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Alūksnes Novada Vēstis

1. februārī apstiprināts
Alūksnes novada pašvaldības
2022. gada budžets, “par”
balsojot visiem klātesošajiem
domes deputātiem. Domes
ārkārtas sēdē piedalījās 8
deputāti – Dzintars Adlers,
Līga Langrate, Druvis
Tomsons, Jānis Sadovņikovs,
Ilze Līviņa, Maruta Kauliņa,
Modris Račiks, Jānis Skulte.

 Šī gada Alūksnes novada 
pašvaldības budžeta prioritātes ir:
• turpināt nodrošināt pilnveidota
mācību satura un pieejas
ieviešanu vispārizglītojošās
izglītības iestādēs,
• sociālā aizsardzība,
• infrastruktūras projektu
īstenošana sociālās, izglītības
un uzņēmējdarbības jomās ar
Eiropas Savienības struktūrfondu
līdzfi nansējumu.

- Nav svarīgi, cik liels ir budžets,
svarīgi – kā tas ir sabalansēts.
Šī gada budžets ir ļoti labi
sabalansēts. Paldies pašvaldības
izpilddirektoram Ingum Berkulim,
Finanšu nodaļas vadītājai
Evitai Ņedaivodinai, visiem
iesaistītajiem speciālistiem,
iestāžu, nodaļu vadītājiem par
budžeta sagatavošanas darbu.
Paldies deputātiem, kas ieradās
uz sēdi un atbalstīja sagatavoto
budžeta projektu, paldies arī
tiem deputātiem, kuri uz sēdi
neatnāca, bet budžeta veidošanā
piedalījās ar kritiku - arī tas ir
darbs. Neskatoties uz to, ka gada
budžets nav liels, ceru, ka tas
nesīs veiksmi Alūksnes novadam,
un spēsim īstenot daudzas lietas,
- domes ārkārtas sēdē sacīja
domes priekšsēdētājs Dzintars
Adlers.

 Plašāk ar Alūksnes novada 
pašvaldības 2022. gada 
budžetu un tā paskaidrojuma 
rakstu aicinām iepazīties 
pašvaldības tīmekļvietnē 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Budžets.

 Pašvaldība turpinās īstenot līdz 
šim vislielākā apjoma projektu - 
Izglītības un sporta centra izbūve, 
kas 2021. gadā tika atbalstīts 
kā augstas gatavības projekts 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā un Izglītības 
un zinātnes ministrijā. Šī ilgi 
gaidītā projekta īstenošanai 
VARAM piešķirtajai valsts budžeta 
mērķdotācijai 3 miljonu EUR 
apmērā pašvaldībai jāpievieno 
savs 15% līdzfi nansējums, kā 
arī jāiegādājas nepieciešamais 
sporta inventārs. 
 Otrs lielākais un nozīmīgākais 
projekts “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras attīstība 
Alūksnes novadā” atbalstu no 
VARAM saņēma 2021. gada 
nogalē un to paredzēts īstenot 
2022.-2023. gadā.
 Pašvaldība turpinās arī 
ERAF līdzfi nansēto projektu 
“Alūksnes novada vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana”, kas ietver Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
7.-9. klašu korpusa ēkas 

pārbūvi, mācību aprīkojuma 
modernizāciju. 
 Lai veicinātu novada attīstību, 
2022. gadā, tāpat kā iepriekšējos 
gados, pašvaldība iespēju 
robežās piesaistīs Eiropas 
Savienības fondu līdzekļus un, ja 
būs nepieciešams, arī Valsts kases 
aizņēmumu līdzekļus likumā “Par 
valsts budžetu 2022. gadam” 
noteiktu mērķu īstenošanai. 
 No pieejamajiem līdzekļiem 
2022. gadā pašvaldības 
budžetā 120 tkst. EUR piešķirti 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
darbībai.
 240 tkst. EUR paredzēti 
neparedzētiem gadījumiem, 
tostarp, līdzfi nansējumam 
augstas gatavības projektiem, 
pedagogu darba algas 
palielinājumam ar 01.09.2022. 
u.c.
150 tkst. EUR - tehniskās
dokumentācijas izstrādei
investīciju plānā iekļauto
projektu sagatavošanai, t.sk.
daudzīvokļu māju un sociālo
māju būvniecībai.
161 tkst. EUR - pašvaldības
iestāžu algu fonda
palielinājumam sakarā ar
grozījumiem Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumā, kas
paredz pašvaldību amatpersonu
un darbinieku algu pārskatīšanu
un stāsies spēkā 1. jūlijā.

Pašvaldības 
pamatbudžeta 
ieņēmumi 

 Plānoti 19 373 999 EUR un tos 
veido:
• nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju
ienākuma nodoklis, īpašuma
nodoklis un azartspēļu nodoklis),
• nenodokļu ieņēmumi (valsts
un pašvaldības nodevas, naudas
sodi un sankcijas u.c.),
• pārējie nenodokļu ieņēmumi
(pašvaldības īpašuma
iznomāšana, atsavināšana u.c.),
• ieņēmumi no iestāžu
sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi,
• transferti (mērķdotācijas
no atsevišķām ministrijām un
pašvaldībām, kas paredzētas
pedagogu darba samaksai, kā
arī ES fondu fi nansēto projektu
īstenošanai, ielu (ceļu) fondam
un pašvaldību maksājumiem par
izglītības pakalpojumiem).

 Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti, 
ievērojot piesardzības principu. 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumi plānoti 
7 056 694 EUR apmērā - par 
647 974 EUR mazāk nekā 
2021. gadā faktiski saņemts.  
Nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumi plānoti 748 540 EUR 
(par 213 892 EUR mazāk nekā 
2021. gadā faktiski saņemts). 
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 
plānoti 23 000 EUR, bet 
azartspēļu nodokļa ieņēmumi 
nav plānoti.

 Nenodokļu ieņēmumus 
141 372 EUR veido valsts un 

pašvaldības nodevas, naudas 
sodi un sankcijas, pārējie 
nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi 
no pašvaldības īpašuma 
atsavināšanas un ieņēmumi no 
uzņēmējdarbības un īpašuma.
 Valsts budžeta transfertu 
ieņēmumi plānoti 
10 150 986 EUR. Pašvaldību 
budžetu transfertu ieņēmumi 
plānoti 135 000 EUR kā 
savstarpējo norēķinu ieņēmumi 
par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem. Maksas 
pakalpojumus un citus pašu 
ieņēmumus 968 404 EUR 
veido ieņēmumi no budžeta 
iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citiem pašu 
ieņēmumiem 965 012 EUR 
un pārējie ieņēmumi par 
budžeta iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 3 392 EUR.

 Pašvaldība piesaistīs Valsts kases 
aizdevuma līdzekļus 6 484 487 
EUR kopumā - ERAF projektam 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas 7.-9. klašu ēkas 
pārbūvei 1 659 933 EUR un 
Izglītības un sporta centra izveidei 
4 824 554 EUR.

Pašvaldības 
pamatbudžeta 
izdevumi 

 Plānoti 32 789 249 EUR, 
tajā skaitā: izdevumi pēc 
funkcionālajām kategorijām 
30 865 491 EUR – 
jeb 94,13% no kopējā 
izdevumu apjoma, aizņēmumu 
pamatsummu atmaksa 
1 923 758 EUR apmērā - 5,87% 
no kopējiem izdevumiem.

Izpildvaras un likumdošanas 
institūcijas
 Domes deputātu, komiteju 
un komisiju, pašvaldības 
administrācijas, pagastu 
pārvalžu, Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļas, vienotā 
valsts un pašvaldību klientu 
apkalpošanas centra darbības 
nodrošinājums, pašvaldības 
aizņēmumu apkalpošana, 
procentu maksājumi, maksājumu 
nodrošināšana, vēlēšanu procesa 
nodrošināšana un līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem. 

Sabiedriskā kārtība un 
drošība
 Alūksnes novada Pašvaldības 
policijas, ugunsdrošības 
pasākumu Pededzes un Liepnas 
pagastā un atskurbtuves 
pakalpojuma nodrošināšana. 
Pašvaldības policijai plānots 
pamatlīdzekļu iegādes 
fi nansējums 8 497 EUR, t.sk. 
ķermeņa kameru iegādei 1 
800 EUR, pārējo pamatlīdzekļu 
iegādei 6 697 EUR.

Ekonomiskā darbība
 Nodarbinātības pasākumu 
nodrošināšana, mežu 
apsaimniekošana, būvniecības 
procesa kontrole pašvaldības 
autoceļu (ielu) infrastruktūras 
būvniecība un uzturēšana, 
dzelzceļa infrastruktūras 
uzturēšana, pašvaldības 

sakaru sistēmas uzturēšana, 
tūrisms un projektu ieviešanas 
un uzņēmējdarbības atbalsta 
pasākumi.
 Šai kategorijā paredzēts 
fi nansējums skolēnu 
nodarbinātībai vasarā 
16 959 EUR, līdzekļi pilsētas 
satiksmes drošības pasākumiem 
3364 EUR, Alsviķu, Annas, 
Jaunalūksnes, Jaunannas, 
Jaunlaicenes, Kalncempju un 
Malienas pagastu pašvaldības 
autoceļu uzturēšanai (no 
pašvaldības fi nansējuma) 
141 046 EUR, sadarbībā ar 
Aizsardzības ministriju – Siguldas 
un Pumpura ielas pārbūvei 
349 315 EUR. 25 000 EUR 
fi nansējums paredzēts Alūksnes 
šaursliežu dzelzceļa stacijas 

perona atjaunošanai sadarbībā 
ar VAS “Latvijas dzelzceļš”.

Vides aizsardzība
 Finansējums bioloģiskās 
daudzveidības un ainavas 
aizsardzībai, tajā skaitā lietus 
ūdens attīrīšanas izdevumu 
kompensācijai, dabas resursu 
nodokļa ietvaros paredzēto 
pasākumu īstenošanai, zaļo un 
dārza atkritumu kompostēšanas 
laukuma uzturēšanai. Plānots 
daļēji atmaksāt Kohēzijas fonda 
projekta “Zaļo un dārza atkritumu 
kompostēšanas laukuma izveide 
Alūksnes novadā” īstenošanai 
saņemtā Valsts kases aizdevuma 
pamatsummas daļu 2 536 EUR.

Turpinājums 4. lappusē

Apstiprināts Alūksnes novada 
pašvaldības 2022. gada budžets



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

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

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 27. janvāra sēdē
 Alūksnes novada domes 
27. janvāra sēdē piedalījās 
13 deputāti un izskatīja 
37 darba kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

 - nodot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Pullans 122”, Pullanā, 
Alsviķu pagastā, kas sastāv no 
zemesgabala 0,0839 ha platībā, 
nosakot atsavināšanas veidu – 
pārdošana izsolē. Nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles organizē-
šanu uzdots veikt pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai, 
izsoles noteikumus un rezultātus 
publicēs www.aluksne.lv;

 - nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu “Pullans 
147 B”, Pullanā, Alsviķu 
pagastā, kas sastāv no 
zemesgabala 0,1365 ha platībā, 
nosakot atsavināšanas veidu – 
pārdošana izsolē. Nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles organizēša-
nu uzdots veikt Īpašumu atsavinā-
šanas komisijai. Izsoles 
noteikumus un rezultātus publicēs 
www.aluksne.lv;

 - nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu Ezermalas 
iela 50, Alūksnē, kas sastāv no 
zemesgabala 5611m² platībā, 
nosakot atsavināšanas veidu – 
pārdošana izsolē. Nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles organizēša-
nu uzdots veikt Īpašumu atsavinā-
šanas komisijai. Izsoles noteiku-
mus un rezultātus publicēs www.
aluksne.lv;

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Sivecu lauks”, Ilzenes pagastā, 
kas sastāv no zemesgabala 
0,2407 ha platībā, nosakot 
atsavināšanas veidu – pārdošana 
izsolē. Nosacītās cenas noteikšanu 
un izsoles organizēšanu uzdot 
veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai. Izsoles noteikumus un 
rezultātus publicēs 
www.aluksne.lv;

 - nodot nomai ielu tirdzniecības 
organizēšanai (līdz 12 reizēm 
gadā) pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma – zemes 

vienības Brūža ielā 7, Alūksnē, 
daļu 1878 m2 platībā. Nomnieka 
noteikšanai ik gadu rīkot izsoles 
ar neatkarīga vērtētāja noteiktu 
tirgus cenu. Izsoļu organizēšanu 
uzdot Īpašumu atsavināšanas 
komisijai. Pilnvarot pašvaldības 
domes priekšsēdētāju apstiprināt 
izsoļu noteikumus un rezultātus, 
publicēt tos pašvaldības interneta 
vietnē www.aluksne.lv;

 - atzīt par spēku zaudējušu 
domes 2020. gada 28. janvāra 
lēmumu Nr. 6 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības Arhīva 
ekspertu komisijas nolikuma 
apstiprināšanu”;

 - atzīt par spēku zaudējušu 
domes 2021. gada 29. jūlija 
lēmumu Nr. 239 “Par Alūksnes 
novada interešu izglītības 
programmu izvērtēšanas un 
mērķdotāciju no valsts budžeta 
līdzekļiem sadales komisijas 
personālsastāvu”;

 - izdarīt grozījumus domes 
2012. gada 23. augusta 
noteikumos Nr. 4/2012 “Kārtība, 
kādā sadala mērķdotāciju interešu 
izglītības programmu 
īstenošanai”;

 - atzīt par spēku zaudējušu 
domes 2016. gada 28. aprīļa 
lēmuma Nr. 145 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības stipendijām” 
3. punktu par komisijas nolikuma 
apstiprināšanu un domes 
2021. gada 29. jūlija lēmumu 
Nr. 237 “Par Stipendiju piešķirša-
nas komisijas personālsastāvu”. 
Saskaņā ar grozījumiem pašvaldī-
bas saistošajos noteikumos 
Nr. 4/2016 “Par pašvaldības 
stipendiju piešķiršanu speciālis-
tu piesaistei Alūksnes novadā” 
(spēkā no 01.02.2022.), preten-
dentu izvērtēšanu veic Stipendiju 
piešķiršanas komisija, kuras 
skaitlisko sastāvu un personāl-
sastāvu nosaka pašvaldības 
izpilddirektors ar rīkojumu;

 - atzīt par spēku zaudējušu 
domes 2009. gada 17. septembra 
lēmumu Nr. 190 “Par Pedagoģiski 
medicīniskās komisijas izveido-
šanu” un domes 2017. gada 
28. jūnija lēmumu Nr. 202 “Par 

Pedagoģiski medicīniskās komi-
sijas izveidošanu”, kā arī domes 
2021. gada 29. jūlija lēmumu Nr. 
236 “Par Pedagoģiski medicīniskās 
komisijas personālsastāvu”. 
Komisijas izveidi un sastāvu no-
teiks izpilddirektors ar rīkojumu;

 - atbrīvot Ievu Pārupi no pašval-
dības Dzīvokļu komisijas locekles 
amata, nosakot pēdējo amata 
pildīšanas dienu 2022. gada 
27. janvāri, ņemot vērā viņas 
iesniegumu;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 1/2022 “Grozījums Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2014. gada 27. marta saistoša-
jos noteikumos Nr. 7/2014 “Par 
materiālo atbalstu iedzīvotājiem 
Alūksnes novadā””. Saistošie no-
teikumi paredz, ka pašvaldība pie-
šķirs pabalstu politiski represētām 
personām vienu reizi gadā (no-
vembrī) 50 EUR apmērā. Saistošie 
noteikumi nosūtīti saskaņošanai 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā. Pēc pozitīva 
ministrijas atzinuma saņemšanas 
tie tiks izsludināti “Latvijas Vēstne-
sī” un stāsies spēkā;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 2/2022 “Grozījumi Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2020. gada 26. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 7/2020 “Par at-
vieglojumiem nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem Alūksnes 
novadā””. Saistošajos noteikumos 
noteiktām atsevišķām nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojuma 
kategorijām palielināti atvieg-
lojuma procenti no 50 uz 90 un 
noteikumi papildināti ar vienu 
jaunu kategoriju –  trīs vai vairāk 
bērnu ģimenēm, kurām likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 
noteikti atvieglojumi 50% pašval-
dība piešķir 90%. Pēc pozitīva mi-
nistrijas atzinuma saņemšanas tie 
tiks izsludināti “Latvijas Vēstnesī” 
un stāsies spēkā;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.3/2022 “Grozījumi Alūksnes 
novada pašvaldības domes 2021. 
gada 23. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 27/2021 “Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras “SPODRA” maksas 

pakalpojumiem””. Saistošie 
noteikumi papildināti ar maksas 
pakalpojuma izcenojumu par 
1 tonnas zaļo un dārza (zāles un 
lapu vai zaru) atkritumu ievešanu 
zaļo un dārza atkritumu laukumā 
un nodošanu pārstrādei. 
Iedzīvotājiem šis pakalpojums tiks 
sniegts sadarbībā ar pašreizējo 
atkritumu apsaimniekotāju. 
Pēc pozitīva ministrijas 
atzinuma saņemšanas tie tiks 
izsludināti “Latvijas Vēstnesī” 
un stāsies spēkā;

 - noteikt maksu par īslaicīgu 
telpu nomu Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes telpai 
Nr. 209 Uzvaras ielā 1, Alūksnē, 
1,24 euro stundā. PVN likme tiek 
piemērota normatīvajos 
aktos noteiktajā apmērā. Lēmums 
ir spēkā no 1. februāra;

 - ar 1. februāri izdarīt 
grozījumus domes 28.12.2020. 
lēmumā Nr.342 “Par amata 
vietām un atlīdzību Alūksnes no-
vada pašvaldībā”;

 - atļaut pagastu pārvalžu 
vadītājiem Elitai Laivai, Ivetai 
Baltajai-Vanagai, Ivetai Driņinai, 
Ingrīdai Sniedzei, Daigai Vītolai, 
Vēsmai Čugunovai, Rudītei 
Pehlakai, Vijai Zaķei, Viesturam 
Zaķim, Ilzei Paiai, Ivetai Priedei, 
Svetlanai Prenkai-Mihailovai, 
Ivetai Vārtukapteinei savienot 
pārvaldes vadītāja amatu ar 
komisijas, kura organizē nomas 
tiesību izsoles un Publisko 
iepirkumu likuma 9. panta 
kārtībā noteiktos iepirkumus, 
priekšsēdētāja amatu, kā arī 
citiem šo personu ieņemtajiem 
amatiem;

 - iecelt Arturu Dukuli Alūksnes 
novada pašvaldības Medību 
koordinācijas komisijas sastāvā kā 
Alūksnes novada mednieku for-
mējuma pārstāvi un atļaut viņam 
savienot šo amatu ar pašvaldības 
domes deputāta  un citiem viņa 
ieņemtajiem amatiem.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

2. Alūksnes Novada Vēstis 08.02.2022.

Sēdes 

Tautsaimniecības 
komiteja   

14. februārī 10.00

Finanšu komiteja  
17. februārī 10.00

Sociālā, izglītības un 
kultūras komiteja

18. februārī 10.00

Domes sēde   
24. februārī 10.00

Sēdes notiek 
1. stāva zālē 

Dārza ielā 11, Alūksnē.

Rīkos 
nomas tiesību 
izsoli ielu 
tirdzniecības 
organizēšanai
 Alūksnes novada 
pašvaldība 22.02.2022. 
rīko nekustamā īpašuma 
Lielā Ezera ielā 3, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, 
īslaicīgas nomas tiesību – ielu 
tirdzniecības organizēšanai 
vienu reizi pavasara un vienu 
reizi rudens sezonā 
2022. gadā – atklātu 
mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa 
tālruni 26668502. Izsoles 
sākumcena – 400 EUR bez 
PVN par vienu tirdzniecības 
reizi. Pieteikumu reģistrācija 
katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Valsts un pašvaldības 
vienotajā KAC no 
plkst. 8.00 līdz 17.00 
līdz 18.02.2022. 
plkst. 16.00.

Var pieteik-
ties jaunumu 
saņemšanai
 Alūksnes novada 
pašvaldība, īstenojot 
Attīstības programmā 
iekļauto uzdevumu radīt 
jaunus digitālus rīkus 
pašvaldības darbā, ir 
izveidojusi iespēju 
interesentiem pieteikties 
pašvaldības tīmekļvietnē 
ievietoto ziņu 
saņemšanai.

  Pieteikties jaunumu 
saņemšanai iespējams, 
pašvaldības tīmekļvietnes 
www.aluksne.lv galvenē 
atverot opciju “Pieteikties 
jaunumu saņemšanai” un 
norādot tajā e-pasta adresi, 
uz kuru vēlaties informāciju 
saņemt.
 Informācija no pašvaldības 
tīmekļvietnes ziņu sadaļām 
“Aktuāli” un “Noderīga 
informācija” uz norādīto 
e-pastu tiek automātiski 
izsūtīta katru piektdienu.

Darbu sāks klientu apkalpošanas centrs Pededzes pagastā
 1. martā Pededzes pagastā 
tiks atvērts vietējas 
(novada) nozīmes Valsts 
un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs 
(VPVKAC), kas atradīsies 
Pededzes bibliotēkā. Šis būs 
pirmais klientu apkalpošanas 
centrs mūsu novadā kādā no 
bibliotēkām.

 Klientu apkalpošanas centrs 
Pededzes pagastā izveidots 
ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) atbalstu pašvaldības 
sagatavotajam projektam. 
Klientu apkalpošanas centrā 
iedzīvotājus apkalpos Pededzes 
bibliotēkas vadītāja Mirdza Korne. 
Jaunajam klientu apkalpošanas 
centram iegādātas mēbeles un 
cits nepieciešamais aprīkojums. 
Pašvaldība saņems daļēju dotāciju 
VPVKAC uzturēšanai no valsts 
budžeta.
 Valstī plānots pāriet uz jaunu 
pieeju klientu apkalpošanā, 

veidojot novada vai vietējas 
nozīmes vienotos klientu 
apkalpošanas centrus pagastos, 
kur vienuviet nodrošinās 
pašvaldības pārziņā esošu 
pakalpojumu un vismaz 
minimālajā pakalpojumu grozā 
iekļauto pakalpojumu sniegšanu. 
VARAM ieteikums ir tos veidot 
bibliotēkās, kuru darbinieki ir 
apmācīti digitālo pakalpojumu 
sniegšanā.
  Klientu apkalpošanas centrā 
Pededzes pagastā būs iespējams 
saņemt šādus pakalpojumus:
• informācija par pašvaldības 
pakalpojumiem (arī iesniegumu 
pieņemšana),
• sadarbspējīga COVID-19 
vakcinācijas, testēšanas vai 
pārslimošanas sertifikāta 
saņemšana papīra formā,
• klienta darba vieta – klientu 
apkalpošanas centra darba 
laikā iedzīvotājam brīvi un bez 
maksas pieejama darba vieta, 
kas aprīkota ar datoru, interneta 
pieslēgumu, ir iespēja kopēt, 

drukāt un skenēt neliela apjoma 
dokumentāciju, brīvpieejas 
internets darbam ar personālo 
datoru,
• informācija par pieprasītākajiem 
valsts pārvaldes iestāžu 
pakalpojumiem,
• palīdzība valsts pārvaldes 
pakalpojumu portālā www.latvija.
lv pieejamo e-pakalpojumu 
pieteikšanā,
• apmācība darbā ar datoru, 
internetu, valsts pārvaldes 
pakalpojumu portālu 
www.latvija.lv,
• atsevišķu valsts pārvaldes 
pakalpojumu pieteikšana ar 
VPVKAC personāla palīdzību 
pilnvarotā e-pakalpojuma 
risinājumā.
  Valsts un pašvaldību vienoto 
klientu apkalpošanas centru 
minimālajā pakalpojumu 
grozā ietilpst informēšana un 
palīdzības sniegšana virknes 
Lauku atbalsta dienesta, 
Nodarbinātības valsts aģentūras, 
Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes, Uzņēmumu reģistra, 
Valsts ieņēmumu dienesta, 
Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras, Valsts zemes dienesta, 
Nacionālais veselības dienesta 
pakalpojumu un e-pakalpojumu 
saņemšanā.
  Vieni no populārākajiem 
pakalpojumiem Valsts un 
pašvaldības vienotajos klientu 
apkalpošanas centros ir 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
iesniegumu pieņemšana 
par bezdarbnieka statusa 
iegūšanu, Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes 
e-pakalpojumi - dzīvesvietas 
deklarācijas iesniegšana un 
personas īpašumā deklarētās 
personas. No Valsts ieņēmumu 
dienesta pakalpojumiem 
viens no pieprasītākajiem ir 
gada ienākumu deklarāciju 
pieņemšana. 

Evita Aploka
sabiedrisko attiecību speciāliste



Apmeklētāju pieņemšana februārī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki februārī

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

deputātu.

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

pulksten 8.00 līdz 11.00.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars ADLERS
7. un 21. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga LANGRATE 
7. un 21. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
7. un 21. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOVŅIKOVS
7. un 21. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS
7. un 21. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 11. un 25. februārī plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00

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

e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv.

Deputāts Datums Laiks Vieta

Arturs DUKULIS Darbdienās
Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 

Klientu apkalpošanas centram

Aivars FOMINS Darbdienās Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Artūrs GRĪNBERGS 09.02.2022. 15.00-17.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Verners KALĒJS 18.02.2022. 14.00-16.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Maruta KAULIŅA 18.02.2022. 11.00-12.00 Tālrunis 29710918

Modris LAZDEKALNS Darbdienās Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Ilze LĪVIŅA 07.02.2022.
21.02.2022.

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

Druvis MUCENIEKS Darbdienās 17.00-18.00 Tālrunis 25416176

Modris RAČIKS 14.02.2022.
21.02.2022.

13.00-17.00
13.00-17.00

Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Laimonis SĪPOLS Darbdienās Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Jānis SKULTE 08.02.2022. Visu dienu Tālrunis 29276883

3.Alūksnes Novada Vēstis08.02.2022.

Pašvaldība rīko izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
15.02.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Zīles”-20, Jaunzemos, Ilzenes 
pagastā, Alūksnes novadā 
– mutisku atklātu izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26164881. 
Izsoles sākumcena – 1550 EUR. 
Nodrošinājums – 155 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 11.02.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
11.02.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
15.02.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Jaunozoli”-6, Jaunzemos, 
Ilzenes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26164881. 
Izsoles sākumcena – 1250 EUR. 
Nodrošinājums – 125 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 11.02.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
11.02.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
15.02.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – ēku un 
zemes Skārņu ielā 9, Alūksnē, 
Alūksnes novadā – mutisku 
atklātu izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28686707. 
Izsoles sākumcena – 15403 EUR. 
Nodrošinājums – 1540 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 11.02.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
11.02.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
15.02.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Sulas”, Jaunalūksnes 
pagastā, Alūksnes novadā – 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli noteiktam personu lokam. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 29219720. 
Izsoles sākumcena – 3066 EUR. 

Nodrošinājums – 307 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 11.02.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
11.02.2022. plkst. 16.00. 

 Alūksnes novada pašvaldība 
15.02.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Krastmaļi”, Ziemera 
pagastā, Alūksnes novadā – 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli 
noteiktam personu lokam. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 29376590. 
Izsoles sākumcena – 2966 EUR. 
Nodrošinājums – 297 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 11.02.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
11.02.2022. plkst. 16.00. 

 Alūksnes novada pašvaldība 
08.03.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – 
neapdzīvojamo telpu grupu 
“Ezermalas”-11, Mārkalnē, 
Mārkalnes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 25620818. 
Izsoles sākumcena – 1450 EUR. 
Nodrošinājums – 145 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 04.03.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
04.03.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
08.03.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – 
zemes vienības “Pīlādzītes”, 
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 29219720. 
Izsoles sākumcena – 5550 EUR. 
Nodrošinājums – 555 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 04.03.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
04.03.2022. plkst. 16.00.

Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvaldi vada Ilze Posta

  27. janvārī Alūksnes novada 
pašvaldības domes sēdē, 
13 klātesošajiem deputātiem 
balsojot vienbalsīgi “par”, 
Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvaldes vadītāja amatā 
iecēla Ilzi Postu. Viņa darbu 
pārvaldes vadītāja amatā 
sākusi 3. februārī.

 Domes sēdē pašvaldības 
izpilddirektors Ingus Berkulis 

informēja, ka vakantajam 
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja 
amatam bija pieteikušies trīs 
pretendenti. Visi pretendenti ir 
atbilduši amatam izvirzītajām 
prasībām un aicināti uz sarunu, 
lai uzklausītu viņu redzējumu par 
sociālo darbu un jautājumiem, 
kas nepieciešami noteiktā amata 
veikšanai.
 Pretendentus vērtēja 
komisija, kuras sastāvā bija 
pašvaldības izpilddirektors 
Ingus Berkulis, pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
juriste Ilze Kalniņa, Bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Gunta Vanaga, 
pašvaldības Centrālās 
administrācijas Kancelejas 
vadītāja Viktorija Avota.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība aicina izteikt viedokli
 Alūksnes novada dome 
23.12.2021. pieņēma lēmumu 
Nr."392 "Par lokāplānojuma, 
kas groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 2015.-
2027.gadam, izstrādes 
uzsākšanu nekustamajā 
īpašumā "Putni" (kadastra 
numurs 3696 008 0051), 
Ziemera pagastā, Alūksnes 
novadā, un darba uzdevuma 
un lokālplānojuma teritorijas 
apstiprināšanu", saskaņā 
ar kuru SIA "Alūksnes putnu 
ferma" kompleksa teritorijai 
tiks noteikts rūpnieciskās 
apbūves teritorijas 
funkcionālais zonējums.

 Pašvaldība aicina ikvienu 
interesentu izteikt savu viedokli 
un sniegt ierosinājumus 
lokālplānojuma izstrādāšanai! 
Rakstiski priekšlikumi un 
ieteikumi lokālplānojuma 
izstrādei iesniedzami papīra 
formātā, sūtot pa pastu Alūksnes 
novada pašvaldībai, Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301, vai ievietojot pie Klientu 
apkalpošanas centra izvietotajā 
ziņojumu kastītē, elektroniski – 
uz e-pastu: dome@aluksne.lv.
 Fiziskajām personām jānorāda 
vārds, uzvārds, dzīvesvietas 
adrese/e-pasta adrese, 
tālruņa numurs. Juridiskajām 
personām jānorāda nosaukums, 

reģistrācijas numurs, darbības 
vietas adrese/e-pasta adrese, 
kontaktpersona un tās tālruņa 
numurs.

Ar lokālplānojuma darba 
uzdevumu aicinām iepazīties:
• izdrukas formātā – 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvajā ēkā Dārza 
ielā 11, Alūksnē, klientu 
apkalpošanas centrā;
• elektroniski – pašvaldības 
tīmekļvietnē www.aluksne.lv 
sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības 
līdzdalība, un www.geolatvija.
lv sadaļā Teritorijas attīstības 
plānošana

Aicina konkursam pieteikt labākos
Alūksnes novada uzņēmumus
 Alūksnes novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus izvirzīt 
labākos novada tirdzniecības, 
ēdināšanas un pakalpojumu 
nozares uzņēmumus 
konkursam “Latvijas labākais 
tirgotājs 2021”.

 Konkurss notiek divās kārtās 
– pirmo organizē pašvaldības, 
izvirzot labākos novada 

uzņēmumus 2. kārtai. Savukārt 
otro kārtu, kas notiks no 1. marta 
līdz 31. maijam, rīko Latvijas 
Tirgotāju asociācija sadarbībā ar 
Latvijas Pašvaldību savienību.
  Labākos Alūksnes novada 
ēdināšanas, tirdzniecības 
un pakalpojumu nozares 
uzņēmumus konkursa “Latvijas 
labākais tirgotājs 2021” 
1. kārtai aicinām izvirzīt 

līdz 20. februārim, aizpildot 
tiešsaistes anketu https://arcg.
is/1b55vW. Anketā lūdzam 
norādīt uzņēmuma nosaukumu 
un pamatojumu, kādēļ to izvirzāt 
konkursam. Pašvaldība konkursa 
2. kārtai pieteiks iedzīvotāju 
biežāk minēto uzņēmumu. 
Plašāka informācija par konkursa 
norisi pieejama pašvaldības 
tīmekļvietnē www.aluksne.lv.



4. Alūksnes Novada Vēstis 08.02.2022.

Atklāta biznesa inkubatora 
atbalsta vienība Alūksnē

 Lai nodrošinātu plašākas 
jauno uzņēmumu attīstības 
iespējas reģionos, Latvijas 
Investīciju un attīstības 
aģentūra (LIAA) paplašina 
savu biznesa inkubatoru 
tīklu un 28. janvārī atvēra 
atbalsta vienību Alūksnē. 

 2021. gada nogalē LIAA 
Biznesa inkubatoru programmai 
tika piešķirti papildu finanšu 
līdzekļi vairāk nekā 9 miljonu 
eiro apmērā, kas ļauj nodrošināt 
pilnvērtīgu reģionālo biznesa 
inkubatoru darbību līdz 
programmas beigām 
2023. gadam. Par šiem 
līdzekļiem tiek nodrošināta 
trīs jaunu inkubatoru atbalsta 
vienību, tostarp Alūksnes, 
izveide, tādējādi paplašinot 
pirmsinkubācijas atbalstu 
reģionos.

 LIAA Madonas biznesa 
inkubatora atbalsta vienībā 
Alūksnē, kas atrodas 
Alūksnes Kultūras centra ēkā, 
Uzņēmējdarbības atbalsta centra 
telpās, Brūža ielā 7, vecākā 
projektu vadītāja Līga Zvirgzdiņa 
klātienē konsultēs klientus 
un interesentus trešdienās no 
pulksten 9.00 līdz 17.00 pēc 
iepriekšēja pieraksta. Aicinām 
izmantot iespēju konsultēties arī 
attālināti – darba dienās no 8.30 
līdz 17.00, iepriekš vienojoties 
par vēlamo dienu un laiku. 
Konsultācijām var pieteikties, 
rakstot madona@liaa.gov.lv vai 
zvanot 26364580, 62400907. 

 Jaunajās atbalsta vienībās 
galvenais uzsvars tiks likts uz 
pirmsinkubācijas programmu. 
Tā ir sešus mēnešus ilga 
bezmaksas programma biznesa 
ideju autoriem, kuras laikā 
tiek pielāgots produkts vai 
pakalpojums atbilstoši tirgus 
pieprasījumam, apstiprināta 
biznesa modeļa dzīvotspēja 
un aprēķināti nepieciešamie 
resursi un kā tos iegūt. 
Savukārt inkubācijas 
programma paredzēta 
esošiem uzņēmumiem, lai tie 
ātrāk sasniegtu savus mērķus. 
Jaunie uzņēmēji 
strādā pie sava uzņēmuma 
attīstības, padziļinot savas 
zināšanas par zīmolvedību, 
efektīvākajiem pārdošanas 
rīkiem un eksporta uzsākšanu, 
apmainās ar pieredzi un dalās 
veiksmēs un neveiksmēs ar 
kopienu, kā arī ir iespēja 
saņemt līdzfinansēšanas 
atbalstu tehnoloģiju un dizaina 
izstrādei, mārketingam, 
juridiskiem pakalpojumiem, 
telpu īrei, iekārtu un 
izejmateriālu iegādei.

 No 2022. gada 21. februāra 
līdz 4. martam notiks jaunu 
dalībnieku uzņemšana biznesa 
inkubatoru Inkubācijas 
programmā, savukārt no 
1. līdz 21. martam norisināsies 
uzņemšana Pirmsinkubācijas 
programmā.

Jānis Vitenbergs, Dzintars Adlers un Druvis Tomsons svinīgi atklāj 
inkubatora atbalsta vienību Alūksnē

Kristiānas Zelčas foto

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs viesojās novadā
 28. janvārī reģionālajā 
vizītē Alūksnes novadu 
apmeklēja Ekonomikas 
ministrs Jānis Vitenbergs 
un Ekonomikas ministrijas 
valsts sekretārs Edmunds 
Valantis. 

 - Prieks, ka Ekonomikas 
ministrijas pārstāvji saredz 
attīstības potenciālu Alūksnes 
novada uzņēmējos un viņu 
produkcijas eksportspējā, 
atbalsta uzņēmēju vēlmi 
paplašināties. Meklēs iespējas, 
lai palīdzētu risināt sarežģījumus, 
lai sasniegtu izvirzītos mērķus. 
Tika pārrunāti jautājumi, kas 
svarīgi gan maziem, gan lieliem 
uzņēmumiem. Ministrs saredz 
potenciālu arī Alūksnes jauno 
uzņēmumu radīšanai, prieks, 
ka mūsu teritorijā ir Biznesa 
inkubatora atbalsta vienība. 
Pārrunājām jautājumus, 
kas īpaši svarīgi - jauns 
dzīvojamais fonds un darbspēka 

problēmas, - ieskicē Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers.
 Ekonomikas ministrijas pārstāvji 
apmeklēja vienu no lielākajiem 
novada uzņēmumiem CEWOOD. 
Uzņēmumā iepazinās ar koka 
ēveļskaidu plātņu ražošanas 
procesu un tā īpatnībām, 
plātņu plašajām izmantošanas 
iespējām, kā arī piedalījās 
diskusijās ar uzņēmuma 
pārstāvjiem par uzņēmējdarbību 
reģionā un starptautiskā mērogā, 
kā arī par iespējamo 
Ekonomikas ministrijas atbalstu, 
aktualizējot uzņēmumā 
svarīgos valstiska līmeņa 
jautājumus. 
 Vizītes turpinājumā tika 
apmeklēta Alūksnes putnu 
ferma, kas ir otrs lielākais 
olu ražotājs Latvijā, valdes 
priekšsēdētājs Hermanis Dovgijs 
iepazīstināja ar uzņēmuma 
attīstības plāniem, ieskicējot 
investīciju apjomu, attīstības 

virzienus un tika pārrunāti 
uzņēmumam citi būtiski 
jautājumi. 
 Turpinājumā vairāki Alūksnes 
novada uzņēmēji bija aicināti 

uz sarunu ar Ekonomikas 
ministrijas pārstāvjiem, 
kur saņēma atbildes uz 
savām nozarēm svarīgajiem 
jautājumiem. Liels paldies 

uzņēmumiem par aktivitāti, 
iesūtītajiem jautājumiem, 
klātbūtni un diskusijām. 
Savukārt pēcpusdienā tika 
paplašināts LIAA Madonas 
biznesa inkubators un 
atklāta jauna atbalsta 
vienība Alūksnē. Turpmāk 
te būs iespējams saņemt 
konsultācijas un zināšanas 
jaunajiem uzņēmējiem, bet 
mērķtiecīgākajiem būs iespēja 
saņemt arī finansējumu savas 
biznesa idejas attīstīšanai un 
realizēšanai. Prieks, ka Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūrai 
ir iespēja paplašināt savu 
darbības sfēru. 

Anda Podziņa,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ministrs Jānis Vitenbergs, domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, 
priekšsēdētāja vietnieki Līga Langrate, Druvis Tomsons, Jānis 
Sadovņikovs, viesojoties SIA "CEWOOD" ražotnē 

Kristiānas Zelčas foto

Turpinājums no 1. lappuses

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana
 Finansējums pašvaldībai 
piederošo mājokļu, novada 
teritorijas apsaimniekošanai 
(pilsētas un pagastu teritoriju, 
publisko ezeru apsaimniekošana, 
aizsargājamo ainavu apvidus 
“Veclaicene”, Pilssalas 
stadiona un ziemas sporta 
centra “Mežinieki”, strūklaku 
saimniecības uzturēšana),
ūdensapgādes (kanalizācijas) 
organizēšanai, ielu 
apgaismojuma 
apsaimniekošanai, nekustamā 
īpašuma uzmērīšanai, 
ierakstīšanai Zemesgrāmatā, 
ģeodēziskā tīkla uzturēšanai u.c.
 Projektu konkursam 
daudzdzīvokļu māju pagalmu 
labiekārtošanai paredzēti 
5 000 EUR, projektu konkursam 
nekustamā īpašuma pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas sistēmai, t.sk. 
iepriekšējos gados iesāktiem 
projektiem, paredzēts 
29 476 EUR.
 Paredzēts finansējums ielu 
apgaismojuma atjaunošanai 
un papildināšanai (Alsviķu 
un Jaunalūksnes pagastā un 
Veclaicenes un Ziemera pagastu 
apvienības pārvaldē) 
42 463 EUR.
 Nodrošināts 138 843 EUR 
finansējums Alūksnes novada 
pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammā.

Veselība
 Finansējums feldšeru – vecmāšu 
punktu darbības nodrošināšanai 
novada teritorijā, rezidentiem 
- stipendiātiem veselības jomā 
un Covid-19 vakcinācijas centra 
darbības nodrošināšanai.

Atpūta, kultūra, sports
 Finansējums novada sporta 
pasākumiem, atbalstam sporta 
sasniegumu veicināšanai, 
bibliotēku, muzeju, kultūras 
centru, tautas, kultūras un 
saieta namu uzturēšanai, tautas 
kolektīvu darba nodrošināšanai, 
novada kultūras pasākumu 
nodrošināšanai, novada viesu 

uzņemšanai, sabiedrisko 
attiecību, novada reklāmas 
pasākumiem, pilsētas svētkiem, 
Bānīša svētkiem u.c. pasākumu 
īstenošanai.
 Sportā paredzēts finansējums 
dažādu sporta spēļu novada 
čempionātiem, virknei tautas 
sporta pasākumu, kā arī 
starptautiska mēroga sacensībām  
un novada sportistu dalībai 
sacensībās.
 Kultūrā paredzēts finansējums 
Alūksnes Kultūras centra, 
pagastu tautas, kultūras un 
saieta namu uzturēšanai, 
Alūksnes Kultūras centra tautas 
kolektīvu darba nodrošinājumam, 
novada kultūras pasākumiem, 
pilsētas svētku un Alūksnes 
Bānīša svētku norisei, pagastu 
tradīciju pasākumiem, tautas 
kolektīvu tērpu darināšanai un 
iegādei u.c.

Izglītība
 Lielākais pēc īpatsvara 
finansējums no kopējā 
izglītībai plānotā budžeta ir 
profesionālās ievirzes izglītības 
nodrošināšanai - 45,66%, 
otra pozīcija pēc finansējuma 
īpatsvara ir pamata un vispārējās 
izglītības nodrošināšanai 
- ir 36,28%, trešā pozīcija 
- pirmsskolas izglītības 
nodrošināšanai - 8,92%.
 Interešu izglītībā paredzēts 
finansējums pamata, vispārējās 
un profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēm interešu 
stundu nodrošinājumam, 
jaunatnes darba 
nodrošinājumam novadā, Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
pūtēju orķestra un Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra 
uzturēšanai. Pie papildu 
izglītības pakalpojumiem 
paredzēts finansējums 
izglītības iestāžu internātu 
nodrošinājumam, skolēnu 
ēdināšanas pakalpojumam, 
skolēnu pārvadājumiem, 
asistenta pakalpojumiem 
bērniem, kuriem ir funkcionālie 
traucējumi, un mūžizglītības 
pasākumiem. Lielākais 
īpatsvars ir skolēnu ēdināšanas 
pakalpojumam 605 688 EUR, 
kas ir 62,75% no papildu 
izglītības pakalpojumiem plānotā 
finansējuma.

Sociālā aizsardzība
 Finansējums Bāriņtiesai, 
Sociālo lietu pārvaldei, Eiropas 
Savienības fondu projektu 
īstenošanai, savstarpējiem 
norēķiniem ar citām pašvaldībām 
par sociālās aprūpes centru 
(pansionātu) pakalpojumiem, 
pirktiem sociāliem 
pakalpojumiem.
 Paredzēti līdzekļi materiālajam 
atbalstam iedzīvotājiem - bērna 
piedzimšanas pabalsts, svētku 
pabalsts jaundzimušajam un 
svētku pabalsts 100 un vairāk 
gadus sasniegušām personām, 
Ziemassvētku pabalsts, pabalsts 
politiski represētām personām un 
svētku pabalsts “Zelta kāzu” un 
“Dimanta kāzu” jubilejās. 
 Paredzēts līdzfinansējums 
biedrību, kas ir sabiedriskā 
labuma organizācija, apvieno 
politiski represētas personas 
vai personas ar veselības 
traucējumiem un to darbība 
ir vērsta šajā jomā, darbības 
nodrošināšanai – 10 šiem 
kritērijiem atbilstošām novada 
biedrībām katrai paredzēts 
430 EUR finansējums.

Aizdevumu pamatsummu 
atmaksa
 Aizdevumu pamatsummu 
atmaksai paredzēts finansējums 
1 923 758 EUR. 2022. gadā 
plānots pilnībā atmaksāt trīs 
Valsts kases aizdevumus: Rīgas 
ielas, Alūksnē, Alūksnes novadā 
pārbūvei, ELFLA projekta 
“Pašvaldības autoceļu 
“Liepiņi-Jaunzemi”, “Siveci-
Darbnīcas” un “Darbnīcas-
Līvāni” pārbūve Ilzenes pagastā, 
Alūksnes novadā" īstenošanai, 
ELFLA projekta „Pašvaldības 
autoceļa “Bambāļi-Tortūži-
Dēliņkalns” pārbūve un 
“Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes 
šoseja” 1. kārtas pārbūve 
Jaunlaicenes pagastā, 
Alūksnes novadā” īstenošanai.

Attīstības programmas 
Rīcības un Investīciju plāna 
izpilde
 Rīcības un Investīcijas plāna 
mērķu sasniegšanai, kas uzsākti 
iepriekšējos gados un 
tiks īstenoti vai pabeigti 
2022. gadā, paredzēts 
13 069 925 EUR.

Apstiprināts Alūksnes novada 
pašvaldības 2022. gada budžets



5.Alūksnes Novada Vēstis08.02.2022.

Alūksnes novadu vizītē apmeklē Izglītības ministre Anita Muižniece
 13. janvārī Alūksnē 
novadu apciemoja viesi 
no Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) – Izglītības 
ministre Anita Muižniece un 
valsts sekretāra vietnieks, 
IZM Sporta departamenta 
direktors Edgars Severs.

 Viesi sākotnēji apmeklēja Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju. 
Skolas direktore Daina Dubre-
Dobre ieskicēja šā brīža 
attīstības plānus, notiekošos un 
plānotos remontdarbus, kam 
nepieciešams finansējums, lai 
turpinātu skolas pārbūvi un 
modernizāciju. 
 IZM pārstāvjiem bija iespēja 
iepazīties ar Izglītības un 
sporta centra būvniecības 
gaitu. Pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas un 
attīstības nodaļas vadītāja Inese 
Zīmele-Jauniņa uzsvēra, ka 
darbi norit pēc plāna un ziemas 
laikapstākļu dēļ nav paredzēts 
tehnoloģiskais pārtraukums, 
tādēļ jau šā gada beigās 
plānota objekta atklāšana. Kā 
norādīja ministrijas pārstāvji, 
izvēlētā lokācija sporta būvei 
ir lieliskā vietā, jo atrodas 
starp divām skolām un tuvumā 

bērnudārziem, līdz ar to nav 
jāuztraucas par telpu noslodzi 
dienas pirmajā pusē. 
 Alūksnes pilsētas sākumskolā 
viesus sagaidīja skolas 
direktore Uva Grencione-
Lapseniete, lai pastāstītu, kā 
norit skolas ēkas ventilācijas 
ierīkošanas projekts, kas tiek 
īstenots paralēli mācību
norisei.
 Dienas turpinājumā 
Izglītības ministre tikās 
ar novada izglītības iestāžu 
direktoriem un iestāžu padomju 
pārstāvjiem. Ministre atbildēja 
uz jautājumiem par iestāžu 
darbību, uzklausīja direktoru 
priekšlikumus. Sarunā viņa 
uzsvēra, ka šogad IZM plānojusi 
lielu akcentu likt uz skolu 
direktoru stiprināšanu, tostarp, 
piedāvājot profesionālās 
pilnveides iespējas. Viens no 
būtiskākajiem sarunu tematiem 
bija saistīts ar optimālu 
skolu turpmāko darbību, to 
efektivitātes novērtējumu. 
Ministre atzina, ka šis jautājums 
ir skatāms kopējā novada 
skolu tīkla kontekstā, vērtējot 
izglītojamo labākās iespējas 
saņemt kvalitatīvu izglītību, 
pedagogu pieejamību, citas 

tuvumā esošās izglītības iestādes, 
transporta nodrošinājumu. 
A. Muižniece uzsvēra, ka 
pašvaldību pienākums ir 
nodrošināt saviem skolēniem 
kvalitatīvu izglītību un 
pedagogiem cienīgu atalgojumu.
 Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietniece Līga 
Langrate sacīja, ka pašvaldība 
ir sadzirdējusi IZM aicinājumu 
pārskatīt skolu tīklu, tādēļ tiek 
vērtēta katras skolas situācija, 
iespējas un vajadzības, un 
lēmums, kas tiks pieņemts, 
būs datos un rūpīgā analīzē 
balstīts. Viņa uzsvēra, ka vērtējot 
izglītības iestādes, tiek ņemti 
vērā četri galvenie virzieni – 
kvalitatīva izglītība, transports, 
ēdināšana un pilnvērtīgs interešu 
izglītības piedāvājums.
 Ministre pozitīvi novērtēja 
Alūksnes novadu kā labo 
piemēru, kas izglītības iestāžu 
tīkla plānošanā veic padziļinātu 
katras skolas datu analīzi, jo 
uz faktiem un datiem balstīti 
lēmumi ir īpaši svarīgi, un 
uzsvēra, ka saredz pašvaldības 
vēlmi nodrošināt bērniem 
vislabāko izglītību novadā un 
labāku atalgojumu skolotājiem. 
To vēlāk ministre uzsvēra arī 

sarunā ar izglītības iestāžu 
padomju pārstāvjiem.
 Diskusijā par sporta attīstību 
novadā un Latvijā tika spriests 
par finansējumu gan sporta 
infrastruktūras sakārtošanai 
un uzlabošanai, piemēram, 
Alūksnes ziemas sporta centra 
“Mežinieki” attīstībai, gan 
peldbaseina vajadzību, lai būtu 

iespējas apgūt peldētprasmes 
droši un pēc iespējas tuvāk 
mājām. 

Anda Podziņa,
Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas

sabiedrisko attiecību speciālistes

No kreisās: pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis, domes 
priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons, Izglītības ministre Anita 
Muižniece, priekšsēdētāja vietniece Līga Langrate, priekšsēdētāja 
vietnieks Jānis Sadovņikovs, IZM Sporta departamenta direktors 
Edgars Severs

Lēmums par izglītības iestāžu tīklu
būs datos un analīzē balstīts
 Alūksnes novada 
pašvaldības dome patlaban 
vēl nav pieņēmusi nekādu 
konkrētu lēmumu par novada 
izglītības iestāžu tīkla 
nākotni. Šo jautājumu plānots 
skatīt februārī, taču jebkāds 
lēmums šinī jautājumā būs 
analīzē un datos balstīts.

 Pašvaldība vēl turpina veikt 
apjomīgu analīzi par visām 
novada izglītības iestādēm, 
analizējot skolēnu skaitu, mācību 
darba rezultātus, telpu noslodzes, 
nodrošinājumu ar pedagogiem 
un citu informāciju. Ir apzināta 
pašreizējā situācija par katru 
novada pagastos deklarēto 
bērnu un sagatavota karte – 
darba materiāls, kurā uzskatāmi 
atspoguļota informācija par 
katru skolēnu – viņa dzīvesvieta, 
skola, kā skolēns nokļūst 
uz skolu – ar sabiedrisko, 
pagasta pārvaldes vai vecāku 
transportu. Ir izveidota darba 
grupa, kuras sastāvā ir skolu 
direktori. Pašvaldība apmeklē 
katru izglītības iestādi, tiekas 
ar iestādes padomi, vecāku 
pārstāvjiem – šīs tikšanās un 
sarunas izglītības iestādēs vēl 
turpinās. Par izglītības iestāžu 
tīkla plānošanu turpmākajam 
periodam pašvaldība vērsusies 
arī izglītības darbinieku 
arodbiedrībā.

 Janvārī, viesojoties pašvaldībā, 
Izglītības ministre Anita 
Muižniece pozitīvi novērtēja 
Alūksnes novadu kā labo 
piemēru, kas izglītības iestāžu 
tīkla plānošanā veic padziļinātu 
katras skolas datu analīzi, un 
uzsvēra, ka saredz pašvaldības 
vēlmi nodrošināt bērniem 
vislabāko izglītību novadā un 
labāku atalgojumu skolotājiem.

Kādēļ vajag pārmaiņas? Šobrīd 
strauji mainīgā pasaule no 

indivīda prasa daudz lielāku 
elastību, spēju pielāgoties 
un noturību, tādēļ ir svarīgi 
bērniem, kuri turpmāk veidos 
šo sabiedrību un valsti, sniegt 
vislabākās zināšanas, prasmes 
un vērtības, kas viņiem dzīvē 
palīdzēs īstenot savu potenciālu 
un atrast savu ceļu.

 Izglītības sistēmā jānovērš 
nevienlīdzība, lai izvairītos 
no riska, ka skolēni no sociāli 
mazaizsargātām sabiedrības 
grupām apmeklē mazāk spēcīgas 
skolas un rezultātā var saņemt 
vājāku izglītību. Konkurētspējīga 
izglītība mūsdienās prasa, lai 
mācību procesā skolēniem 
attīstās pētnieciskās prasmes, 
lai ne tikai iegūst izglītību, bet 
arī pilnveidojas un sasniedz sev 
būtiskus personības attīstības 
mērķus.

 Alūksnes novada izglītības 
iestāžu tīkla reformas pamatā ir 
pašvaldības kā izglītības iestāžu 
dibinātāja atbildība nodrošināt 
kvalitatīvas izglītības pieejamību 
ikvienam novada bērnam 
neatkarīgi no viņa dzīvesvietas. 
Par nepieciešamību paaugstināt 
izglītības kvalitāti runā Eiropas 
Savienība, Izglītības un zinātnes 
ministrija, uz to norāda arī 
skolēnu vecāki. Pašvaldība 
apzinās, ka ar pašreizējo 
izglītības iestāžu tīklu nebūs 
iespējams nodrošināt izglītības 
kvalitātes paaugstināšanu.

 Pamatmērķis ir piedāvāt 
ikvienam Alūksnes novada 
skolēnam labāko izglītību. 
Sakoncentrēt mūsdienīgu 
aprīkojumu, motivētus, labāk 
apmaksātus pedagogus, plašāku 
interešu izglītības piedāvājumu 
efektīvākam mācību darbam 
mazākā izglītības iestāžu skaitā.

Kvalitatīva izglītība ir visu 

iesaistīto pušu – valsts, izglītības 
iestādes dibinātāja, vecāku un 
pašu izglītojamo – atbildība. Tās 
pamatā ir zinošs un motivēts 
pedagogs, mūsdienīgi mācību 
līdzekļi, droša un attīstību 
veicinoša mācīšanas un 
mācīšanās vide.

Veicot izmaiņas izglītības 
iestāžu tīklā, būs iespējams 
nodrošināt:
• augstāku izglītības kvalitāti, 
dodot līdzvērtīgas iespējas skolas 
programmas apguvei neatkarīgi 
no skolēna dzīvesvietas,
• efektivizēt ēku infrastruktūras 
un cilvēkkapitāla resursus,
• nodrošināt pedagogu darba 
atalgojuma pieaugumu un 
apjomu, atbilstoši padarītajam.

 Pašvaldības sasniedzamie 
mērķi ir:
• Laimīgs bērns, kas mācās 
mūsdienīgos apstākļos,
• Motivēts un labi apmaksāts 
pedagogs, arī saimnieciskais un 
atbalsta personāls,
• Moderni mācību līdzekļi,
• Kreatīva mācību vide,
• Digitālās tehnoloģijas,
• Plašāka interešu un 
profesionālās ievirzes izglītības 
pieejamība,
• Drošs un ērts transports 
skolēniem uz skolu un mājām,
• Mūsdienīgi sanitārie apstākļi,
• Uzlabota ēdināšanas kvalitāte,
• Drošība, disciplīna.

 Novadā samazinās iedzīvotāju 
skaits gan kopumā, gan atsevišķi 
teritorijās - 2009. gadā novadā 
bija 19 065 iedzīvotāji, 
2021. gadā - 15 406 
iedzīvotāji. Ir jāveido reālajai 
demogrāfiskajai situācijai 
atbilstošs, racionāls skolu tīkls. 
Kopš 2009. gada Alūksnes 
novadā izglītojamo skaits ir 
sarucis par 1126 – no 2495 
skolēniem 2009. gadā uz 1369 

skolēniem 2022. gadā.

 Pašreizējās 10 novada skolās 
ir nepiepildītas vairāk nekā 500 
skolēnu vietas. Ir problēmas 
nodrošināt nepiepildīto skolu 
ēku ikdienas uzturēšanu, gan 
no to tehniskā stāvokļa viedokļa 
(vairums skolu ēkas ir vecas un 
prasa nopietnus ieguldījumus). 
Pašvaldība to efektīvāk var 
nodrošināt, sakoncentrējot 
finanšu resursus ikdienas 
uzturēšanai, mācību vides 
uzlabošanai un mācību līdzekļu 
iegādei mazākā skolu skaitā ar 
lielāku skolēnu piepildījumu.

 Šobrīd visu skolu ēku platība 
ir 30 198 m2, to uzturēšanas 
izmaksas - 1 190 000 EUR. 
Rēķinot ēku platību uz pašreizējo 
izglītojamo skaitu, uz vienu 
skolēnu iznāk 22 m2. Vērtējot, 
ka ieteicamā platība uz vienu 
skolēnu ir 15 m2, tad nelietderīgā 
platība ir 9663 m2 jeb 32%.

 Pēc OECD datiem Latvijā ir 
viena no zemākām skolēnu un 
skolotāju proporcijām Eiropas 
Savienībā. Valsts vidējā skolotāju 
un skolēnu proporcija ir 1:9,9. 
Alūksnes novadā skolotāju un 
skolēnu proporcija ir 1:6,15 
(skolotāju/skolēnu likmju 
attiecība 1:8,33). Turpretī 
Eiropas Komisija runā par šādu 

pedagogu skaita attiecību pret 
skolēniem – 1:16, Igaunijā šī 
attiecība ir 1:14.

 Izglītības sistēmā galvenais 
ir skolēns, bet tikpat svarīgs 
ir skolotājs - jo labāka būs 
pedagoga profesionālās 
dzīves kvalitāte, jo vairāk 
no tā iegūs skolēns. Skolu 
tīkla sakārtošana dos iespēju 
nodrošināt pedagogiem 
augstāku atalgojumu par viņu 
paveikto darbu. Šobrīd daudziem 
pedagogiem nākas braukāt no 
vienas mazās pagasta skolas 
uz citu, jo slodzes ir mazas, 
braucienos patērējot daudz 
laika un emocionālo resursu. 
Strādājot pilnas slodzes darbu 
vienā skolā, pedagogs var vairāk 
koncentrēties uz radošām idejām 
mācību procesa uzlabošanai. 

 Reformas rezultātā pašvaldība 
varēs apvienot resursus, lai 
uzlabotu mācību vidi. Piemēram, 
finanšu resursi, kas atbrīvojas 
ilgtermiņā – lai nodrošinātu 
augstāku izglītības kvalitāti, 
būs iespējams iegādāties 
mācību līdzekļus, autobusus 
skolēnu pārvadājumiem, 
samaksāt adekvātu atalgojumu 
pedagogiem. 

Turpinājums 6. lappusē
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Ģimnāzijā darbi rit 
saskaņā ar laika grafiku
 Kopš aizvadītā gada 
novembra Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
7.-9. klašu korpusā turpinās 
būvdarbi, ko veic SIA “RERE 
MEISTARI”.

 Šobrīd četru stāvu korpusā 
būvdarbi rit saskaņā ar aktuālo 
laika grafiku. Vienlaikus notiek 
gan celtniecības darbi, gan 
inženiertīklu ierīkošana - objektā 
turpinās apkures, ventilācijas, 
iekšējās elektroapgādes, 
vājstrāvas sistēmu izbūve, 
plānota iekārto griestu montāža 
3. stāvā, griestu un sienu apdare 
un citi darbi.

 Lai operatīvi risinātu ikvienu ar 
būvdarbiem saistīto jautājumu, 
visu iesaistīto pušu – pašvaldības, 
ģimnāzijas, būvuzņēmēja, 
projekta autora, būvuzrauga 
pārstāvji regulāri tiekas 
būvsapulcēs.

 Pašvaldība šobrīd izstrādā jaunu 
izglītības modeli novadam, 
tādēļ ir būtiski, lai ģimnāzijas 
jaunāko klašu korpusā skolēni 
varētu sākt mācības labiekārtotā, 
mūsdienīgā mācību vidē jau 
nākamā mācību gada sākumā. 
Būvniecībā iesaistītās puses 
strādā, lai šo mērķi izdotos 
sasniegt – paveikt būvdarbus, 
paralēli to virzībai aprīkojot 
un labiekārtojot telpas. 

Būvuzņēmumam uzdots nodot 
objektu pasūtītājam pa zonām, 
lai varētu tās aprīkot.

 Ēkas pārbūve notiek Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
atbalstītā projekta “Alūksnes 
novada vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vides uzlabošana” 
ietvaros. Darbus objektā 
veic SIA “RERE MEISTARI”, 
autoruzraudzību nodrošina SIA 
“REM PRO”, būvuzraudzību - 
SIA “Būvuzraugi LV”. Līgums 

par būvniecības pabeigšanu 
ģimnāzijas 7.-9. klašu ēkā 
paredz, ka būvdarbu termiņš ir šī 
gada 19. oktobris. Projektu vada 
Alūksnes novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
projektu vadītāja Una Tetere-
Teterovska.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinās Izglītības 
un sporta centra 
būvniecība

 Alūksnē, Jāņkalna ielā 17A, 
raiti turpinās jaunā Izglītības 
un sporta centra būvdarbi 
un ir novērojams objekta 
būvniecības progress. Nu jau 
top jaušamas ilgi gaidītās 
sporta infrastruktūras būves 
aprises – turpinās jumta 
konstrukciju montāža, 
iebetonētas pirmās sienas 
ēkai, drīzumā varēs sākt 
montēt nesošās metāla 
konstrukcijas. 

  Daudzfunkcionālā sporta 
zāle sevī ietvers sporta spēļu 
laukumu basketbolam, 
volejbolam, florbolam, telpu 
futbolam un vieglatlētikas zonu 
ar skrejceļiem, sprinta skrējiena, 
tāllēkšanas, augstlēkšanas un 
lodes grūšanas sektoriem, kā arī 
džudo, trenažieru un vingrošanas 

zāles. Topošo novada centrālo 
sporta būvi varēs izmantot 
mācību procesa nodrošināšanai 
novada skolēniem, iedzīvotāju 
un sporta biedrību aktivitātēm, 
dažādu sporta sacensību 
organizēšanai.

 Darbus objektā veic SIA 
“MONUM” pēc SIA “BM projekts” 
projekta, būvuzraudzību 
nodrošina SIA “Būvuzraugi 
LV”. Projektu vada Alūksnes 
novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas un 
attīstības nodaļas vadītāja Inese 
Zīmele-Jauniņa.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Cienījamie SIA “Rūpe” klienti!

 SIA “Rūpe” informē, ka 
saskaņā ar Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas 
komisijas padomes 
2022. gada 27. janvāra 
lēmumu, no 2022. gada 
1. marta visiem SIA 
“Rūpe” ūdenssaimniecības 
pakalpojumu lietotājiem 
Alūksnes novadā noteikti 
šādi ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifi:

 SIA “Rūpe” aicina visus 
pakalpojumu lietotājus februārī 
nolasīt un iesniegt ūdens 
skaitītāju rādījumus, lai 
2022. gadā patērētais ūdens 
līdz 28. februārim tiktu 
aprēķināts pēc vecā tarifa. 
Noslēgtie līgumi paredz, 
ka par patērēto ūdeni ir 
jānorēķinās tekošā mēnesī. 
Lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi 
norēķināties par saņemtajiem 
pakalpojumiem. Atgādinām, ka 
skaitītāja rādījumus mūsu klienti 
var ziņot gan pa telefonu, gan 
elektroniski pa e-pastu 
udens@rupe.lv vai 
info@rupe.lv. Jautājumu vai 

neskaidrību gadījumā mūsu 
klienti laipni aicināti SIA „Rūpe” 
birojā, Brūža ielā 6-1, Alūksnē 
vai pa tālruni 64381089.

 Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tarifi tiek aprēķināti saskaņā 
ar Sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora padomes lēmumu 
Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodika”.
 Kā jau esam skaidrojuši 
“Alūksnes Novada Vēstu” 
2021. gada oktobra numurā, 
līdz šim spēkā esošais tarifs 
ir apstiprināts 2015. gadā un 
balstīts uz 2014. gada izmaksām. 
Kopš tā apstiprināšanas SIA 
“RŪPE” ir paplašinājusi savu 
darbības teritoriju - pārņemtas 
Liepnas, Malienas, Jaunannas, 
Annas un Kalncempju pagastu 
ūdenssaimniecības, ievērojami 
paplašināti ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkli Alūksnes 
pilsētas teritorijā.
 Paplašinoties pakalpojumu 
sniegšanas teritorijai pa visu 
novadu, diemžēl ieņēmumu 
pieaugums nenosedz sabiedrisko 

pakalpojumu izmaksu 
pieaugumu. Infrastruktūras 
paplašināšana veicināja 
tādu izmaksu pieaugumu, kā 
pamatlīdzekļu uzturēšanas un 
remonta izdevumi, materiālu 
izdevumi, pamatlīdzekļu 
nolietojums. Palielinājies 
iekārtu skaits, kurām jāveic 
plānveida tehniskās apkopes un 
dezinfekcijas. 
 Lielu summu veido izmaksas, 
kas saistītas ar elektronisko 
iekārtu un ūdenssaimniecības 
sistēmas objektu remontiem, 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
inženiertīklu avāriju novēršanas 
darbiem, ūdensapgādes un 
kanalizācijas inženiertīklu 
skalošanu.
 Palielinoties apkalpojamajai 
teritorijai, lai nodrošinātu 
nepārtrauktu ūdensapgādes 
sistēmas darbību, palielinājies 
arī nepieciešamais materiālu 
daudzums. Pieaugušas gan 
pakalpojumu sniedzēju 
cenas, gan materiālu cenas. 
Ūdenssaimniecības sistēmās 
daudzas iekārtas darbojas ar 
elektrību. Pēdējo gadu laikā 

ir bijis straujš elektrības cenu 
kāpums.
 Kopš iepriekšējā tarifa 
apstiprināšanas ir pieaugusi 
arī darba algu pozīcija sakarā 
ar jaunu darba vietu izveidi 
pagastos, kā arī valstī noteiktās 
minimālās darba samaksas 
palielinājumu.
 Kopš 2014. gada ir mainījušies 
arī normatīvie akti, kuru izpilde 
pieprasa papildu finanšu 
līdzekļus. “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likums”, kas stājās 
spēkā 01.01.2016., noteica 
pienākumu par pakalpojuma 
sniedzēja līdzekļiem uz 
māju ievadiem uzstādīt 
komercuzskaites mēraparātus. 
Šādas izmaksas esošajā 
tarifā vispār netika iekļautas. 
Palielinājās arī dabas resursu 
nodokļa likmes.

• Informējam, ka SIA “Rūpe” 
veic sekojošus maksas 
pakalpojumus: asenizācijas, 
biotualešu nomu un 
apkalpošanu, skaitītāju maiņu 
un plombēšanu, ūdensvada un 
kanalizācijas pievadu 
būvniecību un remontdarbus, 
santehniķa pakalpojumus 
avārijas situāciju novēršanai 
(īpašumos, kuri veic tiešos 
norēķinus ar SIA “Rūpe”).

• Sakarā ar pasta 
pakalpojumu sadārdzinājumu, 
aicinām iedzīvotājus izmantot 
e-pastus rēķinu saņemšanai.

SIA “Rūpe”

Pakalpojums Mērvienība Tarifs EUR,
bez PVN

Tarifs EUR,
ar PVN*

Ūdensapgāde 1 m3 1,27 1,54

Kanalizācija 1 m3 2,03 2,45

Kopā 1 m3 3,30 3,99

* “Pievienotās vērtības nodokļa likums” paredz, ka pašlaik spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa 
likme 21%

Turpinājums no 5. lappuses

7.-9. klašu posmā jānodrošina 
atbilstoši apstākļi, lai 
skolēni varētu kvalitatīvi 
apgūt mācību saturu, kas 
paredzēts dabaszinātņu 
priekšmetos – ķīmijā un fizikā, 
inženierzinātnēs. 
  Pēc lēmuma par izglītības 
iestāžu tīklu novadā 
pašvaldība risinās pagastu 
skolēnu pārvadājumu 
tīkla jautājumu atbilstoši 
jaunajam tīklam, lai visu 
vecumu skolēniem būtu droša 
nokļūšana uz skolu un mājām, 
tāpat brīvā laika jēgpilnas 
pavadīšanas iespējas pēc 
stundām interešu izglītības 
piedāvājumos.
 Pašvaldība šobrīd turpina 
īstenot Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas jaunāko 
klašu korpusa pārbūves 
projektu, kura rezultātā būs 
uzlabota ne tikai fiziskā vide, 
bet arī materiāli tehniskā 
bāze, dodot iespēju skolēniem 
mācīties mūsdienīgos 
apstākļos, tostarp minētos 
dabaszinātņu priekšmetus. 
Šī gada beigās paredzēts 
pabeigt jaunā Izglītības un 
sporta centra būvniecību, 
kur būs iespēja nodrošināt 
mūsdienīgas sporta stundas.
 Izglītība ir atslēga uz 
jebkurām durvīm, un gādāt 
par to, lai bērna rokās 
nonāktu vislabākās atslēgas, 
ir visu iesaistīto pušu – 
pašvaldības kā izglītības 
iestāžu dibinātāja, skolotāju 
un bērnu vecāku kopīgs 
uzdevums.



7.Alūksnes Novada Vēstis02.08.2022.

Seminārs uzņēmējiem 
par elektronisko 
dokumentu ieviešanu

 No 2023. gada visiem 
uzņēmumiem obligāta būs 
e-adreses ieviešana. Tādēļ 
Vidzemes inovāciju nedēļas 
laikā 22. februārī pulksten 
14.00 Alūksnes novada 
pašvaldība organizē semināru 
uzņēmējiem “Elektroniskie 
dokumenti un paraksti”. 
Seminārs notiks ZOOM 
platformā, to vadīs mācību 
centra LatConsul lektors.

 Lūdzam piereģistrēties 
semināram, līdz 20. februārim 
aizpildot anketu: https://arcg.
is/159WCL. 
  Seminārā dalībnieki uzzinās 
par aktualitātēm dokumentu 
lietošanā un parakstīšanā 
digitālajā vidē, tostarp par 
e-adreses izveidošanu un 
izmantošanu, kas ir īpaši aktuāla 
uzņēmējiem. 

Semināra tēmas:
1.  Dokumenti un to pārvaldība 
“vispārējas datorizācijas” 
apstākļos – būtiskais mainās!
2.  Papīra vai elektroniskie 

dokumenti? 
 vispārējie reglamentējošie 
normatīvie akti – pārskats; 
praktiskie apsvērumi: drošība, 
ērtums un izmaksas; rīcība, ja 
paralēli pastāv gan papīra, gan 
elektronisko dokumentu plūsmas.
3.  Elektroniskais paraksts 
un darbības ar elektroniski 
parakstītiem dokumentiem:
 e-paraksts Latvijā un pasaulē, 
kas ir un kas nav e-paraksts; 
e-paraksta nesēju veidi; 
e-dokumenta formāta izvēle: 
.edoc vai .PDF – kad kurš 
ērtāks; atsevišķu dokumentu un 
vairāku dokumentu vienlaicīga 
e-parakstīšana, e-parakstīšanas 
rīku salīdzinājums; vairāki 
e-paraksti vienā dokumentā 
(ietverot koplietošanu).
4.    Ieskats e-dokumentu 
glabāšanas un arhivēšanas 
principos:
 e-dokumentu glabāšana 
– drošība un pieejamība; 
glabāšana dažādos nesējos, 
atbildība.
5.   E-adreses izveidošana un 
izmantošana.

Apmeklētājiem atvērta 
jaunā arheoloģijas 
ekspozīcija Alūksnes muzejā
 Ar Valsts Kultūrkapitāla 
fonda un Alūksnes novada 
pašvaldības atbalstu 
Alūksnes muzejā savas 
durvis apmeklētājiem 
vērusi jaunā arheoloģijas 
ekspozīcija “Livonijas ordeņa 
pils Alūksnē (Marienburgā). 
Zemē apraktā sāls”, kas 
ļauj ieskatīties laikā, kad 
Livonijas ordeņa pils Alūksnē 
bija nozīmīgs pierobežas 
aizsargpostenis un šī 
reģiona lielākā sāls krātuve, 
kā arī vēsta par dažādu 
varu, sabiedrības slāņu un 
kultūru mijiedarbību un 
līdzāspastāvēšanu, akcentējot 
vietējo iedzīvotāju lomu 
iekarotāju politikā.

 Nozīmīga Alūksnes novada 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
daļa ir arheoloģijas pieminekļi 
un arheoloģiskajos izrakumos 
atrastās vēstures liecības. 
Ievērojamākais arheoloģijas 
piemineklis Alūksnē ir Livonijas 
ordeņa pils, kas ir arī valsts 
nozīmes arheoloģijas piemineklis 
Alūksnes pilsdrupas.
 Alūksnes novada pašvaldība, 
apzinoties šī kultūrvēsturiskā 
mantojuma nozīmīgumu, 
2011., 2014.-2016., 2018., 
2019. gadā vairākās Livonijas 
ordeņa pils vietās - pils Ziemeļu 
priekšpils daļā, galvenās pils 
Ziemeļrietumu daļā, apaļajā 
Dienvidu tornī, kā arī Dienvidu 
priekšpilī - veica arheoloģiskās 
izpētes darbus.
 Nozīmīgi, ka arheoloģisko 
izrakumu laikā iegūti vairāk 
nekā 5000  arheoloģiskie 
atradumi, kas nonākuši 
Alūksnes muzeja krājumā. 
Gruvešos un citos kultūrslāņos 
atrastas daudzveidīgas liecības: 
būvdetaļas, monētas, sprādzes, 
metāla apkalumu fragmenti, 
zirglietas, spēļu metamie kauliņi, 
pogas, baltmāla pīpes kāta 
fragmenti, granātu fragmenti, 
lodes, kramenīcas krami, nažu 
fragmenti, arbaleta uzmavas 
bultas gali, mucu krāni, 
atslēgas, piekaramās slēdzenes, 
uzpirksteņi, svečturi, rotas. 
Starp atradumiem ir arī Latvijas 
arheoloģiskajā materiālā izcili 
un reti sastopami priekšmeti, 
piemēram, Īrijas "lielgabalu" 
jeb lielais vara šiliņš, Tartu 
bīskapijas feniņš, raga taures 
apkalumi, karavīra lāde un tās 
saturs, relikvija ar Svētā Jura 
attēlu u.c. senlietas. Pateicoties 
arheoloģisko izrakumu 
apjomam un regularitātei, 
atklāti nozīmīgi fakti un liecības 
par viduslaiku un jauno laiku 
vēstures periodiem, kas apkopoti 
arheologu pētījumos un 
atskaitēs, un papildina Alūksnes 
muzeja krājumu un pētniecības 
materiālu.
 Lai nodrošinātu jaunatklāto, 
daudzveidīgo arheoloģiskās 
izpētes rezultātu un muzeja 
arheoloģijas kolekcijas 
pieejamību sabiedrībai, 
Alūksnes muzejs kā aktualitāti 
un nepieciešamību izvirzīja 
Livonijas ordeņa pils arheoloģijas 
ekspozīcijas izveidi.

 Ekspozīcija “Livonijas ordeņa 
pils Alūksnē. Zemē apraktā 
sāls” tematiski sadalīta 
vairākās daļās: pils vēsture, 
kultūrslānis, arheoloģiskie 
izrakumi, karošana, būvniecība, 
amatniecība, sadzīve, nauda, 
lai apmeklētāji labāk varētu 
izprast nozīmīgākās norises no 
14. gs. līdz Livonijas ordeņa pils 
bojāejai. 
 Ekspozīcijā kopumā eksponētas 
aptuveni 300 senlietas, kuras 
papildina vizualizācijas, kas 
sniedz priekšstatu par to, 
kā atradums izskatījās, vai 
paskaidro tā pielietojumu. 
Ekspozīcijas telpa ir tumšos 
toņos un  priekšmeti izgaismoti, 
lai apmeklētājs iedziļinātos 
un koncentrētu uzmanību uz 
senlietām. 
 Lai apmeklētājam radītu 
plašāku priekšstatu un interesi 
dzīvi viduslaiku un jauno laiku 
periodā, ekspozīcijā ir pieejamas 
dažādas aktivitātes, ļaujot radoši 
iesaistīties satura izzināšanā, 
saliekot jumta fragmentus, 
veicot uzdevumu ar mērcirkuli, 
darbojoties ar dažādām 
seno priekšmetu replikām, 

iejūtoties pils iedzīvotāja tēlā un 
fotografējoties aiz stikla sienas.

 Alūksnes muzejs saka lielu 
paldies visiem projektā 
iesaistītajiem sadarbības 
partneriem: dizainerei Madarai 
Pilipai-Matisonei, uzņēmējam 
amatniekam Artūram Molleram, 
arheologam Uldim Kalējam, 
vēstures pētniekam Uģim 
Urtānam, keramiķiem Vinetai 
Trumpeniecei un Uģim Puzulim, 
kalējmeistariem Edvardam 
Puciriusam un Mārtiņam 
Daksim, kaula/raga apstrādes 
meistaram Viesturam Āboltiņam, 
uzņēmējam Uldim Bērziņam, 
restauratoriem – vecmeistariem 
Ievai Baļļai, Gunāram 
un Zinaidai Grīnfeldiem, 
galdniekam amatniekam Jānim 
Zeltiņam.
 Ekspozīcijas prezentācijas 
pasākums plānots maijā - 
Muzeju nakts ietvaros!

Linda Apšusala,
Alūksnes muzeja izglītojošā darba 

un darba ar apmeklētājiem 
speciāliste

Pieaugušo izglītības 
programmām var pieteikties 
līdz 24. februārim
 Līdz 24. februārim 
turpinās pieteikšanās 
Eiropas Savienības fondu 
pieaugušo izglītības 
projektā “Nodarbināto 
personu profesionālās 
kompetences pilnveide”, 
ko īsteno Valsts izglītības 
attīstības aģentūra (VIAA). 
Pieteikties mācībām projekta 
7. kārtā  var mājaslapā 
macibaspieaugusajiem.lv.

  Mācībām var pieteikties 
strādājoši un pašnodarbināti 
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 
25 gadiem līdz neierobežotam 
vecumam, tostarp jaunie vecāki 
bērna kopšanas atvaļinājumā, 
saglabājot darba attiecības, un 
strādājoši pensionāri, kā arī 
personas ar alternatīvo statusu. 
Katrs strādājošais projekta 
laikā var mācīties divas reizes. 
Pieteikties iespējams mācībām 
2 izglītības programmās, taču 
vienlaicīgi varēs mācīties tikai 
vienā izglītības programmā. 
Šajā kārtā mācības notiks gan 
attālināti, gan klātienē, tāpēc 
aicinām sekot līdzi katras 
izglītības iestādes sniegtajai 
informācijai par mācību 
procesa norisi un nepieciešamo 
materiāltehnisko nodrošinājumu. 
Mācību grupu komplektēšana un 
mācību uzsākšana plānota no šī 
gada marta līdz maija beigām. 
   Visvairāk izglītības programmu 
šajā kārtā – aptuveni 370 – 
pieejamas  uzņēmējdarbības, 
finanšu un grāmatvedības 
administrēšanas nozarē, 
elektronisko un optisko iekārtu 
ražošanas un informācijas 

tehnoloģiju nozarē pieejamas 
119 programmas, bet 
būvniecības nozarē strādājošie 
var izvēlēties kādu no 70 
izglītības programmām. 
Mācību piedāvājumā ir iespēja 
apgūt specializētas zināšanas, 
piemēram, tāmēšanu, 
traktortehnikas vadīšanu vai 
betonēšanu, ainavu arhitektūru, 
programmēšanu, datu apstrādi, 
datordizainu, e-komerciju, 
elektrotīklu ekspluatāciju un 
vēl daudzas citas izglītības 
programmas.
   Lai motivētu Latvijas strādājošos 
iedzīvotājus pieteikties izglītības 
programmām, lielāko daļu 
mācību izmaksu sedz ES fondi 
un valsts. Piesakoties kādā no 
profesionālās tālākizglītības 
programmām, strādājošā 
līdzmaksājums ir 5%, savukārt, 
izvēloties mācīties profesionālās 
pilnveides izglītības programmā, 
profesionālās izglītības 
programmas modulī vai studiju 
kursā, strādājošā līdzmaksājums 
ir 10%, bet ES fondi un valsts 
finansējums attiecīgi 90% – 
95%. Nodarbinātajiem no 
maznodrošinātām vai trūcīgām 
mājsaimniecībām mācības ir bez 
maksas.
   Projektu “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences 
pilnveide” finansē Eiropas 
Sociālais fonds un Latvijas 
valsts. Projekta īstenotājs 
ir Valsts izglītības attīstības 
aģentūra sadarbībā ar Latvijas 
pašvaldībām, izglītības iestādēm 
un Nodarbinātības valsts 
aģentūru.
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Labbūtības ceļakarte 
Malienas pamatskolā
 2021. gada nogalē 
noslēdzās projekta 
“Labbūtības ceļakarte skolā” 
īstenošana. Tas īstenots 
Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 
2021.-2023. gadam ietvaros 
sadarbībā ar Alūksnes 
novada pašvaldību.

 Projektā piedalījāmies 
kopš augusta, kad Malnavas 
koledžā kopā ar citu skolu 
pašpārvalžu aktīvistiem 
apguvām projekta veidošanas 
gudrības un akcentējām 
mentālās veselības traucējumus, 
kas saistīti ar ilgstošu 
tālmācību Covid-19 
apdraudējuma dēļ.
 Piedaloties Labbūtības 
ceļakaršu aktivitāšu projektā, 
bijām vienisprātis, ka pie skolas 
jāizveido “Draugu trase”, kurā 
varētu nodarboties ar dažādu 
grūtības pakāpju fiziskām 
aktivitātēm, lai atbrīvotos 
no mazkustīguma un 
iespējamās agresijas, 
atjaunotu sadarbošanās 
prasmes un stiprinātu 
psihoemocionālo veselību.
 Vispirms organizējām 
“prāta vētru”, kurā vizualizējām 
Draugu trasi, plānojām 
ceļus, kā nonākt līdz reālai 
trasei. Sapratām, ka 
jāaprunājas ar vecākiem - kā viņi 
savā skolas laikā tika 
galā ar konfliktsituācijām, 
kā risināja problēmas, 
kā rūpējās par savu garīgo 
un fizisko veselību. Īpašs 
paldies Gustava Incenberga 
mammai par stāstījumu un 
ierosinājumiem!
 Skolā notika arī Mentālās 
veselības diena dažādās 
spēlēs un aktivitātēs svaigā 

gaisā, kurās mēģinājām 
apzināt sevi ar dažādu maņu 
palīdzību - redzi, dzirdi, ožu, 
tausti un garšu, veicinot apziņu 
par to, kas liek justies labi. 
Paldies par interesanto dienu 
neformālo un kinestētisko 
aktivitāšu speciālistēm no 
biedrības www.laukku.lv ar Ievu 
Grundšteini priekšgalā. Visas 
nodarbības notika pozitīvā 
gaisotnē, darbojoties kolektīvā 
un uzklausot citam citu. 
Pārtraukumos sildījāmies pie 
ugunskura un dzērām 
siltu tēju.
  Pēc tam zīmējām Mentālās 
veselības plakātus, balstoties 
uz iepriekš pieredzēto, izjusto 
un iemācīto psihoemocionālās 
veselības saglabāšanas jomā. 
Plakāti, kurus izvietojām 
izstādē “zaļajā galerijā” skolas 
iekšpagalmā, apskatāmi 
ikvienam un mums atgādinās par 
garīgās veselības traumēšanas 
riskiem un nostiprināšanas 
ceļiem, kā arī iepazīstinās ar 

izsapņoto Draugu trasi.
 Tā kā sniegs uzsniga jau 
novembrī, Draugu trasītei 
sagādātie kokmateriāli 
pagaidām atrodas skolas 
šķūnī un gaida labvēlīgu 
laiku uzstādīšanai skolas 
dārzā un sporta laukumā. 
Trases posmi tika vizualizēti 
uz papīra un izspēlēti sniegā 
dažādās aktivitātēs. Tā 
pielāgojāmies dabas 
diktētai situācijai, kad sasalusi 
zeme, uzsnigusi liela sniega 
kārta un Covid neatlaižas. 
Draugu trases aktivitātes sniegā 
bija alternatīva īstajai Draugu 
trasei, kura vēl laikapstākļu dēļ 
nav izveidota. 
 Pavasarī, kad nokusīs sniegs, 
aicināsim visus uz Draugu 
trases atklāšanu!  

Paldies visiem, kas palīdzēja!             
Gunta Vancāne,

Malienas pamatskolas skolotāja

Aktuālais Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā
 Gada beigās katrs izvērtē 
savos padarītos darbus, 
veiksmes un neveiksmes. 

Skolēni saņem liecības. 
Lepojamies ar Alekseja Grāvīša 
Liepnas pamatskolas skolēniem, 
kuri pret mācību darbu izturas 
atbildīgi un apzinīgi, un tie ir: 
Emīlija Šica, Dāvis Jansons, 
Ksenija Gorkija, Aleks Pavlovs, 
Ruslans Paļcevs, Alise Terentjeva, 
Anastasija Bērziņa, Lauris 
Kozuliņš, Marta Bordāne, Katrīna 
Brice, Esmeralda Jakovļeva, 
Karīna Jakovļeva, Sintija Krauja, 
Klāvs Spirks, Enija Bordāne, 
Nika Gorkija, Rasa Stabinge, 
Tīna Rudbārža. Par labām un 
teicamām sekmēm skolēni 
saņēma nozīmīti “Labākais 
mācībās”. Priecājamies par Enijas 
Bordānes panākumiem: iegūto 
2. vietu bioloģijas olimpiādē 
un dalību TV spēlē “Gudrs, vēl 
gudrāks”. 
 Semestra izskaņā no “Latvijas 
skolas somas” piedāvājuma 
bija iespēja noskatīties Latvijas 
Nacionālā teātra izrādes 
“Sudraba slidas” ierakstu. Pēc 
izrādes noskatīšanās aktīvākie 
3. klases skolēni - Karīna 
Tarvāne, Alise Terentjeva, 

Anastasija Bērziņa, Jānis Rakstiņš 
- uzzīmēja savu favorītu varoni, 
uzrakstīja un pastāstīja, kāpēc 
tieši konkrētais tēls bija ievērības 
vērts. Citu klašu skolēni izteica 
savas domas, kāpēc izrādei ir 
nosaukums “Sudraba slidas”, 
piedāvāja savu nosaukumu 
izrādei un to pamatoja. 
Skolēniem arī vienā teikumā bija 
jāuzraksta, par ko stāsta izrāde.

 Otrais semestris tikko sācies, 
bet Alekseja Grāvīša Liepnas 
pamatskolas skolēni jau aktīvi 
piedalās dažādās aktivitātēs. 
1., 2. klases skolēni 6. janvārī 
saskaņā ar “Programmu 
pirmsskolas un sākumskolas 
vecuma bērniem Latvijā par 
mutes un zobu veselības 
veicināšanu saistībā ar veselīga 
uztura paradumiem” piedalījās 
izglītojošā tiešsaistes nodarbībā. 
Pēc nodarbības skolēni saņēma 
krāsojamo uzdevumu grāmatu 
“Man ir tīri zobi”, zobu suku, 
dvielīti, zobu tīrīšanas kalendāru 
un uzdevumu, lai apgūtu 
regulāru un pareizu zobu 
kopšanu. Kad viss kalendārs būs 
aizpildīts, klases audzinātāja 
izsniegs diplomu par čaklu un 
pareizu zobu tīrīšanu.

 3. klases skolēni piedalījās 
Latviešu valodas aģentūras 
janvāra mēneša piedāvātajā 
konkursā. Kā būs veicies, to 
varēs zināt jau pavisam drīz. 
Arī 4. klases skolēni zināšanas 
latviešu valodā nostiprina, 
piedaloties aģentūras rīkotajos 
konkursos. Liels bija skolēnu 
prieks par kārtējo balvu. Katrs 
skolēns saņēma pildspalvu, 
klases kolektīvs spēli “Iepazīsti 
Latviju… Personības… pēdas 
Latvijas kultūrvēsturē”. Šī spēle 
būs noderīga ne tikai brīvajos 
brīžos, bet arī sociālo zinību un 
vēstures stundās.
 Izmantojot laika apstākļu 
labvēlību un sniega daudzumu, 
1.,2., 3. klases skolēni sporta 
stundas aktīvi pavada svaigā 
gaisā. Tika celti sniegavīri, kuri 
redzami “sniegavīru parādē” 
Liepnas tautas nama un Liepnas 
jauniešu saimes Facebook lapā 
februārī. Tika rīkotas sacensības 
lielākās pikas velšanā, kurās 
uzvarēja 2. klases skolēni Aleks 
Pavlovs un Ruslans Paļcevs. No 
saveltajām pikām uzbūvēts prāvs 
sniega cietoksnis. Sniegavīrus un 
cietokšņus cēla arī pirmsskolas 
grupiņas audzēkņi kopā ar 
skolotāju Edīti Kļaviņu un auklīti 

Anitu Žviriņu. 
 Janvārī atceramies Barikāžu 
laika notikumus, kas risinājās 
pirms 31 gada, kad Latvijas 
iedzīvotāji iestājās par brīvību 
un to nosargāja. Šo trauksmaino 
laiku vienmēr piemin arī mūsu 
skolā. 20. janvārī 6. un 9. klases 
meitenes – Sintija Krauja, Karīna 
Jakovļeva, Katrīna Brice, Rasa 
Stabinge, Nika Gorkija un Tīna 
Rudbārža - runāja dzeju par 
Barikāžu laiku. Skolēniem bija 
iespēja izteikt savas domas, 
vai viņi dotos uz Barikādēm, ja 
vēsturiskā situācija atkārtotos: 
kāds dotos, bet kādam tomēr 
būtu bail. Klases stundā tapa 
radošie darbi “Par savu zemi, 
par savu Latviju!” Barikāžu laika 
atcerei. 6.-9. klašu skolēniem 
bija iespēja piedalīties viktorīnā 
“Barikādēm-31!” Viktorīnas 
veiksminieki - Sintija Krauja, 
Marta Bordāne, Rasa Stabinge, 
Karīna Jakovļeva, Katrīna 
Brice, Esmeralda Jakovļeva, 
Enija Bordāne, Alise Moisejeva, 
Arsēnijs Pavlovs, Andris Babris, 
Artis Borisans saņēma balvu - 
saldumus. 
 Skolēni ir aicināti piedalīties 
divos vizuālās mākslas 
konkursos: “Kosmosa mākslas 

konkursā 2022”, ko organizē 
Eiropas Astronomijas izglītības 
asociācija, un karikatūru 
zīmējumu konkursā 
“Pa-smejies!”. Šī konkursa tēma 
ir “Melnais kaķis ceļo uz Marsu”, 
un tas ir veltīts karikatūristam 
Gunāram Bērziņam, kurš 
savās karikatūrās kā vienu no 
galvenajiem varoņiem attēlojis 
melno kaķi. Darbi konkursiem 
jau top, iespējams, ka konkursu 
žūrijas piešķirs arī kādu balvu.
 Arī šajā semestrī skola turpina 
dalību Eiropas Sociālā fonda 
projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
jeb PuMPuRS. Tajā iesaistīti 
4 pedagogi, kuri sniedz atbalstu 
6 skolēniem. Skolēni apmeklē 
logopēda nodarbības un papildu 
konsultācijas latviešu valodā, 
matemātikā, fizikā un ķīmijā.
 Neviens ceļš nav viegls, bet 
ir labi pa to iet kopā. Un mēs 
ejam, atbalstot, iedrošinot, 
uzmundrinot, pasakot paldies.

Skolotāju Ivetas Boroduškas, 
Zitas Rudbāržas, Janas Kalējas, 

Mārītes Pugejas  un Edītes 
Kļaviņas stāstījumu pierakstīja un 

papildināja Sanita Bordāne

Jaunannas jauniešu 
darbīgais gads
 Jaunannas jauniešu klubam 
“Tikšķis” 2021. gads bijis 
pilns ar piedzīvojumiem. Šī 
gada laikā “Tikšķis” bija 
organizējis un iesaistījis 
citus bērnus, jauniešus un 
arī pieaugušos 19 dažādos 
pasākumus; sākot no 
pārgājieniem, orientēšanās 
spēlēm līdz pat sniegavīru 
celšanas sacensībām un 
nometnēm. 
 Visa gada garumā ir 
notikušas četras izzinošas un 
interesantas orientēšanās 
spēles brīvā dabā: “Ceļā uz 
Ziemassvētkiem”, “Pa Lieldienu 
zaķa pēdām”, “Jaunanna laiku 
lokos”, “Apceļojot Jaunannu, 
iepazīsti Latviju”. Vasaru JK 
“Tikšķis” izbaudīja uz visiem 
100%! Jūniju iesākām ar mūsu 
iemīļoto PuMPuRS projektu 
“Piedzīvojums ar pievienoto 
vērtību un pašizaugsmi”, kas 
turpinājās līdz pat decembrim. 
Šī projekta ietvaros piedalījās 
ne tikai Jaunannas jaunieši, 
bet arī no Mālupes, Annas 
pagastiem, Rīgas un Alūksnes. 
Organizējām un piedalījāmies 
Divdienī “ES un MĒS: pievienotās 
vērtības meklējumos”, divu dienu 
pārgājienā-ekspedīcijā, laivu 
izbraucienā “Lejup pa Pededzi”, 
ikgadējās nakts orientēšanās 
sacensībās, mākslas, foto 
mākslas un video veidošanas 
meistardarbnīcās. Augustā 
notika biedrības “Interešu centrs 
“Jaunanna”” īstenotā dinamiskā 
un sportiskā dienas nometne 
“Izdzīvo sportu”. Šajā nometnē 
piedalījās ne tikai “Tikšķa” 
dalībnieki, bet arī bērni un 
jaunieši no dažādām Latvijas 
vietām. Protams, vasara nav 
iedomājama bez mūsu ikgadējās 
tradīcijas - dubļu tautas bumbas 
sacensībām, kurās šogad 
piedalījās 14 komandas.
 Alūksnes novada jauniešu 
iniciatīvas projektu konkursā tika 
atbalstīts jauniešu kluba “Tikšķis” 
projekts “Augstāk par zemi”, 
kuru īstenojot vēlējāmies dabas 

takā “Bebru valstība” izveidot 
virvju trases posmu. Šī projekta 
īstenošana mums bija liels 
izaicinājums, lielāko daļu darbu 
uzņēmās mūsu puiši - Ralfs 
un Maksims. Savukārt pārējie 
jaunieši organizēja 
14. septembra rudens pārgājienu 
ar uzdevumiem pa dabas taku, 
iesaistot pārgājiena dalībniekus 
dažādās aktivitātēs.
 Visa gada garumā “Tikšķis” 
svētkos sveica pārējos virtuāli: 
Lieldienās tas bija video 
sveiciens, kur skaitījām Viļa 
Plūdoņa dzejoli “Traucējums”, 
Latvijas dzimšanas dienā 
izveidojām foto kolāžu - 
sveicienu, bet Ziemassvētkiem, 
izmantojot plastilīnu, 
paši veidojām animāciju. 
Ziemassvētkos bijām čaklie 
rūķi un gatavojām kartiņas, 
izcepām piparkūkas, ar tām 
devāmies iepriecināt svētkos 
seniorus. Paldies mūsu čaklajiem 
piparkūku rūķiem Leonijai 
un Andai! Gadu iesākot un 
gadu noslēdzot bija sniega 
aktivitātes - unikālā sniegavīra 
konkurss “Sniegavīrs 2021”, 
“Sniegošanās” ar aicinājumu 
visiem kopā izbaudīt ziemas 
sniegu. Esam pateicīgi 
skolotājai Zojai Ribušai, bez 
kuras palīdzības un sportiskā 
gara mūsu ziemas aktivitātes 
neizdotos tik labas!
 Jauno 2022. gadu “Tikšķis” 
iesāka ar pārgājienu uz Medību 
pili, kur galā visi sildījāmies 
pie ugunskura, ēdām desiņas, 
dzērām tēju, spēlējām spēles un 
jutāmies kā vienota komanda! 
Atskatoties uz 2021. gadā 
paveikto, secinājām, ka esam 
daudz paveikuši.
 Arī jaunajā gadā “Tikšķa” 
jauniešiem ir daudz ideju, kuras 
īstenot savā pagastā. Galvenais, 
lai ir ticība tam, ko vēlamies, 
uzdrīkstēšanās un labs atbalsts 
viens otram!  

JK “Tikšķis” dalībnieces
Samanta Ņemņaseva un 

Gabriela Gračova
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2021. gads Būvvaldē
 Būvvaldē 2021. gadā 
akceptētas 209 būvniecības 
ieceres, no tām 72 
būvatļaujas. 44 gadījumos 
Būvvalde lēmusi par projektu 
izmaiņu saskaņošanu. 
157 objektos izdarīta atzīme 
par būvdarbu nosacījumu 
izpildi - dota atļauja uzsākt 
būvdarbus objektā. 
154 objektos būvdarbi 
pabeigti un tie nodoti 
ekspluatācijā.

 Vienā gadījumā Būvvalde 
atteikusi būvatļauju, jo projekta 
risinājums neatbilda Alūksnes 
novada teritorijas plānojuma 
2015.-2027. gadam teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumiem.
  Starp lielākajiem aizvadītajā 

gadā ekspluatācijā nodotajiem 
objektiem minami vairāki 
pašvaldības objekti – ēkas 
Uzvaras ielā 1 pārbūve 
sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanai, 
Baložu bulvāra pārbūve, 
industriālās teritorijas izveides 
otrā kārta, zaļo un dārza 
atkritumu kompostēšanas vietas 
izveide, SIA “Rūpe” ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu izbūve 
Siguldas ielā. Tāpat arī valsts 
iestāžu objekti – meža autoceļš 
Micpapi-Rožukalns Zeltiņu 
pagastā, ražošanas ēkas 
jaunbūve Jaunlaicenes pagastā, 
valsts nozīmes ūdensnotekas 
atjaunošana Jaunannas un 
Malienas pagastā, optiskā tīkla 
posms Alūksne-Anna-Jaunanna, 
un vairāki uzņēmumu objekti, 

tostarp vistu kūts pārbūve 
Ziemera pagastā, industriālais 
parks, ugunsdzēsības 
ūdenskrātuve, ražošanas ēka 
Alūksnē.
  Aizvadītajā gadā Būvvaldes 
būvinspektors sastādījis 
114 atzinumus par būves 
pārbaudi, no tiem 17 atzinumi 
bijuši par patvaļīgu būvniecību, 
7 - par vidi degradējošām 
un bīstamām ēkām, 2 par 
patvaļīgas būvniecības radīto 
seku novēršanu. Pēc Būvvaldes 
atzinuma saņemšanas 
7 objektos novērsta 
patvaļīga būvniecība.
  Ar Būvvaldes lēmumu 2 ēkām 
pērn noteikts vidi degradējoša 
objekta statuss, 1 ēkai 
šis statuss atcelts. Kopš 
2017. gada paaugstinātais 

nekustamā īpašuma nodoklis 
tiek piemērots 28 ēkām, kam 
noteikts vidi degradējoša objekta 
statuss. Pēc Būvvaldes atzinuma 
saņemšanas 3 vidi degradējošas 
būves sakārtotas.
  Būvvalde apseko ēkas:
• ja konstatē, ka tās netiek 
uzturētas atbilstoši Alūksnes 
novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem Nr. 19/2017 
“Alūksnes novada teritorijas, 
ēku/būvju un apstādījumu 
kopšanas un uzturēšanas 
saistošie noteikumi”. Šo 
noteikumu IV. nodaļa nosaka 
prasības ēku un būvju fasādēm 
un citām ārējām konstrukcijām,
• ja būves stāvoklis neatbilst 
Būvniecības likuma 9. pantā 
noteiktajām būtiskajām prasībām 
attiecībā uz būves lietošanas 

drošību, mehānisko stiprību un 
stabilitāti.
  - Aicinām būvju īpašniekus 
laikus apsekot ēkas un žogus, 
nepieciešamības gadījumā 
pieaicinot sertificētu speciālistu, 
kurš apsekos un norādīs uz 
būtiski veicamajiem darbiem ēkas 
drošai ekspluatācijai. Atgādinām, 
ka, lai veiktu būves atjaunošanas 
darbus, Būvvaldē jāsaskaņo 
plānotiem darbiem atbilstoša 
būvniecības dokumentācija. 
Pirms fasādes krāsošanas pilsētas 
un ciema teritorijā Būvvaldē 
jāsaskaņo Krāsu pase. Vienlaikus 
atgādinām, ka arī logu 
nomaiņa pilsētas un ciemu 
teritorijā jāsaskaņo Būvvaldē, - 
teic Būvvaldes vadītāja – 
galvenā arhitekte 
Sandra Smildziņa.

Jubilāru gads Zeltiņos
 Zeltiņos šis gads iezīmēsies 
kā JUBILĀRU GADS. Katrs 
esam nākuši pasaulē ar 
saviem talantiem un dzīves 
laikā apgūtām prasmēm 
un gudrībām. Tādēļ katra 
mēneša jubilāri – pagasta 
iedzīvotāji - ne tikai sagaida 
sveicienus savā dienā, bet 
dalās ar tām vērtībām, kas 
pašiem svarīgas.

 Janvāra jubilāre Benita Lūkina 
(attēlā) mums uzdāvināja “ 
Vecās mātes stāstu”, viņa 
ierunāja video filmā savu mīļāko 
dzejoli, ko ir glabājusi no 
1942. gada. Benitai ir 89 gadi, 
bet šo garo dzejoli viņa, visiem 

par lielu brīnumu, 
norunāja bez pūlēm, 
jo tas viņas sirdī šos garos 
gadus ir glabājies kā liels 
dārgums.
 Janvāra jubilāre Elita Laiva 
padalījās ar kurpīšu un zābaciņu 
kolekciju. Viņai  patīk dejot, 
ilgus gadus vadījusi deju kopu 
“Alise”, kuras repertuārā visas 
dejas  Elitas pašas radītas. Tādēļ 
arī šādi apaviņi kolekcionēti un 
saņemti dāvanās no kolektīva 
dalībniekiem un draugiem. 
Šo  kolekciju, kā arī deju kopas 
“Alise” dejas video versijā un 
Elitas jaunībā rakstīto dzeju var 
skatīt arī februārī Zeltiņu tautas 
namā.   

 Janvāra galvenais notikums 
bija “Barikāžu aizstāvju atceres 
diena”, tādēļ šī notikuma 
dalībnieks un janvāra jubilārs 
Normunds Grūbe tika uzrunāts 
ar lūgumu uzņemt visus pie 
sava ugunskura. Izveidojām 
jaunu tradīciju, radot simbolu 
“Ceļojošā brīvības uguns”, 
kas šogad tika pasniegta 
Normundam, bet nākošgad tā 
nonāks pie nākošā mūsu pagasta 
barikāžu dalībnieka Normunda 
Mūrnieka. Pirms pulcēšanās pie 
kopīga ugunskura visi barikāžu 
dalībnieki aizdedza sveces savu 
cīņu biedru atdusas vietā Zeltiņu 
kapos. Uz priekšdienām arī šī 
tradīcija tiks turpināta. 

 Gads turpinās un  
jubilāru “pērļu medības” 
uzņem apgriezienus, tādēļ 
lūgums pieteikties ikvienu 
zeltinieti, kam 2022. gada 
attiecīgajā mēnesī ir dzimšanas 
diena, dalīties ar savām 
bagātībām. Tās var būt kāda 
lieta vai labums, zināšanas 
vai prasmes, labs vārds vai 
apskāviens. Padariet savu 
jubilejas mēnesi skaistu ne tikai 
sev, bet arī līdzcilvēkiem. Ne 
velti latviešiem ir teiciens - dots 
devējam atdodas.

Gunita Paleja,
Zeltiņu tautas nama vadītāja

 Pēc Ministru kabineta 
noteikumiem par valsts un 
pašvaldību autoceļu ikdienas 
uzturēšanas prasībām un to 
izpildes kontroli”, kas ir spēkā 
no 16.04.2021., ir noteiktas 
ziemas un vasaras sezonas: 
ziemas sezona no 16. oktobra 
līdz 15. aprīlim, vasaras 
sezona no 16. aprīļa līdz 
15. oktobrim.

 Pašvaldības aģentūra “SPODRA” 
ielu un ietvju uzturēšanas 
darbus veic atbilstoši esošajiem 
laika apstākļiem, ņemot vērā 
normatīvos aktus un saistošos 
noteikumus. Mūsu darbs ir 
tiešā veidā atkarīgs no laika 
apstākļiem, tādēļ “SPODRAS” 
administrācijas darbiniekiem 
pašas apmeklētākās interneta 
vietnes ir laika prognožu vietnes. 
Regulāri salīdzinām vairākas laika 
prognozes, lai varētu racionālāk 
un veiksmīgāk organizēt sniega 
tīrīšanas darbus. Ja prognozes 
ir atšķirīgas, tad skatāmies pēc 
reālās situācijas, pieceļoties naktī 
pārbaudīt snigšanu vai slīdamību.

 Šobrīd 90% Alūksnes pilsētas 
gājēju ietvju no sniega tiek 
tīrītas ar tehniku. To paveic trīs 
“SPODRAS” tehnikas vienības. 
Katrai no tām ir aģentūras 
direktora apstiprināts noteikts 
maršruts, kas paliek nemainīgs 
visas ziemas sezonas periodā. 
Viena tehnikas vienība attīra no 
sniega arī stāvlaukumus, Pilssalā 
gājēju takas, Muižas parkā 
celiņus, jauno gājēju taku gar 
ezeru. Vēl “SPODRAS” tehnikas 
vienībām pēc gājēju ietvju 
tīrīšanas jāveic taku un celiņu 
tīrīšana arī Lielajos un Mazajos 

kapos. Lai saudzētu ietvju bruģa 
segumu, ietvju tīrīšana notiek 
ar gumijas lemesi, līdz ar to, 
iespējams, sniegs netiek nodzīts 
līdz pat bruģim.
 Sniega tīrīšanas ilgums no gājēju 
ietvēm atkarīgs no tā blīvuma: 
slapju sniegu var attīrīt vidēji 6 
stundu laikā, sausu sniegu - vidēji 
5 stundu laikā. Darba uzdevums 
par tīrīšanas sākšanu katru 
reizi tiek dots atsevišķi, tas ir 
atkarīgs no intensīvās snigšanas 
beigām. Piemēram, ja intensīvā 
snigšana beidzas septiņos no 
rīta, tad sniegu darbinieki sāk 
tīrīt aptuveni pēc pusstundas. 
Ja nepieciešams, tad sniegu tīra 
arī sestdienās, svētdienās  un 
svētku dienās - darbinieki ir ļoti 
atsaucīgi, neviens nav atteicies 
strādāt brīvdienās, ja tas ir 
nepieciešams.

 Ar komunālo tehniku MUVO 
un traktoru AVANT tiek veikta 
arī slīdamības samazināšana 
ielu posmos, krustojumos, 
gājēju ietvēs, kaisot smilts-
sāls maisījumu. Slīdamības 
samazināšanai tiek dots 
darba uzdevums pēc tam, kad 
darba vadītāja ir pārbaudījusi 
un novērtējusi kaisīšanas 
nepieciešamību. Katrai reizei tiek 
dots atsevišķs darba uzdevums. 
Šoziem esam slīdamības 
samazināšanai izlietojuši ap 
100 kubikmetriem smilts-sāls 
maisījuma. Pilsētas teritorijā ir 
izvietotas 28 smilšu kastes, vidēji 
uz katra sētnieka teritoriju ir 
pieejamas četras kastes.

 Pašlaik “SPODRĀ” strādā 16 
sētnieki. Pēc tam, kad tehnika ir 
notīrījusi ietves, sētnieki notīra 

gājēju pārejas un pāriešanas 
vietas, autobusu pieturvietas 
un kaisa smilts-sāls maisījumu. 
Arī sētnieki veic savus darba 
pienākumus sestdienās, 
svētdienās  un svētku dienās, ja 
šajās dienās snieg sniegs un ir 
nepieciešams pēc tehnikas pārtīrīt 
gājēju pārejas un pāriešanas 
vietas, autobusu pieturvietas.

 Visas pilsētas ielas ir sadalītas 
uzturēšanas klasēs pēc to 
nozīmīguma saskaņā ar 
saistošajiem noteikumiem, līdz ar 
to sniega tīrīšanu no ielām veic 
atbilstoši katras ielas uzturēšanas 
klasei.
 Tranzītielu uzturēšanu veic VAS 
“Latvijas autoceļu uzturētājs”. 
Tranzītielu uzturēšanas prasības 
ir visaugstākās. To attīrīšanai 
no sniega un slīdamības 
samazināšanai darba uzdevumus 
dod “SPODRAS” būvinženieris, 
ņemot vērā visus iepriekš 
aprakstītos nosacījumus. Savukārt 
pārējo ielu tīrīšanu no sniega pēc 
iepirkuma rezultāta veic SIA “Viļņi 
I.S.A”.
 Pēc snigšanas pirmās tīra 
tranzītielas – Pils, Bērzu, 
Jāņkalna, Tālavas, pēc tam 
pārējās pilsētas ielas. Atkarībā 
no tā, kad ir beigusies snigšana, 
ielu tīrīšana tiek sākta vai nu no 
pilsētas centra vai nomalēm. No 
rīta pirms darba laika un mācību 
stundu sākuma, kad ir intensīva 
automašīnu kustība, cenšamies 
tīrīšanas tehniku nesūtīt pilsētas 
centrā, lai neradītu sastrēgumus. 
Tad sniega tīrīšana sākas no 
pilsētas malām virzienā uz centru.

 Kā jau tas ir katru gadu, arī 
šoziem ļoti bieži nevaram iztīrīt 

ielu stāvlaukumus, “kabatas” 
un atsevišķus ielu posmus, 
jo iedzīvotāji atstāj savas 
automašīnas, kas padara šo 
darbu neizdarāmu. Gadās, ka 
saņemam iedzīvotāja zvanu, 
ka kādā ielā nav iztīrīts sniegs. 
Sazināmies ar pakalpojuma 
sniedzēju un noskaidrojas, 
ka šauras ielas malā atstāta 
mašīna. Protams, sniegs nav 
iztīrīts, jo traktorists neriskēs 
braukt garām ar sniega lāpstu 
šaurā ielā novietotai mašīnai, lai 
nenodarītu tai kādu kaitējumu. 
Pilsētā vairākās ielās ir mainīta 
satiksmes organizācija ziemas 
sezonai: Augusta, Blaumaņa, 
Torņa, Kārklu, Brīvības ielās, 
Pilsētas bulvārī. Lūgums 
iedzīvotājiem būt atbildīgiem un 
ievērot izvietotās ceļa zīmes, lai 
sniega tīrīšanu varētu veikt pēc 
iespējas kvalitatīvāk. 

 Šajā ziemas periodā ir ļoti 
mainīgi laika apstākļi, ar krasām 
temperatūras maiņām, sniegs ar 
nokrišņiem nomainās dienas vai 
nakts laikā reizē ar temperatūru. 
Snieg ļoti daudz un bieži, tādēļ 
ir nepieciešama sniega vaļņu 
izvešana no ielu šķautnēm, 
stāvlaukumiem. 
 Kad nesnieg sniegs, tiek 
organizēta sniega izvešana 
no ielu malām un ielu 
stāvlaukumiem.  Ir vietas, no 
kurām sniegs jāizved regulāri, 
pirmkārt, pie izglītības iestādēm 
Raiņa bulvārī gar “Sprīdīti”, 
Helēnas ielā gar “Pienenīti”, 
Lielā Ezera ielā gar “Cāli” un 
sākumskolu un Lielā Ezera ielā 
posmā no Tirgotāju ielas līdz Pils 
ielai,  Vidus ielas posmā no Pils 
ielas līdz Tirgotāju ielai, sniega 

vaļņi no pieturvietām, gājēju 
pārejām, krustojumiem.
 No visām ielām sniega izvešana 
nevarēs notikt, jo tas ir dārgs 
pakalpojums. Iepriekšējā 
ziemas sezonā no pilsētas 
ielām (neskaitot tranzīta ielas) 
tika izvesti apmēram 7 tūkstoši 
kubikmetri sniega, šajā ziemā no 
ielām (neskaitot laukumus) esam 
izveduši jau 7700 kubikmetrus 
sniega. Tranzītielās sniega 
izvešanu veic to uzturētājs, 
pārējās ielās pēc cenu aptaujas 
IK “Ceļavējš”, ar kuru noslēgtā 
līguma summa - nepilni 
10 tūkstoši eiro ir jau izlietota 
un esam izsludinājuši jaunu 
iepirkumu. Sniega izvešanu 
veicam arī paši - četri aģentūras 
darbinieki strādā gan pie ietvju 
tīrīšanas, gan sniega izvešanas.
 Sniega izvešanai ir trīs atbērtnes. 
Ja ir iespējams, sniegu cenšamies 
nevis vest prom, bet novietot 
turpat ielas tuvumā esošā zaļā 
zonā. Paldies iedzīvotājiem, kuri 
atļauj sniegu likt uz savas zemes.

 Ja šoziem nepietiks ar sniega 
tīrīšanai un izvešanai plānotajiem 
līdzekļiem, šim mērķim nāksies 
pārcelt līdzekļus no citiem ielu un 
ietvju uzturēšanas darbiem. Jo 
vairāk naudas iztērēsim ziemā, jo 
mazāk atliks uzturēšanai vasaras 
periodā – seguma, caurteku 
remontiem, pļaušanai u.c. Turklāt 
no šī gada ielu uzturēšanas 
budžeta ir jāatstāj nauda arī 
nākamās ziemas sezonas 
sākumam.

Jānis Pūpols,
PA “SPODRA” direktors

Ielu un ietvju uzturēšana ziemā



10. Alūksnes Novada Vēstis 08.02.2022.

Atsaucoties iedzīvotāju
ierosinājumam - informācija
par šķiroto atkritumu savākšanas 
vietām novadā
Atsaucoties no 
iedzīvotājiem saņemtam 
priekšlikumam, 
publicējam dalīti 
šķiroto atkritumu 
savākšanas vietas 
novadā un informāciju 
par izvešanas 
biežumu.

Pilsētā:
Augusta ielas teritorijā
Apes ielā, pretī Apes iela 14
Bērzu ielā 7
Cerību ielas teritorijā, pretī 
Ozolu iela 14
Dārza ielā 11
Ganību ielā 1
Glika ielā 10
Kanaviņu ielā 14
Jāņkalna ielā 53
Lāčplēša iela 1
Laurences iela 2
Lielā Ezera ielā 24
Merķeļa ielā  19
Ošu ielā 5
Skārņu ielā 9, blakus Ziedu ielai
Siguldas ielā 5
Kārklu ielā 5

Pils ielā 1
Torņa ielā 15
Vidus ielā 9
Ziemera ielas teritorijā, 
Ziemeru un Aizupītes ielu 
krustojumā. 

Pagastos:
Sporta centrs “Stari”, 
Annas pagastā
"Vaivari", Alsviķu pagastā 
(Strautiņos), 
"Saulīte", Alsviķu pagastā, 
(Alsviķos) 
Nēķene, Alsviķu pagastā
"Birzīte'', Ilzenes pagastā
"Dālderi", (Kolberģī), 
Jaunalūksnes pagastā
“Jaunlaicenes parks", 
Jaunlaicenes pagastā
“Varīši”, Jaunannas pagastā
"Cempji 4", Kalncempju pagastā  
"Avotiņš", Liepnas pagastā
"Kūtiņas", Malienas pagastā
Pīlādži, Mālupes pagastā
“Pūcīte”, Mārkalnes pagastā
"Stāvlaukums”, (Pededze 38), 
Pededzes pagastā
"Centrs", Korneti, 

Veclaicenes pagastā, 
“Atvases”, Ziemera pagastā
"Krejotava", Māriņkalns, 
Ziemeru pagastā 
 Ceļa "Zeltiņi - Zemītes" 
teritorijā (blakus Vītoli 2), 
Zeltiņu pagastā

Dalīto atkritumu izvešana 
notiek:
Pilsētā - papīrs/PET 
pilsētā piektdienās, stikls 
2 reizes mēnesī.
Novadā - papīrs/PET 
1. un 3. ceturtdienā, stikls 
2 reizes mēnesī.
Ja gadās tehniskas problēmas, 
izvešanas dienas var mainīties.

Lūdzam šķiroto atkritumu 
konteineros mest tikai tos 
atkritumus, kas norādīti uz 
konteineriem!

Ineta Ivašenko
Malienas reģiona vadītāja

SIA "Pilsētvides serviss"

Mārkalnes pagastā pārvieto 
šķiroto atkritumu konteinerus uz 
pašvaldības īpašuma teritoriju
 Mārkalnes pagasta pārvalde 
informē, ka no 17. janvāra ir 
pārvietoti šķiroto atkritumu 
konteineri no privātā īpašuma 

“Centra Kurtuve” teritorijas uz 
Alūksnes novada pašvaldībai 
piederošo īpašumu “Pūcīte”, 
Mārkalnē, pie malkas šķūņa. 

2021. gads Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā
 Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
veikti 92 dzimšanas reģistri 
– 6 mazuļu dzīvesvietas 
deklarētas citā pašvaldībā, 
86 dzimšanas reģistri bijuši 
mūsu novadā.
   34 ģimenēs dzimis pirmais 
bērniņš, 30 ģimenēs otrais 
mazulis, 15 gadījumos vecāki 
priecājušies sagaidīt trešo bērnu, 
11 ģimenēs dzimis ceturtais 
bērns, vienā ģimenē piepulcējies 
sestais un vienā desmitais 
bērniņš.
 39 mazuļi dzimuši laulībā 
esošiem vecākiem, paternitāte 
atzīta, reģistrējot dzimšanu, 
48 bērniem, divos gadījumos 
paternitāte pēc bērna dzimšanas 
noteikta ar tiesas spriedumu, 
piecos gadījumos dzimšanas 
reģistrā ir ziņas tikai par bērna 
māti. Dzimumu sadalījums: 44 
zēni un 48 meitenes. 
2021. gadā nesagaidījām simto 
mazuli novadā, taču dubults 
prieks uz Ziemassvētkiem bija 
kopā ar ģimenei, kurā ieradās 
dvīņi – brālītis un māsiņa.
 Vārdu izvēle bērniem bijusi 
ļoti plaša, izvēlēti gan latviski 
vārdi – Dāvids, Klāvs, Gustavs, 
Kārlis, Jēkabs, Edgars, Rūdolfs, 
Reinis, Anna, Ance, Enija, Elza, 
Emīlija, gan retāk dzirdēti – 
Ārons, Olivers, Zemgus, Enno, 
Matiass, Samuēls, Eliots, Kians, 
Rasels, Dilans, Ketlina, Adēlija, 
Eimija, Odrija, Nīna, Pelageja, 
Adelīna. Dzīvesvietas, reģistrējot 
dzimšanu, deklarētas sekojoši: 
Alūksne – 46, Alsviķi – 6, Anna 
– 1, Ilzene – 0, Jaunalūksne – 
11, Jaunanna – 1, Jaunlaicene 
– 2, Kalncempji – 3, Liepna 
– 4, Maliena – 3, Mālupe – 3, 
Mārkalne – 1, Pededze – 2, 
Veclaicene – 1, Zeltiņi – 0, 
Ziemeri – 2 jaundzimušajiem.

 Ar labu cilvēku Alūksnes un 

Apes novada fondā, Alūksnes 
pensionāru biedrībā “Sudrabs”, 
SIA “Cewood”, SIA “Aldators”, 
dakteres Anitas Krūmiņas 
ziedotajiem naudas līdzekļiem, 
dziju, ieguldīto darbu un 
atbalstu turpinās jaukā un 
sirsnīgā tradīcija – reģistrējot 
jaundzimušo, tiek pasniegts 
pūriņš – skaistā iesaiņojumā 
silta adīta cepurīte un zeķītes. 
No pašvaldības vecāki saņem 
izdevumu “Mūsu bērns”, kam 
katru gadu top jauns dizains 
un papildināts saturs gan ar 
vietu, kur pašiem vecākiem 
ierakstīt pirmos svarīgos mazuļa 
dzīves faktus, gan var atrast 
noderīgas lietas par bērna 
kopšanu, veselību, atrodami 
jauki dzejoļi un pasakas. Ja 
vismaz vienam no vecākiem 
pamata deklarētā dzīvesvieta 
bijusi Alūksnes novadā ne mazāk 
kā sešus mēnešus, tad aizpildot 
atbilstošu iesniegumu, ģimene 
saņem bērna piedzimšanas 
pabalstu dāvanu kartes formā, 
kas atprečojama aptiekā 
bērnam domātu higiēnas preču, 
medikamentu iegādei. Tās 
vērtība ir 40% no minimālās 
darba algas, no pagājušā gada 
1. janvāra tie ir 200,00 euro. 

 Izdarīti 77 laulību reģistri, 
kas ir par septiņiem vairāk 
kā iepriekšējā gadā, kas arī, 
ņemot vērā ilgstošos periodus 
ar valstī noteiktajiem COVID-19 
ierobežošanas pasākumiem, ir 
pietiekami daudz. Pieci reģistri 
sastādīti, pamatojoties uz 
reliģisko konfesiju sniegtajām 
ziņām. 15 pāri izvēlējušies 
laulības ceremoniju ārpus 
dzimtsarakstu nodaļas telpām 
– Alūksnes muižas parkā 
Aleksandra paviljonā, uz laipām 
pie paviljona un Alūksnes ezera 
otrā pusē uz laipām pretī 
101.pakāpienam, Tempļakalna 
Rotondā, restaurētajās telpās 
Alūksnes Jaunajā pilī, atpūtas 
vietā “Retenes” Ziemera 
pagastā.  Četras laulības bijušas 
ar ārzemniekiem - Brazīlijas, 
Filipīnu, Singapūras un Krievijas 
pilsoņiem. 

 Pagājušajā gadā sastādīti 300 
miršanas reģistri, no kuriem 271 
persona bijusi Alūksnes novada 
iedzīvotāji. No kopējā aizgājēju 
skaita bijuši 119 vīrieši un 181 
sieviete. Pēc vecumiem mirušo 
sadalījums: līdz 9 gadu vecumam 
- 1 persona; 10-19 gadi 1 
persona; 30-39 gadi 4 personas; 
40-49 gadi 6 personas; 50-
59 gadi 20 personas; 60-69 
gadi 45 personas; 70-79 gadi 
69 personas; 80-89 gadi 
101 persona; 90-99 gadi 53 
personas. Mirušo teritoriālais 
sadalījums ir sekojošs: Alūksne 
– 145, Alsviķi – 24, Anna – 6, 
Ilzene – 2, Jaunalūksne – 18, 
Jaunanna – 7, Jaunlaicene 
– 3, Kalncempji – 1, Liepna 
– 9, Maliena – 3, Mālupe – 
23, Mārkalne – 7, Pededze 
– 7, Veclaicene – 2, Zeltiņi 
– 5, Ziemeri – 9. Reģistrējot 
miršanas faktu, tiek nodots arī 
mirušā personu apliecinošais 
dokuments. Ja šis dokuments 

ir nozaudēts vai nav atrodams, 
dzimtsarakstu nodaļa par 
to ievada ziņas Nederīgo 
dokumentu reģistrā.

 Dzimtsarakstu nodaļā saņemti 
426 iesniegumi par laulības, 
dzimšanas un miršanas 
apliecību izsniegšanu un izziņu 
izsniegšanu no civilstāvokļa aktu 
reģistriem, kas ir divas reizes 
vairāk kā iepriekšējā gadā. 
Covid-19 pandēmijas laiks 
aktualizējis attālinātu atkārtotu 
dokumentu pieprasīšanu. 
Tiek izmantots vienotais valsts 
un pašvaldību pakalpojumu 
portāls www.latvija.lv – ar tā 
palīdzību informācija pieprasīta 
89 reizes. Tāpat cilvēki aktīvāk 
izmanto elektronisko parakstu. 
Ir izsniegtas 92 atkārtotas 
apliecības un 233 izziņas no 
civilstāvokļa aktu reģistriem. 
Starpvalstu sadarbības ietvaros, 
atbilstoši valstu pieprasījumiem, 
sagatavotai un nosūtīti 
civilstāvokļa aktu reģistrāciju 
apliecinoši dokumenti par 
deviņām personām Krievijas 
Federācijai, trīs gadījumos 
Ukrainai. Šādu dokumentu 
apmaiņa notiek starp mūsu 
valsts Tieslietu ministriju un 
pieprasītājas valsts atbilstošo 
kompetento iestādi. Par 
139 reģistriem ir ievadīta 
informācija Fizisko personu 
reģistra informācijas sistēmā, 
sniegtas izziņas pēc Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes, 
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 
departamenta, citu 
dzimtsarakstu nodaļu, notāru, 
Valsts policijas, pašvaldības 
iestāžu pieprasījumiem. 
Dzimtsarakstu nodaļu savas 
vizītes laikā Alūksnes novadā 
apmeklēja un ar tās darbu 
iepazinās Tieslietu ministrs 
Jānis Bordāns.

 Alūksnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļā saņemti četri iesniegumi 
par vārda vai uzvārda maiņu. 
Vienā gadījumā persona 
izteikusi vēlmi mainīt vārdu, 
četros gadījumos lūgts atgūt 
savu dzimto vai pirmslaulības 
uzvārdu, jo tas nav izdarīts, šķirot 
laulību. Dzimtsarakstu nodaļa 
šajos gadījumos sagatavo vārda, 
uzvārda un tautības ieraksta 
maiņas lietas materiālus un 
nosūta tos Tieslietu ministrijas 
Dzimtsarakstu departamentam 
lēmuma pieņemšanai. Visos 
četros gadījumos pieņemti 
personām labvēlīgi lēmumi. 
Lietas sagatavošanas process 
prasa rūpīgu faktu analīzi un 
dokumentu sagatavošanu, 
tostarp arī izziņu par personas 
sodāmību.

 Prieks par pašvaldības iniciatīvu 
piešķirt svētku pabalstu Zelta 
un Dimanta kāzu jubileju 
gaviļniekiem. Pagājušā gadā 
nogalē tika iepriecināti pieci 
pāri. Dzimtsarakstu nodaļa 
administrēja arī vienreizējā 
pabalsta piešķiršanu 
1941. gada 14. jūnijā 
represētajām personām. 2021. 
gads bijis īpašs ar to, ka sveicām 
trīs mūsu novada iedzīvotājus, 
kas pārkāpuši 100 un 101 
gada slieksni. Jauki un sirsnīgi 
brīži piedzīvoti gada pirmā 
mazuļa godināšanā, kā arī 
divās personiskās Dimanta kāzu 
jubilejas ceremonijās.

 Vēlu, lai visiem šajā gadā 
izdodas sajust, novērtēt un 
saglabāt mīlestību, jo mīlestība 
nav nekas cits, kā vēlēšanās, lai 
otrs cilvēks blakus būtu laimīgs.

Inga Ozoliņa, 
Alūksnes novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja

Mārkalnes iedzīvotāju 
tikšanās par pašvaldības 
mērķprogrammas līdzekļu 
izlietojumu
  27. janvāra vakarā Mārkalnes 
pagasta pārvalde bija aicinājusi 
iedzīvotājus uz tikšanos par 
Alūksnes novada pašvaldības 
mērķprogrammas līdzekļu 
izlietojuma mērķiem pagasta 
infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanai 2022. gadā.
Iedzīvotāji tika aicināti anketā 
paust savu viedokli par kādu 
no diviem iespējamiem 
projektiem - uzņēmējdarbības 
attīstībai nozīmīga ceļa “Ezīšava-
Mārkalne” posma pārbūvi, 
uzņēmējdarbības attīstībai 
nozīmīga ceļa “Zemesbanka-
Lielāsgāršas” posma pārbūvi vai 
arī sniegt savus priekšlikumus.
  Tikties ar Mārkalnes pagasta 
iedzīvotājiem bija ieradies arī 
Alūksnes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja vietnieks 
teritoriālajos jautājumos Jānis 
Sadovņikovs un pašvaldības 
izpilddirektors Ingus Berkulis.
J. Sadovņikovs pateicās 
mārkalniešiem par atsaucību un 
apliecināja, ka dome atbalstīs 
iedzīvotāju iedzīvotāju izdarīto 
izvēli. I. Berkulis uzsvēra, ka 
pagasta iedzīvotāju izvēle par 
labu uzņēmējdarbības attīstībai 
nozīmīga ceļa posma pārbūvei 
būs nozīmīgs un mērķtiecīgs 
ieguldījums.
Iepriekšējā periodā par 
līdzekļiem no pašvaldības 
mērķprogrammas pagastu 
infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanai izbūvēts 
ceļa apgaismojums un nojume 
brīvdabas estrādē “Lakstīgalas”.



11.Alūksnes Novada Vēstis08.02.2022.

Kultūras norises Alūksnes novadā februārī

Apmeklējot pasākumus, lūdzam ievērot visus noteiktos epidemioloģiskās drošības nosacījumus!
Atkarībā no situācijas plānā var notikt izmaiņas, lūdzam sekot informācijai!

Alūksnes Kultūras centrā
11. februārī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centra Mazajā 
zālē Rihards Saule koncertā 
“Nepateiktie vārdi”. Ieeja: 7,00 
EUR. Biļetes jau pārdošanā. 
No 15. februāra Alūksnes 
Kultūras centra foajē 
mākslinieces Lilijas Kukles darbu 
izstāde.
17. februārī 18.30 Alūksnes 
Kultūras centrā filma “TABU”. 
Ieeja: 3,00 EUR. Biļetes jau 
pārdošanā.

Alūksnes muzejā
Ekspozīcijas un izstādes:
Jaunums - 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.
Izstāde “Kā uz delnas”. Izstādē 
būs aplūkojami Edija Dukura brīvi 
skicēti ar eļļu gleznoti zināmu 
mākslinieku portreti. Izstādes 
ideja ir iemūžināt un cildināt 
spilgtas personības.
Alūksnes Jaunās pils mūzikas 
saloni - Klavieru un Ērģeļu 
istabas.  Restaurētajās telpās 
var vērot mākslinieciskos 
sienu gleznojumus, baudīt 
multimediālo ekspozīciju 
“Helēnas dziedājums” un 
interaktivitāti “Leģendas stāsts”.
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”. 
Alūksnes pastāvīgā vēstures 
ekspozīcija “Laikmetu mielasts”.
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
 “No trimdas Latvijā – Austras 
Lindes 120 tautu meitu 
miniatūras”.
“Totalitārajā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”.
“Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”.
V. Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”.

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

Alūksnes pilsētas 
bibliotēkā
Literatūras izstādes: 
“Latviska kā puķe pļavā…”: 
rakstniecei Skaidrītei 
Kaldupei-100 (01.-28.02., 
abonementā);
“Dažādas enciklopēdijas” 
(01.-28.02., lasītavā);
“Rakstnieki - jubilāri: Marts 
Pujāts-40, Mārtiņš Freimanis-45, 
Māra Zālīte-70, Skaidrīte 
Kaldupe-100” (01.-28.02., bērnu 
literatūras nodaļā);
“Esi vesels - sporto!” (01.-28.02., 
bērnu literatūras nodaļā);
“Mazajiem par burtiņiem” 
(01.-28.02., bērnu literatūras 
nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
07.-28.02. Alūksnieša Jāņa 
Tetera fotogrāfijas (2. stāvā);
01.-28.02. Literatūras apskats 
“Vēsturisko grāmatu sērija 

“Mēs. Latvija, XX gadsimts” 
(klātienē vai tiešsaistē - 
pieteikties un vēlamo datumu 
saskaņot pa tālruni 25664421);
21.02. “Burtus grāmatās 
meklējam” (21.02. - Dzimtās 
valodas diena): tiešsaistes stunda 
PII “Sprīdītis” bērniem;
23.-28.02. Literārā stunda 
“Skaidrītes Kaldupes pasaku 
pasaulē” (klātienē vai tiešsaistē-
pieteikties un vēlamo datumu 
saskaņot pa tālruni 25664421);
28.02. Jauno grāmatu diena 
(abonementā).

Alsviķu pagastā
9. februārī 10.00 Alsviķu 
kultūras namā senioru kopas 
“Noskaņa” dalībnieku ikmēneša 
tikšanās – viesosies Mārkalnes 
senioru vokālais ansamblis 
“AKAVA” ar muzikālu sveicienu 
“Kad dvēsele dzied…”.
20. februārī 12.00 Strautiņos 
hokeja laukumā  Sportiski 
atraktīvas aktivitātes visai 
ģimenei ar atpūtas elementiem. 
Pulksten 14.00 Strautiņu 
TURNĪRS hokejā.  Lai nodrošinātu 
visu valstī noteikto ierobežojumu 
ievērošanu, uz pasākumu 
obligāta iepriekšējā pieteikšanās 
līdz 17. februārim pa tālruni 
28330421.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Mīlestībai nekur nav 
māju, ir tikai kopīgi sapņi…” 
- politiķim, diplomātam, 
bijušajam Latvijas ārlietu 
ministram Zigfrīdam Annai 
Meierovicam-135, rakstniekiem 
Voldemāram Brankam-125, 
Skaidrītei Kaldupei-100, 
dzejniecei, dramaturģei, 
sabiedriskajai darbiniecei 
Mārai Zālītei-70, aktrisei Elzai 
Radziņai-105; tematiskā izstāde 
“Viss par svecēm”; Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija.
3., 10., 17., 24. februārī 10.00 
Alsviķu bibliotēkā Strautiņos
datorapmācības senioriem.
2., 8., 16., 23. februārī 9.00 
Alsviķu bibliotēkā senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās.

Annas pagastā
24. februārī 11.00 Annas 
kultūras namā pasākums “Vien 
mirdzums paliek aizritošā laika 
pēdās…”, veltīts rakstniecei 
Skaidrītei Kaldupei 100 gadu 
jubilejā. Laipni aicināti visi 
Skaidrītes Kaldupes vārda 
mākslas un personības cienītāji.
Annas bibliotēkā izstāde “Ar 
linu šķiedrām ierakstīta savā 
tautā”, rakstnieces Skaidrītes 
Kaldupes literārais devums.

Ilzenes pagastā
Ilzenes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Vairāk gaismas 
nekā tumsas” (Mārai Zālītei-70), 
“Jā, mīlestība liesmainā un 
labā,/Es neticu, ka tu man pazust 
spētu...” (dzejniecei Mirdzai 
Ķempei-115).

Jaunalūksnes pagasts
12. februārī Kolberģa 
tautas nama zālē radošā 
sveču liešanas darbnīca 
“Lawsonia ballītes”, kurā varēs 
iepazīties ar dažādiem Latvijas 
augiem un to smaržu. 
Iepriekš pieteikšanās 
līdz 8. februārim. 
Dalības maksa 5 EUR.
No 14. līdz 25. februārim 

Jaunalūksnes pagasta teritorijas 
ietvaros foto orientēšanās 
“Iepazīsti Jaunalūksnes 
pagastu”. Ātrākais, precīzākais 
un radošākais dalībnieks vai 
komanda saņems balvu.  Foto 
orientēšanas norādes varēs 
saņemt Jaunalūksnes pagasta 
pārvaldes ēkā – foajē telpā, 
vai elektroniski sūtot ziņu 
WhatsApp 25524885.
16. februārī 12.00 Bejas 
bibliotēkas lasītāju klubiņā 
pasākums “Cik dziļas kupenas, 
cik ziema gara, bet kaut 
kas klusi ausīs čukst par 
pavasari…”.
23. februārī Bejā sadarbībā ar 
Bejas novadpētniecības centru  
piemiņas brīdis Bejas somu 
karavīru Brāļu kapos. 
Bejas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Tūkstošiem mazu 
debestiņu krīt no gaisa un 
sakrīt man kapucē. Es uzlieku 
kapuci galvā un esmu debesīs” 
- dziedātājam Mārtiņam 
Freimanim-45 (07.02.), “Ziemai 
no lāsteku skropstām asara 
nopilēj’… (Dz. Žuravska)” 
- februāra svinamās dienas – 
Sveču diena, Meteņi, Valentīna 
diena, “Satin savu valodiņu 
Baltajā villainē. Nosalušu, 
nogurušu. Nomirušu, mūžam 
nē” - dzejniecei, dramaturģei, 
sabiedriskai darbiniecei Mārai 
Zālītei-70 (08.02.), “Mīlestībai 
nekur nav māju, ir tikai kopīgi 
sapņi...” - rakstniecei Skaidrītei 
Kaldupei – 100 (24.02.).
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
10. februārī 18.00 
Jaunannas tautas namā 
tikšanās ar CASTING BRIDGE 
izveidotāju, aktieru atlases 
režisori Gunitu Grošu. 
Turpinājumā - režisores Lailas 
Pakalniņas filma “Spogulī”. Ieeja: 
3,00 EUR. Uz pasākumu obligāta 
pieteikšanās līdz 
9. februārim, tālrunis
29495371.
12.-20. februārī jauniešu 
kluba “Tikšķis” organizētā 
Valentīndienas fotoorientēšanās 
(informācija sekos).

Jaunlaicenes pagastā
Jaunlaicenes muižas 
muzejā
Pamatekspozīcijas:
“Jaunlaicenes muiža” – par 
Jaunlaicenes muižu un tās 
apbūvi, par Vidzemes muižu 
apsaimniekošanu un sadzīvi, par 
baronu fon Volfu dzimtu,
“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,

“Ja ikviens tik zemē sētu” (līdz 
28. februārim) – par ražas 
novākšanas un pārstrādes rīkiem 
un metodēm no 19. gs. 
līdz 20. gs. vidum;
Virtuālā izstāde 
“No Vaidavas līdz Melnupei” 
(www.jaunlaicenesmuzejs.lv/
muizas) – par 12 Opekalna 
draudzes teritorijā ietilpstošajām 
muižām, par tām piederošajiem 
zemnieku ciemiem, mājām un 
lopu muižām.

Kalncempju pagastā
12. februārī 14.00 Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā aicina uz deju 
uzveduma “Malienas mantojums” 
demonstrēšanu video formātā. 
Ieejas maksa: 1,00 EUR. Ieeja, 
uzrādot derīgu Covid-19 
sertifikātu un personu apliecinošu 
dokumentu.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejs piedāvā 
izzinošas ekskursijas un 
ekspozīciju “Vidzemes lauku 
sēta” un “Kalncempju vēstures 
lappuses” apskati.

Liepnas pagastā
Liepnas pagasta 
bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Pie sveces mēs 
iekrītam savā dvēselē un 
spīdam no turienes” (O.Vācietis) - 
2. februāris – Sveču diena 
(1.-7.02.), “Un tad apstājās 
laiks…” (I. Ziedonis) - 
Valentīndiena jeb mīlestības 
svētki (7.-15.02.); projekta 
“Grāmatu iepirkuma programma 
publiskajām bibliotēkām” un 
dāvinājuma grāmatas 
(1.-28.02.)

Malienas pagastā
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Mīlestība ir kā krāsains 
tauriņš”, “Jubilejas rakstniekiem: 
Mirdzai Ķempei-115, 
Mārai Zālītei-70, Skaidrītei 
Kaldupei-100”.

Mālupes pagastā
12. februārī 11.00 pārgājiens 
“Septiņi tilti”, tikšanās pie 
Mālupes Saieta nama.
23. februārī 11.00 Mālupes 
Saieta  namā  pasākums “Es bij’ 
puika, man bij’ vara”.

Mārkalnes pagastā
12. februārī 13.00 Mārkalnes 
tautas namā Signe Baltere 
un Ingus Staško ar koncertu 
“Iemāci man mīlēt dzīvi”. 
Ieeja: 3,00 EUR. Ieeja, uzrādot 
derīgu Covid-19 sertifikātu un 
personu apliecinošu dokumentu. 
Iepriekšēja pieteikšanās pa 
mob.t. 25662273.
Mārkalnes pagasta 
bibliotēkā jaunākās literatūras 
izstāde “Sirdij un prātam”, 
bērnu zīmējumu izstāde “Tīģeris 
bibliotēkā”. Ģimenes ar bērniem 
aicinātas uzzīmēt šī gada varoni - 
tīģeri un atnest uz bibliotēku. Būs 
balvas!

Pededzes pagastā
Pededzes bibliotēkā izstāde 
“Dzejniecei, dramaturģei, 
sabiedriskai darbiniecei Mārai 
Zālītei 70”; 14. februārī 
bibliotēkā uzziedēs Mīlestības 
koks.

Veclaicenes pagastā
No 1. februāra Veclaicenes 

tautas namā, sagaidot 
Osvalda Kļaviņa 
110. gadadienu, apskatāma 
izstāde “Tomēr... tāpat kā 
senāk...”. Izstāde veltīta bijušajam 
Veclaicenes podiņu ceham un 
tā vadītājam O. Kļaviņam – 
izcilai personībai, keramiķim, 
dzejniekam, komponistam, 
šahistam, filozofam. Iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālr. 26468307. 
Ieeja ar derīgu Covid-19 
vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu, personu apliecinošu 
dokumentu.

Zeltiņu pagastā
12. februārī 13.00 Zeltiņu 
tautas namā video versija 
deju uzvedumam “Malienas 
mantojums”.  Lūgums obligāti 
pieteikties, zvanot uz mobilo 
telefonu 29492284 Gunitai, jo 
vietu skaits zālē ir ierobežots. 
No 12. februāra Zeltiņu 
tautas namā video, rakstu un 
foto materiāls no līdzcilvēku 
krājumiem un atmiņām par 
FEBRUĀRA jubilāres Rasmas 
Kalējas dzīves, darba un atpūtas 
gaitām Zeltiņos. Lūgums 
pieteikties Rasmas skolēnus, 
kolēģus un draugus, lai kopā 
izveidotu jauku materiālu, 
kas Rasmai sagādās prieku 
un pārsteigumu, bet mēs paši 
iegūsim gandarījumu par labi 
padarītu darbu. No 14. februāra 
tautas namā skatāmas video 
filmas no teātra izrādēm, kurās 
spēlējusi Rasma Kalēja.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Novadniecei Skaidrītei 
Kaldupei – 100”, “Sveču 
brīnums”, “Iedvesmojošas 
grāmatas par mīlestību” 
(Valentīndienai).
Zeltiņu vēstures krātuvē: 
pastāvīgās ekspozīcijas “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltījums Edgaram 
Liepiņam), “Nesenā pagātne”, 
“Novadnieku istaba”, “Mana 
skola Zeltiņos”;  Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzeja veidota izstāde “Zeltiņu 
baznīca laiku lokos”.

Ziemera pagastā
12.-14. februārī Māriņkalna 
centrā individuāla pastaiga ar 
aktivitātēm “Mīlestība ir visur”.
19. februārī 17.00 Māriņkalna 
tautas namā koncerts ar 
Gunāru un Zani. Obligāta 
iepriekšējā pieteikšanās līdz 17. 
februārim, zvanot vai rakstot 
26413370 (Linda). Lai apmeklētu 
pasākumu, nepieciešams 
derīgs Covid-19 sertifikāts un 
personu apliecinošs dokuments. 
Apmeklētājiem līdz 12 gadu 
vecumam nepieciešams personu 
apliecinošs dokuments. Ieejas 
maksa: 4 EUR.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes 
“Raksti, kas notur līdzsvaru šai 
laikā…” - dzejniecei, dramaturģei 
M. Zālītei-70, aktrisei 
B. Indriksonei-90, “Februāris 
– droša interneta mēnesis. 
Atbildība un apdraudējumi” 
- attālināti individuālas 
konsultācijas), “Dzīve kā 
varavīksne rasas lāsē” - literātei 
Sk. Kaldupei-100.

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste



12. Alūksnes Novada Vēstis 08.02.2022.

Aicinām vakcinēties Alūksnes 
vakcinācijas centrā
 Arī februārī Alūksnes 
vakcinācijas centrā, kas 
atrodas Alūksnes Kultūras 
centra telpās, Brūža ielā 7, 
būs iespēja vakcinēties pret 
Covid-19 – gan saņemt pirmo 
un otro vakcīnas devu, gan 
arī balstvakcīnu.

Vakcinācijas datumi februārī:

12.02.2022. darba laiks 
09.00-13.00* (Janssen, Pfi zer, 
Moderna pirmā un otrā pote; 
balstvakcīnas)

  Vakcinācijai ir iespējams 
pierakstīties iepriekš, zvanot 
uz vienoto tālruni 8989, 
vai interneta vietnē 
www.manavakcina.lv, tāpat katrā 
no vakcinācijas dienām visas 
dienas garumā ir iespēja gaidīt 

rindā bez iepriekšēja pieraksta. 
Ierodoties uz vakcināciju, jāņem 
līdzi pase vai ID karte. 
  Aicinām sekot līdzi atvērtajiem 
pieraksta datumiem un 
laikiem interneta vietnē 
www.manavakcina.lv kalendārā 
un aktuālajai informācijai par 
vakcinācijas procesu Alūksnes 
vakcinācijas centrā pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv un 
pašvaldības sociālo tīklu kontos.
  Pēc Nacionālā veselības 
dienesta datiem Alūksnes 
novadā uz 15. februāri saņemt 
balstvakcīnu ir tiesīgi 4707 
iedzīvotāji, savukārt pēc 
15. februāra  - 1234 iedzīvotāji.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Bērnu vakcinācija
 Bērnu vecumā no 5 līdz 
11 gadiem vakcinācija pret 
Covid-19 Latvijā uzsākta 
15. decembrī. Saskaņā ar 
Imunizācijas Valsts padomes 
rekomendācijām vakcinācija 
īpaši ieteicama bērniem 
ar dažādām hroniskām 
saslimšanām, piemēram, 
virssvaru, cukura diabētu, 
smagiem imūnsistēmas 
traucējumiem, hroniskām 
kardiovaskulārajām un 
nieru slimībām, kā arī 
onkoloģiskām saslimšanām.

  Bērnu vakcinācija notiek vecāka 
vai cita likumiskā pārstāvja 
klātbūtnē. Līdzi jāņem šādi 
dokumenti: bērnam – pase 
vai personas apliecība (ja ir), 
vecākiem vai likumiskajam 
pārstāvim - pase vai personas 
apliecība, kā arī apliecinošs 
dokuments par bērnu - ieraksts 
par bērnu pasē vai dzimšanas 
apliecība, vai nepieciešamības 
gadījumā notariāli apstiprināta 

pilnvara.
  Vakcinācijas sertifi kāts 
bērniem vecumā no 5 līdz 11 
gadiem būs izmantojams 15. 
dienā pēc vakcīnas otrās devas 
saņemšanas. To bērna vecāki 
vai likumiskais pārstāvis varēs 
lejupielādēt vietnē 
https://covid19sertifi kats.lv/. 
Ja vecāki izvēlas veikt bērnu 
vakcināciju pie ģimenes ārsta 
vai ārstniecības iestādē, pieteikt 
bērnu vakcīnai var vecāki vai 
likumiskie pārstāvji pie sava 
ģimenes ārsta, ārstniecības 
iestādē, kā arī  zvanot 8989. 
Pirms tam aicinām pārliecināties, 
vai ģimenes ārsta praksē vai 
ārstniecības iestādē ir pieejama 
Pfi zer-BioNTech bērnu vakcīna 
Comirnaty. Par to pārliecināties 
var šeit: 
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/
bernu-vakcinacija. 

Inga Vasiļjeva,
Nacionālā veselības dienesta 
Vakcinācijas projekta nodaļa

SVARĪGI 
zināt!
Vakcinācijas sertifi kāta 
derīguma termiņš – no 
15. februāra

 No 15. februāra Latvijā 
stājas spēkā nosacījums 
par Covid-19 PRIMĀRĀS 
VAKCINĀCIJAS SERTIFIKĀTA 
DERĪGUMA TERMIŅU. 

 Šis nosacījums netiks 
attiecināts uz personām līdz 
18 gadiem, jo šai iedzīvotāju 
grupai balstvakcinācija pašlaik 
nav nepieciešama.

 Vakcinētajiem cilvēkiem 
sertifi kāts būs spēkā 9 
mēnešus pēc primārās 
vakcinācijas kursa 
pabeigšanas ar Vaxzevria, 
Spikevax, Comirnaty vakcīnām 
un 5 mēnešus pēc Janssen 
vakcīnas saņemšanas. 

 Šobrīd sertifi kāta derīguma 
termiņu var aprēķināt, 
apskatot savā sertifi kātā 
norādīto datumu, kurā veikta 
vakcinācija. Tas ir jāskaita 
no nākamās dienas pēc 
otrās potes saņemšanas. 
Nacionālais veselības dienests 
plāno risinājumu, lai digitālajā 
sertifi kātā tiktu iekļauta 
informācija, kad katram 
beidzas sertifi kāta derīguma 
termiņš.

 Covid-19 vakcinācijas 
sertifi kāts ir derīgs uzreiz pēc 
balstvakcinācijas veikšanas.

Kur saņemt 
balstvakcīnu

Balstvakcīnu, tāpat kā primāro 
vakcināciju, Alūksnes novadā 
var saņemt:
• pie sava ģimenes ārsta – 
sazinoties ar ģimenes ārsta 
praksi;
• feldšerpunktos Alsviķu, 
Jaunalūksnes, Kalncempju, 
Mārkalnes pagastos – 
sazinoties ar attiecīgo 
feldšerpunktu;
• vakcinācijas centrā Brūža 
ielā 7, Alūksnē (Alūksnes 
Kultūras centra telpās) – 
iepriekš piesakoties internetā 
www.manavakcina.lv vai 
zvanot pa tālruni 8989 vai 
gaidot dzīvā rindā.
 Noderīgi! Biežāk uzdotie 
jautājumi: vmnvd.gov.lv
Simptomu gadījumā Covid-19 
testu var veikt bez maksas un 
bez ārsta nosūtījuma

Kur var veikt Covid-19 
testu?

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

Covid-19 analīžu nodošanai 
Alūksnē  var pieteikties, 
zvanot uz: 
- tālruni centralizētajam 
pierakstam Covid-19 analīžu 
veikšanai - 8303,
- Centrālo laboratoriju – 
8330.




