda).
18. aprīlī 10.00-15.00 
Māriņkalna centrā Lieldienu 
detektīvs. Individuālā spēle 
ģimenēm ar bērniem ar 
dažādām aktivitātēm. Notikuma 
vietas apskatīšana un tālāko 
instrukciju saņemšana 
Māriņkalna tautas namā. 
Sīkāka informācija tālruni 
26413370 (Linda).

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras un atpūtas norises Alūksnes novadā aprīlī




