
Alūksnes 
novadā 
divas parakstu 
vākšanas vietas
 Lai nodrošinātu 
parakstu vākšanu tautas 
nobalsošanas ierosināšanai 
par apturētā likuma 
“Grozījumi Likumā par 
ostām” atcelšanu, 
Alūksnes novadā 
noteiktas divas 
parakstu vākšanas 
vietas: 

 1) pašvaldības 
administratīvajā ēkā, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā,

2) Alsviķu pagasta pārvaldes 
ēkā, “Pagastnamā”, Alsviķos, 
Alsviķu pagastā, Alūksnes 
novadā.

 Parakstu vākšana tautas 
nobalsošanas ierosināšanai 
notiks no 10. marta līdz 
8. aprīlim.

Darba laiki parakstu 
vākšanas vietās:
Pirmdienās, trešdienās, 
piektdienās un svētdienās 
no pl.9.00 līdz 13.00,
Otrdienās, ceturtdienās, 
sestdienās no 
pl.15.00 līdz 19.00.

 Vēlētājiem, kuri 
veselības stāvokļa 
dēļ nevarēs ierasties 
parakstu vākšanas vietā, 
bet vēlēsies piedalīties 
parakstu vākšanā, tiks 
nodrošināta iespēja 
pieteikties parakstu 
vākšanai savā atrašanās 
vietā. Parakstu vākšana 
vēlētāju atrašanās 
vietās notiks pēdējā parakstu 
vākšanas dienā, 8. aprīlī. 

 Iesniegumi mājas 
balsošana iesniedzami:
• nosūtot tos Alūksnes 
novada pašvaldībai 
pa pastu uz adresi: 
Dārza iela 11, 
Alūksne, Alūksnes novads, 
LV-4301,
• jāiesniedz vienā
no parakstu vākšanas vietām, 
sākot no 10. marta,
• nosūtot uz 
e-pastu nvk@aluksne.lv, 
parakstot to ar 
drošu elektronisko 
parakstu.

 Tiesības piedalīties 
parakstu vākšanā ir 
Latvijas pilsoņiem no 
18 gadu vecuma. Lai 
piedalītos parakstu 
vākšanā, jāuzrāda 
derīgs personu apliecinošs 
dokuments - Latvijas pilsoņa 
pase vai Latvijas 
pilsoņa apliecība (eID karte).

 Informatīvais tālrunis 
26526652.

 Ar Alūksnes novada domes 
24.02.2022. lēmumu Nr. 46 
"Par lokālplānojuma, kas 
groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 2015.-
2027. gadam, izstrādes 
uzsākšanu nekustamajā 
īpašumā “Silakalns”, Ziemera 
pagastā, Alūksnes novadā" 
tiks uzsākta lokālpānojuma 
izstrāde.

 Rakstiski priekšlikumi un 

ierosinājumi iesniedzami:
 - papīra formātā - Alūksnes 
novada pašvaldībā, Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301, sūtot pa pastu vai 
iesniedzot Alūksnes novada 
Valsts un pašvaldības vienotajā 
Klientu apkalpošanas centrā,

 - elektroniski – uz e-pastu: 
dome@aluksne.lv. Fiziskām 
personām jānorāda vārds, 
uzvārds, dzīvesvietas adrese/e-

pasta adrese, tālruņa numurs. 
Juridiskām personām jānorāda 
nosaukums, reģistrācijas numurs, 
darbības vietas adrese/e-pasta 
adrese, kontaktpersona un tās 
tālruņa numurs. 

 Ar lokālplānojuma darba 
uzdevumu var iepazīties 
Alūksnes novada pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.aluksne.lv 
sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības 
līdzdalība, Ģeoportālā 

www.geolatvija.lv, sadaļā 
Teritorijas attīstības plānošana, 
kā arī Alūksnes novada 
pašvaldībā, Valsts un pašvaldības 
vienotajā Klientu apkalpošanas 
centrā, tā darba laikā.

 Lokālplānojuma izstrādi vadīs 
Alūksnes novada pašvaldības 
teritorijas plānotāja Madara 
Ziņģe-Bumbure, tālruņa numurs: 
26606818, e-pasts: madara.
bumbure@aluksne.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu
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Alūksnes Novada Vēstis

 Otrdien, 1. martā, 
darbu sāka jaunais 
Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu 
apkalpošanas centrs 
(VPVKAC) Alūksnes 
novada Pededzes pagasta 
bibliotēkas telpās. 
Tas izveidots ar Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas 
(VARAM) atbalstu. 
Klientu apkalpošanas 
centrā iedzīvotājus apkalpos 
Pededzes bibliotēkas 
vadītāja Mirdza Korne.

 Šo klientu apkalpošanas centru 
Alūksnes novada pašvaldībai 
bija iespēja izveidot, pateicoties 
VARAM atbalstītajam projektam 
un piešķirtajam fi nansējumam. 
Centra izveides kopējās izmaksas 
ir 3300 EUR, no kurām 70% 
jeb 2310 EUR sedza VARAM, 
990 EUR bija pašvaldības 
līdzfi nansējums. Par projekta 
līdzekļiem iegādāts rakstāmgalds 
un krēsls klientam, stacionārais 
un portatīvais dators, dokumentu 
kamera, lai varētu nofotografēt 
un iesniegumam pievienot 
nepieciešamos dokumentus, kā 
arī mobilais tālrunis. 

 Pededziešus un jauno Valsts 
un pašvaldības vienoto klientu 
apkalpošanas centru pirmajā 
darba dienā sveica Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers, 
pašvaldības izpilddirektors 
Ingus Berkulis, Alūksnes pilsētas 
bibliotēkas vadītāja Iveta 
Ozoliņa, pašvaldības Centrālās 
administrācijas Kultūras un 
sporta nodaļas vadītāja Sanita 
Eglīte, kolēģes no Alūksnes 
novada Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas 
centra un centrālās 
administrācijas Kancelejas, 
Pededzes pamatskolas direktore 
Selga Bībere, Pededzes tautas 
nama vadītāja Tatjana Steklova, 
pededzietes Inta Ņikitina un 
Antoņina Girs, aktīvo pagasta 
jauniešu pārstāvji.

 - Jaunajā klientu apkalpošanas 

centrā vienkopus ar pašvaldības 
pakalpojumiem iedzīvotāji varēs 
nākt un jautāt padomu arī par 
valsts iestāžu pakalpojumiem. Šis 
ir pirmais klientu apkalpošanas 
centrs mūsu novadā, kas 
veidots uz bibliotēkas bāzes, kur 
galvenais klientu apkalpotājs 
un informācijas sniedzējs 
būs bibliotēkas darbinieks. 
Pirmajam ir vienmēr grūti, 
bet pirmais vienmēr paliek 
pirmais, - atklāšanas brīdī 
sacīja pašvaldības Centrālās 
administrācijas Kancelejas 
vadītāja Viktorija Avota.

 Pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers 
atklāšanas pasākumā sacīja, ka 
šis ir zināms pagrieziena brīdis 
novadā, jo tiek atvērts pirmais 
klientu apkalpošanas centrs kādā 
no pagastiem.
 - Klientu apkalpošanas centriem 
pagastos būs nākotne, jo tādā 
veidā pašvaldības un valsts 
iestāžu pakalpojumi cilvēkiem 

kļūst tuvāki. Apsveicami, ka 
ministrija ir uzsākusi šādu 
programmu un sniedz lielu 
atbalstu pašvaldībām šo 
centru izveidei. Ceru, ka cilvēki 
izmantos šeit piedāvātās 
iespējas, un varēsim arī 
citos pagastos ieviest šādu 

pakalpojumu. Pēc administratīvi 
teritoriālās reformas valstiski tiek 
saskatīta vietējās nozīmes klientu 
apkalpošanas centru perspektīva 
tieši bibliotēku pārraudzībā, - 
sacīja Dz. Adlers. 

Turpinājums 7. lappusē

Pirmais valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs pagastos - atvērts Pededzē

Pededzes pagasta Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā apmeklētājus apkalpos 
bibliotēkas vadītāja Mirdza Korne

Evitas Aplokas foto

Jauno centru svinīgi atklāj domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers un 
Mirdza Korne



Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
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Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 24. februāra sēdē
 Alūksnes novada 
pašvaldības domes sēdē 
24. februārī piedalījās 
14 deputāti un izskatīja 
29 darba kārtības 
jautājumus.

 Dome nolēma:

 - nodot atsavināšanai 
Alūksnes novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu Sloku ielā 
10, Alūksnē, kas sastāv 
no zemesgabala 307 m² platībā. 
Noteikt atsavināšanas veidu – 
pārdošana izsolē. Nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. 
Izsoles noteikumus un rezultātus 
publicēt pašvaldības interneta 
vietnē www.aluksne.lv;

- nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Vairogi”, 
Annā, Annas pagastā, kas 
sastāv no nedzīvojamās ēkas 
(sporta zāle) un zemesgabala 
1,8438 ha platībā. Noteikt 
atsavināšanas veidu – 
pārdošana izsolē. Nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. 

Izsoles noteikumus un rezultātus 
publicēt www.aluksne.lv;

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības īpašumu – 
neapbūvētu zemes starpgabalu 
“Kaivas”, Ziemera pagastā, kas 
sastāv no zemesgabala 
0,4400 ha platībā, pārdodot 
atklātā izsolē noteiktam personu 
lokam pievienošanai pierobežas 
īpašumam. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. Izsoles 
noteikumus un rezultātus publicēt 
www.aluksne.lv;

 - atļaut atsavināt pašvaldības 
kustamo mantu – mauriņa trak-
toru KUBOTA G23-2HD. Noteikt 
atsavināšanas veidu – pārdošana 
izsolē. Uzdot pašvaldības 
aģentūrai “SPODRA” veikt mantas 
novērtēšanu, noteikt nosacīto 
cenu un organizēt tās izsoli;

 - atcelt pašvaldības domes 
2021. gada 25. novembra 
lēmumu Nr.329 “Par kustamās 
mantas atsavināšanu”;

 - ņemot vērā bijušā zemes 
lietotāja pilnvarotās personas 
iesniegumu, atzīt par spēku 
zaudējušu pašvaldības domes 
2017. gada 28. jūnija lēmumu 

Nr. 165 “Par Alūksnes novada 
pašvaldībai piekritīgas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
3601 025 4020, Uzvaras ielā 16, 
Alūksnē, Alūksnes novadā 
atsavināšanu”;

 - uzsākt lokālplānojuma 
izstrādi nekustamā īpašuma 
“Silakalns”, Ziemera pagastā, 
Alūksnes novadā, zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 
3696 008 0023;

 - apstiprināt pašvaldības 
Ceļu un ielu fonda līdzekļu 
procentuālo sadalījumu pagastu 
pārvaldēm un pagastu apvienības 
pārvaldei. Apstiprināt pašvaldības 
Ceļu un ielu vidējā (triju gadu) 
termiņa plānu 2022.-
2024. gadam;

- apstiprināt pašvaldības 
aģentūras “ALJA” 2022. gada 
darba plānu;

 - apstiprināt pašvaldības 
aģentūras “SPODRA” darba plānu 
2022. gadam;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.5/2022 
“Grozījumi Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2017. gada 
23. februāra 
saistošajos noteikumos 

Nr. 3/2017 “Par reklāmas 
izvietošanu Alūksnes novadā””;

 - precizēt pašvaldības domes 
2022. gada 27. janvāra saistošos 
noteikumus Nr.2/2022 
“Grozījumi Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2020. gada 
26. marta saistošajos noteikumos 
Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Alūksnes novadā””;

 - apstiprināt Dzīvokļu 
komisijas nolikumu;

 - iecelt Rimmu Mellenbergu 
pašvaldības Dzīvokļu 
komisijas locekļa amatā. 
Atļaut R. Mellenbergai savienot 
pašvaldības Dzīvokļu komisijas 
locekļa amatu un pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
Īpašumu nodaļas vadītāja 
amatu.

 Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldī-
ba/Par Alūksnes novada domes 
darbu/Domes lēmumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

2. Alūksnes Novada Vēstis 02.03.2022.

Sēdes 

Sociālā, izglītības un 
kultūras komiteja

16. martā 10.00

Tautsaimniecības 
komiteja   

21. martā 10.00

Finanšu komiteja  
24. martā 10.00

Domes sēde   
31. martā 10.00

Sēdes notiek 
1. stāva zālē 

Dārza ielā 11, Alūksnē.

 Alūksnes novada domes 
24. februāra sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu apstiprināt 
viena audzēkņa izmaksas 
pašvaldību savstarpējos 
norēķinos par Alūksnes 
novada pašvaldības 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem.

 Šie aprēķini veikti, pamatojoties 
uz Ministru kabineta 28.06.2016. 
noteikumiem Nr. 418 “Kārtība, 
kādā veicami pašvaldību 
savstarpējie norēķini par 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem”.

 Apstiprinātās viena skolēna 
izmaksas mēnesī par Alūksnes 
novada pašvaldības pamata un 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem no 

2022. gada 1. janvāra:
• Alūksnes pilsētas sākumskolā 
48,16 EUR;
• Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā 70,60 EUR;
• Alūksnes novada vidusskolā 
46,41 EUR;
• Strautiņu pamatskolā 127,39 
EUR;
• Bejas pamatskolā 109,08 EUR;
• Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolā 121,99 EUR;
• Alekseja Grāvīša Liepnas 
pamatskolā 101,52 EUR;
• Malienas pamatskolā 90,01 
EUR;
• Pededzes pamatskolā 114,05 
EUR;
• Ziemeru pamatskolā 101,33 
EUR.

 Apstiprinātās viena audzēkņa 
izmaksas mēnesī par Alūksnes 

novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem no 2022. gada 
1. janvāra:
• Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādē “Sprīdītis” 192,69 EUR;
• Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādē “Pienenīte” 177,29 EUR;
• Jaunalūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādē “Pūcīte” 196,24 
EUR;
• Alsviķu pirmsskolas izglītības 
iestādē “Saulīte” 265,20 EUR;
• Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādē “Cālis” 142,42 EUR;
• Malienas pirmsskolas izglītības 
iestādē “Mazputniņš” 227,97 
EUR.

 Apstiprinātās viena iemītnieka 
izmaksas par Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības 
iestāžu internātu sniegtajiem 

pakalpojumiem (gultas vietu) no 
2022. gada 1. janvāra:
• Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas internātā 162,56 EUR 
mēnesī;
• Alekseja Grāvīša Liepnas 
pamatskolas internātā 277,92 
EUR mēnesī.

 Saskaņā ar domes lēmumu no 
Alūksnes novada pašvaldības 
izglītības iestāžu internātu 
izmantošanas izdevumu 
samaksas atbrīvoti izglītojamie, 
kas mācās Alūksnes novada 
vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Apstiprina izmaksas par izglītības iestāžu 
pakalpojumiem pašvaldību savstarpējos norēķinos 

 Alūksnes novada domes 
24. februāra sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu par iegul-
dījumiem Mārkalnes pagasta 
infrastruktūras un vides kva-
litātes uzlabošanā no paš-
valdības budžeta speciālās 
mērķprogrammas.

 Kā zināms, Alūksnes novada 
pašvaldības budžetā ir izveido-
ta speciāla mērķprogramma, 

no kuras tiek finansēti pagastu 
infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanas projekti. Viens no 
pagastiem, kuros šie ieguldījumi 
tiks veikti šogad, ir Mārkalnes 
pagasts.

 Domes sēdē deputāti atbalstīja 
Mārkalnes pagasta teritoriālās 
vienības infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanas projek-
ta ideju “Par uzņēmējdarbības 

attīstībai nozīmīga ceļa “Ezīšava-
Mārkalne” 0,00-0,200 km posma 
pārbūvi” ar indikatīvo summu līdz 
21 531 EUR.

 Lai noskaidrotu iedzīvotāju 
viedokli, pagasta pārvalde janvārī 
veica aptauju dažādās iedzīvotāju 
grupās, prezentējot divas priori-
tārās projektu idejas. Vislielāko 
iedzīvotāju atbalstu saņēmis 
projekts “Par uzņēmējdarbības 

attīstībai nozīmīga ceļa “Ezīšava-
Mārkalne” 0,00-0,200 km posma 
pārbūvi”. Lai to īstenotu, pagasta 
pārvalde plāno ieguldīt finansēju-
mu arī no ceļu fonda līdzekļiem.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atbalsta Mārkalnes pagasta 
infrastruktūras projekta īstenošanu

Zeltiņu iedzīvotājus 
aicina uz tikšanos

 Tā kā iepriekš februārī 
plānotās tikšanās sakarā ar 
Covid-19 izplatīšanās pieau-
gumu tika atceltas, Zeltiņu 
pagasta pārvalde
21. martā pulksten 17.30 
Zeltiņu tautas namā aicina 
pagasta iedzīvotājus uz 
tikšanos par Alūksnes novada 
pašvaldības mērķprogrammas 
pagastu infrastruktūras un 
vides kvalitātes uzlabošanai 
finansējuma izlietojumu 
Zeltiņu pagastā.

Malienas pagasta 
iedzīvotājus aicina 
uz tikšanos

Malienas pagasta pārvalde 
aicina 14. martā 
pulksten 16.00 Malienas 
tautas namā uz pagasta 
iedzīvotāju tikšanos par 
Alūksnes novada pašvaldības 
mērķprogrammas līdzekļu 
izlietojuma mērķiem Malienas 
pagasta infrastruktūras un 
vides kvalitātes uzlabošana 
2022. gadā.

Veclaicenes pagasta 
iedzīvotājus aicina 
piedalīties aptaujā

 Veclaicenes un Ziemera 
pagastu apvienības 
pārvalde aicina Veclaicenes 
pagasta iedzīvotājus līdz 
10. martam piedalīties 
aptaujā, lai labāk izprastu 
iedzīvotāju vajadzības un 
izaicinājumus, un sekmētu 
iedzīvotāju līdzdalību 
Veclaicenes pagasta teritorijas 
attīstībā un finanšu līdzekļu 
izlietošanā.

 Saiti uz aptauju atradīsiet 
pašvaldības tīmekļvietnē 
www.aluksne.lv sadaļā 
Sabiedrība/Sabiedrības 
līdzdalība/Aptaujas.

 Aptauja ir anonīma, un iegū-
tie rezultāti tiks izmantoti 
apkopotā veidā. Rezultātu 
apkopojums būs pieejams 
Alūksnes novada pašvaldības 
tīmekļvietnē www.aluksne.lv, 
kā arī tiks prezentēts 
iedzīvotāju forumā, kas 
sadarbībā ar biedrību 
“Alūksnes nevalstisko organi-
zāciju atbalsta centrs” notiks 
2022. gada martā Veclaice-
nes tautas namā “Vaiņagos”, 
Kornetos, Veclaicenes pagastā, 
Alūksnes novadā.



Apmeklētāju pieņemšana martā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki martā

 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. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

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

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

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

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS
7. un 21. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 11. un 25. martā 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 16.03.2022. 16.00-17.00 Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Verners KALĒJS 18.03.2022. 14.00-16.00 Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Maruta KAULIŅA 25.03.2022. 11.00-13.00 Tālrunis 29710918

Modris LAZDEKALNS 21.03.2022. 9.00-10.00 Tālrunis 29710918

Ilze LĪVIŅA 04.03.2022. 8.00-10.00 Alūksnes novada vidusskolā, Kanaviņu ielā 14, 
Alūksnē

Druvis MUCENIEKS Darbdienās 8.00-9.00 Tālrunis 25416176

Modris RAČIKS 21.03.2022.
28.03.2022. 13.00-17.00 Tālrunis 29414680

Laimonis SĪPOLS Darbdienās Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Jānis SKULTE 08.03.2022. 8.00-17.00 Tālrunis 29276883

3.Alūksnes Novada Vēstis02.03.2022.

Pašvaldība 
rīko izsoles
 Alūksnes novada 
pašvaldība 29.03.2022. rīko 
pašvaldības nekustamā 
īpašuma – ēku un zemes Lielā 
Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa 
tālruni 26668502. Izsoles 
sākumcena – 52633 EUR. 
Nodrošinājums – 5263 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 25.03.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
25.03.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada 
pašvaldība 29.03.2022. rīko 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
– ēku un zemes Skārņu ielā 
9, Alūksnē, Alūksnes novadā 
– mutisku atklātu otro izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26668502. 
Izsoles sākumcena – 12323 EUR. 
Nodrošinājums – 1232 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 25.03.2022. 
Pieteikumu reģistrācija katru 
darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Valsts un pašvaldības 
vienotajā KAC no plkst. 8.00 
līdz 17.00 līdz 25.03.2022. 
plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
29.03.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Zīles”-20, Jaunzemos, Ilzenes 
pagastā, Alūksnes novadā 
– mutisku atklātu otro izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
26164881. Izsoles sākumcena – 
1240 EUR. Nodrošinājums – 
124 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
25.03.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
25.03.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
29.03.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Stiliņi 1”, 
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku trešo izsoli 
ar augšupejošu soli noteiktam 
personu lokam. Izsoles noteikumi 
publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 20239937. Trešās 
izsoles sākumcena – 4312 EUR. 
Nodrošinājums – 431 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 25.03.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
25.03.2022. plkst. 16.00.

Pašvaldības izpilddirektora atskaite
 Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektors 
Ingus Berkulis 24. februāra 
pašvaldības domes sēdē 
sniedza deputātiem 
informāciju par aktuāliem 
notikumiem pašvaldībā 
kopš janvāra domes 
sēdes.

• 3. februārī darbu 
uzsākusi Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja 
Ilze Posta.

• Sakarā ar 4. janvārī domes 
pieņemto lēmumu par 
pašvaldības objekta nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā 
Nodrošinājuma valsts aģentūrai, 
februārī tā informējusi 
pašvaldību par priekšlikumiem 
nomas līguma projektā par 
bijušās internātpamatskolas 
internāta ēkas “Cielaviņas” 
Liepnas pagastā nomu. 
Šobrīd par līguma 
noslēgšanas tālāko 
virzību tiek gaidīta informācija 
no aģentūras.

• Aktuālie darbi ir ārkārtas 
finanšu revīzijas ziņojumā 
norādīto nepilnību 
novēršana un ieteikumu 

ieviešana, lai uzlabotu 
kapitālsabiedrību pārvaldību.

• Sarunas ar SIA “Pilsētvides 
serviss” par nešķiroto sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 
maksas izmaiņām.

• Atbilstoši pašvaldības 
domes 23.12.2021. lēmumam 
par iekšējās kontroles 
sistēmas organizāciju izvērtēti 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma un 
proliferācijas finansēšanas 
riski pašvaldībā un noteiktas 
potenciālās riska jomas.

• Pašvaldība piedalās jaunā 
pašvaldību likuma projekta 
analīzē kopā ar Latvijas 
Pašvaldību savienību, saistībā ar 
grozījumiem Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumā 
(stāsies spēkā 1. jūlijā) strādā pie 
provizoriskās atlīdzības sistēmas 
izveidošanas un amatu kataloga 
projekta.

• Pēc biedrības “Labākai 
rītdienai” iniciatīvas izbeigts 
līgums par nekustamā īpašuma 
“Zinīši”, Ilzenes pagastā daļas 
iznomāšanu.

• Veikta procedūra, kuras 
rezultātā noslēgts līgums par 
67 gaisa kvalitātes mērītāju 
uzstādīšanu pašvaldības izglītības 
iestādēs saskaņā ar Izglītības 
un zinātnes ministrijas piešķirto 
finansējumu.

• Organizēta ekonomikas 
ministra Jāņa Vitenberga vizīte 
Alūksnes novadā.

• Atklāts un darbu sācis Latvijas 
investīciju un attīstības aģentūras 
Madonas biznesa inkubatora 
atbalsta punkts Alūksnē.

• Iesniegts projekts 
“Epidemioloģiski droša tūrisma 
un dabas izziņas infrastruktūras 
tīkla izveide aizsargājamo 
ainavu apvidū “Veclaicene” 
biotopu un sugu dzīvotņu 
labvēlīga aizsardzības stāvokļa 
sasniegšanai”.

• Turpinās Izglītības 
un sporta centra, Alūksnes 
pilsētas sākumskolas ventilācijas 
ierīkošanas, Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
1. kārtas, laipu izbūves pie 
Dzērves un Eniķa ezeriem 
Veclaicenes pagastā būvdarbi.

• Uzsākti priekšdarbi (līgumu 
slēgšana) uzņēmējdarbības 
projekta ieviešanai novada 
teritorijā.

• Notikusi gatavošanās, 
telpu iekārtošana Pededzes 
Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra 
atklāšanai 1. martā un darba 
uzsākšanai.

• Notiek priekšdarbi projektu 
pieteikumi gatavošanai 
(apmeklētas pagastu bibliotēkas, 
izstrādātas tāmes), lai izveidotu 
vietējās nozīmes Valsts un 
pašvaldības vienotos klientu 
apkalpošanas centrus novada 
pagastos, kas būtu vienoti 
pakalpojumu sniegšanas 
kontaktpunkti, lai sniegtu 
iedzīvotājiem atbalstu valsts 
un pašvaldības pakalpojumu 
pieteikšanā pēc iespējas tuvāk 
dzīvesvietai.

• Pagastu pārvaldes uzsākušas 
darbu, lai plānotu un īstenotu 
projektus ar finansējumu, 
kas piešķirts no pašvaldības 
budžeta mērķprogrammas 
pagastu infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanai (Mārkalnē 
notikušas iedzīvotāju sanāksmes, 
Veclaicenē izsludināta iedzīvotāju 
aptauja).

• Noslēgts līgums par aktīvā 
nodarbinātības pasākuma 
„Algoti pagaidu sabiedriskie 
darbi” īstenošanu, katru mēnesi 
tajā iesaistot 50 bezdarbniekus.

• Kultūrvēsturē pabeigtas 
divas daļas video filmai par 
novadnieku, pedagogu, muzeju 
dibinātāju Jāni Gresti, pirmizrāde 
notikusi 5. februārī.

• Uzsākts darbs, lai pārskatītu 
kultūras funkcijas nodrošināšanu 
novadā, apsekotas visas 
novada kultūras iestādes un 
struktūrvienības.

• Augstu sporta sasniegumu 
veicināšanai, pamatojoties 
uz saistošajiem noteikumiem,  
finansiāli  atbalstīti 3 sportisti un 
viena sporta komanda.

• Darbu pašvaldībā turpina 
Valsts kontrole, uzsākts Satiksmes 
ministrijas audits mērķdotācijas 
ceļiem un ielām izlietojumam par 
2021. gadu, revidenti strādā pie 
2021. gada pārskata.

• Janvāris pagājis sniega un 
mainīgu laika apstākļu zīmē, kas 
prasījis pastiprinātu ceļu un ielu 
uzturēšanu un līdzekļus.

• Darbu turpinājis vakcinācijas 
centrs Alūksnē, organizēta 
izbraukuma vakcinācija 
Pededzes, Liepnas, Mālupes 
pagastos.

• Vidzemes plānošanas reģions 
informējis pašvaldību, ka ar 
1. aprīli Alūksnes novadā 
mainīsies sabiedriskā transporta 
pakalpojuma sniedzējs.



4. Alūksnes Novada Vēstis 02.03.2022.

Pašvaldība turpinās līdzfinansēt 
daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanu 
un pieslēgumus ūdensapgādei
 Alūksnes novada pašvaldība 
no 2022. gada budžeta 
līdzekļiem arī šogad 
līdzfinansēs daudzdzīvokļu 
māju piesaistīto zemesgabalu 
(pagalmu) labiekārtošanu – 
šos projektus līdzfinansējuma 
saņemšanai varēs iesniegt 
jau martā. Vēlāk pavasarī 
varēs iesniegt pieteikumus 
līdzfinansējuma saņemšanai 
nekustamo īpašumu 
pieslēgšanai centralizētajai 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai.

Līdzfinansējums 
daudzdzīvokļu 
māju pagalmu 
labiekārtošanai

 No 1. līdz 31. martam
Alūksnes novada pašvaldībā 
varēs iesniegt projektu 
pieteikumus, lai pretendētu 
pašvaldības līdzfinansējuma 
saņemšanai daudz¬dzīvokļu 
dzīvojamo māju piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai.
 Šo līdzfinansējumu pašvaldība 
piešķir pēc 2014. gada 
24. novembra saistošo 
noteikumu Nr.24/2014 “Par 
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai” 
nosacījumiem. Ar saistošajiem 
noteikumiem aicinām iepazīties 
pašvaldības tīmekļvietnē 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie 
noteikumi.
 Līdzfinansējums tiek 
piešķirts:
• piebraucamo ceļu, 
stāvlaukumu un gājēju celiņu 
atjaunošanai vai pārbūvei, 
ieskaitot nepieciešamās 
inženierkomunikācijas un 
aprīkojuma elementus,
• apgaismojuma atjaunošanai 
vai pārbūvei.
 Aicinām iespējamos 
līdzfinansējuma pretendentus 
jau laikus par nepieciešamo 
dokumentu sagatavošanu 
konsultēties ar Alūksnes 

novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Īpašumu nodaļas 
vadītāju Rimmu Mellenbergu, 
e-pasts: 
rimma.mellenberga@aluksne.lv, 
tālrunis 26668502.

Līdzfinansējums 
īpašumu pieslēgšanai 
centralizētai 
ūdensapgādei un 
kanalizācijai

 Savukārt no 1. aprīļa līdz 
6. maijam pašvaldībā iedzīvotāji 
varēs iesniegt pieteikumus 
līdzfinansējuma saņemšanai 
nekustamā īpašuma pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas sistēmai.
 Šo līdzfinansējumu pašvaldība 
piešķir, pamatojoties uz 2020. 
gada 26. marta saistošajiem 
noteikumiem Nr. 6/2020 “Par 
pašvaldības līdzfinansējuma 
apmēru nekustamo īpašumu 
pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmai”. Arī ar šiem 
saistošajiem noteikumiem 
iespējams iepazīties pašvaldības 
tīmekļvietnē www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Saistošie noteikumi.
 Līdzfinansējums tiek 
piešķirts projektēšanas un 
būvdarbu izmaksu segšanai 
nekustamā īpašuma pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes 
un/vai kanalizācijas sistēmai. 
Pašvaldības līdzfinansējums tiek 
piešķirts 50% apmērā no minēto 
izmaksu apmēra, bet ne vairāk 
kā 750,00 EUR viena nekustamā 
īpašuma objekta pieslēgšanai.
 Konsultācijas par 
līdzfinansējuma saņemšanas 
iespējām un nepieciešamo 
dokumentu sagatavošanu sniegs 
Alūksnes novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
Īpašumu nodaļas vadītāja Rimma 
Mellenberga, e-pasts: rimma.
mellenberga@aluksne.lv, tālrunis 
26668502.

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

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atgādinājums par iespēju pieslēgties 
ūdenssaimniecības centralizētajiem tīkliem un 
decentralizētās kanalizācijas reģistrēšanu
 SIA “Rūpe” informē, ka no 
2008. gada līdz 2019. gadam 
ir veikti ūdenssaimniecības 
tīklu uzlabošanas un 
paplašināšanas pasākumi 
Alūksnē un novada ciemos. 
Jaunie ūdensvada un 
kanalizācijas tīkli sniedz 
apkārtnē esošo privāto māju 
īpašniekiem un iestādēm 
iespēju pieslēgt savus 
īpašumus centralizētajai tīklu 
sistēmai. SIA „Rūpe” aicina šo 
iespēju arī izmantot.

 Papildus SIA “Rūpe” informē 
iedzīvotājus, ka Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM) ir 
izstrādājusi Ministru kabineta 
noteikumus Nr.384 “Noteikumi 
par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu un 

reģistrēšanu”, kuri ir spēkā 
no 2017. gada 1. jūlija. 
Noteikumi nosaka prasības 
notekūdeņu apsaimniekošanai 
nekustamā īpašuma īpašniekam 
esošajās notekūdeņu 
kanalizācijas sistēmās, kuras 
nav pievienotas sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēja centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai (turpmāk 
– decentralizētas kanalizācijas 
sistēmas), un šādu sistēmu 
reģistrācijas kārtību.

 Noteikumi attiecas uz ciemu 
un pilsētu teritorijās esošām 
decentralizētajām kanalizācijas 
sistēmām, kurās notekūdeņu 
savākšanai vai attīrīšanai 
izmanto:
• rūpnieciski izgatavotas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 

kuras attīrītos notekūdeņus 
novada vidē un kuru kopējā 
jauda ir mazāka par 5 m3/
diennaktī;
• septiķus;
• notekūdeņu krājtvertnes, kurās 
uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, 
septisko tvertņu dūņas, fekālijas 
vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas 
atkritumi.
 Decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašniekam ir 
jāatbild par tās ekspluatāciju 
atbilstoši būvniecības, vides 
aizsardzības un MK noteikumu 
Nr.384 “Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu un 
reģistrēšanu” prasībām un 
par saviem līdzekļiem ir jāveic 
attiecīgās sistēmas apkope un 
remonts.

 Atgādinām, ka šo noteikumu 
18. punkts nosaka: 
“Decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašnieks līdz 2021. 
gada 31. decembrim nodrošina 
decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas atbilstību šo noteikumu 
4. punktā minētajām prasībām. 
Ja šajā termiņā decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas atbilstība 
šo noteikumu 4. punktā 
minētajām prasībām nav 
nodrošināta un attiecīgajam 
nekustamajam īpašumam 
piegulošās ielas vai ceļa 
robežās ir ierīkota centralizētā 
kanalizācijas sistēma, 
decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašnieka pienākums ir 
ierīkot pieslēgumu centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai līdz 
2023. gada 31. decembrim.”

 SIA “Rūpe” iesaka laikus 
izvērtēt katram īpašniekam 
esošo kanalizācijas sistēmu 
darbību un tehnisko 
stāvokli un nepieciešamības 
gadījumā veikt pieslēgšanos 
pie centralizētās sadzīves 
kanalizācijas sistēmas, tādā 
veidā atvieglojot īpašniekam 
sadzīves kanalizācijas sistēmas 
apsaimniekošanu un uzturēšanu 
atbilstoši normatīvo aktu 
noteiktajām prasībām.

 Sīkāku informāciju var iegūt 
sazinoties ar mums pa tālruni 
64381089, ierodoties klātienē 
SIA “Rūpe” Brūža ielā 6-1, 
Alūksnē vai sūtot e-pastu ar 
informācijas pieprasījumu uz 
elektroniskā e-pasta adresi 
info@rupe.lv.

Stājušies spēkā saistošie noteikumi
• 2022. gada 27. janvāra 
saistošie noteikumi 
Nr.1/2022 “Grozījums 
Alūksnes novada 
pašvaldības domes 
2014. gada 27. marta 
saistošajos noteikumos 
Nr. 7/2014 “Par materiālo 
atbalstu iedzīvotājiem 
Alūksnes novadā””

 17. februārī spēkā stājušies 
minētie saistošie noteikumi, kas 
paredz, ka Alūksnes novada 
pašvaldība turpmāk atbalstīs 
politiski represētās personas, 
vienu reizi gadā piešķirot 
pabalstu 50 EUR apmērā.
 Šo pabalstu, kas ieviests 

pēc pašvaldības iniciatīvas, 
piešķirs katra gada novembrī, 
atzīmējot Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienu. 
 Pabalstu varēs saņemt politiski 
represētās personas, kuru 
pamata dzīvesvietu ne vēlāk kā 
no attiecīgā gada 1. janvāra ir 
deklarēta Alūksnes novadā.

• 2022. gada 27. janvāra 
saistošie noteikumi 
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””

 10. februārī spēkā stājušies 
saistošie noteikumi, kas 
nosaka, ka pašvaldības 
aģentūras “SPODRA” sniegto 
maksas pakalpojumu 
cenrādis tiek papildināts ar 
jaunu pakalpojumu - maksa 
pašvaldības izvēlētajam sadzīves 
atkritumu apsaimniekotājam 
par zaļo un dārza atkritumu 
ievešanu un pārstrādi zaļo un 
dārza atkritumu kompostēšanas 
laukumā “Iztekās”, Alsviķu 
pagastā – cena par 1 t zāles vai 
lapu – 11,39 EUR (bez PVN), 
cena par 1 t zaru – 26,67 EUR 
(bez PVN).
 Tiek plānots, ka zaļos un dārza 

atkritumus laukumā ievedīs 
pašvaldības izvēlētais sadzīves 
atkritumu apsaimniekotājs un 
pašvaldības aģentūra “SPODRA”. 
Iedzīvotājiem šis pakalpojums 
tiks sniegts sadarbībā 
ar pašreizējo atkritumu 
apsaimniekotāju.

• 2021. gada 23. decembra 
saistošie noteikumi  
“Grozījums Alūksnes 
novada pašvaldības 
domes 2016. gada 28. 
janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 4/2016 
“Par pašvaldības 
stipendiju piešķiršanu 
speciālistu piesaistei 

Alūksnes novadā””

 1. februārī stājušies spēkā 
minētie saistošie noteikumi, 
kas nosaka, ka Stipendiju 
piešķiršanas komisijas skaitlisko 
sastāvu un personālsastāvu 
turpmāk nosaka pašvaldības 
izpilddirektors ar rīkojumu.
 Šādas izmaiņas pamatojas 
grozījumos Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2013. gada 
25. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 18/2013 “Alūksnes novada 
pašvaldības nolikums”, ar 
kuriem no komisiju saraksta, ko 
apstiprina pašvaldības dome, 
svītrota Stipendiju piešķiršanas 
komisija.

Turpinājums 8. lappusē
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Īstenoti Zivju fonda projekti
 2021. gadā Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūra 
“ALJA” īstenojusi septiņus 
Zivju fonda (ZF) atbalstītus 
projektus.

 ZF atbalstītā konkursa 
pasākuma “Zivju resursu 
pavairošana un atražošana 
publiskajās ūdenstilpēs un 
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij, citās ūdenstilpēs, 
kas ir valsts vai pašvaldību 
īpašumā, kā arī privātajās upēs, 
kurās ir atļauta makšķerēšana” 
ietvaros pērn “ALJA” realizēja 
piecus projektus:
• “Līdaku pavairošana Alūksnes 
ezerā”,
• “Līdaku pavairošana Lukumīša 
ezerā”,
• “Līdaku pavairošana Vaidavas 
ezerā”,
• “Zandartu pavairošana Sudala 
ezerā”,
• “Zandartu pavairošana Indzera 
ezerā”.
 Alūksnes novada ezeri kopā 
papildināti ar 57300 līdaku 
mazuļiem un 29400 zandartu 
mazuļiem.
 Līdaku mazuļus piegādāja 
zivju audzētava SIA "Rūjas zivju 
audzētava". Alūksnes ezerā 
līdaku resursi papildināti 
ar 50000, Lukumīša ezerā – 
ar 5000, Vaidavas ezerā – 
ar 2300 līdaku mazuļiem. 
Kopējās izmaksas – 
17333,25 EUR (t.sk. Zivju fonda 
finansējums – 13700,00 EUR un 
Alūksnes novada pašvaldības 
finansējums – 3633,25 EUR).
 Zandartu mazuļus piegādāja 
zivju audzētava Z/S “Skaldas”. 
Sudala ezers tika papildināts ar 
16400, Indzera ezers – ar 
13000 zandartu mazuļiem. 
Projektu kopējās izmaksas 
9249,24 EUR, no kurām 
Zivju fonda finansējums – 

7200,00 EUR un Alūksnes 
novada pašvaldības finansējums 
– 2049,24 EUR.

 No Zivju fonda līdzekļiem 
konkursam pasākumā “Zivju 
resursu aizsardzības pasākumi, 
ko veic valsts iestādes vai 
pašvaldības, kuru kompetencē 
ir zivju resursu aizsardzība” 
realizēts projekts “Alūksnes 
novada publisko ūdenstilpju 
zivju resursu aizsardzība”. Ar šī 
projekta palīdzību iegādāts:
• 2 planšetdatori SAMSUNG 
Galaxy Tab S7 11” 128 GB/LTE,
• 3 ķermeņa kameru 
BODY S EYE  komplekti,
• piekabe RESPO 
750M352L150 ar vāku Jaxal,
• 2 videokameras Panasonic 
HC-V770 Black un 
2 SD atmiņas kartes 128GB.
 Kvalitatīva uzraudzības procesa 
nodrošināšanai un apsekošanas 
reidiem iegādātā automašīnas 
piekabe ir piemērota aģentūras 
rīcībā esošā kvadricikla un 
sniega motociklu pārvadāšanai 
pa novada teritoriju uz 
apsaimniekojamajām 
ūdenstilpēm. Ar šo piekabi 
aģentūras inspektori spēj 
operatīvi veikt reidus novada 
ūdenstilpnēs. Izmantojot 
videokameras, rokas kameras 
(pierādījumu fiksēšanai) un 
planšetdatorus (administratīvās 
lietvedības uzsākšanas 
procesam elektroniskā vidē) 
ikdienas reidos, sekmīgi tiek 
realizēta makšķerēšanas 
noteikumu ievērošanas kontrole. 
Iegādātais aprīkojums palīdz 
ierobežot rūpnieciskās zvejas 
un amatierzvejas noteikumu 
pārkāpumus, veicinot zivju 
resursu saglabāšanu novada 
ūdenstilpēs. Kopējās izmaksas – 
6685,50 EUR (t.sk. Zivju fonda 
finansējums – 5306,95 EUR un 

Alūksnes novada pašvaldības 
finansējums – 1378,55 EUR).

 “ALJA” realizējusi arī ZF atbalstīto 
projektu konkursa pasākumā 
“Zinātniskās pētniecības 
programmu finansēšana 
un līdzdalība starpvalstu 
sadarbībā zinātniskajos 
pētījumos zivsaimniecībā” - 
“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumu izstrāde Indzera un 
Siseņu ezeram”.
 Indzera ezeram bija 
nepieciešams aktualizēt 
2002. gadā izstrādātos 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumus ar pamatmērķi 
noskaidrot zivju sabiedrības 
izmaiņas saistībā ar rūpnieciskās 
zvejas noliegšanu 2014. gadā. 
Savukārt Siseņu ezeram, 
kas kļūst atpūtnieku arvien 
iecienītāks uzlabotās piekrastē 
esošās infrastruktūras dēļ, tika 
izstrādāti jauni zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumi ar 
mērķi noskaidrot zivju sabiedrību 
un kopējo ekoloģisko stāvokli, 
lai vērtētu nepieciešamību 
par papildus zivju resursu 
papildināšanas pasākumiem.
 Projekta kopējās izmaksas bija 
3265,79 EUR, no kurām 
Zivju fonda finansējums – 
2570,00 EUR un Alūksnes 
novada pašvaldības 
finansējums – 695,79 EUR.

 Kopējās 2021. gadā aģentūras 
realizēto projektu izmaksas bija 
36533,78 EUR, no kurām:
• Zivju fonda finansējums – 
28776,95 EUR;
• Pašvaldības līdzfinansējums – 
7756,83 EUR.

Māris Lietuvietis,
PA “ALJA” direktors

Pretendēs 
uz atbalstu 
zivsaimniecības 
attīstībai
 Alūksnes novada 
pašvaldības domes 
24. februāra sēdē tika 
pieņemti vairāki lēmumi 
ar četriem projektiem 
piedalīties projektu 
konkursā, lai saņemtu 
valsts atbalstu 
zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju 
fonda līdzekļiem.

 Pašvaldības aģentūra 
“ALJA” sagatavojusi četrus 
projektus. Projekts “Pededzes 
upes pieteku kvalitātes 
novērtējums” paredz veikt 
Akaviņas un Virguļicas 
ekoloģiskā stāvokļa novērtējumu. 
Domes sēdē apstiprinātas 
projekta kopējās izmaksas līdz 
12 000 EUR, ko veido plānotais 
Zivju fonda finansējums 
10 000 EUR un, projekta 
atbalsta gadījumā, pašvaldības 
līdzfinansējums līdz 
2 000 EUR.

 Projektā “Līdaku pavairošana 
Sudala un Indzera ezerā” 
paredzēts ezeru zivju resursus 
papildināt ar attiecīgi
5 000 un 4 300 vienvasaras 
līdaku mazuļiem. Šī projekta 
kopējās izmaksas apstiprinātas 
līdz 3 430 EUR, tajā skaitā 
plānotais Zivju fonda finansējums 
2 700 EUR un, projekta 
atbalsta gadījumā, pašvaldības 
līdzfinansējums līdz 730 EUR.

 Projekts “Zandartu 
pavairošana Alūksnes ezerā” 
paredz ezera zivju krājumu 
papildināt ar 30 000 vienvasaras 
zandartu mazuļu. Šī projekta 
kopējās izmaksas sēdē 
apstiprinātas līdz 11900 EUR, 
ko veido plānotais Zivju fonda 
finansējums 
9500 EUR un, projekta 
atbalsta gadījumā, pašvaldības 
līdzfinansējums līdz 
2400 EUR.

 Ceturtais projekts “Alūksnes 
novada ūdenstilpju zivju resursu 
aizsardzība” paredz atjaunot 
inventāru (termokameru un 
binokļu iegāde), iegādāties 
mazgabarīta laivu mazāku, 
grūtāk pieejamu ezeru 
apsekošanai un Vaidavas un 
Pededzes upes uzraudzībai. 
Projekta kopējās izmaksas 
apstiprinātas 9974,56 EUR, 
ko veido plānotais Zivju fonda 
finansējums 7900 EUR un, 
projekta atbalsta gadījumā, 
pašvaldības līdzfinansējums 
2074,56 EUR.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pretendēs finansējumam Miera ielas 
pārbūvei un aktīvās atpūtas parka izveidei
 Alūksnes novada domes 
24. februāra sēdē deputāti 
pieņēma lēmumus atbalstīt 
divu pašvaldības augstas 
gatavības projektu 
pieteikumu iesniegšanu Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā 
finansējuma saņemšanai.

 Dome pieņēma lēmumu atbalstīt 
augstas gatavības projekta 
“Miera ielas pārbūve Alūksnē, 
Alūksnes novadā” īstenošanas 
pieteikuma iesniegšanu un 
apstiprināja tā indikatīvās 
izmaksas 2 371 815,52 EUR, 
tajā skaitā: valsts budžeta 
līdzfinansējums 2 000 000 EUR, 
pašvaldības līdzfinansējums 
371 815,52 EUR.

 Ja projekts tiks atbalstīts 
un saņems finansējumu, tā 
īstenošana paredzēta divos 
būvprojektos:
• Miera ielas pārbūve posmā 
no Pils ielas līdz krustojumam ar 
Melnuma ielu un Melnuma ielas 
pārbūve;
• Miera ielas pārbūve no 
krustojuma ar Melnuma ielu 
līdz Miera un Tempļakalna ielas 

funkcionālajam savienojumam 
kapsētas teritorijā 
un funkcionālā savienojuma 
uzlabošana. 
 Šī projekta mērķis ir uzlabot 
piekļuvi ar uzņēmējdarbību 
saistītām potenciālajām 
teritorijām un radīt drošu un 
ilgtspējīgu transporta satiksmi 
Alūksnes pilsētā.

 Miera ielas posmā no Pils ielas 
līdz krustojumam ar Melnuma 
ielu un Melnuma ielā paredzēts: 
• pārbūvēt ielas posmu ar 
satiksmes slodzei un intensitātei 
atbilstošu asfalta segumu,
• izveidot divas jaunas autobusu 
pieturvietas kabatas un atjaunot 
vienu, sakārtot autobusu 
apgriešanās laukumu, izveidojot 
tajā gājēju ietvi ar iespēju 
izlaist cilvēkus;
• sakārtot Miera un Tempļakalna 
ielas krustojumu;
• pārbūvēt Melnuma ielu 
ar gājēju zonu un nomali 
automašīnu novietošanai;
• sakārtot asfaltēto 
stāvlaukumu ar iespēju 
novietot gan vieglo transportu, 
gan autobusus;
• izbūvēt Melnuma 

ielā jaunu apgaismojumu;
• ierīkot videonovērošanu. 
  Posmā no Miera ielas 
krustojuma ar Melnuma ielu 
līdz Miera un Tempļakalna ielas 
funkcionālajam savienojumam 
kapsētas teritorijā paredzēts:
• pārbūvēt Miera ielas posmu 
ar gājēju zonu;
• izbūvēt automašīnu 
novietošanai kabatas gar ielas 
malām, pretī kapličas vārtiem 
izveidot lielāku stāvlaukumu ar 
apstādījumiem;
• izbūvēt betona bruģēto 
laukumu un lapeni;
• pārbūvēt autobusa galapunktu;
• izbūvēt apgaismojumu.

 Dome pieņēma lēmumu 
atbalstīt arī augstas gatavības 
projekta “Aktīvās atpūtas parka 
izbūve Alūksnē” īstenošanas 
pieteikuma iesniegšanu un 
apstiprināja tā indikatīvās 
izmaksas 
529 411,76 EUR, tajā skaitā: 
valsts budžeta līdzfinansējums 
450 000 EUR, pašvaldības 
līdzfinansējums 
79 411,76 EUR. Šis projekts 
paredz aktīvās atpūtas parka 
izbūvi Alūksnē vecā rotaļu 

laukuma teritorijā starp Pils un 
Ojāra Vācieša ielām.
 Būvprojekts sadalīts četrās 
kārtās – 
• veloparka apmeklētāju 
nojumes izbūve, skatītāju vietu 
ierīkošana, gājēju ietves ar 
betona bruģakmens segumu 
izbūve, tualetes izbūve, parka 
soliņu un atkritumu tvertņu 
uzstādīšana,

• asfalta velotrases iesācējiem 
izbūve,
• piedzīvojumu velotrases “BTA 
Velozinis” izbūve,
• asfalta velotrases izbūve.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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 Lēmums par izmaiņām 
Alūksnes novada pašvaldības 
izglītības iestāžu tīkla 
struktūrā no 24. februāra 
domes sēdes darba kārtības 
tika izslēgts, lai pašvaldība 
turpinātu diskusijas par šo 
jautājumu ar sabiedrību.

 Par minētā jautājuma izslēgšanu 
no domes sēdes darba kārtības 
balsoja 8 deputāti (Ilze Līviņa, 
Jānis Sadovņikovs, Līga Langrate, 
Maruta Kauliņa, Verners Kalējs, 
Dzintars Adlers, Jānis Skulte un 
Druvis Tomsons), pret - pieci 
(Modris Lazdekalns, Arturs 
Dukulis, Aivars Fomins, Laimonis 
Sīpols un Artūrs Grīnbergs), 
balsojumā atturējās viens 
deputāts (Druvis Mucenieks). 
Sēdē piedalījās 14 domes 
deputāti.

 Kā pašvaldība jau ir informējusi, 
aizvadītā gada rudenī 
pašvaldības izveidota darba 
grupa uzsāka izglītības sistēmas 
esošās situācijas analīzi un 
iestāžu tīkla izmaiņu plānošanu. 
18. februārī notikušajā domes 
Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēdē deputāti 
izskatīšanai domes sēdē 
virzīja divus lēmuma projekta 
variantus par izmaiņām izglītības 
iestāžu tīklā novadā. Ņemot 
vērā iedzīvotāju un skolēnu 
skaita samazināšanos novadā, 
Alūksnes novada pašvaldība 
ir aktualizējusi jautājumu par 
izglītības iestāžu tīklu ar mērķi 
nodrošināt kvalitatīvas izglītības 
pieejamību ikvienam novada 
bērnam un augstāku atlīdzību 
par paveikto darbu pedagogiem.

 Kopš 2009. gada Alūksnes 
novadā skolēnu skaits ir 
samazinājies par 45%, skolotāju 
skaits - par 26%. Patlaban 
novadā ir zema skolēnu un 
skolotāju skaita proporcija – tikai 
6,1 skolēns uz vienu skolotāju. 
Pašvaldības mērķis ir tiekties 
uz proporciju 12 skolēni uz 
1 skolotāju, tādejādi rodot 
iespēju pedagogu algai sasniegt 
1300 EUR līmeni, dubultojot 
pašreizējās pedagogu vidējās 
algas apmēru. Pie optimālāka 
skolu tīkla, samazinot iestāžu 
uzturēšanas izdevumus, 
pašvaldībai būs iespēja ietaupītos 
līdzekļus ieguldīt jaunu datoru, 
klašu aprīkojuma, mācību 
līdzekļu, skolēnu formu, jaunu 
autobusu iegādei, skolu pagalmu 
labiekārtošanai, launaga 

nodrošināšanai skolēniem.

 - Darba grupa ir strādājusi 
ļoti labi - sagatavots kvalitatīvs 
dokuments, detalizēta analīze. 
Turpināsim diskusijas ar 
sabiedrību, informēsim par 
plānotajiem procesiem. Uzskatu, 
ka esam daudz runājuši, tomēr 
atgriezīsimies pie diskusijas, 
lai nonāktu pie kopsaucēja, – 
jautājuma izslēgšanu no domes 
sēdes darba kārtības pamatoja 
domes priekšsēdētājs Dzintars 
Adlers. Viņš norādīja, ka, 
turpinot sarunas par izmaiņām 
novada izglītības iestāžu tīklā, 
pastāv iespēja diskutēt un 
izvērtēt dažādus izglītības iestāžu 
tīkla variantus, ja tādi būs.

 Domes priekšsēdētāja vietniece 
Līga Langrate uzsvēra, ka “darba 

grupā strādāja profesionāļi 
un nav šaubu, ka dati tika 
analizēti ļoti pamatīgi, atbilstoši 
tendencēm un uzstādījumiem, 
kas šobrīd tiek izvirzīti izglītībai 
kopumā”.

 - Mēs kā politiķi neviens neesam 
ieinteresēts pieņemt lēmumus, 
kas nav saprotami sabiedrībai. 
Tādēļ, kamēr gala lēmums nav 
pieņemts, mēs to spējam labot, 
sadzirdēt un koriģēt, – domes 
sēdē sacīja L. Langrate, norādot, 
ka pašvaldība ir gatava sniegt 
novada skolēniem daudz vairāk 
par to, kas ir pieejams šodien.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība turpinās diskusiju ar sabiedrību 
par izglītības iestāžu tīklu Alūksnes novadā

 Kā zināms, pašvaldība 
ir aktualizējusi jau pirms 
dažiem gadiem sākto 
diskusiju par izglītības 
iestāžu tīklu novadā. 
Februārī savu ziņojumu 
publiskoja pašvaldības 
izveidotā darba grupa. 
Ar to var iepazīties 
pašvaldības tīmekļvietnē 
www.aluksne.lv 
sadaļā Izglītība/
Novada izglītības 
iestāžu tīkls.

 Alūksnes novada 
pašvaldības kā izglītības 
iestāžu dibinātāja vēlme 
un atbildība ir nodrošināt 
kvalitatīvas izglītības pieejamību 
ikvienam novada bērnam 
neatkarīgi no viņa dzīvesvietas. 
Pamatmērķis ir piedāvāt 
ikvienam novada skolēnam 
labāko izglītību. Sakoncentrēt 
mūsdienīgu aprīkojumu, 
motivētus, labāk apmaksātus 
pedagogus, plašāku interešu 
un profesionālās izglītības 
piedāvājumu efektīvākam 
mācību darbam mazākā 
izglītības iestāžu skaitā.

 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 resursu,
• nodrošināt pedagogu darba 
atalgojuma pieaugumu un 
apjomu, atbilstoši padarītajam.

  Pašvaldības sasniedzamie 
mērķi ir:
• Laimīgs, gudrs skolēns,
• Mācības neapvienotās klasēs,
• Moderni mācību līdzekļi,
• Atbilstoši iekārtota skolas vide 
un klašu telpas,

• Kreatīva mācību vide,
• Visiem pieejama 
profesionālā un interešu 
izglītība,
• Drošs un ērts transports 
skolēniem uz skolu un mājām,
• Digitālās tehnoloģijas,
• Motivēts un labi apmaksāts 
pedagogs, saimnieciskais un 
atbalsta personāls,
• Mūsdienīgi sanitārie 
apstākļi,
• Uzlabota ēdināšanas 
kvalitāte,
• Jauna, mūsdienīga sporta 
infrastruktūra,
• Drošība, disciplīna.

 25. februārī notika 
novada skolu direktoru 
ikmēneša sanāksme, kurā 
skolām lūgts tuvākajā 
laikā sagatavot un iesniegt 
pašvaldībā informāciju par to 
gatavību nākamajam mācību 
gadam – ziņas par skolēnu 
skaitu, klašu komplektiem, 
apvienotajām klasēm, mācību 
plāna nodrošināšanas iespējām, 
pedagogu darba samaksas 
aprēķinu pēc jaunā modeļa, 
kas būs spēkā no nākamā 
mācību gada, pedagogu 
nodrošinājumu, likmēm, 
skolēnu un pedagogu 
proporciju.

 Tāpat skolām jāsagatavo 
informācija par piedāvājumu 
dažāda veida interešu izglītībai, 
nepieciešamām izmaiņām 
transporta nodrošināšanā 
izglītojamiem un novērtējums 
par skolēnu nokļūšanu uz 
skolu un no skolas šajā mācību 
gadā, kā arī novērtējums par 
izglītības iestādes pārvaldību, 
mācību snieguma dinamiku, 
nepieciešamās infrastruktūras un 
resursu nodrošināšanu.

Turpinājums 7. lappusē

Alūksnes novadā samazinās iedzīvotāju skaits gan 
kopumā, gan atsevišķi teritorijās – kopš 2009. gada 

novadā iedzīvotāju skaits samazinājies par 3658 cilvēkiem.
Kopš 2009. gada Alūksnes novadā izglītojamo skaits 1.-

12. klasēs ir sarucis par 1126 skolēniem jeb 45%. 
Lielāks izglītojamo skaita samazinājums ir tieši pagastu 
teritorijās – 55% (kopš 2010. gada), pilsētā izglītojamo 

skaita samazinājums ir 28%.
Pedagogu skaits kopš 2009. gada samazinājies par 26%.

2,33 miljoni eiro ir valsts budžeta dotācija Alūksnes novadam pedagogu darba samaksai. 
Salīdzinot vidējo darba algu pedagogam Alūksnes novadā ar vidējo Latvijas, Igaunijas un 
Eiropas rādītāju, redzam, ka Alūksnes novadā tas ir zemāks arī par vidējo Latvijas algu.
Būtiskās atšķirības algās ir saistītas ar atšķirībām skolēnu un skolotāju proporcijā. Eiropā 

vidēji uz 1 skolotāju ir 16 skolēni un pedagoga vidējais atalgojums ir 3000 EUR, Igaunijā – 
uz pedagogu ir 14 skolēni un pedagoga vidējā alga 1500 EUR. Latvijā – uz 1 pedagogu ir 

vidēji 9 skolēni un pedagoga vidējā alga 950 EUR, savukārt Alūksnes novadā ir tikai 
6,1 skolēni uz skolotāju, un skolotāja vidējā alga 641 EUR.

Šobrīd aptuveni 53 pedagogi novadā strādā vairākās izglītības iestādēs. Analizējot 
Valsts izglītības informācijas sistēmas novembra datus, pedagogu vidējā slodze novada 

vispārizglītojošās iestādēs ir 0,74. Skolu tīkla sakārtošana ļaus palielināt skolēnu/
skolotāju proporciju un radīs priekšnoteikumus nodrošināt pedagogu atalgojuma celšanai. 

Lai palielinātu pedagogu darba samaksu par paveikto darbu, pašvaldības vēlamais 
sasniedzamais mērķis ir 1300 EUR alga uz 1 pedagoga likmi. 
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Turpinājums no 1. lappuses

Pašvaldības izpilddirektors 
Ingus Berkulis uzsvēra, ka 
galvenais ir vietējais iedzīvotājs 
un tas, kas viņam ir 
nepieciešams uz vietas. 
- Iedzīvotājam ir būtiski, 
lai valsts un pašvaldības 
pakalpojumi ir pieejami 
vienuviet un tuvāk dzīvesvietai. 
Bibliotēka un klientu 
apkalpošanas centrs viens 
otru papildina, lai iedzīvotājs  
šeit varētu saņemt vajadzīgo 
palīdzību - nosūtīt iesniegumu, 
sazvanīt citas iestādes, risināt 
ikdienā būtiskās problēmas. 
Jau līdz šim bibliotēkās cilvēki 
lūdza palīdzību pakalpojumu 
saņemšanā, šobrīd ar valsts 
atbalstu mēs to pastiprinām, 
- sacīja I. Berkulis, pateicoties 
pededziešiem un pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
darbiniekiem, kas bijuši iesaistīti 
jaunā klientu apkalpošanas 
centra tapšanā.

 Pagasta pārvaldes vadītāja 
Daiga Vītola uzsvēra, ka 
iepriekšējie divi gadi ir daudz 
mainījuši cilvēku paradumos un 
veicinājuši globālu apvērsumu 
arī valsts pārvaldes iestāžu 
pakalpojumu sniegšanā un 
saņemšanā. 
 - Klientu apkalpošanas centrs 
dos iespēju mūsu pagasta 
iedzīvotājiem atnākot šeit, 
sajust Pededzi un visu pasauli 
savā kabatā, jo, vai nu paši pie 

iegādātās biroja tehnikas tiks ar 
e-pakalpojumiem 
galā vai ar Mirdzas atbalstu, 
kura šī projekta gaitā ir 
mācījusies un apguvusi šo 
pakalpojumu sniegšanu. Paldies 
pašvaldībai par šo projektu 
un par nedalīto uzmanību 
pededziešiem kā pirmajiem, - 
sacīja D. Vītola.

 Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
vadītāja Iveta Ozoliņa un 
Kultūras un sporta nodaļas 
vadītāja Sanita Eglīte, sveicot 
jauno klientu apkalpošanas 
centru, izteica gandarījumu, 
ka valsts un pašvaldība ir 
novērtējusi bibliotēku lomu 
un izvēlējusies, ka šie klientu 
apkalpošanas centri var būt 
bibliotēkās.
 - Tas stiprinās bibliotēkas 
lomu un vietu un viens otru 
ļoti labi papildinās – gan 
pieejamie bibliotēkas resursi – 
datubāzes un drukātais vārds, 
gan pakalpojumi, ko šeit varēs 
piedāvāt jaunā kvalitātē, - teica 
I. Ozoliņa.

 Klientu apkalpošanas centru 
novērtēja arī vietējie iedzīvotāji. 
Tā pededziete Inta Ņikitina 
pauda prieku par šo jauno 
iespēju un izteica pārliecību, ka 
vietējie iedzīvotāji to izmantos.

 Jaunajā Pededzes klientu 
apkalpošanas centrā darba 
laiks būs vienots ar bibliotēku: 
pirmdienās, otrdienās un 

trešdienās no 8.00 līdz 12.00 un 
no 12.30 līdz 16.30, ceturtdienās 
no 9.30 līdz 12.30 un no 13.00 
līdz 18.00, piektdiena būs 
brīvdiena.

 Klientu apkalpošanas centrā ir 
iespējams saņemt informāciju 
par pašvaldības pakalpojumiem 
un iesniegt pašvaldībai 
adresētu iesniegumu, kā arī 
saņemt pieprasītākos valsts 
iestāžu pakalpojumus. Ir 
iespējams pašam patstāvīgi 
vai ar darbiniekam palīdzību 
izmantot kādu no valsts 
pārvaldes pakalpojumu portālā 
www.latvija.lv pieejamajiem 
e-pakalpojumiem.

 Ir izveidota klienta 
darba vieta, kur klientu 
apkalpošanas centra darba 
laikā iedzīvotājam brīvi 
un bez maksas ir pieejams 
dators, interneta pieslēgums, 
iespēja kopēt, drukāt 
un skenēt neliela apjoma 
dokumentāciju, kā arī ir 
brīvpieejas internets 
darbam ar personālo 
datoru.

 Centrā būs iespējama arī 
atsevišķu valsts pārvaldes 
pakalpojumu pieteikšana 
ar klientu centra personāla 
palīdzību pilnvarotā 
e-pakalpojuma risinājumā, 
apmācība darbā ar datoru, 
internetu, valsts pārvaldes 
pakalpojumu portālu 

www.latvija.lv, kā arī 
COVID-19 sertifikāta saņemšana 
papīra formā.

 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, Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūrai 
pieprasītākie ir e-pakalpojumi 
ir dažādu valsts pabalstu 
pieprasīšanas pakalpojumi 

un pakalpojumi, kas 
saistīti ar rīcību ar pensiju 2. 
līmeni.

  Tā kā valstī ir plānots pāriet 
uz jaunu pieeju klientu 
apkalpošanā, veidojot 
novada vai vietējas nozīmes 
vienotos klientu apkalpošanas 
centrus pagastos, Alūksnes 
novada pašvaldība plāno 
pakāpeniski veidot jaunus 
klientu apkalpošanas centrus arī 
citās pagastu bibliotēkās, kur 
darbinieki jau ir apmācīti digitālo 
pakalpojumu sniegšanā.

 Iedzīvotājiem Latvijā ir pieejami 
jau 137 VPVKAC, kuros ikviens 
var ērti pieteikt pieprasītākos 
valsts pakalpojumus un visus 
pašvaldības pakalpojumus tuvāk 
savai dzīvesvietai. Jaunie centri 
izveidoti, pateicoties 2021. gada 
nogalē piešķirtajām dotācijām.
 Līdz 2023. gadam plānots 
paplašināt teritoriālo VPVKAC 
pieejamību līdz 592 punktiem. 
Plānots arī paplašināt VPVKAC 
pakalpojumu grozu – šobrīd 
centri apkalpo 13 iestādes, 
atbalstot 97 pakalpojumu 
pieteikšanu. Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija 
VPVKAC tīkla izveidi uzsāka 
2015. gadā.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pirmais valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs pagastos - atvērts Pededzē

Turpinājums no 6. lappuses
  
Arī pagastu pārvaldēm 
pašvaldība ir lūgusi pārskatīt 
esošo skolēnu pārvadājumu 
sistēmu katrā pagastā 
nākamajam mācību gadam. 
Pašvaldība arī pārskatīs 
saistošos noteikumus par 
kārtību, kādā pašvaldība 
sedz braukšanas izdevumus 
vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu izglītojamiem, pārskatot 
kompensācijas apmēru 
vecākiem.

 Šobrīd Alūksnes novadā no 
1. līdz 12. klasei mācās 1369 
bērni un strādā 245 pedagogi. 
2020./2021. mācību gadā 
pamatizglītības apguve Alūksnes 
novada izglītības iestādēs tiek 
īstenota 85 klašu komplektos, 
t.sk. 14 apvienotajos. Desmit 
apvienotie klašu komplekti ir 
1.-6. klasēs un četri 7.-9. klasēs. 
Mācību process apvienotajās 
klasēs tiek īstenots piecās no 
10 pamata un vidējās izglītības 
iestādēm. Šis faktors ietekmē 
skolēnu mācīšanu un mācīšanos, 
kā rezultātā nav vērojams 
zināšanu, prasmju pieaugums. 
No jaunā mācību gada 7.-9. 
klasēs izglītojamie nedrīkstēs 
mācīties apvienotās klasēs, tas 
nozīmē, ka pašvaldībai būs 
jāpiefinansē trūkstošais.

 Četrās mazajās pagastu 
skolās pietrūkst līdzekļu 
no mērķdotācijas direktora 
algošanai – tas tiek piefinansēts 
no pašvaldības budžeta. Vairākās 
skolās nepietiek finansējuma, 

lai apmaksātu visus pedagogu 
pienākumus, piemēram, netiek 
apmaksātas individuālās 
konsultācijas, gatavošanās 
stundām, rakstu darbu labošana 
u.c. pienākumi.

 Jaunajā izglītības modelī klasēs, 
kurās mācās bērni ar speciālām 
vajadzībām, būs jānodrošina 
skolotāju palīgi.
 Šobrīd pēc eksāmenu 
rezultātiem vērojams, ka 
Alūksnes novada skolēni 
nelabprāt izvēlas kārtot 
eksāmenus fizikas, ķīmijas 
priekšmetos, kas varētu būt 
saistīts ar nepietiekamu attiecīgā 
priekšmeta apguves līmeni 
kāda no izglītības posmiem. 
Tādēļ pašvaldība vēlas būtiski 
uzlabot šo priekšmetu mācīšanas 
kvalitāti, nodrošinot ar modernu 
aprīkojumu.
 Divās pilsētas skolās šobrīd 
viens fizikas skolotājs māca 
skolēnus vertikālā modelī no 
7. līdz pat 12. klasei, kas ir 
sarežģītāk, jo ir jāsagatavojas 
stundām ar atšķirīgu mācību 
saturs. Apvienojot pilsētas skolas, 
skolotāji varēs mācīt priekšmetu, 
strādājot ar klašu grupām 
horizontālā modelī – 7.-9. klasi 
un 10.-12. klasi, līdz ar to būs 
iespējams sagatavoties stundām 
to padziļinātāk.
 Nākotnē, apvienojot skolas, 
interešu izglītības piedāvājumu 
1.-3. klašu posmā pašvaldība 
plāno nodrošināt skolās, visiem 
bērniem – gan pilsētas, gan 
pagastu skolās būs pieejams 
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra interešu izglītības 
piedāvājums.

  Šobrīd visu skolu ēku platība ir 30 198 m2, to uzturēšanas izmaksas - 1 190 000 EUR. 
Pašvaldībai ir problēmas nodrošināt nepiepildīto skolu ēku ikdienas uzturēšanu, ilgtermiņa 

ieguldījumus to tehniskā stāvokļa uzlabošanai.
Rēķinot uz 1369 novada skolēniem, uz vienu skolēnu novadā šobrīd ir 

vidēji 22 m2. Salīdzinājumam – Alūksnes pilsētas sākumskolā ir tikai 6 m2, 
kas savukārt ir par maz. Optimāls rādītājs uz vienu skolēnu novadā varētu būt vidēji 

11 m2, kas ļautu ietaupīt būtiskus finanšu resursus – orientējoši līdz 600 00 EUR, kurus 
savukārt varētu novirzīt dažādiem mērķiem, kas nākotnē dotu iespēju uzlabot izglītības 
kvalitāti. Šādā veidā būtu iespēja iegādāties mācību līdzekļus, klašu aprīkojumu, jaunus 
datorus, skolēnu formas, jaunu autobusu skolēnu pārvadājumiem, nodrošināt launagu 

visiem, veikt skolu teritoriju labiekārtojumu. Alūksnes novadā samazinās iedzīvotāju 
skaits gan kopumā, gan atsevišķi teritorijās – kopš 2009. gada novadā iedzīvotāju skaits 

samazinājies par 3659 cilvēkiem.
Kopš 2009. gada Alūksnes novadā izglītojamo skaits 1.-12. klasēs ir sarucis par 

1126 skolēniem jeb 45%. 
Lielāks izglītojamo skaita samazinājums ir tieši pagastu teritorijās – 55% 

(kopš 2010. gada), pilsētā izglītojamo skaita samazinājums ir 28%.
Pedagogu skaits kopš 2009. gada samazinājies par 26%.
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LIAA pavasara uzņemšana biznesa inkubatoros
 Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) 
biznesa inkubatori izziņo 
2022. gada pavasara 
uzņemšanu un aicina jaunos 
uzņēmējus un biznesa 
ideju autorus pieteikties 
pirmsinkubācijas programmai 
sava reģiona LIAA biznesa 
inkubatorā.

 No 2022. gada 1. līdz 
21. martam pieņemam 
pieteikumus dalībai 
pirmsinkubācijas programmā 
12 LIAA biznesa inkubatoros visā 
Latvijā. 

 Pirmsinkubācijas (PINK) 
programma ir piemērota 
gan fi ziskām, gan juridiskām 
personām, kas vēlas izvērtēt 
savas biznesa idejas dzīvotspēju. 
Sešu mēnešu garumā 
programmas dalībniekiem 
būs iespēja saņemt visu 
nepieciešamo savas biznesa 
idejas attīstīšanai – aprīkotas 
darba telpas jeb kopradi, 
mentoru un citu uzņēmēju 
atbalstu, seminārus un mācības 
(ierobežojumu laikā apmācības 
tiek nodrošinātas tiešsaistē), 
kā arī vērtīgus kontaktus un 
pievienošanos lielākajai jauno 
uzņēmēju kopienai Latvijā. 

 Pirms pieteikuma aizpildīšanas 
interesentus aicinām uz klātienes 
un tiešsaistes konsultācijām sev 
tuvākajā reģionālajā biznesa 
inkubatorā vai tā atbalsta 
vienībā. Ja esi LIAA Madonas 

biznesa inkubatora teritorijas 
(Madonas, Varakļānu, Gulbenes, 
Alūksnes novads) iedzīvotājs, 
piesakies konsultācijām, 
rakstot madona@liaa.gov.lv 
vai zvanot +371 62400907.

 Pieteikumus programmai 
var iesniegt elektroniski, 
nosūtot elektroniski parakstītu 
pieteikumu uz pasts@liaa.gov.
lv vai izmantojot portālu www.
latvija.lv. Pieteikšanās anketa 
atrodama šeit - https://www.liaa.
gov.lv/lv/programmas/biznesa-
inkubatori/pieteiksanas. 

 Pirmsinkubācijas programmas 
dalībnieki apmācību laikā attīsta 
visdažādākās idejas: augļu un 
dārzeņu pārstrāde, dažādu 
izstrādājumu ražošana no 
koka, tekstila vai māla, bērnu 
rotaļlietu radīšana, kā arī dažādu 
pakalpojumu piedāvāšana 
klientiem. Viena no pagājušā 
gada idejām bija pakalpojuma 
- vīna degustāciju piedāvāšana. 
Šo ideju pirmsinkubācijas 
programmā attīstīja Laura 
Griščenko, kas dalību 
programmā uzsāka, atrodoties 
ārzemēs. Viņa par PINK 
programmā iegūto saka: “Viss 
sākas ar to “īpašo” sajūtu – ja tai 
neklausīsi, tad tā pārvērtīsies par 
“sāpīgo” sajūtu un sāks traucēt… 
Tas, ko es gribu pateikt, ka ir 
jāizvēlas starp divām izvēlēm – 
neko nedarīt vai darīt tās īpašās 
sajūtas dēļ. Abos gadījumos būs 
grūti!
 Ļoti vienkāršs piemērs: nav 

viegli saņemties sportot un dzīvot 
veselīgi, kā arī neko nedarīt un 
sadzīvot ar sliktu fi zisko veselību 
ir grūti. Ir tikai divi varianti - abi 
vienlīdz sarežģīti. Atšķirība ir tā, 
ka sākumā nekā nedarīšana šķiet 
vieglāka, bet pēc tam tā paliek 
smagāka. 
 Ar darīšanu ir otrādi - uzsākot 
tā ir grūta, bet pēc tam tā paliek 
vieglāka.
 Ja tu izvēlēsies “darīšanu”, tad 
sākumā grūtākais ir nepārdzīvot 
un turpināt iesākto, ja arī kaut 
kas nesanāk, jo tā noteikti notiks. 
Ja šķiet, ka viss uzreiz izdosies, 
vajag ļoti uzmanīties. 
 Otra lieta, kas ir sarežģīti – 
uztraukties par to, ko citi par tevi 
padomās. Īstenībā jau ir tā, ka, 
izņemot tavus tuvākos, tu neesi 
nevienam tik īpašs, lai par tevi 
kāds ilgi domātu un analizētu, 

cik ļoti tu izgāzies vai nē. 
 Trešā lieta – ir brīži, kad jutīsies 
fi ziski un garīgi noguris, bet 
šis ir nogurums, kas atnes 
gandarījumu un piepildījuma 
sajūtu. 
 Ja tu izjūti visus šos trīs 
grūtumus, kā arī, protams, vēl 
daudz citus, un tos izdzīvo un 
pārdzīvo, tad tas nozīmē, ka esi 
uz pareizā ceļa un vajag tikai 
turpināt. Vienā brīdī iemācīsies 
sadzīvot ar šīm sājūtām un tās 
pat izbaudīt, jo, kad tām tiek 
pāri, tad rodas tā īpašā sajūta, 
ko varētu nosaukt arī par tauriņu 
sajūtu vai pat adrenalīnu, un tas 
liek turpināt virzīties uz priekšu.  
 Pēdējais, manuprāt, svarīgākais 
punkts ir tas, ka šīm grūtībām 
nevajag iet cauri vienam. 
Ir svarīgi atrast sev līdzīgi 
domājošos, kuri arī ir izvēlējušies 
“darīšanu” nevis “nedarīšanu”. 
 Biznesa inkubators ir tā vieta, 
kur tev palīdzēs un atbalstīs, tur 
atradīsi cilvēkus, kuriem nebūs 
vienalga, vai tu izgāzies vai nē. 
Tas ir kā privātais treneris, kurš 
tevi pieskata, un teiks, ko tu dari 
pareizi vai nepareizi, ko varētu 
darīt citādāk, lai tuvotos saviem 
izvirzītajiem mērķiem. 
 Ir tāds Kidlinsa likums: “Ja tu 
vari skaidri uz papīra uzrakstīt 

problēmu, tad tā jau pa pusei 
ir atrisināta.” Ar problēmas 
defi nēšanu un tās daļēju 
atrisināšanu noteikti var palīdzēt 
biznesa inkubatora darbinieki. 
 Es jums novēlu veiksmi, kā arī 
spītību, lai īstenotu savu biznesa 
ideju. Ja kāds saka, ka tas nav 
iespējams, tad pierādiet, ka ir 
gan!”

 LIAA biznesa inkubatoros savu 
biznesa ideju attīstījuši 
2474 pirmsinkubācijas 
dalībnieki, no kuriem vairāk kā 
50 biznesa ideju autori bijuši 
latvieši, kas dzīvo ārvalstīs jeb 
diasporas pārstāvji. Inkubācijas 
programmā šobrīd savu 
uzņēmumu turpina attīstīt 
363 jaunie uzņēmēji un to 
komandas, bet 86 inkubācijas 
programmu veiksmīgi noslēguši, 
saņemot atbalstu 4 gadu 
garumā.

 LIAA Biznesa inkubatorus 
fi nansē ERAF projekts "Reģionālie 
biznesa inkubatori un Radošo 
industriju inkubators". 

 Sazinies ar mums, lai varam 
atbildēt uz Tev interesējošiem 
jautājumiem. Uz tikšanos!

Atjaunota personu 
apliecinošu dokumentu 
noformēšana un saņemšana 
rindas kārtībā PMLP 
Alūksnes nodaļā
Lai mazinātu rindas pēc 
personu apliecinošajiem 
dokumentiem, Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvalde 
ir ieviesusi vairākus 
uzlabojumus klientu 
apkalpošanā un vairākās 
teritoriālajās nodaļās 
papildus iepriekšējam 
pierakstam izmēģinājuma 
kārtā atjaunos iespēju 
noformēt dokumentus 
rindas kārtībā, t. i., neveicot 
iepriekšēju pierakstu.

Pirmkārt, no 23. februāra 
atjaunota personu apliecinošu 
dokumentu noformēšana un 
saņemšana rindas kārtībā - 
Alūksnes, Balvu, Gulbenes, 
Krāslavas, Kuldīgas, Ludzas, 
Madonas, Preiļu, Valkas, 
Ventspils teritoriālajās 
nodaļās. Minētajās 10 nodaļās 
dokumentus rindas kārtībā 
būs iespējams noformēt katru 
darba dienu. Klientiem jāņem 
vērā, ka prioritāri tiks apkalpoti 
klienti, kuri veikuši pierakstu, 
un tikai pēc tam klienti, kuri būs 
ieradušies saņemt pakalpojumu 
rindas kārtībā.

Otrkārt, pārvalde samazinājusi 
klientu apkalpošanas laiku no 
15 minūtēm līdz 10 minūtēm. 
Paredzamas, ka šīs izmaiņas ļaus 
apkalpot vairāk klientu nekā 
iepriekš. 

Tā kā mēnesī aptuveni 4000 
klientu neierodas saņemt 
pakalpojumu un neatceļ 
pierakstu, tādējādi izraisot 
neērtības citiem klientiem, 
kuriem nākas gaidīt ilgāk, 
lai pieteiktos dokumentu 
noformēšanai, Pārvalde uzsākusi 
dubulto klientu pierakstīšanu uz 
vienu pieraksta laiku. 
Pārvalde lūdz klientus būt 
saprotošiem, ja rodas nelielas 
nobīdes iepriekš pieteiktajā 
apkalpošanas laikā. Klientiem 
jāņem vērā, ka gadījumos, ja 
personu apliecinošais dokuments 
ir pazaudēts vai dokumenti 
jānoformē pēc uzvārda maiņas, 
personu apliecinoša dokumenta 
noformēšana prasa ilgāku laiku – 
aptuveni 30 minūtes.

Treškārt, lai atvieglotu klientiem 
pieteikšanos pakalpojuma 
saņemšanai, veikti uzlabojumi 
iepriekšējā pieraksta sistēmā. 
Turpmāk sistēma automātiski 
atlasīs ātrāko nodaļā pieejamo 
pieraksta laiku, tā ļaujot 
klientiem ātri un ērti pārbaudīt, 
kurā Pārvaldes nodaļā iespējams 
drīzākais pieraksts.

Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes

Personāla vadības un sabiedrisko 
attiecību departaments

prese@pmlp.gov.lv, 67219185

Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru 
skolai notiks militārie vingrinājumi bijušās 
Zeltiņu kodolraķešu bāzes teritorijā
 No 14. līdz 16. martam 
un no 24. līdz 27. martam 
Alūksnes novada Zeltiņu 
pagastā pašvaldības īpašumā 
“Medņukalni”, bijušās Zeltiņu 
kodolraķešu bāzes pamesto 
ēku kompleksā, Nacionālo 
bruņoto spēku Instruktoru 
skolai notiks militārie 
vingrinājumi. 

 Karavīri formas tērpos ar 
ieročiem pārvietosies pa 
koplietošanas ceļiem Zeltiņu 
kodolraķešu bāzes teritorijā. 
Vingrinājumu laikā tiks izmantota 
salūtmunīcija un pirotehniskie 

līdzekļi (tai skaitā apgaismes 
raķetes diennakts tumšajā laikā), 
kas rada troksni, bet neapdraud 
apkārtējo cilvēku dzīvību vai 
drošību.
 Aicinām iedzīvotājus 
neuztraukties, redzot karavīru 
pārvietošanos bijušās Zeltiņu 
kodolraķešu bāzes teritorijā.
 Jautājumu gadījumā zvanīt uz 
tālruņa  numuru: 29198089. 
 Paldies par sapratni!

NBS Instruktoru skolas 
Administratīvās nodaļas 

Galvenā speciāliste
Virsseržante Aija Gaigala

Turpinājums no 4. lappues

  • Saistošie noteikumi 
Nr. 2/2022 “Grozījumi 
Alūksnes novada 
pašvaldības domes 
2020. gada 26. marta 
saistošajos noteikumos 
Nr. 7/2020 “Par 
atvieglojumiem 
nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem 
Alūksnes novadā””

2. martā stājas spēkā saistošie 
noteikumi Nr. 2/2022 “Grozījumi 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes 2020. gada 26. marta 
saistošajos noteikumos 
Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem 
nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem Alūksnes 
novadā””. Saistošajos 
noteikumos noteiktām 
atsevišķām nekustamā 
īpašuma nodokļa 
atvieglojuma kategorijām 
palielināti atvieglojuma 
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% pašvaldība 
piešķir 90%.

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

Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Stājušies spēkā 
saistošie noteikumi



9.Alūksnes Novada Vēstis02.03.2022.

Mājas meklē draudzīga 
boksera tipa sterilizēta kucīte.

Jauns, aktīvs suņuks 
meklē saimniekus.

Mājas meklē arī 
jauks, ruds runcis.

Dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”

Alūksnē, Ošu ielā 5

Tālrunis informācijai 
dzīvnieku mājā “Astes un 

Ūsas” 29477535.

“Prieka deva” Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā
 No 8. marta līdz 30. aprīlim 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā būs 
aplūkojama Gulbenes novada 
Beļavas tautas nama mākslas 
studijas gleznu izstāde 
“Prieka deva”.

 Izstādē piedalīsies studijas 
mākslinieki - Sandra 
Semenkoviča, Iveta Driņina, 
Aiga Mūrniece, Tatjana Ābeltiņa, 
Daniela Vītolniece, Rimma 
Mellenberga, Kristīne Diesner, 
Solveiga Kļaviņa un Ojārs 
Tirziņš. Mākslas studija “Krāsu 
prieks” darbojas Beļavas tautas 
namā no 2013. gada. Vasarās 
dalībnieki piedalās plenēros, 
kur apgūst jaunas iemaņas 
profesionālu mākslinieku 
meistarklasēs. Studijas “Krāsu 
prieks” dalībnieku darbi, regulāri 
priecē iedzīvotājus ar izstādēm 
ne tikai Beļavas tautas 
nama izstāžu zālē, bet 

arī logos, pagalmos un citās 
Gulbenes novada kultūras 
vietās. Gleznu studijas izstādes 
ceļo pa visu Latviju, šajā pavasarī 
priecēs Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzeja 

apmeklētājus. Izstāde 
“Prieka deva” tiks 
papildināta ar mākslinieču 
Solvitas Kārkliņas un Santas 
Dāvidas izolona un foamirāna 
ziedu kompozījām.

 Uz tikšanos Atē!

Janita Šolina,
Kalncempju pagasta

Viktora Ķirpa Ates muzeja 
vadītāja

Aicina pieteikt pretendentus pašvaldības 
apbalvojumam “Pagodinājums”
 Alūksnes novada 
pašvaldība aicina līdz 
18. martam pieteikt 
pretendentus pašvaldības 
apbalvojumam 
“Pagodinājums” četrās 
nozarēs - uzņēmējdarbībā, 
izglītībā, kultūrā un 
sportā.

 Apbalvojumu “Pagodinājums” 
katrā jomā pasniedz, vērtējot 
iepriekšējā gada sasniegumus. 
Tādēļ pašvaldība aicina 
iedzīvotājus raudzīties pēc 
apbalvojumu pretendentiem, 
kas pēdējā laikā ko sevišķu 
paveikuši konkrētajās nozarēs, 
kuru sasniegumi bijuši īpaši 
pamanāmi, kā arī pieteikt īpašus 
notikumus attiecīgajās nozarēs, 
kas aizvadītajā gadā izskanējuši 
plaši un devuši būtisku 
ieguldījumu.

 Pašvaldība aicina pieteikt 
apbalvošanai cilvēkus, kolektīvus, 
organizācijas, uzņēmumus, 
notikumus minētajās jomās, 
rakstot vēstuli brīvā formā 
vai aizpildot anketu tiešsaistē 
https://ej.uz/pagodinajumu, 
kas izveidota, lai atvieglotu 
pretendentu pieteikšanu.

 Apbalvojumam “Pagodinājums 
uzņēmējdarbībā” pašvaldība 

aicina pieteikt pretendentus 
– labākos, veiksmīgākos 
uzņēmumus dažādās 
komercdarbības nozarēs, 
kuru pēdējā laika veikums, 
izaugsme, inovācijas un citi 
uzņēmējdarbības rādītāji būtu 
novērtējami ar pašvaldības 
apbalvojumu. Apbalvojuma 
mērķis ir apzināt un godināt 
novada uzņēmējus, kuri aktīvi 
un godprātīgi darbojas savā 
nozarē, sekmējot novada 
un uzņēmējdarbības vides 
attīstību, kā arī veicināt novada 
uzņēmēju atpazīstamību. 
Pretendenti “Pagodinājumam 
uzņēmējdarbībā” var būt 
kapitālsabiedrības (izņemot 
valsts un pašvaldības 
kapitālsabiedrības), to fi liāles 
vai struktūrvienības, kuras 
saimniecisko darbību veic 
novada teritorijā, neatkarīgi no 
juridiskā statusa un darbības 
nozares un individuālie 
komersanti, lauksaimniecisko 
ražošanu un citu aroddarbību 
veicēji – fi ziskās personas, kuri 
reģistrējuši un veic saimniecisko 
darbību Alūksnes novadā.

 Apbalvojuma “Pagodinājums 
izglītībā” mērķis ir pateikties 
pašvaldības dibinātajām 
izglītības iestādēm un to 
pedagoģiskajiem darbiniekiem 

par nozīmīgu ieguldījumu 
pedagoģiskajā darbībā.
 Šo apbalvojumu piešķir 
nominācijās par radošu darbu 
izglītojamo audzināšanā un 
izglītošanā, pedagoga prestiža 
un pedagoģiskās pieredzes 
popularizēšanu novadā un 
valstī, ieguldījumu estētiskajā 
audzināšanā un mākslinieciskajā 
pašdarbībā, ievērojamiem 
sasniegumiem mācību 
priekšmetu olimpiāžu dalībnieku 
sagatavošanā, konkursos, skatēs, 
sporta sacensībās.
 Šogad apbalvojumu 
“Pagodinājums izglītībā” 
paredzēts pasniegt šādās 
nominācijās:
• Skolotāja personība – 
atbalsts izaugsmei,
• Par ieguldījumu un 
sasniegumiem darbā ar 
talantīgiem izglītojamiem,
• Par efektīvu tehnoloģiju 
pielietojumu mācību procesā,
• Par radošu, mūsdienīgu, 
efektīvu un profesionālu darbu 
iekļaujošā izglītībā.

Apbalvojuma “Pagodinājums 
kultūrā” mērķis ir pateikties 
kultūras darbiniekiem par 
īpašiem sasniegumiem un 
nozīmīgu ieguldījumu novada 
kultūras darbā, kultūrvides 
saglabāšanā un attīstības 

pilnveidošanā vai īpašiem 
sasniegumiem kādā no 
mākslas, amatiermākslas, 
amatniecības, izdevējdarbības 
vai novadpētniecības jomām, 
izciliem sasniegumiem 
starptautiskajos konkursos.

 Ar apbalvojumu 
“Pagodinājums sportā” var 
apbalvot novada sportistus, 
komandas, trenerus, sporta 
klubus un nozares sabiedriskos 
aktīvistus par ievērojamiem 
sasniegumiem sportā, kā 
arī pateikties par nozīmīgu 
ieguldījumu iedzīvotāju 
veselīga dzīvesveida izkopšanā 
un sportisku aktivitāšu 
popularizēšanu novadā. 
Apbalvojumu piešķir nominācijās 
par īpašiem sasniegumiem 
Latvijas, Eiropas un Pasaules 
čempionātos, Olimpiskajās 
spēlēs, kā arī cita augsta līmeņa 
sacensībās vai par nozīmīgu 
ieguldījumu sporta darbā.

 Piesakot pretendentus kādam 
no apbalvojumiem, aicinām 
norādīt pieteikto personu (vārds, 
uzvārds), komandu, kolektīvu, 
uzņēmumu vai organizāciju 
(nosaukums), notikumu vai 
pasākumu u.c., kā arī aprakstīt 
konkrētos sasniegumus, 
par ko pretendentu izvirzāt 

apbalvojumam. Pieteikums 
noformējams brīvā stilā. Lūdzam 
norādīt arī pieteicēja datus, lai 
pieteikums nebūtu anonīms un 
nepieciešamības gadījumā ar 
pieteicēju varētu sazināties. 

 Pieteikumus var rakstīt 
gan individuāli, gan kolektīvi, 
tā apliecinot konkrētā 
pretendenta veikuma un 
ieguldījuma nozīmību 
plašākai sabiedrībai.

 Pretendentus līdz 18. martam 
(ieskaitot) aicinām pieteikt, 
aizpildot elektronisko anketu 
vai iesniedzot pieteikumus 
brīvā formā Alūksnes novada 
pašvaldībai, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301, nogādājot tos 
personīgi Alūksnes novada 
Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā Dārza ielā 11, 
1. stāvā vai nosūtot uz e-pastu 
dome@aluksne.lv. Jautājumu 
gadījumā lūdzam sazināties ar 
pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciālisti Evitu Aploku, 
e-pasts: evita.aploka@aluksne.lv, 
tālrunis 26646749.

Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Plāno turpināt Eiropas mazo pilsētu attīstības projektu
 Alūksnes novada 
pašvaldības 24. februāra 
domes sēdē deputāti 
atbalstīja piedalīšanos kā 
sadarbības partnerim Eiropas 
Savienības programmas 
“Citizens, Equality, Rights 
and Values” (CERV) (“Pilsoņi, 
Vienlīdzība, Tiesības 
un Vērtības”) projektu 
uzsaukumā “RegrowTown” 
tīkla attīstībai.

 Projekta apstiprināšanas 
gadījumā šis būs turpinājums 
Eiropas Savienības starpreģionu 

sadarbības programmas URBACT 
III projektam “Re-grow City” 
(“Augoša pilsēta). Kā zināms, 
Alūksnes novada pašvaldība bija 
viens no partneriem projektā 
“Augoša pilsēta”, kas noslēdzās 
pagājušajā gadā. Šī projekta 
laikā pašvaldība ar pop-up 
metodes palīdzību aktivizēja 
mazo uzņēmējdarbību, aizpildot 
tukšās telpas pilsētā. Trīs gadu 
laikā projektā bija iesaistīti 15 
partneri no visdažādākajām 
pakalpojumu nozarēm.
  Iepriekšējā projektā iesaistītās 
pašvaldības apņēmušās turpināt 

sadarbību, lai izveidotu mazo 
pilsētu tīklu “RegrowTown” 
(“Augošs tīkls”) atbalstam 
cīņā par ilgtspējīgas nākotnes 
nodrošināšanu nacionālā un 
Eiropas līmenī.
  Projekta apstiprināšanas 
gadījumā tā kopējās indikatīvās 
izmaksas Alūksnes novada 
pašvaldībai būs līdz 
150 000 EUR, pašvaldības 
līdzfi nansējums projekta 
īstenošanai nav nepieciešams.
  Projektā paredzēts pop-up 
metodes pielietošanas un 
NVO darbību labās prakses/

pieredzes nodošana Eiropas 
mazajām pilsētām, tīkla 
“RegrowTown” izveide, kā arī 
semināru un apmācību darba 
grupu organizēšana par tukšo 
telpu izmantošanas iespējām 
pilsētā, aktīvu sabiedrisko 
telpu izmantošanas iespējām, 
pilsoniskās sabiedrības rīcības 
koordinēšanu un veicināšanu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Kultūras norises Alūksnes novadā martā
Alūksnes Kultūras centrā
10. martā 18.30 Alūksnes 
Kultūras centrā filma “Īsumā 
par svarīgo”. Ieeja: 3,00 EUR. 
Ieeja, uzrādot derīgu Covid-19 
sertifikātu un personu apliecinošu 
dokumentu.
12. martā 12.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes 
novada vokālo ansambļu 
koncerts. Ieeja: bez maksas. 
Ieeja, uzrādot derīgu Covid-19 
sertifikātu un personu apliecinošu 
dokumentu.
19. martā 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Katrīnas Gupalo 
un pianista Andreja Osokina 
koncertprogramma “Mēness 
starus stīgo”. Ieeja: 11,00 EUR. 
Ieeja, uzrādot derīgu Covid-19 
sertifikātu un personu apliecinošu 
dokumentu.
25. martā 10.00 Alūksnē 
pie Mātes tēla Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienai 
veltīts atceres brīdis.
26. martā 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā “Sieviete kā 
konfekte” – brieduma komēdija 
stand – up stilā. Ieeja: 12,00 
EUR, 15,00 EUR un 18,00 EUR. 
Ieeja, uzrādot derīgu Covid-19 
sertifikātu un personu apliecinošu 
dokumentu.

“MARIENBURGAS astotais 
brālis” Alūksnes Pilssalā - 
gaismas un skaņas piedzīvojums 
no viduslaiku Alūksnes. Muzikālā 
teiksma klausītājam stāstīs par 
to, ka astotais pils tornis atceras 
itin visu kopš Marienburgas pils 
dzimšanas, tā vēstīs par pašu 
galveno – vēlmi un tiesībām 
būt patiesiem un par mīlestību, 
kas nekad nebeidzas. Ikviens 
Dienvidu torņa apmeklētājs ar 
skaņu un dziedājuma palīdzību 
tiks virzīts no pirmā līdz trešajam 
stāvam, katrā no tiem iepazīstot 
viduslaiku pils daudzu gadsimtu 
garās pastāvēšanas vēsturisko 
noskaņu. Piedzīvotais būs kā 
vairāku slāņu skaņas glezna, kurā 
slāni pa slānim, pārvietojoties pa 
stāviem, apmeklētājs ar savas 
iztēles palīdzību uztvers mūzikas, 
fona skaņu un trokšņu, kā arī 
balsu radīto muzikālo stāstu 
par pils vēsturi. Īpašu atmosfēru 
skaņas piedzīvojumam piešķirs 
arī torņa arhitektūra un iekšējā 
vide – akmens mūra sienas, 
kuru primārais uzdevums ir 
pasargāt, bet ne sniegt komfortu. 
Piedāvājums, darba laiki - 
www.visitaluksne.lv.

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

Alūksnes muzejā
Ekspozīcijas un izstādes:
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.
Multimediāla ekspozīcija 
“Helēnas dziedājums”. 
Jaundarbs ir Alūksnes muižas 
pēdējās mantinieces - baroneses 
Helēnas vēstījums par baronu 
Fītinghofu dzimtu un viņu atstāto 
mantojumu Alūksnē. Ekspozīcija 
skatāma restaurētajā Alūksnes 
Jaunās pils Klavieru istabā.
Alūksnes pastāvīgā vēstures 
ekspozīcija “Laikmetu 
mielasts”. Ekspozīcijā pie lielā 
mielasta galda satiekas seši 
nozīmīgi Alūksnes, Latvijas un 
pasaules vēstures laika posmi: 
Alūksnes senvēsture, viduslaiki un 
jaunie laiki (13.-18. gs.), muižas 
laiki (18. gs.-1918. g.), Latvijas 
Republikas laiks (1918.-1940. 
g.), okupācijas laiks (1940.-1991. 
g.), Atmoda (1986.-1991. g.) un 
Latvijas Republikas laiks (1991. g. 
– mūsdienas).
“Fītinghofu zelta dzīsla 
Alūksnē”. Ekspozīcijas pamatā 
fotomateriāli un citas vizuālas un 
tekstuālas liecības par Fītinghofu 
dzimtu un tās devumu Alūksnei.
Izstāde “No trimdas Latvijā 
– Austras Lindes 120 tautu 
meitu miniatūras”. Izstādi veido 
120 tautumeitu miniatūras 
etnogrāfiskajos latviešu 
tautas tērpos, kurus pagājušā 
gadsimta astoņdesmitajos un 
deviņdesmitajos gados darinājusi 
trimdā ASV dzīvojusi novadniece 
Austra Linde (dz. Ķauķis).
“Leo Kokle. Mākslinieka 
istaba”. Izcila, tautā populāra un 
mīlēta gleznotāja un portretista 
piemiņai veltīta ekspozīcija, kurā 
apskatāmi mākslinieka darbi un 
personīgās lietas.
Privātkolekcionāra izstāde 
“19. gs. muižkunga 
guļamistaba”. Guļamistabas 
iekārtojums veidots no 19.-20. 
gs. interjera mēbelēm eklektikas 
stilā, kas sevī apvieno dažādu 
stilu un laikmetu sajaukumu, 
un bīdermeijera stilā, kas ir 
vienkāršota interpretācija ampīra 
stilam, kur tiek izcelts koksnes 
dabīgais skaistums, izturība, 
praktiskums un ērtība.
“Totalitārajā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”. Ekspozīcija 
veidota represiju atcerei un 
atspoguļo Alūksnes novada 
iedzīvotāju likteņgaitas Sibīrijā 
un Tālajos Austrumos. Tajā 
apskatāmi dokumenti, priekšmeti, 
fotogrāfijas un atmiņu stāsti.
“Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 
Daudzveidīgu tēlniecības darbu 
ekspozīcija, kurā apskatāmi gan 
profesionālu tēlnieku, L. Līces 
un G. Grundbergas darbi, gan 
padomju gados neatzītu autoru 
darbi.
V. Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”. Izstādē 
Alūksnes vecmeistaru fotogrāfijās 
redzama Alūksne gan 20. gs. 
sākumā, gan pirmās brīvvalsts 
laikā, savukārt alūksnietis 

fotogrāfs Vilnis Blūms uzlūko šīs 
vietas ar šodienas skatījumu. 
Izstādē vienuviet skatāmas 
pilsētas ainavas toreiz un šodien.
“100 vēsturiski mirkļi 
Alūksnē”. Izstāde ļauj ieskatīties 
un saprast, kā vēsturiskās norises 
ietekmējušas un mainījušas 
pilsētas dzīvi un tēlu, vēstot par 
norisēm dažādās dzīves jomās 
laika posmā no 1918. līdz 
2017. gadam.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: 
“Pieskāriens sievietes 
dvēselei”: psiholoģijas grāmatas 
sievietēm (abonementā);
“Par laimi – žurnālos un 
grāmatās”: 20. marts – 
starptautiskā laimes diena 
(lasītavā);
“22. marts - Pasaules ūdens 
diena” (bērnu literatūras 
nodaļā);
“Marts – zilo grāmatu 
mēnesis” (bērnu literatūras 
nodaļā);
“Laimes pilna pasaule” (bērnu 
literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
07.-31.03. Alūksnietes Ilzes 
Sliņķes gleznu izstāde (2. stāvā);
01.-31.03. Literatūras apskats 
“Vēsturisko grāmatu sērija “Mēs. 
Latvija, XX gadsimts” (klātienē vai 
tiešsaistē - pieteikties un vēlamo 
datumu saskaņot pa tālruni 
25664421);
10.-31.03. Literatūras apskats 
“Sērija par latviešu rakstniekiem 
“Es esmu…”” 
(klātienē vai tiešsaistē - pieteikties 
un vēlamo datumu saskaņot pa 
tālruni 25664421);
07.03.-07.04. Lieldienu 
radošo darbu konkurss bērniem 
sadarbībā ar Alūksnes Putnu 
fermu (nolikumu meklē 
http://albibl.lv);
21.-25.03. Digitālās nedēļas 
aktivitātes tiešsaistē un klātienē 
(sekojiet reklāmai 
http://albibl.lv  un 
https://www.facebook.com
/albibl.lv);
28.03. Jauno grāmatu diena 
(abonementā).

Alsviķu pagastā
No 1. līdz 8. martam 
Alsviķu kultūras nama foajē
apskatāms Eiropas Savienības 
finansētā projekta “Rītdienas 
ES” interaktīvais stends. 
Projekta mērķis ir paplašināt 
Latvijas iedzīvotāju zināšanas 
par kohēzijas politiku un tās 
īstenošanu Latvijā. Piedāvājumu 
nodrošina A.W.Olsen&Partners 
aģentūra.
3., 10., 17., 24., 31. martā 
10.00 Alsviķu bibliotēkā 
Strautiņos datorapmācības 
senioriem.
2., 9., 15., 23., 30. martā 9.00 
Alsviķu bibliotēkā senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās.
16. martā 10.00 Alsviķu 
kultūras namā senioru kopas 
“Noskaņa” dalībnieku ikmēneša 
tikšanās. Ieeja, uzrādot derīgu 
Covid-19 sertifikātu un personu 
apliecinošu dokumentu.
16. martā 12.00 Alsviķu 
kultūras namā tikšanās 
ar puķkopjiem un daudzu 
grāmatu autoriem Gunu un Jāni 
Rukšāniem – “Gunas un Jāņa 
Rukšānu divi gadalaiki – puķes un 
grāmatas”. Dalības maksa: 2,00 
EUR. Būs iespēja nopirkt grāmatas 
un apskatot puķu katalogu, tās 
pasūtīt. Ieeja, uzrādot derīgu 
Covid-19 sertifikātu un personu 
apliecinošu dokumentu. Lūgums 
pieteikties līdz 15. martam pa 

tālruni 28330421.
26. martā 15.00 Alsviķu 
kultūras namā viesosies 
komiķis Maksims Trivaškevičs 
ar stand-up komēdijas 
izrādi “Latviešu komiķis”. 
Ieeja: 4,00 EUR. 
Ieeja, uzrādot derīgu Covid-19 
sertifikātu un personu apliecinošu 
dokumentu. Lūgums pieteikties 
līdz 25. martam pa tālruni 
28330421.
1. aprīlī Karvas brāļu kapos 
Zušu kauju 103. gadadienas 
atcerei ziedu nolikšana un sveču 
iedegšana.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Viņai bija pašai savi 
spārni, bet…” - dziedātājai Norai 
Bumbierei - 75, gleznotājam, 
mākslas pedagogam Vilhelmam 
Purvītim - 150, karikatūristam 
Ērikam Ošam - 100; tematiskā 
izstāde: “Domās izstaigāsim sāpju 
ceļu” - Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena.

Annas pagastā
21.-24. martā Annas 
bibliotēkā ikviens aicināts 
apgūt no jauna vai papildināt 
savas digitālās prasmes. 
Iepriekšējā pieteikšanās pa tālruni 
26252091.
25. martā Ezeriņu kapos 
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas brīdis.

Ilzenes pagastā
25. martā Ilzenē piemiņas 
vietā represētajiem ilzeniešiem 
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas brīdis. Dienas laikā 
aicinām individuāli nolikt ziedus 
un aizdegt sveces.
26. martā 12.00 SKIM centrā 
“Dailes” Ilzenes pagasta 
iedzīvotāju rokdarbu izstāde, 
rokdarbu pulciņa pirmā 
tikšanās, meistarklase 
pavasara dekoru veidošanā. 
Sīkāka informācija 
pa tālruni 29140752. 

Jaunannas pagastā
8. martā 10.00 Jaunannas 
tautas namā Kalncempju un 
Jaunannas senioru sadziedāšanās 
ar Ināru Kravali projekta “Par 
ziediem un taureņiem sniegā” 
ietvaros.
No 8. marta Jaunannas tautas 
nama mazajā zālē Svetlanas 
Bērziņas akvareļu izstāde “Mana 
košā un krāsainā pasaule”.
19. martā 19.00 Jaunannas 
tautas namā deju kolektīvu 
sadancis “Sniegpulksteņu virpulī” 
Jaunannas Tautas nama 65 gadu 
jubilejas cikla ievaros. 
Ieeja: 2,00 EUR. Koncerts 
notiks, ievērojot valstī noteiktās 
epidemioloģiskās prasības.
20. martā 12.00 laukumā 
pie Jaunannas tautas 
nama putnu būrīšu 
gatavošanas darbnīca un 
tikšanās ar dabas pazinēju 
Igoru Roni.
26. martā 16.00 
Jaunannas tautas namā
jauniešu kluba “Tikšķis” 
organizētais anekdošu turnīrs 
“Rēcamā būda-2”. 
Komandām dalībai turnīrā 
jāpiesakās līdz 25. martam 
pa tālruni 29495371.

Jaunlaicenes pagastā
Jaunlaicenes bibliotēkā 
literatūras izstādes: 
“Pavasaris”/ Vilhelmam 
Purvītim - 150; “Ķiršu lietus” / 
Norai Bumbierei – 75, “…tautiešu 
skarbais liktenis…”/ 
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena.
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,
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.
Piedāvājam 21 izglītojošo 
nodarbību dažādu vecumu 
skolēniem (aprakstus skatīt 
www.jaunlaicenesmuzejs.lv/lv/
skolas-somas).

Jaunalūksnes pagastā
12. martā 17.00 Kolberģa 
tautas namā akustiskais koncerts 
“Ar vienu soli pavasarī”. Mūs 
priecēs Jānis Krūmiņš no grupas 
“Ceļojums”. Ieeja: 4,00 EUR.
21. martā 16.00 Kolberģa 
tautas nama zālē leļļu teātris 
“Tims” ar koncertprogrammu 
“No pasakas ar dziesmu”. 
Ieeja: 2,00 EUR.
30. martā 12.00 Bejas 
bibliotēkas lasītāju klubiņā 
pasākums “Kad teātris 
sirdī…” - Teātra dienai veltītas 
aktivitātes kopā ar bijušo Bejas 
amatierteātra režisori G. Igošinu.
Bejas bibliotēkā literatūras  
izstādes: “Sijā sevi tā kā sniegi, 
tā kā lietus smalks” (dzejniekam 
Arvīdam Skalbem – 100); 
“Cilvēkam vajag atbrīvotāku, 
gaišāku sejas izteiksmi – 
uz kuru skatoties, var just 
degsmi tā acīs! Tas nav vārdos 
pasakāms. To jūt caur enerģiju” 
(literatūrzinātniecei, valodniecei 
Janīnai Kursītei-Pakulei – 70); “Ja 
gribi rakstīt par sievieti, iemērc 
spalvu varavīksnē un notraus 
ziedputekšņus no taureņu 
spārniem uz papīra…” (D. Didro) 
- 8. marts – Starptautiskā sieviešu 
diena.
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.

Kalncempju pagastā
8. martā 10.00 Jaunannas 
tautas namā Jaunannas 
un Kalncempju senioru 
sadziedāšanās ar Ināru Kravali 
projekta “Par ziediem un 
taureņiem sniegā” ietvaros. 
Kalncempju senioriem pieteikties 
līdz 7. martam pagasta pārvaldē 
pa tālruni 26447102. Pasākums 
notiks “zaļajā režīmā”.
No 10. marta līdz 30. aprīlim 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā Beļavas 
tautas nama mākslas studijas 
gleznu izstāde “Prieka deva”.

Turpinājums 11. lappusē
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Kultūras norises Alūksnes novadā martā

Apmeklējot pasākumus, lūdzam ievērot visus noteiktos epidemioloģiskās drošības nosacījumus!

Turpinājums no 10. lappuses

Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejs aicina 
pieteikties pirmsskolas un skolas 
vecuma bērnus uz izglītojošo 
programmu “Nāc, nākdama 
Liela diena” (norises laiks - 
06.04.2022. - 14.04.2022.). 
Pieteikšanās un informācija pa 
tālruni 25664436.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejs piedāvā 
izzinošas ekskursijas un 
ekspozīciju “Vidzemes lauku 
sēta” un “Kalncempju vēstures 
lappuses” apskati.

Liepnas pagastā
25. martā Liepnā 
Komunistiskā genocīda 
upuru godināšana, apciemojot 
individuāli dzīvesvietā un 
aizdedzot sveci pie piemiņas 
akmens par tiem, kas neatgriezās.
28. martā 16.00 Liepnas 
tautas namā ceļojošās izstādes 
“Apkārt Latvijai zirga mugurā” 
atklāšana.
1. aprīlī 19.30 Liepnas 
tautas namā pasākums ar 
joku piedevu “Ak, pavasar, 
ak, pavasar!”, pēc pasākuma 
diskoballīte.
Pasākumi notiks “zaļajā” 
režīmā.
Liepnas bibliotēkā “Digitālā 
nedēļa” - iedzīvotāji aicināti apgūt 
digitālās prasmes pie datoriem 
(21.-24.03.); literatūras izstāde 
“Sievietes tēls latviešu un ārzemju 
literatūrā” (1.-15.03.); grāmatu 
apskats un literatūras izstāde 
bērniem “Cik putni dažādi” 
(21.-31.03.).

Malienas pagastā
Malienas bibliotēkā izstādes: 
“Pirmie pavasara vēstneši”, 
“25. marts atmiņās”, gleznotājam 
Vilhelmam Purvītim - 150.

Mārkalnes pagastā
13. martā 13.00 Mārkalnes 
tautas namā koncerts “Pavasara 
vēsmas”. Ieeja: bez maksas. 
Ieeja, uzrādot derīgu Covid-19 
sertifikātu un personu apliecinošu 
dokumentu.
23. martā Mārkalnes pagasta 
bibliotēkā Digitālā diena “Esi 
aktīvs! Vaicā bibliotekāram par 
digitālajiem pakalpojumiem!”.
25. martā 12.00 Mārkalnes 
tautas namā Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienai 
veltīts atceres brīdis ar Mārkalnes 
vokālo ansambli “Akava”. Kristapa 
Brasļa keramikas izstādes 
atklāšana. Ieeja, uzrādot derīgu 
Covid-19 sertifikātu un personu 
apliecinošu dokumentu.
No 26. marta līdz 
19. aprīlim Mārkalnes 
tautas namā Kristapa Brasļa 
keramikas izstāde. Ieeja: bez 
maksas. Iespēja iegādāties 
keramikas darbus. Pieteikšanās 
pie kultūras darba 
organizatores Sanitas 
pa tālruni 25662273.

Mālupes pagastā
2. martā 17.00 Mālupes Saieta 
namā meistarklase “Dubulto 
cimdu adīšana”.
25. martā 11.00 Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas brīdis 
Mālupes kapos.
Mālupes bibliotēkā literatūras 

izstādes: “Sieviete - tu esi trausla 
puķe, kuru mīlestības reibons 
šūpo…” (F. Bārda) – 8. marts 
Starptautiskā sieviešu diena, 
“Mana Latvija, dadzītis mazs, 
Ieķēries pasaules svārkos…” – 
dzejniekam Arvīdam Skalbem 
– 100, “Dvēselē kā laternā…” 
- unikālās balss īpašniecei Norai 
Bumbierei - 75, “Mēs atceramies 
25. martu” - Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena.

Pededzes pagastā
7.-10. martā Pededzes 
bibliotēkā izstāde “Ak, sievietes, 
sievietes”.
21.-25. martā Pededzes 
bibliotēkā izstāde “Latvieti, 
latvieti, kurp lido?” – 1949. gada 
represijas.
24. martā Pededzes 
bibliotēkā visas dienas garumā 
“Digitālās nedēļas” ietvaros 
apgūsim dažādas digitālās 
prasmes, piedalīsimies Eiropas 
organizētajos tiešsaistes 
pasākumos.
25. martā Pededzes pagasta 
represēto iedzīvotāju godināšana.

Veclaicenes pagastā
No 1. marta Veclaicenes tautas 
namā, sagaidot Osvalda Kļaviņa 
110. gadadienu, 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 tālruni 26468307. Ieeja ar 
derīgu Covid-19 vakcinācijas/ 
pārslimošanas sertifikātu, personu 

apliecinošu dokumentu.
24. martā 13.00 Veclaicenes 
tautas namā pensionāru 
pasākums “Iedvesmosimies 
no pavasara...”. Iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālruni 
26468307.
21.-25. martā Veclaicenes 
bibliotēkā Digitālo prasmju 
nedēļa; “Manas mājas, senči un 
es - esam daļa no Veclaicenes” 
– veclaicenieši aicināti kopīgi 
veidot atmiņu stāstu pierakstus, 
ieskenēsim jūsu izvēlētās 
dzimtas fotogrāfijas pagasta 
vēstures papildināšanai (tālrunis 
29347398 Maija).

Zeltiņu pagastā
No 8. marta Zeltiņu tautas 
namā Māra Salmiņa gleznu 
izstāde. Darbi radīti galvenokārt 
eļļas tehnikā un tajos atspoguļoti 
visi gadalaiki - pavasaris un 
rudens ar savu krāsainību, ziemas 
sniegotie ceļi un vasaras ziedošie 
dārzi.
No 8. marta Zeltiņu 
tautas namā Rūķu izstāde 
un citi Elitas Agitas Janikas 
roku darbi.
25. martā represēto piemiņas 
vietā Zeltiņos aicinām individuāli 
sev vēlamā laikā aizdegt sveces 
un nolikt ziedus.
Zeltiņu tautas namā marta 
jubilāru stāsti: Aijas Prancānes 
darbu izstāde, Guntas Vanagas 
dziesmas ceļš kopā ar Zeltiņu 
retro grupu “Lauku suvenīrs” - 
video versija (lūgums pieteikties 
- 29492284), Lidijas Jukses 
dzīves un darba stāsts – 
video versija (lūgums 
pieteikties - 29492284).

Zeltiņu bibliotēkā: no 
21. februāra līdz 6. martam 
aicinājums piedalīties balsojumā 
par skaistāko Latvijas bankas 
2021. gada kolekcijas monētu un 
konkursā “Izzini Latvijas monētās 
iekaltās kultūrzīmes”; Jauno 
grāmatu apskats (datums tiks 
precizēts); literatūras 
izstāde “Atmiņu smeldze
 piemiņas gaismā”.
Zeltiņu vēstures krātuvē: 
pastāvīgās ekspozīcijas “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltījums E. Liepiņam), 
“Nesenā pagātne”, “Novadnieku 
istaba”, “Mana skola Zeltiņos”; 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzeja veidota izstāde 
“Zeltiņu baznīca laiku lokos”.

Ziemera pagastā
5. martā 22.00 Māriņkalna 
tautas namā balle ar grupu 
“Liepavots”. Lai apmeklētu balli, 
nepieciešams derīgs Covid-19 
sertifikāts un personu apliecinošs 
dokuments, kā arī obligāti jāvalkā 
sejas maska. Galdiņu rezervācija, 
zvanot vai rakstot pa tālruni 
26413370 (Linda). 
Ieeja: 5,00 EUR.
Māriņkalna bibliotēkā
izstādes “Ar dabas dotu balsi…” 
(dziedātājai N. Bumbierei – 75), 
literatūrzinātniecei J. Kursītei – 70, 
“Tava drošība internetā” (21.-
25. marts – Digitālo prasmju 
nedēļa),  25. marts - Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena.

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Augstu novērtējam 
un saprotam sabiedrības 
vēlmi atbalstīt līdzcilvēkus 
Ukrainā, sniedzot 
dažāda veida palīdzību. 
Lai atvieglotu dažādu 
Ukrainas institūciju 
darbu un nodrošinātu 
tādu palīdzības 
saņemšanu, kas akūti 
nepieciešama Ukrainas 
tautai, aicinām koordinēt 
savas aktivitātes!
 Lūdzam individuāli un 
nekoordinēti nebraukt uz 
Ukrainu vai Polijas un Lietuvas 
robežu, piedāvājot transportu 
un pirmās nepieciešamības 
piederumus - lielā transporta 
plūsma kavē palīdzības 
nogādāšanu Ukrainā un 
Ukrainas iedzīvotāju 
nokļūšanu drošībā.

Ziņas par nepieciešamo 
humāno un cita veida palīdzību, 
tai skaitā no krīzes skartajām 
valstīm tiek saņemtas, tai 
skaitā arī Eiropas Savienības 
civilās aizsardzības mehānisma 
ietvaros, kur valstis 
koordinēti informē 
par vajadzīgo palīdzību 
un tās piegādāšanu, 
lai darbības būtu saskaņotas, 
organizētas un savlaicīgas.
VUGD Operatīvās vadības 
pārvalde katastrofu 
pārvaldīšanas un reaģēšanas 
jomā ir nacionālais 
kontaktpunkts, kas 
nepieciešamības gadījumā 
nodrošina regulāru komunikāciju 
un informācijas apmaiņu ar 
Eiropas Komisijas ārkārtas 
reaģēšanas koordinēšanas 
centru un NATO Eiroatlantisko 

katastrofu palīdzības 
koordinācijas centru.

Izveidota vienota platforma 
ukraiņu atbalstam

Ir izveidota vienotā platforma 
ukraiņu atbalstam: 
https://www.ukraine-latvia.com/
Vienlaikus ir aicinājums 
iedzīvotājiem, kuri ir gatavi 
palīdzēt, individuāli nedoties uz 
robežkontroles punktiem, bet 
gan sazināties ar nevalstiskām 
organizācijām vai valsts 
institūcijām, kas koordinē 
palīdzības sniegšanu un kas 
informēs, kur un kāda palīdzība 
nepieciešama.

  Informāciju sagatavoja Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests

Par atbalsta Ukrainas 
iedzīvotājiem koordinēšanu

 24. februārī Ministru kabinets 
ir apstiprinājis plānu personu 
no Ukrainas masveida 
ierašanās gadījumā Latvijā. 

 Pasākumu plāns būs attiecināms 
uz cilvēkiem, kas masveidā 
ierastos no Ukrainas un prasītu 
patvērumu Latvijā vai pieteiktos 
vīzas saņemšanai humānu 
iemeslu dēļ. 
 Personu izmitināšanas 
koordinācijā tiks iesaistītas 
pašvaldības un pašvaldību 
sadarbības teritoriju civilās 
aizsardzības komisijas. 
Neatliekamo medicīnisko 
palīdzību nodrošinās 
Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienests, savukārt 
ambulatoro veselības aprūpi – 
Nacionālais veselības dienests un 
ārstniecības iestādes.
 Izmitināšanas fāzē paredzēta 

sociālo pakalpojumu 
nodrošināšana, bērnu 
ievietošana izglītības iestādēs. 
Gadījumā, ja valsts spējas 
uzņemt un izmitināt no Ukrainas 
masveidā ieradušās personas 
būs nepietiekošas, tiks pieprasīta 
starptautiskā palīdzība un 
atbalsts.
 Pasākumu plānā iekļautos 
pasākumus koordinēs un 
nepieciešamības gadījumā 
papildus pasākumus noteiks 
Valsts civilās aizsardzības plānā 
atrunātais Civilās aizsardzības 
operacionālais vadības centrs.
 Plāna izpildi nodrošinās 
atbildīgās ministrijas, to 
padotībā esošās iestādes, 
pašvaldības, komersanti, kā arī 
atbalsta sniegšanā paredzēts 
iesaistīt nevalstiskās un citas 
organizācijas.

  Civiliedzīvotājiem, kuri 
izceļo no Ukrainas, Latvijā 
tiks sniegti valsts un 
pašvaldību sociālā atbalsta 
pasākumi. 
Paredzēts, ka ieceļojušajiem 
Ukrainas iedzīvotājiem tiks 
noteiktas tiesības saņemt 
garantētā minimālā ienākuma 
pabalstu un pabalstu krīzes 
situācijā. Labklājības ministrija 
un Latvijas Pašvaldību savienība 
ir vienisprātis, ka sākotnēji 
šie pabalsti piešķirami bez 
priekšnosacījumiem par 
iesniedzamajiem dokumentiem, 

deklarēto dzīves vietu un 
neparedzot veikt ienākumu un 
materiālās situācijas izvērtējumu.
Ieceļojušie Ukrainas iedzīvotāji 
varēs saņemt arī tā saucamās 
“pārtikas un higiēnas pakas” 
Eiropas Atbalsta fonda 
vistrūcīgākajām personām 
darbības programmas ietvaros, 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) sniegtos pakalpojumus, 
tajā skaitā, piedalīties NVA 
organizētajos aktīvajos 
nodarbinātības un preventīvajos 
bezdarba samazināšanas 
pasākumos, un situācijās, kad 

nepieciešams īpašs psihosociāls 
atbalsts, saņemt sociālās 
rehabilitācijas kursu Sociālās 
integrācijas valsts aģentūrā.
Vistuvākajā laikā nepieciešams 
noteikt vienotu regulējumu, 
lai pašvaldībām, sociālajiem 
dienestiem, valsts iestādēm būtu 
tiesības ātri reaģēt un piešķirt 
sociālās palīdzības pabalstus 
un pakalpojumus. Tas tiks 
ietverts Ukrainas civiliedzīvotāju 
atbalsta likumā, ko paredzēts 
skatīt Ministru kabinetā un virzīt 
pieņemšanai Saeimā.

Ministru kabinets apstiprina plānu 
gadījumam, ja Latvijā masveidā 
ieradīsies cilvēki no Ukrainas

Bēgļiem no Ukrainas tiks sniegta sociālā 
palīdzība un sociālie pakalpojumi

Cienījamie Alūksnes novada iedzīvotāji!

Alūksnes Kultūras centra 1. stāvā, Brūža ielā 7,
ir iespējams vakcinēties pret COVID-19!

05.03.2022. darba laiks 09.00 – 13.00* (Janssen, Pfizer, Moderna 
pirmā un otrā pote; balstvakcīnas)

Pierakstīties iespējams, zvanot pa tālruni 8989 vai apmeklējot 
www.manavakcina.lv, tāpat visas dienas garumā ir dzīvā rinda bez 

iepriekšēja pieraksta Vakcināciju nodrošina 
AS “Veselības centru apvienība”
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 Tā kā šajā laikā kopš 
Ukrainā sākusies Krievijas 
izraisītā karadarbība, 
pašvaldībā ar jautājumiem 
jau ir vērsušies iedzīvotāji, 
kuri vēlas palīdzēt saviem 
radiniekiem no Ukrainas, 
publicējam atbildes uz 
svarīgākajiem jautājumiem 
par Ukrainas cilvēku 
ieceļošanu un uzturēšanos 
Latvijā.

• Kādiem dokumentiem 
jābūt Ukrainas pilsoņiem, lai 
ieceļotu Latvijā?
Notiks robežpārbaudes 
personām, kuras ieceļo ar 
biometriskajām pasēm, un vīzu 
izsniegšana personām, kurām 
ir citi ceļošanas dokumenti, bet 
nav vīzas ieceļošanai Eiropas 
Savienībā. Ja personai nav 
ceļošanas dokumenti, sadarbībā 
ar Ukrainas kompetentajām 
iestādēm tiks veikta personas 
identitātes noteikšana. 
Aicinām, dodoties ceļā uz 
Latviju, nodrošināt jebkādus 
dokumentus, kas palīdzēs cilvēku 
identificēt.

• Uz kurieni zvanīt, ja 
Ukrainas pilsoņi vai cilvēki, 
kuri vēlas viņiem palīdzēt, 
nezina, kur vērsties?
Šādā gadījumā lūdzam vērsties 
pie Valsts robežsardzes, zvanot 
uz +371 67913568 vai 
+371 67913569. 

•Vai Ukrainas pilsoņi 
varēs ieceļot, ja tiem nebūs 
Covid-19 sertifikāta? Ja 
Ukrainas pilsoņi iestrēguši 
Krievijā - vai atļaus ieceļot 
Latvijā, ja nav vakcinācijas 
sertifikāta, nav PCR tests un 
uz rokām ir tikai pase?  
Medicīnisko dokumentu 
neesamība (sadarbspējīgs 
sertifikāts, Covid tests) nebūs 
šķērslis Ukrainas pilsoņu 
ieceļošanai Latvijā. Ja cilvēkiem 
būs nepieciešama vakcinācija 
pret Covid-19, tas tiks 
nodrošināts.

• Kur man vērsties, ja gribu 
sniegt palīdzību Ukrainai 
vai Ukrainas pilsoņiem, kas 
ieradīsies Latvijā?
Ir vairāki veidi, kā iesaistīties 
palīdzības sniegšanā.
• Iekšlietu ministrijas e-pasts 
NVO, uzņēmējiem un cilvēkiem, 
kas vēlas palīdzēt - krize.
ukraina@iem.gov.lv.
• Uzņēmumi, kas gatavi ziedot 
preces vai bez atlīdzības 
uzņemt bēgļus: ej.uz/Ukrainai 
(informāciju apkopo Ekonomikas 
ministrija);
• Uzņēmumi, kas gatavi 
nodarbināt bēgļus: ej.uz/
vakancescilvekiemnoukrainas 
(informāciju apkopo Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūra);
• Iedzīvotāji, kas gatavi bez 
atlīdzības uzņemt bēgļus: 
ej.uz/atbalstscilvekiemnoukrainas 
(informāciju apkopo biedrība 
“Gribu palīdzēt bēgļiem”).
• Ir iespējams veikt ziedojumu 
Ukrainas cilvēkiem portālā 
ziedot.lv. Sadarbībā ar 
Aizsardzības ministriju uz 
Ukrainu tiek sūtīta degviela 

un pirmās palīdzības preces. 
Ziedot iespējams arī zvanot uz 
labdarības tālruni 90006086.
• Koordinēt palīdzības sniegšanu 
var caur Facebook grupu "Gribu 
palīdzēt bēgļiem" – tur var atrast 
informāciju par nepieciešamību 
pēc transporta no robežas, 
mājokli un cita veida atbalstu.

• Vai Latvijas pilsoņi var 
uzņemt pie sevis radus/
draugus no Ukrainas, ja tie 
ieradīsies Latvijā?
Jā, Latvijas pilsoņi var uzņemt pie 
sevis radus/draugus no Ukrainas, 
ja tie ieradīsies Latvijā.

• Vai Ukrainas pilsoņi 
var ņemt līdzi savus 
mājdzīvniekus uz Latviju?
Pārtikas un veterinārais dienests 
informē, ka attiecībā uz mājas 
(istabas) dzīvniekiem, kas kopā 
ar saviem īpašniekiem ieceļo 
Latvijā no Ukrainas, šobrīd 
tiek piemērotas atvieglotas 
ieceļošanas prasības. Ņemot 
vērā situāciju, dzīvnieki no 
Ukrainas tiks ielaisti Latvijas 
teritorijā. Dzīvnieka īpašniekam 
visas formalitātes, tostarp 
dzīvnieka apzīmēšanu ar 
mikroshēmu, vakcinēšanu 
un trakumsērgas antivielu 
noteikšanas testu būs iespējams 
veikt pēc ieceļošanas Latvijā. 
Vairāk informācijas: www.pvd.
gov.lv.

• Ja Ukrainas pilsonim 
uzturēšanās laiks Latvijā 
ir pārsniegts vai tuvojas 
termiņa beigām, vai 
uzturoties Latvijā tiks 
piemērots administratīvais 
sods?
Administratīvie sodi netiks 
piemēroti, bet Ukrainas 
pilsoņiem, kuru uzturēšanās 
termiņš tiek pārsniegts, 
ir jādodas uz PMLP vīzas 
saņemšanai, lai nodrošinātu 
likumisku uzturēšanos Latvijā.

• Patvērums un 
uzturēšanās atļaujas
Ukrainas pilsoņiem pirmās 
90 dienas nav vajadzīga vīza 
(tikai tiem, kuriem ir biometriskā 
pase). Jums ir tiesības pieteikties 
bēgļa statusam un pastāvīgās 
uzturēšanās atļaujai Latvijā.
 Lai uzzinātu vairāk par to, kā 
Ukrainas pilsoņi var pieteikties 
ilgtermiņa vīzai, zvaniet:  
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldei +371 67209400 
(pirmdien–ceturtdien plkst. 
8.30–16.00; piektdien plkst. 
9.00–15.00); 
www.pmlp.gov.lv/en

Ja jums ir nepieciešama 
bezmaksas juridiskā palīdzība 
vai ir kādi papildu jautājumi 
par pieteikšanos patvērumam, 
sazinieties ar Latvijas 
Cilvēktiesību centru, kas palīdz 
patvēruma meklētājiem.
office@humanrights.org.lv
www.facebook.com/LCHRLCC
www.cilvektiesibas.org.lv

Iekšlietu ministrijas informācija no 
www.iem.gov.lv.

BIEŽĀK UZDOTIE 
JAUTĀJUMI par 
personu no Ukrainas 
ieceļošanu Latvijā 

Alūksnes novada 
pašvaldība ir gatava veikt 
koordinējošās funkcijas 
un nepieciešamības 
gadījumā sniegt atbalstu 
no karadarbības 
bēgošo Ukrainas cilvēku 
izmitināšanas organizēšanā.

Pašvaldība ir apzinājusi 
tās rīcībā esošos izmitināšanas 
resursus novada teritorijā 
pašvaldības ēkās. 
Nepieciešamības gadījumā 
tajos varēs izmitināt no Ukrainas 
atbraukušos cilvēkus.

Privātpersonas, kas ir gatavas 
uzņemt savos mājokļos un 
ilgstoši izmitināt bez maksas 
bēgļus no Ukrainas, aicinām 
pieteikties pie pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
sabiedrisko attiecību speciālistes 
Evitas Aplokas, e-pasts evita.
aploka@aluksne.lv, tālrunis 
26646749.

Atsaucoties pašvaldības 
aicinājumam veidot vienotu, 
koordinētu ziedojumu 
vākšanas akciju, Alūksnes 
un Apes novada fonds ir 
uzsācis ziedojumu piesaisti 
labdarības akcijā “Palīdzēsim 
Ukrainas tautai”. Šie līdzekļi 

tiks izmantoti, lai sagādātu 
pirmās nepieciešamības mantas 

Ukrainas iedzīvotājiem, kas būs 
ieradušies Alūksnes novadā.

Par palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem

LABDARĪBAS AKCIJA 
"Palīdzēsim Ukrainas tautai"

Nodibinājums "Alūksnes un Apes novada fonds"
Reģ. Nr. 40008090271
Konts:  LV96 UNLA 0050 0197 5065 1

Ziedojumi labdarības akcijā "Palīdzēsim Ukrainas tautai"
- Ukrainas bēgļiem Alūksnes novadā
- Bērniem, pirmajai palīdzībai Ukrainā - finanšu un mantiskie 
ziedojumi (bērnu pārtika, pamperi, pārsienamais materiāls u.c.).
Ziedot var arī fonda mājas lapā aanf.lv - 
https://www.aanf.lv/payments/pay

Fonda vadītāja Dzintra Zvejniece, 28642250

Būsim kopā ar Ukrainas tautu!

Trešdien, 2. martā, pulksten 18.00 
laukumā pie pašvaldības administratīvās 
ēkas, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
aicinām Alūksnes novada 
iedzīvotājus uz atbalsta 
pasākumu Ukrainas tautai.

Pasākuma laikā varēs ziedot naudu 
Alūksnes un Apes novada fonda akcijai "Palīdzēsim Ukrainas tautai"




