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Alūksnes Novada Vēstis
Ekspluatācijā pieņemts 
Alūksnes Sporta centrs
 Alūksnes novada 
pašvaldība janvārī saņēma 
Būvniecības valsts kontroles 
biroja aktu par Alūksnes 
Sporta centra pieņemšanu 
ekspluatācijā.

 Projektu “Izglītības un sporta 
centra izveide Alūksnes pilsētā” 
Alūksnes novada pašvaldība 
īsteno kā augstas gatavības 
projektu ar atbalstu no Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas un Izglītības 
un zinātnes ministrijas.

 Investīciju projekta ietvaros 
izbūvēta Alūksnes Sporta centra 
ēka un tās funkcionēšanai 
nepieciešamā infrastruktūra, 
nojaukts vecais sporta angārs, 
tā vietā izveidojot stāvlaukumu, 
pārbūvēts Darba ielas posms. 
Daudzfunkcionālā sporta 
zāle sevī ietver sporta spēļu 
laukumu basketbolam, 
volejbolam, florbolam un telpu 
futbolam, vieglatlētikas zonu, 
skrejceļus, sprinta, tāllēkšanas, 
augstlēkšanas un lodes grūšanas 
sektorus, kā arī džudo, trenažieru 
un vingrošanas zāles.

 Jaunā sporta infrastruktūras 

būve ir nozīmīgs ieguvums 
mācību procesa nodrošināšanai, 
iedzīvotāju un sporta biedrību 
aktivitātēm un sporta sacensību 
organizēšanai Alūksnes novadā. 
Ēkas saimnieki būs Alūksnes 
Sporta skola, bet telpas sporta 
aktivitātēm varēs izmantot ikviens 
novada iedzīvotājs. Tā kā ēka ir 
pieņemta ekspluatācijā, izglītības 
iestāde varēs pakāpeniski kārtot 
nepieciešamās formalitātes un 
sākt pārcelšanos uz jaunajām 
telpām. Visiem interesentiem būs 
iespējams apmeklēt jauno sporta 
centru atvērto durvju dienā, par 
kuras norises datumu pašvaldība 
informēs atsevišķi.

 Alūksnes Sporta centra mērķis 
ir nodrošināt mūsdienīgu 
infrastruktūru primārajai 
mērķauditorijai - novada 
iedzīvotājiem, gan bērniem, 
gan pieaugušajiem. Sporta 
būves mērķis nav tajā rīkot 
starptautiskas sacensības, 
kas gan sadārdzinātu ēkas 
būvniecības izmaksas (jo būtu 
nepieciešams nodrošināt 
tāda līmeņa sacensību norisei  
atbilstošas tehniskās prasības 
telpām), gan arī tālākā procesā 
varētu prasīt pašvaldības 

līdzfinansējumu starptautisku 
sacensību rīkošanai. Šāda 
mēroga sacensību organizēšanai 
Latvijā ir vairākas nacionālās 
sporta zāles.

 - Alūksnes novada pašvaldībai ir 

svarīgi, lai novada iedzīvotājiem 
būtu pieejama kvalitatīva un 
mūsdienīga infrastruktūra. Jau 
pirms desmit gadiem pašvaldības 
attīstības plānos kā vienu no 
galvenajām prioritātēm iekļāvām 
novada sporta zāles izveidi. 

Šī mērķa sasniegšanai esam 
ieguldījuši daudz darba un 
enerģijas. Pateicoties valdības 
izveidotajai augstas gatavības 
projektu atbalsta programmai, 
varējām sākt būvniecību, - uzsver 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Dzintars 
Adlers.

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

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sporta spēļu zāle jaunajā Alūksnes Sporta centrā
Evitas Aplokas foto

Novadu vizītē apmeklēja 
Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša
 25. janvārī novadu vizītē 
apmeklēja Izglītības un 
zinātnes ministre Anda 
Čakša.

 Ministre kopā ar Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāju Dzintaru Adleru, 
priekšsēdētāja vietnieci Līgu 
Langrati un pašvaldības 
izpilddirektoru Ingu Berkuli 
apmeklēja Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāziju, kur tikās ar 
skolas direktori Uvu Grencioni-
Lapsenieti un apskatīja ar ERAF 
projekta “Alūksnes novada 
vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana” 
atbalstu pārbūvēto 7.-9. klašu 
korpusa ēku.

Turpinājums 4. lappusē 

Viesojoties Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, ministre apmeklēja 
ķīmijas laboratoriju, tikās ar ķīmijas skolotāju Inesi Ločmeli un 
skolēniem

Evitas Aplokas foto

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša kopā ar pašvaldības vadību 
- Dzintaru Adleru, Līgu Langrati, Ingu Berkuli, kā arī izglītības iestāžu 
direktorēm Līgu Tomsoni, Ilzi Līviņu un Uvu Grencioni-Lapsenieti 
iepazīst jauno Alūksnes Sporta centru



Domes 26. janvāra sēdē
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Izmaiņas 
SIA “RŪPE” 
rēķinu 
sagatavošanas 
un piegādes 
izcenojumos
 SIA “RŪPE” informē, 
ka, pamatojoties 
uz  VAS “Latvijas 
Pasts” pakalpojumu 
sadārdzinājumu un citu 
sagatavošanas izdevumu 
pieaugumu, mainījušies 
rēķinu sagatavošanas un 
piegādes izcenojumi.

 Sākot ar 2023. gada 
1. februāri rēķinu 
sagatavošanas un piegādes 
izmaksas (tiks iekļautas rēķinā 
par saņemto pakalpojumu) ir 
šādas:
• rēķina sagatavošana un 
piegāde pa pastu uz līgumā 
norādīto adresi – 3,58 EUR 
(t.sk.PVN);
• rēķina saņemšana SIA 
„RŪPE” birojā, ierodoties 
personīgi – 0,51 EUR (t.sk.
PVN), 
• rēķina sagatavošana 
daudzdzīvokļu mājas 
iedzīvotājiem, kuriem tiek 
piemēroti tiešie norēķini – 
1,57 EUR (t.sk.PVN).

 Rēķina nosūtīšana 
elektroniski uz e-pastu ir 
bezmaksas.  Pieteikties 
rēķinu saņemšanai 
elektroniski par SIA “Rūpe” 
saņemtajiem pakalpojumiem 
iespējams:
• nosūtot elektroniski 
parakstītu iesniegumu uz 
e-pastu: info@rupe.lv;
• nosūtot parakstītu 
iesniegumu papīra formātā 
uz SIA “RŪPE” biroju, 
adrese –  Brūža iela 6-1, 
Alūksne, Alūksnes novads, 
LV-4301;
•ierodoties SIA “RŪPE” birojā 
un aizpildot iesniegumu 
klātienē.

 Aicinām iedzīvotājus izmantot 
iespēju saņemt rēķinu 
elektroniski uz savu e-pasta 
adresi.

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv. Atbildīgā par izdevumu 
Evita Aploka, tālrunis 64381502. 
Salikums: Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu arhīva foto. Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 7510 eksemplāri.

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

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

 Alūksnes novada 
pašvaldības domes sēdē 
26. janvārī piedalījās 
15 deputāti un izskatīja 
21 darba kārtības jautājumu, 
tajā skaitā trīs sēdes slēgtajā 
daļā.

 Dome pieņēma šādus lēmumus:

• Nodot atsavināšanai 
nekustamā īpašuma “Ieviņas”, 
Kornetos, Veclaicenes pagastā, 
sastāvā esošu apbūvētu 
zemes vienību 0,8429 ha 
platībā, pārdodot par brīvu 
cenu uz zemesgabala esošu, 
zemesgrāmatā ierakstītu 
ēku īpašniekam. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu un 
atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai.

• Izdarīt grozījumus ar domes 
2016. gada 28. janvāra 
lēmumu Nr. 16 apstiprinātajā 
Alūksnes novada pašvaldības 
komisijas “Zemes lietu komisija” 
nolikumā. Grozījumi saistīti 
ar redakcionālām izmaiņām 
nolikuma apstiprināšanas 
tiesiskajā pamatojumā, 
terminu lietojumā un komisijas 
pienākumu precizēšanu atbilstoši 
aktuāliem spēkā esošiem 
normatīviem aktiem.

• Atzīt par spēku zaudējušu 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes 2015. gada 23. decembra 
lēmumu Nr. 398 “Par Alūksnes 
novada domes autonomo 
funkciju realizēšanu”.

• Nodot Alūksnes novada 
pašvaldības Teritorijas plānojuma 
2015.-2027. gadam grozījumu 
pilnveidoto (3.0) redakciju 
publiskai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai. 
Noteikt publiskās apspriešanas 
laiku trīs nedēļas, kura laikā 
organizēt publiskās apspriešanas 
sapulci. 

• Nodot lokālplānojuma, kas 
groza Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu 2015.-2027. gadam 
nekustamajos īpašumos Peldu 
ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 
5, Ošu ielā 3A un Ošu ielā 3B, 
Alūksnē, pilnveidoto redakciju 
publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai. 
Noteikt publiskās apspriešanas 
termiņu trīs nedēļas, kuras laikā 
organizēt publiskās apspriešanas 
sapulci.

• Atbalstīt projekta “Sajūtu pilnas 

verstis Austrumlatvijā/“Versts 
full of Feelings in Eastern 
Latvia”” pieteikuma iesniegšanu 
Es Pārrobežu sadarbības 
programmu 2014.-2020. 
gadam Eiropas kaimiņattiecību 
instrumenta ietvaros izsludinātajā 
projektu konkursā. Apstiprināt 
projekta kopējās indikatīvās 
izmaksas 80 000 EUR, tajā skaitā 
pašvaldības līdzfinansējumu 
indikatīvi 7 800 EUR. Projekta 
mērķis ir ar programmas atbalstu 
iepriekš izveidotā maršruta 
“Versts of Feelings” un tūrisma 
objektos radītā piedāvājuma 
papildināšana ilgtspējīga tūrisma 
piedāvājuma nodrošināšanai 
Latvijas Austrumu pierobežā. 
Projekta vadošais partneris ir 
Alūksnes novada pašvaldība, 
projektā iesaistītie partneri 
ir Krāslavas pils komplekss - 
Krāslavas novada pašvaldība, 
Lūznavas muiža – Rēzeknes 
novada pašvaldība, Preiļu pils 
un parka komplekss – Preiļu 
novada pašvaldība, un Litenes 
muiža - Gulbenes novada 
pašvaldība. Plānotās aktivitātes 
ir papildu aprīkojuma iegāde 
radītā papildināšanai Alūksnes 
Jaunajā pilī un parkā, Alūksnes 
muižas parka informatīvo zīmju 
atjaunošana un labošana, 
galveno parka ieejas zīmju 
uzstādīšana, mārketinga 
aktivitātes, kā arī projekta 
partneru kopīgi semināri, 
apmācības un reklāmas 
aktivitātes.

• Atbalstīt projekta “Kultūras 
mantojuma tūrisms/“Cultural 
Heritage Tourism”” pieteikuma 
iesniegšanu ES Igaunijas-
Latvijas pārrobežu sadarbības 
programmas 2021.-2027. 
gadam izsludinātajā projektu 
konkursā. Apstiprināt projekta 
kopējās indikatīvās izmaksas 
99 450 EUR, tajā skaitā 
pašvaldības līdzfinansējumu 
indikatīvi 19 890 EUR. Projekta 
atbalsta gadījumā tā īstenošana 
tiks uzsākta šogad. Projektā 
iesaistīti 16 partneri no Latvijas 
un Igaunijas, kas apvieno 
Latvijas un Igaunijas nacionālā 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
objektus un vietējo kultūrtelpu 
pilotreģionus (suiti, seti, līvi, 
kihnu, malēnieši) vienā kultūras 
mantojuma tūrisma maršrutā. 
Projekta mērķis Alūksnes novada 
pašvaldībai ir sekmēt malēniešu 
kultūrtelpas vērtību saglabāšanu 
un tūrisma piedāvājuma izveidi, 
kas ļaus iepazīt malēniešu 
nemateriālo un materiālo 

kultūrvēsturisko mantojumu 
(tradīcijas, valodu, spēles, 
kulināro mantojumu).
• Projektā paredzēts izveidot 
tūrisma piedāvājumu par 
malēniešiem, aktivizēt vietējos 
uzņēmējus un ieinteresētos 
iedzīvotājus, veicināt kulinārā 
mantojuma izpēti, izveidot 
interaktīvu vides objektu 
Jaunlaicenes muižas parkā, 
īstenot kopīgas mārketinga 
aktivitātes u.c.

• Atbalstīt projekta “Sports 
visiem/“Sports for all”” 
pieteikuma iesniegšanu 
Igaunijas-Latvijas programmas 
2021.-2027. gadam izsludinātajā 
projektu konkursā. Apstiprināt 
projekta kopējās indikatīvās 
izmaksas 27 890 EUR, tajā skaitā 
pašvaldības līdzfinansējumu 
indikatīvi 5 578 EUR. Projekta 
atbalsta gadījumā tā īstenošana 
tiks uzsākta šogad. Projektā 
iesaistītie partneri ir Varskas 
pašvaldība Igaunijā, Setomaa 
pašvadība Igaunijā un Alūksnes 
novada pašvaldība. Projekta 
mērķis – sekmēt iedzīvotāju 
pārrobežu saišu stiprināšanu 
un sadarbību, sekmējot kopīgu 
tautas sporta sportisku aktivitāšu 
īstenošanu Latvijas un Igaunijas 
pierobežu reģionos. Projektā 
plānotās aktivitātes ir basketbola 
turnīrs, ielu basketbola 
sacensības Alūksnē, pludmales 
volejbola turnīrs Igaunijā, disku 
golfa turnīrs visās pašvaldībās, 
sieviešu sporta nedēļas nogale 
Igaunijā, dalība tradicionālajās 
orientēšanās sporta sacensībās 
Alūksnē un Setomaa, pastaigu 
takas/ mobilajā lietotnē/ izveide 
un pārrobežu sacensība, kā arī 
projekta noslēguma sportisks 
pasākums Varskā.

• Atbalstīt projekta 
“Elektroautobusu iegāde 
izglītojamo mobilitātes 
veicināšanai un skolu tīkla 
sasniedzamības nodrošināšanai” 
īstenošanas pieteikuma 
iesniegšanu Centrālajā finanšu 
un līgumu aģentūrā. Apstiprināt 
projekta indikatīvās izmaksas 
610 445 EUR, tajā skaitā 
pašvaldības līdzfinansējums 
105 945 EUR.

• Izskatot biedrības 
“Orientēšanās klubs “ALŪKSNE”” 
iesniegumu par līdzfinansējuma 
piešķiršanu projektam, atbalstīt 
biedrības piedalīšanos Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Lauku attīstības 

programmas projektu konkursā 
ar projektu “Orientēšanās 
apmācību poligona izveide 
apvidū”. Projekta atbalsta 
gadījumā nodrošināt 
līdzfinansējumu projekta 
realizācijai 1000,00 EUR apmērā 
no pašvaldības 2023. gada 
budžeta līdzekļiem. Projekta 
mērķis - veicināt treniņu iespējas 
apvidū, iegādāties inventāru 
orientēšanās apmācību poligona 
darbībai.

• Apstiprināt Alūksnes 
vidusskolas amata vietas un 
atlīdzību no 2023. gada 
1. augusta.

• Izdarīt grozījumus pašvaldības 
domes 30.05.2022. lēmumā 
Nr. 228 “Par amata vietām 
un atlīdzību Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldei”.

• Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājam Dzintaram 
Adleram piešķirt daļu ikgadējā 
apmaksātā atvaļinājuma no 
27.02.2023. līdz 06.03.2023.

 Ar Alūksnes novada pašvaldības 
domes pieņemtajiem lēmumiem 
pilnībā var iepazīties www.
aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Par 
Alūksnes novada domes darbu/
Domes sēdes. Pirms domes 
sēdes šajā sadaļā ir iespējams 
iepazīties arī ar lēmumu 
projektiem.
 Vēršam uzmanību, ka saskaņā 
ar Pašvaldību likumu, domes 
sēdēm tiek nodrošināta 
audiovizuāla tiešraide, kas 
ir skatāma pašvaldības 
tīmekļvietnē www.aluksne.lv. 
Sēdes audiovizuālo ierakstu 
pašvaldības tīmekļvietnē ir 
iespējams noskatīties arī pēc 
sēdes norises sadaļā Pašvaldība/
Par Alūksnes novada domes 
darbu/Domes sēdes – saskaņā ar 
likumu tas audiovizuālo ierakstu 
arhīvā jāievieto piecu darbdienu 
laikā pēc sēdes.
 Pēc domes komiteju sēdēm 
pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes novada 
domes darbu/Komitejas ir 
iespējams noklausīties komitejas 
audioierakstu, kā arī trīs darba 
dienu laikā pēc parakstīšanas 
tīmekļvietnē tiek ievietots 
komitejas sēdes protokols.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sēdes 

Sociālā, izglītības 
un kultūras komiteja

9. februārī 10.00

Tautsaimniecības 
komiteja   

13. februārī 10.00

Finanšu komiteja  
16. februārī 10.00

Domes sēde   
23. februārī 10.00

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

Neturpinās darbu
 Alūksnes novada 
pašvaldības domes 
26. janvāra sēdē deputāti 
izskatīja darba kārtības 
jautājumu par Alūksnes 
Mūzikas skolas direktores 
Guntas Bošas atbrīvošanu 
no ieņemamā izglītības 
iestādes vadītāja amata 
saskaņā ar viņas 
iesniegumu. Deputāti 

pieņēma lēmumu atbrīvot 
viņu no direktores amata. 
G. Boša skolu turpinās vadīt 
līdz jaunam lēmumam par 
iestādes vadību. Plānots 
izsludināt konkursu uz iestādes 
direktora amata vietu.

Evita Aploka,
Centrālās administrācijas

sabiedrisko attiecību speciāliste

 Pašvaldība no iedzīvotājiem ir 
saņēmusi sūdzības par plaisām 
Kolberģa ielas segumā. 
Jau iepriekšējā ziemā, 
speciālistiem apsekojot situāciju, 
plaisas tika konstatētas un 
secināts, ka tās visticamāk 
izraisa ielas pārbūvē izmantotā 
tehnoloģija ar atgūto reciklēto 
asfaltu. Zem asfalta esošā 
konstruktīvā kārta veido 

nosacītu betona plātni, kas 
izplešas vai saraujas, mainoties 
gaisa temperatūrai. Ielas 
pārbūvei pašvaldība izvēlējās 
ekonomiskāko variantu, lai 
varētu pārbūvēt iespējami 
garāku ielas posmu. 
 Plaisu remontam izmanto plaisu 
aizpildīšanu ar bitumenu. To 
darīt ir iespējams pavasarī, pie 
pozitīvas gaisa temperatūras.

Plaisas labos pavasarī



Apmeklētāju pieņemšana februārī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki februārī

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

lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto deputātu.

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

uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv. 
Pašvaldības vadības pieņemšanas notiek Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

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

mēneša otrā un ceturtā piektdiena no pulksten 8.00 līdz 11.00.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars ADLERS
6. un 20. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga LANGRATE 
6. un 20. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

24. februārī 12.00-13.00 Veclaicenes pagastā, bibliotēkā

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
6. un 20. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

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

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS
6. un 20. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 
10. un 24. februārī no plkst. 8.00 līdz plkst. 9.00

17. februārī no plkst.13.00 līdz 14.00 Veclaicenes pagastā, bibliotēkā un 
no plkst.14.30 līdz 15.30 Jaunlaicenes pagastā, bibliotēkā
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Deputāts Datums Laiks Vieta

Arturs DUKULIS Darba dienās darba laikā

Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Valsts un 
pašvaldības vienotajam Klientu apkalpošanas 

centram

Aivars FOMINS Darba dienās darba laikā Tālrunis 22001034

Artūrs GRĪNBERGS 15.02.2023. 15.00-17.00 Tālrunis 26498068

Verners KALĒJS 17.02.2023. 13.00-16.00 Tālrunis 29406242

Maruta KAULIŅA 24.02.2023. 15.00-17.00 Tālrunis 29710918

Modris LAZDEKALNS 13.02.2023. 13.00-17.00 Tālrunis 29285514

Ilze LĪVIŅA 06.02.2023. 8.00-10.00 Alūksnes novada vidusskolā, 
Kanaviņu ielā 14, Alūksnē

Druvis MUCENIEKS 23.02.2023. 9.00-10.00
Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu 

apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē
vai pa tālruni 25416176

Modris RAČIKS 21.02.2023. 9.00-16.00 Tālrunis 29414680

Laimonis SĪPOLS 15.02.2023. 13.00-16.00 Tālrunis 26431206

Jānis SKULTE 08.02.2023. 8.00-17.00 Tālrunis 29276883

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza 
Alūksnes novada teritorijas plānojumu 
2015.-2027. gadam nekustamajos 
īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, 
Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un Ošu ielā 
3B, pilnveidotās  redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai

 Pamatojoties uz Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2023. gada 26. janvāra 
lēmumu “Par lokālplānojuma, 
kas groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 2015.-
2027. gadam nekustamajos 
īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu 
ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 
3A un Ošu ielā 3B, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, pilnveidotās  
redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai” uzsākta 
lokālplānojuma publiskā 
apspriešana.
 Lokālplānojuma izstrādātājs – 
SIA “Grupa93”.
      
Publiskās apspriešanas 
termiņš noteikts 3 nedēļas - 
no 2023. gada 8. februāra
līdz 2023. gada  1. martam

 Lokālplānojuma  publiskās 
apspriešanas sanāksme notiks 
2023. gada 22. februārī  
plkst. 17.15 Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās 
ēkas Lielajā zālē, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā.
Publiskās apspriešanas laikā 
ar lokālplānojuma pilnveidoto 
redakciju var iepazīties arī:
• Alūksnes novada pašvaldībā – 
Dārza  iela 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, 303. kabinetā, darba 
dienās pašvaldības darba laikā;
Elektroniski:
• pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.aluksne.lv sadaļā: 
Sabiedrība/Sabiedrības 
līdzdalība/ Aktuālās 
apspriešanas;
• valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā 
www.geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānošana, 
vai caur saiti 
https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_23511.
Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus, līdz 
01.03.2023. var iesniegt:
• sūtot uz pašvaldības e-adresi;
• sūtot uz e-pastu 
dome@aluksne.lv, parakstītu ar 
elektronisko parakstu;
• sūtot pa pastu - Alūksnes 
novada pašvaldība, Dārza ielā 
11, Alūksne, Alūksnes novads, 
LV- 4301;
• valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā 
www.geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānošana, 
ielogojoties ar portāla 
Latvija.lv kontu.

  Jautājumu vai papildu 
informācijas gadījumā lūdzam 
sazināties ar teritorijas plānotāju 
Aivitu Māsēnu, e-pasts: 
aivita.masena@aluksne.lv, 
tālrunis 26606818 vai 
lokālplānojuma izstrādātāja 
SIA “Grupa93” pārstāvi 
Sarmīti Lesiņu, 
e-pasts sarmite@g93.lv, 
tālrunis 29171134.

Paziņojums par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2-15.-2027. gadam 
grozījumu pilnveidotās (3.) redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
  Saskaņā ar Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2023. gada 26. janvāra lēmumu 
“Par Alūksnes novada teritorijas 
plānojuma 2015.-2027. gadam 
grozījumu pilnveidotās (3.) 
redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai”, 
izstrādātā teritorijas plānojuma 
grozījumu pilnveidotā (3.) 
redakcija tiek nodota publiskajai 
apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai.
 Pamatojoties uz Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
28.07.2022. lēmumu Nr.291 
“Par saistošo noteikumu 
Nr.8/2022 “Grozījumi Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2015. gada 27. augusta 
saistošajos noteikumos 

Nr. 14/2015 “Alūksnes novada 
teritorijas plānojums 2015.-
2027. gadam, Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa” 
atcelšanu un Alūksnes novada 
teritorijas plānojuma 2015.-
2027. gadam pilnveidošanu”””, 
tika uzsākta Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumu 2.1. redakcijas 
pilnveidošana:
- dzēsti punkti, kas noteikti jau 
augstāk stāvošos normatīvos 
aktos;
- dzēstas nodaļas, kas ir 
izstrādājamas kā pašvaldības 
saistošie noteikumi (nodaļas 
“Apstādījumi un koki”, 
“Noteikumi azartspēlēm”);
- dzēsta nodaļa “Noteikumi 
par reklāmām”, jo ir izstrādāti 

pašvaldības saistošie noteikumi;
- dzēsti punkti, kuros 
uzstādītājiem noteikumiem nav 
pašvaldības deleģējuma;
- precizēta Grafiskā daļa 
attiecībā uz spēkā esošiem 
lokālplānojumiem, upju 
aizsargjoslām un kultūras 
pieminekļu teritorijām.

Publiskā apspriešana notiks 
no 2023. gada 8. februāra 
līdz 2023. gada  1. martam 

 Teritorijas plānojuma grozījumu 
publiskās apspriešanas sanāksme 
notiks 2023. gada 16. februārī  
plkst. 17.15 Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās 
ēkas Lielajā zālē, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar 
teritorijas plānojuma pilnveidoto 
(3.) redakciju var iepazīties arī:
• Alūksnes novada pašvaldībā – 
Dārza  iela 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, 303. kabinetā, darba 
dienās pašvaldības darba laikā;
Elektroniski:
• pašvaldības tīmekļa vietnē 
www. aluksne.lv sadaļā: 
Sabiedrība/Sabiedrības 
līdzdalība/ Aktuālās 
apspriešanas;
• valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā 
www.geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānošana, 
vai caur saiti https://geolatvija.
lv/geo/tapis#document_24718.
Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus, līdz 01.03.2023. 
ieskaitot, var iesniegt:

• nosūtot uz pašvaldības 
e-adresi;
• sūtot uz e-pastu 
dome@aluksne.lv, parakstītu 
ar elektronisko parakstu;
• Alūksnes novada pašvaldībā, 
Dārza ielā 11, Alūksne, 
Alūksnes novads, LV-4301;
• valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā 
www.geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānošana, 
ielogojoties ar portāla 
Latvija.lv kontu.

Jautājumu gadījumā lūdzam 
sazināties ar teritorijas plānotāju 
Aivitu Māsēnu, e-pasts: 
aivita.masena@aluksne.lv, 
tālr. 26606818.

 Februārī Alūksnes novada 
pagastu apvienības 
pārvaldes vadītāja Ingrīda 
Sniedze iedzīvotājus pieņems:

• 8. februārī plkst. 12.00-13.00 
Jaunlaicenes pagastā Alūksnes 
novada pagastu apvienības 
pārvaldes telpās “Lazdiņas”

• 15. februārī plkst. 13.00-
14.00 Zeltiņu pagastā bibliotēkā 
Klientu apkalpošanas centra 
telpās “Tērcēs”.

Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes 
vadītājas iedzīvotāju pieņemšanas laiki
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Cīņa par lielākajiem lomiem un aktivitātes 
līdzjutējiem zemledus makšķerēšanas sacensībās “Ilgāja zivtiņa” 
jeb “Kikkajärve kalakõnõ” 
 Alūksnes novads 
var lepoties ar ezeriem un 
to zivju resursu bagātību. 
Mūsu novada ezeri 
tradicionāli ir vieni no 
pirmajiem, kur zemledus 
makšķerēšanas sezona 
sākas visagrāk, bet beidzas 
visvēlāk. Viens no novada 
īpašajiem ezeriem ir Ilgāja 
ezers aizsargājamo ainavu 
apvidus “Veclaicene” 
teritorijā. Tas ir unikāls ar 
savu atrašanos divu valstu 
– Latvijas un Igaunijas 
teritorijā. Zemledus 
makšķerēšanas sacensības 
Ilgāja ezerā jau ir tradīcija, 
un arī šogad 11. februārī 
gaidīsim ikvienu zemledus 
makšķerēšanas entuziastu 
starptautiskajās sacensībās 
“Ilgāja zivtiņa”! Pēc 
sacensībām ikviens aicināts 
pagarināt savas brīvdienas, 
baudot plašo aktivitāšu klāstu 
Alūksnes novadā.

 Pasākumā gaidīti ne tikai 
zemledus makšķernieki, bet arī 
līdzjutēji, jo būs iespēja baudīt 
arī dažādas aktivitātes – braukt 
ar suņu pajūgiem, mieloties 
ar zupu, kopīgi sildīties ar siltu 
tēju un dejām pie ugunskuriem. 

Aicinām iedzīvotājus sekot 
līdzi pašvaldības sniegtajai 
informācijai par sacensību 
norisi!

 Sacensībās piedalīties var 
ikviens interesents, dalība 
ir bez maksas. Zemledus 
makšķerēšanas sacensību 
sākums plkst. 11.00, dalībnieki 
aicināti reģistrēties no 10.00 līdz 
plkst. 10.45. Tā kā pasākums 
notiek uz Ilgāja ezera, kas 
atrodas uz Latvijas un Igaunijas 
valstu robežas, apmeklētājiem 
obligāti līdzi jābūt pasei vai 
identifikācijas kartei.

 Dalībnieki sacentīsies 
individuāli, kā arī cīnīsies par 
savas valsts uzvaru valstu 
makšķernieku savstarpējā cīņā. 
Par uzvarētājiem individuālajā 
konkurencē kļūs tie trīs 
zemledus makšķernieki, kam 
būs izdevies noķert vislielāko 
zivju kopsvaru. Savukārt valstu 
savstarpējā cīņā makšķernieki 
cīnīsies par ceļojošo kausu 
“Ilgāja zivtiņa”. Kausu iegūs 
tās valsts makšķernieki, kuras 
sacensību dalībniekiem izdosies 
izmakšķerēt lielāko vidējo zivju 
svaru uz vienu makšķernieku.

 Savukārt, kamēr makšķernieki 
cīnīsies par lielākajiem lomiem, 
līdzjutējiem būs iespēja doties 
izbraucienos ar suņu pajūgiem 
un baudīt gardu zupu. Kopīgi 
izkustēsimies, piedaloties 
dažādās ziemas aktivitātēs, 

apgūstot līnijdeju soļus. 
Sacensību beigās kopīgi sveiksim 
tos, kuriem sacensībās ir veicies 
visražīgāk.

 Noslēdzoties sacensībām, 
turpat, aizsargājamo ainavu 

apvidū “Veclaicene”, var doties 
kādā pārgājienā, uzkāpt tuvējos 
skatu torņos un baudīt ziemas 
ainavas. Ja ir vēlme pēc kā 
azartiskāka, var iegriezties tuvējā 
Ķauķu kalnā nobraukt ar kalnu 
slēpēm vai snovborda dēli, vai 
arī izvēlēties Drusku pilskalnu 
vai Katiņkalnu, kur izbaudīt 
nobraucienu ar ragaviņām vai 
sniega kamerām.

 Sacensības rīko Alūksnes 
novada pašvaldība ar 
SIA “Pie zvejnieka”, 
SIA “RC Ainava” atbalstu.

 Vairāk informācijas 
par sacensību norisi: 
https://aluksne.lv/
index.php/2023/01/12/
zemledus-makskeresanas-
sacensibu-ilgaja-zivtina-
kikkajarve-kalakono-
2023-nolikums/  

 Uz tikšanos Ilgāja ezerā un 
brīvdienās Alūksnē! Uzbursim 
savu ziemas festivālu - 
NE ASAKAS!

Monta Melzoba,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

4. februārī aicinām uz 
ziemas atpūtas pasākumu 
“Jestrais Ķauķis”

  Šogad ziema ir jābauda tad, 
kad tā ir - aicinām visus uz 
tik savējiem ierasto “Ķauķu 
kalnu”, kur sadarbībā ar 
Alūksnes novada pašvaldību 
tiek organizēts pasākums 
“Jestrais Ķauķis 2023”.

Iespējams, tā būs jauka tradīcija, 
lai draugi un ģimenes kopā 
atpūstos, uz mirkli aizmirstu 
darbdienu steigu un atpūstos. 
Protams, varēs slēpot un snovot, 
kā ierasts, bet būsim padomājuši, 
lai šī diena būtu aizraujošāka, 
sirsnīgāka, lai varam jokoties un 

smieties. Mazliet arī sacensties – 
būs stafetes, gan ar slēpēm, gan 
bez un, protams, labākie saņems 
balvas.
No apmeklētāju skaita atkarīgs, 
vai mēs varēsim sastāties 
ALŪKSNE uzrakstā, lai to 
iemūžinātu no putna lidojuma – 
tas būtu skaisti.
Esam ieplānojuši arī viktorīnu 
un balvas, mūziku – tādu nelielu 
ziemas atpūtas festivālu.
Kalns strādās no plkst. 10.00, 
savukārt pasākums plānots no 
12.00-17.00.
Ieeja: bez maksas

Turpinājums no 1. lappuses

 Atjaunotajā korpusā ministre 
aplūkoja ķīmijas laboratorijas 
darbu telpu, kur tikās ar 
skolēniem un ķīmijas skolotāju 
Inesi Ločmeli. Ministre novērtēja 
mūsdienīgos mācību apstākļus 
un iespējas, ko šāda izglītības 
kvalitāte sniedz bērniem – 
spēju konkurēt ne tikai Latvijas 
mērogā, bet arī ar citu valstu 
skolēniem.

 Pēc tam ministre viesojās 
jaunuzbūvētajā Alūksnes 
Sporta centrā, kas turpmāk būs 
moderna mājvieta Alūksnes 
Sporta skolai un vieta, kur 
ar sportiskām aktivitātēm 
nodarboties ikvienam novada 
iedzīvotājam. Jāpiebilst, ka 
Būvniecības valsts kontroles 
birojs ir izdevis aktu par ēkas 
pieņemšanu ekspluatācijā. 
Alūksnes Sporta skolas direktores 
Līgas Tomsones pavadībā 
ministre apskatīja sporta centra 
telpas.

 Vizītes laikā ministre tikās arī 
ar jaunās izglītības iestādes – 
Alūksnes vidusskolas, kas mācību 

procesu uzsāks ar šī gada 1. 
septembri, direktori Ilzi Līviņu. 
Sarunā ar ministri pašvaldības 
pārstāvji iepazīstināja ar novada 
izglītības iestāžu tīklu un tā 
sakārtošanai pieņemtajiem 
lēmumiem. Pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Dz. Adlers 
uzsvēra pašvaldības nozīmīgo 
mērķi šajā procesā – izglītības 
kvalitātes paaugstināšanu, un 
uzsvēra nepieciešamību saņemt 
finansiālu atbalstu pašvaldībām, 
kuras ir sakārtojušas savu 

izglītības iestāžu tīklu. Sarunā 
tika apspriesti arī citi ar izglītības 
nozari saistīti jautājumi, tostarp 
pašvaldības pieredze skolēnu 
pārvadājumu organizēšanā, 
viedoklis par pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem, kā 
arī jautājumi par kopējo novada 
attīstības virzību.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Novadu vizītē apmeklēja Izglītības un 
zinātnes ministre Anda Čakša

Dzintars Adlers un Līga Tomsone iepazīstina Andu Čakšu ar Alūksnes 
Sporta centra telpām
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Izpilddirektora informācija 26. janvāra domes sēdē
  Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektors 
Ingus Berkulis 26. janvāra 
domes sēdē sniedza 
informāciju par aktuālo 
pašvaldības darbā.

• 2022. gadā notikušas 
15 Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēdes (izskatīti 
107 jautājumi), 
13 Tautsaimniecības komitejas 
sēdes (izskatīti 90 jautājumi), 
13 Finanšu komitejas sēdes 
(izskatīti 259 jautājumi), 
27 novada domes sēdes, tajā 
skaitā 15 ārkārtas novada domes 
sēdes (pieņemti 520 lēmumi).

• 2022. gadā notikušas 25 
Administratīvās komisijas sēdes, 
pieņemti 155 lēmumi.

• 2022. gadā pieņemti 
57 novada domes lēmumi 
par īpašumu nodošanu 
atsavināšanai, no tiem 25 
izpildīti un 32 ir procesā (pasūtīti 
vērtējumi, jāveic dzīvokļu 
inventarizācija). 

• 2022. gadā notikušas 35 
Īpašumu atsavināšanas komisijas 
sēdes, pieņemti 272 lēmumi, 
noslēgti 54 pirkuma līgumi par 
summu 635 130 EUR un 15 
nomas līgumi par summu 3 
135,52 EUR bez PVN mēnesī. 
Šī gada janvārī notikušas 3 
Īpašumu atsavināšanas komisijas 
sēdes, pieņemti 18 lēmumi, 
noslēgti 4 pirkuma līgumi.

• 2022. gadā notikušas 
178 Iepirkuma komisijas 
apakškomisiju sēdes. Izsludināti 
32 iepirkumi, tai skaitā 1 
metu konkurss, 17 atklāti 
konkursi, 14 mazie iepirkumi, 
Vispārīgās vienošanās ietvaros 
veiktas 5 cenu salīdzināšanas. 
Pamatojoties uz iepirkumu 
rezultātiem noslēgti 56 
iepirkuma līgumi par kopējo 
summu 12 827 300,28 EUR bez 
pievienotās vērtības nodokļa. 

• 2022. gadā notikušas 
40 Zemes lietu komisijas sēdes, 
pieņemti 335 lēmumi.

• 2022. gadā notikušas 
28 Dzīvokļu komisijas sēdes, 
pieņemti 225 lēmumi.

• 2022. gadā notikušas 
26 Apstādījumu aizsardzības 
komisijas sēdes, pieņemti 
53 lēmumi.

• 2022. gadā notikusi 
51 Licencēšanas komisijas 
sēde. Izsniegtas: 3 atļaujas 
pieaugušo neformālās izglītības 
programmas realizēšanai, 
1 atļauja interešu izglītības 
programmas realizēšanai,  
4 atļaujas komerczvejas 
veikšanai publiskajos ezeros,  
9 atļaujas izklaidējošo pasākumu 
organizēšanai,  573 atļaujas 
tirdzniecības veikšanai,  
72 atļaujas iebraukšanai Pilssalā, 
Alūksnes Muižas parkā,  
2 atļaujas veikt pakalpojumu 
ar specializēto tūrisma 
transportlīdzekli Alūksnes novada 
teritorijā.

• 2022. gadā notikušas 
3 Medību koordinācijas komisijas 
sēdes, pieņemti 2 lēmumi. 

• 2022. gadā Centrālajā 

administrācijā saņemtā 
korespondence 
5919 (+241 salīdzinot ar 
2021. gadu), nosūtāmā 
korespondence 2673, rīkojumi 
pamatdarbības jautājumos 
415 (+30 salīdzinot ar 
2021. gadu), līgumi (izņemot 
darba līgumus) 
985 (+104 salīdzinot ar 
2021. gadu). 

• 2022. gadā sagatavoti un 
izdoti pašvaldības informatīvā 
izdevuma “Alūksnes Novada 
Vēstis” 12 numuri, safilmēti 
25 video sižeti Alūksnes novada 
atpazīstamības veicināšanai un 
iedzīvotāju informēšanai. 

• Būvvaldē 2022. gadā 
akceptētas 176 būvniecības 
ieceres. 52 gadījumos Būvvalde 
lēmusi par projektu izmaiņu 
saskaņošanu. 180 objektos 
izdarīta atzīme par būvdarbu 
uzsākšanu. Objekti, kuros 
būvdarbi pabeigti/nodoti 
ekspluatācijā – 182.  
5 gadījumos Būvvalde atteikusi 
akceptēt projektēšanas 
nosacījumu izpildi, jo nav izpildīti 
projektēšanas nosacījumi, vai 
arī tie nav iesniegti norādītajā 
termiņā.
 Aizvadītajā gadā Būvvaldes 
būvinspektors sastādījis 
97 atzinumus par būves 
pārbaudi, no tiem 12 atzinumi ir 
par patvaļīgu būvniecību, 
2 objekti sakārtoti, 8 atzinumi 
par vidi degradējošām un 
bīstamām ēkām, apsekotas 
22 fasādes. Pēc Būvvaldes 
atzinuma saņemšanas 
5 objektos saskaņotas krāsu 
pases. 13 objektos uzsākti 
administratīvā pārkāpuma 
procesi, 6 no tām piemērots 
naudas sods, 1 lietā 
administratīvā pārkāpuma 
process izbeigts. Ar Būvvaldes 
lēmumu 2 ēkām pērn noteikts 
vidi degradējoša objekta statuss, 
1 ēkai vidi degradējoša objekta 
statuss atcelts. 65 būvēm uzlikts 
paaugstināts nekustamā īpašuma 
nodoklis, jo būve uz 01.10.2022. 
nav nodota ekspluatācijā 
normatīvos noteiktajā būvdarbu 
veikšanas termiņā. 

• 2022. gadā veikta Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldes 
darbinieku struktūras 
reorganizācija. Pakalpojums 
“Birojs “Aprūpe mājās”” nodots 
biedrībai “Latvijas Sarkanais 
Krusts”. Veiktas korekcijas sociālo 
aprūpes centru pakalpojumu 
apmaksas apjomā un kārtībā.

• 2022. gadā izmaksāti 
šādi pabalsti” Ukrainas 
civiliedzīvotājiem – 
92 305,92 EUR, GMI pabalsts 
– 132 883,53 EUR, mājokļa 
pabalsts – 135 444,26 EUR 
(50% sedz Labklājības ministrija 
– mērķdotācija mājokļa 
pabalstam), veselības pabalsts – 
13 495,22 EUR, pabalsts politiski 
represētām personām – 
6 150,00 EUR, pabalsts 
audžuģimenē ievietotam 
bērnam – 132 216,06 EUR, 
pabalsts bārenim vai bez vecāku 
gādības palikušam bērnam 
pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās – 11 855,94 EUR, 
ēdināšana izglītības iestādē – 
2 387,14 EUR, apbedīšanas 
pabalsts – 5 399,22 EUR, pārējie 
brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti 

(veļas mazgāšana, mazgāšanās 
un sociālās rehabilitācijas mērķu 
sasniegšanai) - 1 371,38 EUR, 
krīzes pabalsts – 1 720,00 EUR, 
energoresursu atbalsts  - 
243 302,49 EUR. 
Kopā: 777 795,57 EUR. 

• Janvārī tika organizēta 
un ir noslēgusies 
deinstitucionalizācijas projekta 
iespējamo pakalpojumu 
sniedzēju aptauja. Noslēgtas 
jaunās vienošanās ar asistenta 
pakalpojumu sniedzējiem 
(šobrīd 166 klienti). Ievērojams 
pieaugums sociālās palīdzības 
pieprasījumu pieteikumiem. 
Janvārī kopējais aprēķinātais  
pabalstu apjoms ir 
46 396,82 EUR. 

• Janvārī Alūksnes novada 
pašvaldības policijas 
amatpersonas trīs mācību 
iestādēs ir veikušas profilaktiska 
rakstura pārrunas par tiesību 
normu ievērošanu ar mācību 
iestāžu audzēkņiem. Kontrolējot 
Tabakas izstrādājumu, augu 
smēķēšanas produktu, 
elektronisko smēķēšanas 
ierīču un to šķidrumu 
aprites likuma smēķēšanas 
ierobežojumus, veikti 
4 reidi pie izglītības iestādēm 
un sabiedriskā transporta 
pieturas vietām, konstatēti 
9 pārkāpumi. Janvārī uzsākti 
3 administratīvie procesi 
par suņu klaiņošanu. Par 
kokmateriālu krautuves 
izveidošanu ceļa zemes 
nodalījuma joslā, bez 
autoceļa īpašnieka rakstveida 
saskaņojuma, uzsākti 
2 administratīvā pārkāpuma 
procesi, tiek noskaidrotas 
vainīgās personas, noris 
procesuālās darbības 
pierādījumu vākšanā. Janvārī 
par dažādiem administratīvajiem 
pārkāpumiem sodītās personas ir  
samaksājušas naudas sodus 
650 EUR apmērā.

• Ir apzināti primāri veicamie 
pasākumi un tiem noteiktie 
termiņi Pašvaldību likuma 
ieviešanai ikdienas darbā. 
Atlasīti 35 saistošie noteikumi, 
kas izdoti, pamatojoties uz 
likumu “Par pašvaldībām”, tādēļ 
jāpārvērtē un jāizdod no jauna 
līdz 2024. gada 30. jūnijam. Šim 
procesam ir nozīmēti atbildīgie 
darbinieki un piesaistītais jurists. 
Notiek darbs pie pašvaldības 
nolikuma izdošanas. 

• Iepirkumi periodā no 
28. decembra līdz 25. janvārim: 
pieņemts lēmums iepirkumam 
“Jaunlaicenes muižas parka 
un Ziemeru ozolu alejas koku 
kopšana”,  noslēgti trīs līgumi 
par kopējo summu 
91 544,38 EUR bez PVN 
(“Alūksnes pilsētas tranzīta 
ielu apsaimniekošana 
2023. gadam” ar VAS “Latvijas 
autoceļu uzturētājs” divām 
iepirkuma daļām; “Veselības 
takas izveide” ar IK “Ceļavējš 
V.I.” un Vispārīgās vienošanās 
ietvaros objektam “Apkures 
krāsns atjaunošana “Lejās”, 
dzīvoklī Nr.5, Jaunalūksnes 
pagastā, Alūksnes novadā” ar 
Alūksnes novada SIA “Pamati”).

• Pamatojoties uz Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
29.12.2022. lēmumu 

Nr.519 “Kārtība, kādā 
nosakāms Alūksnes novada 
pašvaldības budžeta izdevumu 
apjoms”, ir noteikts Alūksnes 
novada pašvaldības darbībai 
nepieciešamo budžeta izdevumu 
apjoms līdz pašvaldības 
2023. gada budžeta stāšanos 
spēkā. Līdztekus notiek darbs pie 
2023. gada budžeta veidošanas.

• Ķīmijas, fizikas un ekonomikas 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
piedalījušies 20 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
9.-12. klašu skolēni. Florbola 
sacensībās Liepnā 6.-9. klasēm 
piedalījās 7 komandas no 
četrām novada skolām (Liepnas, 
Ziemera, Strautiņu pamatskolām 
un Alūksnes novada vidusskolas). 
 Turpinās darbs pie izglītības 
iestāžu institucionālās sistēmas ar 
01.09.2023. Izglītības pārvalde 
ir sagatavojusi dokumentus 
iepirkuma veikšanai ēdināšanas 
pakalpojuma nodrošināšanai 
novada izglītības iestādēs. 
 Turpinās darbs pie no Izglītības 
un zinātnes ministrijas saņemto 
172 datoru konfigurācijas 
un sagatavošanas atbilstoši 
mācību procesā paredzētajām 
vajadzībām. 

• 2022. gadā kopumā notikušas 
622 kultūras aktivitātes un 
pasākumi, tās apmeklējuši 
52 660 apmeklētāji. Janvārī 
novadā notikuši Barikāžu 
atceres pasākumi. Gatavojoties 
Dziesmu un Deju svētkiem, 
organizēta kolektīvu vadītāju 
sanāksme, sieviešu un jauktajiem 
koriem kopmēģinājumi 
Balvos un Alūksnē, Pededzes 
mazākumtautības deju kolektīvs 
piedalījās skatē Rēzeknē, 
Alūksnes Tautas teātris “Slieksnis” 
- reģionālajā skatē Alūksnē, 
Alūksnes Kultūras centrā notika 
kopmēģinājums deju kolektīviem. 
Amatierkolektīvu dalībnieki 
piedalījās sveču ziedošanas 
akcijā, atbalstot ierakumu sveču 
izgatavošanu un ziedošanu 
Ukrainai. Notikusi tikšanās 
ar novada senioru apvienību 
un represēto apvienību par 
sadarbību 2023. gadā.   
 Kopumā Alūksnes novada 
Kultūras centrs janvārī 
noorganizējis 46 aktivitātes un 
pasākumus. 
 Sadarbībā ar Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem, ir uzsākts 
darbs pie Armijas parādes 
Alūksnē, kas notiks 4. maijā, 
organizēšanas.

• 2022. gadā Alūksnes novada 
bibliotēkā un tās struktūrvienībās 
reģistrēti 4605 lietotāji 
(+5,5% salīdzinot ar 2021. gadu), 
53234 apmeklējumi (+10,7%), 
izsniegtas 118 879 krājuma 
vienības (-0,3%).  

• Janvārī Alūksnes novada 
bibliotēkas struktūrvienības 
uzsākušas darbu kā pašvaldības 
klientu apkalpošanas punkti, ar 
1. martu – klientu apkalpošanas 
centri. Darbinieki uzsākuši 
VPVKAC klientu apkalpošanas 
speciālistu apmācības. Sagatavoti 
un iesniegti Valsts kultūrkapitāla 
fondā 2 projekta pieteikumi. 
Bibliotēkā notiek 2022. gada 
darba pārskata sagatavošana 
un datu ievadīšana Latvijas 
Digitālajā kultūras kartē. 

• Darbu ir uzsākusi Alūksnes 

novada pagastu apvienības 
pārvalde. Šobrīd iestādē notiek 
iekšējo dokumentu izstrādes 
darbs, līgumu pārslēgšana, 
pirmajā mēnesī noslēgti 
19 saimnieciskie līgumi, 
apstrādāti 152 rēķini, 
izdoti 69 rīkojumi, saņemtā 
korespondence – 92, nosūtāmā 
– 38, veiktas 2 tirgus izpētes, 
notiek tikšanās ar iedzīvotājiem. 
Notikusi sanāksme ar kultūras 
un sporta nozaru darbiniekiem 
par turpmāko kopīgo darbu 
un sadarbību. Noslēgts līgums 
par ielu apgaismojuma izbūvi 
Jaunalūksnes pagasta Kolberģī. 
Pārvalde veic autoparka 
inventarizāciju, tiek pārskatīts 
ēku un apsaimniekojamo 
teritoriju pārziņu atalgojums.

• Pagastu bibliotēkās izveidoto 
klientu apkalpošanas punktu 
nedēļas rādītāji: vidēji 
nedēļā - 5,6 klienti, no tiem 
- 3,3 klātienē, 2,3 pa tālruni. 
Pieprasītākie pakalpojumi/
palīdzība: ar nekustamā īpašuma 
nodokli saistītie jautājumi, 
tālruņu numuru noskaidrošana, 
rēķinu izdruka, palīdzība 
iesniegumu sagatavošanā, 
Ibanka, SmartID. 

• Pašvaldības aģentūra “ALJA” 
2022. gadā realizējusi 5 Zivju 
fonda projektus un 1 LIFE Vides 
programmas projektu bez 
pašvaldības līdzfinansējuma. 
Uzsāktas 15 administratīvās 
lietvedības par makšķerēšanas 
un rūpnieciskās zvejas noteikumu 
pārkāpumiem. Janvārī sadalīti un 
noslēgti līgumi par rūpnieciskās 
zvejas limitiem. 

• Pašvaldības aģentūra 
“Spodra” ierīkojusi ielu 
apgaismojumu Malienas un 
Melleņkalna ielās, Alūksnē.

• Nepiemērotu laika apstākļu 
dēļ, Alūksnes rallijs ir pārcelts 
uz 24. un 25. februāri. Ir 
notikusi tikšanās ar Latvijas 
Ūdens motosporta federācijas 
pārstāvjiem par turpmāko 
sadarbību. Ir uzsākts darbs 
pie sporta zāļu cenrāža 
pārskatīšanas, sporta aktivitāšu 
nodrošināšanas iedzīvotājiem 
Liepnas, Mālupes un Ilzenes 
sporta zālēs. Ir sniegts atbalsts 
1 sportistam un 1 biedrībai. 
29. janvārī notiks Latvijas 
čempionāta posms, Latvijas 
Kausa posms, Latvijas Junioru 
čempionāts motokrosā uz 
Alūksnes ezera pie Pilssalas. 

• 12. un 13. janvārī Alūksnes 
novadu apmeklēja pašvaldības 
īstenotā BAUHAUS projekta 
“Militārā mantojuma 
pozicionēšana padomju 
armijas raķešu bāzē Zeltiņos” 
starptautiskie eksperti, kuri vizītes 
laikā iepazina projekta teritoriju. 
Vizītes noslēgumā eksperti 
atzina, ka ir ieguvuši ļoti daudz 
jaunas informācijas, lai varētu 
turpināt darbu pie teritorijas 
attīstības plāna izstrādes, kas ir 
projekta sagaidāmais rezultāts šī 
gada jūnijā.

• Turpinās darbs pie 
lokālplānojuma izstrādes 
pašvaldības nekustamajam 
īpašumam Alsviķu ielā 2, 
Alūksnē.

Turpinājums 6. lappusē



6. Alūksnes Novada Vēstis 02.02.2023.

Pašvaldība 
rīko izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
14.02.2023. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Dienvidlejas”, 
Jaunlaicenes pagastā, 
Alūksnes novadā – mutisku 
atklātu izsoli ar augšupejošu 
soli noteiktam personu lokam 
pievienošanai pierobežas 
īpašumam. Izsoles noteikumi 
publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
29147011. Izsoles sākumcena 
– 450 EUR. Nodrošinājums – 
45 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
10.02.2023. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā 
KAC no plkst. 8.00 līdz 
17.00 līdz 10.02.2023. 
plkst. 16.00.
  Alūksnes novada pašvaldība 
14.02.2023. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Maliņas”, 
Malienas pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli noteiktam 
personu lokam pievienošanai 
pierobežas īpašumam. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa 
tālruni 29147011. Izsoles 
sākumcena – 740 EUR. 
Nodrošinājums – 74 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 10.02.2023. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
10.02.2023. plkst. 16.00.

Malienas 
bibliotēka 
mainījusi vietu
 Alūksnes novada 
bibliotēkas struktūrvienība 
"Malienas bibliotēka" 
mainījusi savu atrašanās 
vietu.
 Lai atvieglotu pieejamību 
apmeklētājiem, bibliotēka-
klientu apkalpošanas centrs 
pārvietota uz 1. stāvu 
bijušajās pagasta pārvaldes 
telpās.

Alūksnes invalīdu 
biedrības 
pilnsapulce
 22. februārī pulksten 
10.00 Alūksnes Kultūras 
centrā, Brūža ielā 7, Alūksnes 
Invalīdu biedrība aicina 
biedrus uz pilnsapulci.

Tematiskas 
sarunas
 Alūksnes pilsētas 
pensionāru biedrība 
“Sudrabs” katru trešdienu 
pulksten 10.00 organizē 
kādu tematisku sarunu. 
Lai uzzinātu sarunu 
tematiku, var sazināties 
ar biedrības vadītāju 
Gitu Tortuzi pa tālruni 
20222012.

Turpinājums no 5. lappuses

• 18. janvārī Annas 
kultūras namā notika 
seminārs “Energoefektivitāte 
un energopārvaldība 
Alūksnes novadā” projekta 
“Energoefektivitātes 
paaugstināšana Alūksnes novada 
pašvaldības ēkā” ietvaros.

• Pabeigta pašvaldības 
aģentūras “Spodra” pasūtītā 
būvprojekta “Ūdens novadīšanas 
sistēmas atjaunošana Alūksnē” 
izstrāde. Būvprojekts paredz 
novadgrāvju sistēmas tīrīšanu un 
atjaunošanu zonā starp Miera/
Pils ielu  uz Alūksnes ezeru līdz 
policijai/VSAA.

• Alūksnes Tūrisma informācijas 
centru 2022. gadā apmeklējušas 
9598 personas, kas ir par 34% 
vairāk nekā iepriekšējā periodā. 
Alūksnes Bānīša stacija 
2022. gadā izvirzīta Eiropas 
muzeja gada balvai un iekļauta 
2022. gada 60 izcilāko Eiropas 
muzeju sarakstā. Nodrošināts 
digitālais mārketings, 
administrējot 
www.visitaluksne.lv, uzturot 
FB un INST kontus, aktualizējot 
info Google kontos par 
~400 objektiem novadā, 
Tripadvisor un citās platformās, 

kas nodrošina Alūksnes 
kā brīvdienu galamērķa 
atpazīstamību un pārdošanu. 
 Noorganizētas Mājas kafejnīcas 
dienas pasākums aizsargājamo 
ainavu apvidū “Veclaicene” 
ar 11 mājas kafejnīcām un 
1000 apmeklētajiem. 
Organizēts seminārs 
novada ēdināšanas 
uzņēmējiem un tūrisma 
nozares speciālistiem 
par kulinārā mantojuma 
izmantošanu tūrismā un 
Alūksnes novada piedāvājuma 
analīzi. Pārrunājot darbības 
principus nākamajiem 
gadiem, notikušas tikšanās ar 
tūrisma ekspertu, pašvaldības 
darbiniekiem, tūrisma 
uzņēmējiem. 
 Tūrisma informācijas 
centrs piedalījies vairākos 
reprezentācijas semināros ar 
referātiem par Eiropas Jaunā 
Bauhaus idejas izpausmēm 
Alūksnē, noslēdzies sadarbības 
projekts “Bānīša zemes labumi 
– 33 km garumā un platumā”, 
kura rezultātā Alūksnes novadā 
uzstādīti 20 informācijas 
stendi pie apskates objektiem, 
sagatavoti 6 dabā marķēti velo 
maršruti un veiktas dažādas 
mārketinga aktivitātes, t.sk., 
uzturēts FB konts Bānīša zeme.  
 Janvārī notikusi tūrisma 

speciālistu tikšanās ar tūrisma 
ekspertu par darbības mērķiem 
turpmākajiem gadiem.

• Apritējis gads kopš 
izveidota Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras (LIAA) 
Madonas biznesa inkubatora 
atbalsta vienība Alūksnē. 
Gada laikā 9  jaunie 
uzņēmēji  izmantoja iespēju 
piedalīties arī pirmsinkubācijas 
programmā.
 2022. gadā novadā reģistrēti 
33 jauni uzņēmumi, kas ir par 
sešiem uzņēmumiem mazāk 
nekā gadu iepriekš. Tajā 
pašā laikā 39 uzņēmumi ir 
likvidēti.
 2022. gadā Alūksnes 
novads ir starp tām 
8 pašvaldībām, kurās ir 
pieaudzis tādu uzņēmumu 
skaits, kuros ir ieguldīts ārvalstu 
pamatkapitāls. Alūksnes novadā 
šādu uzņēmumu skaits pieaudzis 
par 2, salīdzinot ar 2021. gadu.

• Gadā laikā realizēta 
21 Alūksnes novada 
pašvaldības Investīciju plānā 
iekļautā projektu ideja, bet 
uzsāktas īstenot ir 27 projektu 
idejas, kopā tie ir 18% 
no visām investīciju plānā 
iekļautajām idejām.

• Janvārī ir apstiprināta 
SIA “Alūksnes enerģija” vidēja 
termiņa stratēģija 2023. -
2027. gadam. Stratēģijas 
izstrādā arī SIA “Alūksnes nami” 
un SIA “Rūpe”.

• Līdz 25. janvārim Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 9 jaundzimušie - trīs 
meitenes un seši zēni. Mūžībā 
aizgājušas 17 personas. 
Reģistrēta viena laulība. 
24. janvārī suminājām pirmo 
2023. gada mazulīti, kas 
dzimusi 4. janvārī.  Sagatavoti 
un iesniegti statistikas dati par 
2022. gadu Tieslietu ministrijas 
Dzimtsarakstu departamentam, 
kā arī publiskošanai plašsaziņas 
līdzekļos. 

• Uz 25.01.2023. Alūksnes 
novadā reģistrēti 2448 Ukrainas 
civiliedzīvotāji, kas šeit saņēmuši 
naktsmītņu, ēdināšanas un citus 
pakalpojumus.

• 25. janvārī organizēta Izglītības 
un zinātnes ministres Andas 
Čakšas vizīte Alūksnē, kuras 
ietvaros ministre apmeklēja 
ekspluatācijā nodoto Alūksnes 
Sporta centru.

Ingus Berkulis,
Alūksnes novada pašvaldības 

izpilddirektors

Izpilddirektora informācija 
26. janvāra domes sēdē

Noticis seminārs par energoefektivitātes 
paaugstināšanu un energopārvaldību
 Energoresursu taupīga 
izmantošana šobrīd ir 
ļoti aktuāls jautājums 
gan Alūksnes novada 
pašvaldības ēkās, gan 
uzņēmumos un ikvienā 
mājsaimniecībā.

 Lai varētu taupīt, ir būtiski 
priekšdarbi, piemēram, 
ēku energoefektivitātes 
paaugstināšana, kā rezultātā 
var nonākt pie samazināta 
enerģijas patēriņa un līdz ar to 
līdzekļu ekonomijas. Protams, 
arī ikviena paša atbildība par 
resursu taupīgāku izmantošanu ir 
no svara. Izslēgt elektrību, izejot 
no telpas, neatstāt ieslēgtus 
datorus vai citas elektroierīces, 
kad tās nav nepieciešams lietot, 
samazināt siltumenerģijas 
patēriņu saimnieciskās telpās 
un telpās, kur cilvēki neuzturas 
pastāvīgi.

 Alūksnes novada pašvaldība 
no 2012. līdz 2022. gadam ir 
īstenojusi 38 energoefektivitātes 
uzlabošanas projektus, tostarp 
uzlabotas siltumtrases, izbūvēti 
jauni posmi un pieslēgumi, 
mainītas kurināmā veida 
apkures sistēmas, kā arī veikta 
ēku pamatu, fasāžu, bēniņu 
siltināšana, jumtu maiņa.

 Viens no pēdējiem pašvaldības 
īstenotajiem ir Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
projekts “Energoefektivitātes 
paaugstināšana Alūksnes 
novada pašvaldības ēkā”, 
ar kura palīdzību veikta 
Annas kultūras nama ēkas 
siltināšana. 18. janvārī ar šī 
projekta atbalstu Annā ikviens 
interesents varēja piedalīties 

seminārā par energoefektivitātes 
paaugstināšanu un 
energopārvaldību.

 Alūksnes novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
Plānošanas un attīstības 
nodaļas projektu vadītāja 
Una Tetere-Teterovska semināra 
dalībniekiem pastāstīja par 
pašvaldības līdz šim paveikto 
energopārvaldībā – izstrādāto 
Alūksnes novada Ilgtspējīgas 
enerģētikas rīcības plānu, 
izvirzītajiem mērķiem samazināt 
elektroenerģijas, siltumenerģijas 
un degvielas patēriņu. 
U. Tetere-Teterovska stāstīja 
arī par pašvaldības ieviesto 
monitoringa rīku, kas 
pašvaldības ēkās ļauj nolasīt 
energorādītājus attālināti un, 
pateicoties datu uzkrāšanas 
funkcijai, dod iespēju analizēt 
resursu patēriņu ilgtermiņā un 
nepieciešamības gadījumā to 
koriģēt.

 Pašvaldības projektu vadītāja 
Santa Supe savukārt informēja 
par Annas kultūras nama ēkas 
siltināšanas projektā veiktajiem 
darbiem. Annas kultūras nama 
siltināšanas projekta autora 
SIA “Efekta” pārstāvis, sertificēts 
energoauditors Edgars Strauts 
sniedza savu profesionāļa 
skatījumu par energoefektivitātes 
projektu nozīmību un 
veicamajiem priekšdarbiem to 
labākai sagatavošanai.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska semināra dalībniekiem 
pastāstīja par pašvaldības līdz šim paveikto energopārvaldībā

Evitas Aplokas foto
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2022. gads Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā
 Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
pagājušajā gadā sastādīti 
96 dzimšanas reģistri – 
6 mazuļu dzīvesvietas 
deklarētas citā pašvaldībā, 
90 dzimšanas reģistri bijuši 
mūsu novadā. 

 31 ģimenē dzimis pirmais 
bērniņš, 32 ģimenēs otrais 
mazulis, piecpadsmit gadījumos 
vecāki priecājušies sagaidīt trešo 
bērnu, vienpadsmit ģimenēs 
dzimis ceturtais bērns, četrās 
ģimenēs sagaidīts piektais bērns, 
divās ģimenēs piepulcējies 
sestais un vienā vienpadsmitais 
bērniņš.  43 mazuļi dzimuši 
laulībā esošiem vecākiem, 49 
bērniem paternitāte atzīta, 
reģistrējot dzimšanu, četros 
gadījumos dzimšanas reģistrā 
ir ziņas tikai par bērna māti. 
Dzimumu sadalījums: 52 zēni un 
44 meitenes.

 2022. gadā nesagaidījām simto 
mazuli novadā, bet labi, ka 
jaundzimušo ir kaut nedaudz, bet 
tomēr vairāk – plus četri. Dubults 
prieks ģimenei, kurā ieradās 
dvīņi – brālītis un māsiņa. 
Populārākais vārds zēniem bijis 
Emīls, izvēlēts četriem mazuļiem, 
un Niks – trīs zēniem. Meiteņu 
vecākiem vairāk paticis vārds 
Sofija, ielikts trīs reizes. Sešos 
gadījumos vecāki izvēlējušies 

likt jaundzimušajam divus 
vārdus. Dzīvesvietas, reģistrējot 
dzimšanu, deklarētas sekojoši: 
Alūksne – 38, Alsviķi – 11, Anna 
– 1, Ilzene – 1, Jaunalūksne – 
10, Jaunanna – 2, Jaunlaicene 
– 3, Kalncempji – 1, Liepna 
– 5, Maliena – 0, Mālupe – 4, 
Mārkalne – 2, Pededze – 2, 
Veclaicene – 1, Zeltiņi – 1, 
Ziemeri – 8 jaundzimušie.

 Pateicoties Alūksnes pensionāru 
biedrības “Sudrabs” čaklajām 
rokdarbniecēm un SIA “Cewood” 
ziedojumam, 
2022. gadā turpinājās jaukā un 
sirsnīgā tradīcija – reģistrējot 
jaundzimušo, pasniegt pūriņu – 
skaistā iesaiņojumā siltu adītu 
cepurīti un zeķītes vai adītu 
sedziņu, ko ieklāt bērniņam 
ratiņos. Vēl viens pagājušā gada 
prieks - visu Alūksnes novadā 
dzimušo mazulīšu sveikšana 
kopīgā pasākumā Pilsētas 
svētkos, un jaunā tradīcija – 
īpašo Mazā novadnieka karotīti 
dāvināt visiem jaundzimušajiem. 
Ir pieņemti 102 lēmumi par 
bērna piedzimšanas pabalstu, ko 
izmaksā pašvaldība, ja vismaz 
vienam no vecākiem pamata 
deklarētā dzīvesvieta bijusi 
Alūksnes novadā ne mazāk kā 
sešus mēnešus. Šo pabalstu var 
pieprasīt pusgada laikā no bērna 
dzimšanas neatkarīgi no tā, kur 
tā reģistrēta, un tā apmērs ir 

40% no minimālās darba algas.

 Pagājušajā gadā izdarīti 87 
laulību reģistri, kas ir par desmit 
vairāk kā iepriekšējā gadā. Četri 
reģistri sastādīti pamatojoties uz 
reliģisko konfesiju sniegtajām 
ziņām. Piecpadsmit pāri 
izvēlējušies laulības ceremoniju 
ārpus dzimtsarakstu nodaļas 
telpām. Joprojām iecienītākā 
vieta ir Aleksandra paviljons 
Alūksnes muižas parkā, laipa pie 
šī paviljona un laipa Alūksnes 
ezera otrā pusē uz pretī 101 
pakāpienam, Tempļakalna 
Rotonda. Brīnišķīga vieta laulību 
ceremonijai ir restaurētajās 
telpās Alūksnes Jaunajā pilī. Bet 
ir bijušas arī īpašas ceremonijas 
dzimtas mājās Annas un Alsviķu 
pagastos, priežu silā un Ķauķu 
kalna virsotnē. Trīs laulības 
bijušas ar ārzemniekiem – 
Lielbritānijas, Lietuvas un 
Krievijas pilsoņiem. 124 
personām tā bijusi pirmā laulība, 
40 personas reģistrējušas otro 
laulību, bet 10 personām bijusi 
trešā laulība. Divas ģimenes ir 
saņēmušas īpašo pašvaldības 
svētku sveicienu Dimanta 
kāzās, četri pāri Zelta kāzu 
jubilejā. Visas stiprās ģimenes, 
kas nodzīvojušas laulībā 50 un 
vairāk gadu, aicinājām uz Stipro 
ģimeņu godināšanas pasākumu 
pagājušā gada augustā.

 2022. gadā sastādīti 253 
miršanas reģistri, no kuriem 
222 bijuši Alūksnes novada 
iedzīvotājiem. No kopējā 
aizgājēju skaita - 121 vīrietis 
un 132 sievietes. Pēc vecumiem 
mirušo sadalījums: 
10 – 19 gadi 1 persona;
20 – 29 gadi 1 persona; 
30 – 39 gadi 4 personas; 
40 – 49 gadi 4 personas; 
50 – 59 gadi 18 personas; 
60 - 69 gadi 38 personas; 
70 – 79 gadi 56 personas; 
80 – 89 gadi 87 personas; 
90 – 99 gadi 43 personas; 
101 gads 1 persona. Mirušo 
skaita teritoriālais sadalījums 
ir sekojošs: Alūksne – 100, 
Alsviķi – 24, Anna – 4, Ilzene – 2, 
Jaunalūksne – 14, 
Jaunanna – 4, Jaunlaicene – 4, 
Kalncempji – 2, 
Liepna – 11, Maliena – 3, 
Mālupe – 24, Mārkalne – 5, 
Pededze – 6, Veclaicene – 4, 
Zeltiņi – 5, Ziemeri – 10. 
Reģistrējot miršanas faktu, 
tiek nodots arī mirušā personu 
apliecinošais dokuments. Ja šis 
dokuments ir nozaudēts vai nav 
atrodams, dzimtsarakstu nodaļa 
par to ievada ziņas Nederīgo 
dokumentu reģistrā. Pagājušajā 
gadā šāda situācija bijusi 
11 gadījumos.

 Dzimtsarakstu nodaļā saņemti 
395 iesniegumi par dokumentu 

izsniegšanu no civilstāvokļa 
aktu reģistriem.  Izsniegtas 
132 atkārtotas apliecības un 
166 izziņas no reģistriem. 
Starpvalstu sadarbības ietvaros, 
atbilstoši valstu pieprasījumiem, 
ir sagatavoti un nosūtīti 
civilstāvokļa aktu reģistrāciju 
apliecinoši dokumenti par 
12 personām. Par 201 reģistru 
ir ievadīta informācija Fizisko 
personu reģistra informācijas 
sistēmā, sniedzot ziņas pēc 
Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes, Tieslietu 
ministrijas Dzimtsarakstu 
departamenta, citu dzimtsarakstu 
nodaļu, notāru, Valsts 
policijas, pašvaldības iestāžu 
pieprasījumiem. Ir saņemti 
10 iesniegumi par vārda 
vai uzvārda maiņu un viens 
iesniegums par tautības maiņu. 

 2022. gadā sveicām divas 
mūsu novada iedzīvotājas, kas 
pārkāpušas 101 un 102 gadu 
slieksni. Kāds gudrais ir teicis, 
kas labas veselības un ilga mūža 
noslēpums ir pavisam vienkāršs - 
domāt labas domas, runāt labus 
vārdus un darīt labus darbus. 
Lai katram tas izdotos iespējami 
vairāk!

Inga Ozoliņa, 
Alūksnes novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Alūksnes novada pašvaldības policijas darba ikdiena
 Uzsākam jaunu 
publikāciju sēriju, kur 
katru mēnesi apskatīsim 
kādu no Alūksnes novada 
pašvaldības iestādēm, veicot 
nelielas intervijas ar iestāžu 
vadītājiem. Par Alūksnes 
novada pašvaldības policijas 
darbu saruna 
ar tās priekšnieku 
Ardi Tomsonu.

Kas ir pašvaldības policija?

 Likums “Par policiju” nosaka, 
ka pašvaldības policija ir 
bruņota, militarizēta pašvaldības 
institūcija, kuras pienākums 
ir aizsargāt personu dzīvību, 
veselību, tiesības un brīvības, 
īpašumu, sabiedrības un valsts 
intereses no prettiesiskiem 
apdraudējumiem. Pašvaldības 
policijas darbinieks ir persona, 
kura ieņem pašvaldības vai 
iedibinātu policijas amatu un 
pilda likumā „Par policiju” 
noteiktos pienākumus attiecīgās 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā. Alūksnes novada 
pašvaldības policija ir izveidota 
uz Alūksnes pilsētas pašvaldības 
policijas bāzes, kas dibināta 
1994. gada 20. jūnijā.

Kādi ir pašvaldības policijas 
galvenie pienākumi, darba 
uzdevumi?

 Pašvaldības policijas galvenie 
pienākumi un tiesības ir noteiktas 
normatīvajos aktos,  pašvaldības 
policija veic savus pienākumus 
likumos noteiktās kompetences 
ietvaros.
 Pienākumos ietilpst:
• likumpārkāpumu profilakse;
• ar pārkāpumiem saistītu 
iesniegumu un informācijas 

reģistrēšana;
• reaģēšana uz sniegto 
informāciju, kā arī saņemtās 
informācijas nodošana 
atbildīgajām amatpersonām un 
institūcijām par iespējamiem 
likumpārkāpumiem un 
notikumiem, kuri apdraud 
personu vai sabiedrības drošību;
• kontrole pār to, kā tiek izpildīti 
noteikumi, par kuru pārkāpšanu 
paredzēta administratīvā 
atbildība; 
• administratīvo sodu 
piemērošana par pašvaldības 
noteikto saistošo noteikumu 
pārkāpšanu un to izpildi;
• Valsts policijas un Valsts 
drošības dienesta atbalstīšana 
sabiedrības drošības garantēšanā 
un noziedzības apkarošanā;
• tūlītēju draudu novēršana, ja 
persona, kas atrodas mājoklī vai 
tā tuvumā, var nodarīt kaitējumu 
aizsargājamās personas dzīvībai, 
brīvībai vai veselībai.

 Vienkāršoti, pašvaldības 
policija galvenokārt ir 
atbildīga par administratīvo 
pārkāpumu jautājumiem, kurus 
tās kompetencē ir deleģējis 
likumdevējs. Piemēram, ja Valsts 
policija ir atbildīga par Ceļu 
satiksmes noteikumu ievērošanas 
kontroli, tad pašvaldības 
policijas kompetencē ir uzraudzīt 
transportlīdzekļu apstāšanās 
un stāvēšanas noteikumu 
ievērošanu. 

Kāds ir darbinieku sastāvs? 

 Alūksnes novada pašvaldības 
policijā ir pieci darbinieki - 
priekšnieks, vecākais inspektors 
un divi inspektori, kā arī 
lietvede, kas gan nav policijas 
amatpersona. Alūksnes 

novada pašvaldības policija ir 
otrā mazākā Latvijā. Likumā 
“Par policiju” ir noteikts, ka 
pašvaldības policijas sastāvā var 
būt tās priekšnieks, vietnieki, 
vecākie inspektori, inspektori 
un jaunākie inspektori, kā arī 
vecākie kārtībnieki, kārtībnieki 
un jaunākie kārtībnieki. 

Par ko drīkst ziņot 
pašvaldības policijai un kur 
iedzīvotājiem ir jāgriežas, 
jāzvana, ja grib ziņot par 
kādu problēmu?

 Pašvaldības policijai 
drīkst ziņot par visiem tiesību 
pārkāpumiem jeb, ja 
persona jūt, ka tās tiesības ir 
pārkāptas vai aizskartas, tad 
šai personai ir tiesības sniegt 
iesniegumu policijas iestādei, 
arī pašvaldības policijai. 

Situācijā, ja tiesību aizskārums 
nebūs pašvaldības policijas 
kompetencē, iesniegums tiks 
nosūtīts atbilstoši kompetencei, 
vai arī personai tiks ieteikts, kur 
meklēt problēmas risinājumu. Ja 
ir situācija, ka ir nepieciešama 
tūlītēja palīdzība, tad iesakām 
zvanīt uz operatīvo tālruni 110, 
kur šo informāciju saņems, 
reģistrēs Valsts policijas 
dežūrdaļa un nodos tālāk tām 
policijas amatpersonām, kas tajā 
brīdī strādā. 
 Ja personai nav nepieciešama 
tūlītēja palīdzība, pēc 
pašvaldības policijas palīdzības 
var griezties klātienē, atsūtot 
iesniegumu e-vidē, rakstot 
e-pastu (pasvaldibas.policija
@aluksne.lv) vai vēstuli pa pastu, 
vai arī zvanot – 64323156 (no 
plkst. 8:00 līdz 17:00)

Kas ir nepatīkamākais 
pašvaldības policijas darbā?

 Nepatīkamākie ir tie gadījumi, 
kad personas, kas ir izdarījušas 
pārkāpumu un pieķertas 
pārkāpuma izdarīšanas mirklī, 
jūtas neapmierinātas par to, ka 
kāds sauc tās pie atbildības. 

 Pašvaldības policija aicina 
iedzīvotājus saprast, ka policijas 
galvenais pienākums ir rūpēties 
par sabiedrības interesēm un 
panākt, ka vide, kurā dzīvojam, 
būtu droša un tiktu respektētas 
personu tiesības un brīvības. 
Mums rūp Jūsu drošība!

Monta Melzoba,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldības policija
Montas Melzobas foto
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“Jaunā Eiropas Bauhaus” starptautiskie eksperti 
klātienē iepazina Zeltiņu bijušo militāro bāzi
 12. un 13. janvārī Alūksnes 
novadu apmeklēja 
pašvaldības īstenotā projekta 
“Militārā mantojuma 
pozicionēšana padomju 
armijas raķešu bāzē 
Zeltiņos” eksperti. Šo 
projektu Alūksnes novada 
pašvaldība sāka īstenot 
aizvadītajā gadā, lai gūtu 
starptautisku ekspertu 
atbalstu kompleksa 
teritorijas attīstības plāna 
izstrādei.

 “Jaunā Eiropas Bauhaus” 
atbalstītais projekts paredz 
starptautisku ekspertu piesaisti 
teritorijas attīstības plāna 
izstrādei ar mērķi izveidot tai 
kompleksu apsaimniekošanas 
risinājumu, iekļaujot rīcības, kā 
saglabāt militāro mantojumu 
un radīt tūrisma pakalpojumu 
sniegšanai piemērotu 
infrastruktūru, vienlaikus 
iekļaujot vidi uzņēmējdarbībai 
un revitalizējot degradētu 
teritoriju. Tāpat nepieciešams 
izstrādāt apstākļiem atbilstošu 
komunikācijas stratēģiju šīs 
teritorijas kā Aukstā kara 
vēsturi skaidrojošas liecības 
popularizēšanai, veicinot 
sabiedrības izpratni par 
procesiem un notikumiem 
Latvijas vēsturē.

 Projekta ekspertiem - projekta 
koordinatoram Jurijam 
Grizānam, galvenajai ekspertei 
Marselīnai Bono (Marcelline 
Bonneau) un ekspertei Kaisai 
Merilahti (Kaisa Merilahti) bija 
iespēja iepazīt bijušās militārās 
bāzes teritoriju klātienē. 
Apmeklējot to, bāzes gide 
Gunita Paleja iepazīstināja 
viesus ar teritorijas vēsturi un 
objektiem. Zeltiņu vēstures 
krātuvē bibliotēkas vadītāja Agita 
Žīgure sniedza ieskatu par tur 
apskatāmajiem priekšmetiem, 
kas vēstī par Zeltiņu vēsturi 
laikmeta kontekstā, ievērojamām 
ar pagastu saistītām personām. 
Alūksnes novada muzejā 

ekspertiem bija iespēja aplūkot 
padomju laikos tapušās mākslas 
skulptūras, kas savulaik bija 
izvietotas skulptūru dārzā, bet 
šobrīd glabājas muzeja telpās.

 Vizītes laikā eksperti kopā ar 
pašvaldības projekta darba 
grupu apkopoja viedokļus un 
idejas par projekta īstenošanas 
gaitā veicamām komunikācijas 
un saistīto interešu grupu 
iesaistes aktivitātēm, identifi cēja 
būtiskākās vajadzības teritorijas 
attīstībai un esošās priekšrocības, 

kā arī diskutēja par to, kā 
projektā integrēt trīs “Jaunā 
Eiropas Bauhaus” galvenās 
vērtības – ilgtspējību, estētiku un 
iekļaušanu.

 Šī vizīte bija viena daļa no 
tehniskā atbalsta programmas 
Alūksnes novada pašvaldības 
īstenotajam projektam. Vizītes 
noslēgumā eksperti atzina, ka 
ir ieguvuši ļoti daudz jaunas 
informācijas par projektā 
apskatāmo teritoriju, un turpinās 
darbu ar to. 

 - Šīs bija ļoti intensīvas 
dienas, apmeklējot objektus 
un strādājot kopā ar projekta 
darba grupu. Eksperti ieguva ļoti 
daudz ideju un priekšlikumu. 
Tos nepieciešams sagrupēt, 
sistematizēt, lai izmantotu par 
pamatu teritorijas attīstības 
plānam. Alūksnes projekta 
priekšrocība ir komanda, kas 
ieinteresēti strādā, – uzsvēra 
projekta koordinators Jurijs 
Grizāns.

 Apmeklējot bijušās militārās 
bāzes teritoriju, eksperti atzina, 
ka tā ir interesanta vieta ar 
potenciālu un to ir iespējams 
attīstīt, iesaistot ekspertus un 
vietējo sabiedrību. Teritorijas 
izmantošanas atslēgvārds, 
pēc ekspertu domām, ir 
daudzveidība, jo tā ir piemērota 
gan pastaigām, gan sportiskām 
aktivitātēm, ekoloģiskai izziņai, 
dažādu vasaras skolu, kultūras 
pasākumu un citu aktivitāšu 
organizēšanai. Tūrisma un 
uzņēmējdarbības nozaru 
līdzāspastāvēšanu šajā teritorijā 
eksperti novērtēja kā pilnībā 
atbalstāmu un norādīja, ka 
objekts var attīstīties vēl arī citos 
virzienos, vienlaikus paturot 
prātā, ka tā ir dabas vide.

 - Pateicoties bāzes 
apmeklējumam, Alūksnes 
iepazīšanai, Zeltiņu vēstures 
krātuves materiālu un Alūksnes 
novada muzeja iepazīšanai, 
sarunām ar iesaistītajiem 
cilvēkiem, atklājas teritorijas 
pievilcība un plašāka izpratne 
par to, kā maksimāli izmantot 
šīs teritorijas attīstības 
daudzveidīgo potenciālu, kas 
tai piemīt. Redzams, ka ir daudz 

informācijas par teritoriju, 
ar to prasmīgi jāstrādā, 
sistematizējot un grupējot 
dažādām interešu grupām 
saistošā veidā. Zeltiņu vēstures 
krātuvē apskatāmās ekspozīcijas 
varētu būt iedzīvotājiem 
neatklātā vērtība, kuras 
potenciāls ir jāizmanto. Bāzē 
būtu nepieciešams apmeklētāju 
centrs, kur nodrošināt viesu 
pamatvajadzības, iespējams, ka 
tam varētu izmantot kādu no 
bāzes ēkām,  – vizītes noslēgumā 
savu skatījumu iezīmēja eksperte 
Marselīna Bono.

 Projekta virzību turpinās arī 
pašvaldības darba grupa. 
Pavasarī paredzēta darbnīca, 
kopā ar ekspertiem izstrādājot 
projekta ceļa karti, līdztekus 
eksperti gatavos teritorijas 
attīstības plāna ietvaru, kopā ar 
pašvaldību veidojot tā saturu, 
bet vasarā paredzēta visu “Jaunā 
Eiropas Bauhaus” atbalstīto 
projektu prezentācija.

 Projekts pilnībā tiek fi nansēts 
no “Jaunais Eiropas Bauhaus” 
iniciatīvas. “Jaunais Eiropas 
Bauhaus” ir vides, ekonomikas 
un kultūras iniciatīva, kas savieno 
dizainu, ilgtspējību, pieejamību 
un investīcijas, lai sasniegtu 
Eiropas zaļā kursa mērķus. Šis 
ir tīklošanās, sadarbības un 
zināšanu apmaiņas projekts. 
“Jaunā Eiropas Bauhaus” 
kontaktpunkts Latvijā ir Latvijas 
Arhitektu savienība. Projektu 
vada projektu vadītāja 
Kristīne Lāce.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Projekta starptautiskie eksperti – koordinators Jurijs Grizāns, Kaisa 
Merilahti un Marselīna Bono, iepazīstot Zeltiņu militāro bāzi 

Evitas Aplokas foto

Eksperti un projekta darba grupa bāzes teritorijā

Noslēgusies ielu apgaismojuma 
ierīkošana Malienas un 
Melleņkalna ielās Alūksnē
 Lai radītu drošu 
infrastruktūru gājēju un 
autotransporta satiksmei 
atbilstoši mūsdienu 
standartiem, 2022. gada 
decembrī pašvaldības 
aģentūra “Spodra” realizēja 
projektu “Ielu apgaismojuma 
pārbūve Malienas ielā un 
ielu apgaismojuma izbūve 
Melleņkalna ielā”. 

 Veicot būvdarbus, ierīkots 
energoefektīvs ielu 
apgaismojums, uzstādot 
Malienas ielā piecus un 
Melleņkalna ielā septiņus 
apgaismojuma balstus ar LED 
lampām. Tie pieslēgti Alūksnes 
pilsētas apgaismojuma tīklam 
un aprīkoti ar gaismekļu 
kontrolieriem C-NODE. Projektu 
izstrādāja un būvdarbus objektā 
veica SIA “MARITEC”. Kopējās 
izmaksas ir 21500,25 EUR. 

Monta Melzoba,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aizvadītā gada statistika Būvvaldē
 Būvvaldē 2022. gadā 
akceptētas 176 būvniecības 
ieceres. 52 gadījumos 
Būvvalde lēmusi par projektu 
izmaiņu saskaņošanu. 
180 objektos atļauts 
uzsākt būvdarbus 
objektā. 182 objektos 
būvdarbi pabeigti / 
nodoti ekspluatācijā. Piecos 
gadījumos Būvvalde atteikusi 
akceptēt projektēšanas 
nosacījumu izpildi, jo 
nav izpildīti projektēšanas 
nosacījumi, vai arī tie 
nav iesniegti norādītajā 
termiņā.

 Kā vieni no lielākajiem 
aizvadītajā gadā ekspluatācijā 
nodotajiem objektiem minami 
vairāki pašvaldības objekti 
–  Siguldas un Pumpura ielas 
pārbūve, Gulbenes ielas 
posma pārbūve, Tālavas 
ielas pārbūve, ūdenssaimniecības 
infrastruktūras ierīkošana 
Tālavas ielā, infrastruktūras 
uzlabošana Pilssalas ielas 

posmā no Ojāra Vācieša ielas 
līdz vecajam tiltam Alūksnē, 
ēkas (angāra) nojaukšana 
Lielā Ezera ielā 24A, 
Centra ielas pārbūve 
Jaunannas pagastā, 
braucamā ceļa izbūve Annas 
pagastā, SIA “Rūpe” 
ūdensvada tīklu izbūves 
Melleņkalna, Ziedu un 
Skārņu ielā. Tāpat arī vairāki 
valsts iestāžu un uzņēmumu 
objekti.

 Aizvadītajā gadā Būvvaldes 
būvinspektors sastādījis 
97 atzinumus par būves 
pārbaudi, no tiem 12 atzinumi 
ir par patvaļīgu būvniecību, 
četri objekti sakārtoti, astoņi 
atzinumi - par vidi degradējošām 
un bīstamām ēkām, 22 fasādes 
apsekotas. Pēc Būvvaldes 
atzinuma saņemšanas piecos 
objektos saskaņotas krāsu pases.
 13 objektos uzsākti 
administratīvā pārkāpuma 
procesi, sešos no tiem 
piemērots naudas sods, 

1 lietā administratīvā pārkāpuma 
process izbeigts.

 Ar Būvvaldes lēmumu 
divām ēkām pērn noteikts 
vidi degradējoša objekta 
statuss, vienai ēkai vidi 
degradējoša objekta statuss 
atcelts. 32 ēkas, kam 
noteikts vidi degradējoša 
objekta statuss, tiek apliktas 
ar paaugstināto nekustamā 
īpašuma nodokli.

 Papildus 65 būvēm uzlikts 
paaugstināts nekustamā īpašuma 
nodoklis, jo būve uz 
01.10.2022. nav nodota 
ekspluatācijā normatīvos 
noteiktajā būvdarbu 
veikšanas termiņā.

 14 ēkām piešķirta 90% atlaide 
nekustamā īpašuma nodoklim 
par ēku fasādes restaurāciju vai 
atjaunošanu.

Sandra Smildziņa,
Būvvaldes vadītāja – arhitekte
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Informācija 
SIA “Pilsētvides serviss” klientiem
 SIA “Pilsētvides serviss” 
saviem klientiem vēlas 
atgādināt par sadzīves 
atkritumu līguma punktiem, 
kuri attiecas par papildus 
apjomu pie konteineriem 
vai par neatteiktiem, 
neizstumtiem, nepieejamiem, 
aizslēgtiem sadzīves 
atkritumu konteineriem 
noteiktajās grafika 
izvešanas dienās.

 Konteineriem ir jābūt 
pieejamiem no plkst.8.00 
(atslēgti, izstumti no 
privātmāju pagalmiem tuvāk 
pašvaldības vai valsts ceļiem). 
Atkritumu izvešana notiek arī 
svētku dienās, kas kalendārā 
ir atzīmētas ar sarkanu krāsu. 
Atgādinām, ka klientiem 
obligāti ir jāatsaka atkritumu 
izvešana pēc līgumā noteiktā 
grafika  (ja izvešana nav 
nepieciešama), informējot 

uzņēmumu vismaz vienu 
darba dienu iepriekš līdz 
plkst.13.00.

 Klientiem (fiziskas 
personas, juridiskas 
personas, daudzdzīvokļu 
mājas), sākot ar š.g. 1. 
februāri aicinām ļoti 
rūpīgi sekot līdzi saviem 
atkritumu izvešanas 
grafikiem. Ja specializētā 
transportlīdzekļa ekipāža, 

vadoties pēc konkrētā klienta 
līgumā noteiktā grafika, 
neiztukšos konteineru (nav 
atteikta izvešana, 
daudzdzīvokļu māju pagalmos 
traucē priekšā novietoti 
transporta līdzekļi, privātmājām 
nav izstumts konteiners un nav 
arī atteikta izvešana, iesaluši 
atkritumi utml.), tad klientam tiks 
izrakstīts rēķins kā par izvestu 
konteineru. Ja pie konteinera 
vai uz tā, vai blakus ir novietoti 

atkritumu maisi, tad par to tiek 
un arī turpmāk tiks aprēķināta 
papildus maksa. Šādos 
gadījumos tiek un arī 
turpmāk tiks veikta 
fotofiksāža.

 SIA “Pilsētvides serviss” 
aicina klientus aizpildīt 
klientu apmierinātības 
pētījuma aptauju: 
https://www.visidati.lv/
aptauja/1953242826/

Izmaiņas sabiedriskā 
transporta maršrutos
  No 1. februāra Alūksnes 
novadā vairākos sabiedriskā 
transporta pārvadājumu 
maršrutu reisos ir izmaiņas.

  Pēc pašvaldības lūguma un 
uzklausot iedzīvotājus, veikti 
grozījumi maršrutu Nr. 5434 
Alūksne-Zabolova-Liepna-
Alūksne un Nr.6690 Alūksne-
Liepna-Bērziņi-Alūksne kustības 
sarakstos.

 1. Reģionālās nozīmes 
maršrutā Nr. 5434 Alūksne-
Zabolova-Liepna-Alūksne:
- reisa Nr.01 plkst.6.15 no 
Alūksnes AO ar izpildi darba 
dienās mācību laikā kustības 
sarakstā iekļaut pieturu 
“Surikava”;
 - slēgt reisu Nr.02 plkst. 
plkst.14.20 no Alūksnes AO 
ar izpildi darba dienās mācību 
laikā;
 - atklāt jaunu reisu Nr.04 
plkst.14.40 no Alūksnes AO 
ar izpildi darba dienās mācību 
laikā, no Alūksnes uz Liepnu 
braucot caur Beju un nebraucot 
līdz Bērziņiem, un iekļaujot 
pieturu “Surikava”.

 2. Reģionālās nozīmes 
maršrutā Nr.6690 Alūksne-
Liepna-Bērziņi-Alūksne:
 - slēgt reisu Nr.13 plkst.6.00 
no Alūksnes AO ar izpildi darba 
dienās no 01.09-11.06.;
 - atklāt jaunu reisu Nr.15 
plkst.6.10 no Alūksnes AO, 
no kustības saraksta izņemot 

pieturas “Kudinavas pagrieziens”, 
“Draudzība”, “Polsas”, un 
iekļaujot pieturu “Surikava”; 
 - reisam Nr.10 plkst.15.00 no 
Alūksnes AO ar izpildi darba 
dienās atjaunot izpildes sezonu 
no 01.09.-11.06 (šobrīd  “kursē 
skolēnu brīvdienās, nekursē 
12.06.-31.08.”), no kustības 
saraksta izņemt pieturas “Polsas”, 
“Draudzība”, “Kudinavas 
pagrieziens”  un iekļaut pieturu 
“Surikava”.

 3. Reģionālās nozīmes 
maršrutā Nr. 6701 Alūksne–
Alsviķi–Ape:
 - reisā Nr.08 autobuss no 
Alsviķiem aties plkst. 15.56 
un Alūksnes autoostā pienāks 
16.06. Grozījumi maršruta 
izpildes laikā ierosināti, lai 
veiksmīgāk varētu organizēt 
nākamo maršrutu izpildi.

 4. Reģionālās nozīmes 
maršrutā Nr. 6707 Alūksne-
Korneti-Jaunlaicene-Korneti-
Alūksne (skat. tabulā): ņemot 
vērā no iedzīvotājiem saņemtās 
sūdzības par reisa Nr.11 
plkst.6.35 no Alūksnes AO 
neapmierinošu izpildi, veikti 
grozījumi reisā. Saņemtajās 
sūdzībās iedzīvotāji uzsvēra, 
ka autobuss pieturās regulāri 
pienāk ar lielu kavēšanos, pat 
līdz 40 minūtēm, kā rezultātā tiek 
kavēts darbs un mācību sākums 
skolās. No 1. februāra autobuss 
no Alūksnes AO aties 6.15 un 
pieturā Korneti nonāks 7.01.

Alūksne-Korneti-Jaunlaicene-Korneti-Alūksne

Nr.p.k. Pieturvieta Pienāk Atiet

1 Alūksnes AO 06:15

2 Vengerski 06:20

3 Māriņkalns 06:30

4 Ziemeri 06:40

5 Alūksnes pagrieziens 06:50

6 Bārdaskrogs 06:57

7 Korneti 07:01

8 Bārdaskrogs 07:15

9 Apukalns 07:21

10 Jaunlaicenes pagrieziens 07:26

11 Jaunlaicene 07:30

12 Bērziņi 07:43

13 Māriņkalns 07:50

14 Alūksnes ģimnāzija 08:03

15 Mazā skola 08:04

16 Alūksnes AO 08:07

17 Vidusskola 08:11

18 Alūksnes AO 08:15

Aktualizē novada Investīciju plānu
 Alūksnes novada 
pašvaldības domes 
26. janvāra sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu par 
Investīciju plāna 2022.-
2027. gadam aktualizēšanu.

 Plānā aktualizēta informācija 
par 33 projektu ideju ierakstiem, 
veiktas redakcionālas izmaiņas 
pašvaldības iestāžu nosaukumos 
atbilstoši pašreizējai pašvaldības 
struktūrai. No plāna svītrotas 
trīs projektu idejas, bet tas 
papildināts ar 9 jauniem projektu 
ideju ierakstiem:

• Pašvaldības autoceļa "Zeltiņi - 
Zemītes"  posmā no 
0,55-1,18 km pārbūve
• Elektroautobusu iegāde 
izglītojamo mobilitātes 
veicināšanai un skolu tīkla 
sasniedzamības nodrošināšanai
• Mobilās lietotnes izstrāde, 
ieviešana un viena gada 
uzturēšana
• "Sports visiem"/ “Sports for all”
• Sajūtu pilnas verstis 
Austrumlatvijā /“Versts full of 
Feelings in Eastern Latvia”
• “Mālupes ciema ielu 
apgaismojuma sistēmas 

atjaunošana un papildināšana 
paralēli “Sadales tīkla” kabeļu 
līnijas izbūves darbiem” 
• Veclaicenes brīvdabas estrādes 
grīdas atjaunošana
• Jaunannas brīvdabas estrādes 
grīdas atjaunošana
• "Kultūras mantojuma tūrisms"/ 
“Cultural Heritage Tourism”.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sumina pirmo 2023. gadā dzimušo 
Alūksnes novada mazuli
 24. janvārī Alūksnes novada 
pašvaldība īpašā svinīgā 
brīdī sveica pirmo 2023. 
gadā dzimušo un Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēto jaundzimušo – 
meitenīti, kas dzimusi laulībā, 
ir trešā māsiņa ģimenē un 
dzīvo Alūksnē.

 Mazo Alūksnes novada 
iedzīvotāju, kura pasaulē nāca 
4. janvārī, sveica Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietniece Līga 
Langrate (attēlā no kreisās 
puses) un Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Inga Ozoliņa (attēlā no 
labās puses). Pašvaldība ģimeni 
sveica, dāvinot mazulītei īpašo 
latvju spēka rotu - saktiņu un 
siltu sedziņu.

 Pēc vecāku lūguma un, 
ievērojot vecāku privātumu, 
plašāku informāciju par mazulīti 
neizpaužam.

Monta Melzoba,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Apkopoti dati par VPVKAC darbu
 Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrija ir sagatavojusi 
ikgadējo Valsts un pašvaldību 
vienoto klientu apkalpošanas 
centru (VPVKAC) tīkla 
darbības izvērtējumu laika 
posmam līdz 2022. gada 
septembrim.

 Astoņos novados, 
tajā skaitā Alūksnes
Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā, pakalpojumu skaita 
pieaugums 2021. - 
2022. gadā pret 
2020. - 2021. gadu ir bijis 
vairāk kā divas reizes lielāks.

 11 VPVKAC sniedz telefona 
konsultācijas par Latvija.lv 
pakalpojumiem zvanu centrā. 
Salīdzinot ar 2021. gadu, 
Alūksnes VPVKAC ir viens no trim 
novadiem, kur zvanu 

centrā par latvija.lv 
pakalpojumiem sniegts 
vairāk konsultāciju.

 Lai salīdzinātu klientu 
apkalpošanas centru 
veikumu pakalpojumu 
sniegšanā sava novada 
iedzīvotājiem, tiek aprēķināts 
pakalpojumu indekss (sniegto 
pakalpojumu, neieskaitot latvija.
lv zvanu centra pakalpojumus, 
skaits uz 1000 iedzīvotājiem 
novadā visā gada laikā).

 Pakalpojumu indeksa 
līderu sešinieka vadībā ir 
Alūksnes novads. Alūksnes 
VPVKAC ir bijis raksturīgs 
netipiski straujš pakalpojumu 
indeksa pieaugums 
sakarā ar pakalpojumu 
sniegšanu Ukrainas 
civiliedzīvotājiem.
Vērtējot 2022. gadā sniegto 
pakalpojumu apjomu Alūksnes 

novadā esošajos Valsts un 
pašvaldības vienotajos klientu 
apkalpošanas centros:
 - Alūksnes VPVKAC klātienē 
vispieprasītākais ir bijis 
informācijas saņemšana par 
citu iestāžu pakalpojumiem, 
COVID-10 sertifikāta 
izsniegšana,
 - apkalpojot latvija.lv zvanu 
centru, Alūksnes novada 
VPVKAC lielākais informācijas 
pieprasījums ir bijis par 
VSAA konsultācijām, 
citu iestāžu pakalpojumiem, 
kā arī citas konsultācijas 
vispārīgi,
 - Pededzes pagasta 
VPVKAC pieprasītākie 
pakalpojumi bija - citas 
konsultācijas vispārīgi
un citu iestāžu 
konsultācijas.

Evita Aploka
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Paveiktais un iecerētais Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā
Alekseja Grāvīša Liepnas 

pamatskolā skolas gaitas uzsāka 
smaidīgi, atraktīvi 5 pirmās 
klases skolēni: Sirsnīgs un liels 
paldies biedrībai “Ābele” par 
sagādāto dāvanu “pirmīšiem” un 
audzinātājai Janai Kalējai! Mūsu 
skolas saimei pievienojās vairāk 
nekā 20 skolēnu un 3 skolotājas: 
Selga Bībere, Irina Makova, 
Inguna Matule.
 1., 2. klases skolēni Liepnas 
pagasta bibliotēkā iepazinās ar 
Bērnu žūrijas grāmatām. Skolēni 
mācību gada 1. semestrī čakli 
apmeklēja pagasta bibliotēku, 
ar aizrautību lasīja Bērnu žūrijas 
grāmatas.
  Dzejas dienu ietvaros klases 
stundā “Pa-pa-padzejosim!” 1., 
2., 4. klases skolēni klausījās 
dzeju, paši skaitīja dzejoļus, 
skatījās multiplikācijas filmu 
“Plastilīna vārna”, un mācību 
stundas noslēgumā tapa 
iedvesmojoši radošie darbi. 
  Septembrī 5.-6. klases zēnu 
komanda – Jānis Irbe, Lauris 
Kozuliņš, Oskars Bērztīsis, 
Roberts Volšteins, Maksims 
Ladigins, Dmitrijs Pavlovs, 
Dmitrijs Semeņuks  un 
7.-9. klases zēnu komanda - 
Edgars Gūrovs, Klāvs Spirks, 
Vadims Lavrovs, Artjoms Lavrovs, 
Arsēnijs Pavlovs, Gundars 
Žagatiņš, Daniels Lega piedalījās 
futbola sacensībās Alūksnē un 
mājās atgriezās ar godalgotajām 
vietām: 5., 6. klašu grupā - 
2. vieta, 7.-9. klašu grupā - 
3. vieta. 
  Skolā tiek svinēti arī latviešu 
gadskārtu svētki. Miķeļdienā 
katra klase no dabas veltēm 
gatavoja savu Miķeli, tos varēja 
aplūkot izstādē skolas gaitenī. 
Bet Mārtiņdienā 1. stāva gaitenis 
smaržoja un aicināja pircējus 
iegādāties visādus labumus un 
gardumus, ko bija sagādājuši 
gan mazāki, gan lielāki tirgotāji. 
 Katram bērnam ir pa vienai 
bērnībai. Tā aizrit priekos 
un bēdās, veidojot pamatu 
turpmākajai dzīvei. Centra 
“Dardedze” mērķis ir veicināt 
drošas, cieņpilnas attiecības 
un novērst vardarbību pret 
bērniem ģimenē, attiecībās 
ar vienaudžiem un sabiedrību 
kopumā. 17. oktobrī pirmsskolas 
un 1., 2. klases skolēni kopā ar 
skolotājām Ilzi un Agnesi apguva 
visus svarīgos noteikumus par 
drošību attiecībās, kā aizstāvēt 

sevi, kam lūgt palīdzību.

 No 17. līdz 21. oktobrim visā 
Latvijā notika Karjeras nedēļa, 
kuras sauklis “Uzņēmējspējas 
– tavas superspējas!”. 1., 2., 
4., 7. klases skolēni apciemoja 
veikalu LaTs, lai noskaidrotu  
SIA “Larisel” vadītājas Irēnas 
Gaspares superspējas. 4. 
klases skolēni izpētīja kurjera 
profesijas nozīmi, paši iejutās 
kurjera lomā, nogādājot 
pateicības sūtījumu uzņēmējai 
Irēnai Gasparei. 5., 6. klases 
skolēni apmeklēja Pededzes 
KAC un iepazina tā vadītāju 
Mirdzu Korni. 7. klases skolēni 
– Sintija Krauja, Katrīna Brice, 
Esmeralda Jakovļeva, Karīna 
Jakovļeva un Arsēnijs Pavlovs 
20. oktobrī devās uz Alūksni, 
lai tiktos ar uzņēmējdarbības 
atbalsta speciālisti Māru 
Saldābolu un uzzinātu par 
uzņēmējdarbības vidi Alūksnes 
novadā. Pēc sarunas trīs dažādu 
uzņēmumu- “4PLUS”, “Rūpe” un 
“Impress” iepazīšana. Paldies 
par iespēju apmeklēt darbības 
jomā tik atšķirīgus uzņēmumus! 
21. oktobrī 7. klases skolēni 
ZOOM tikās ar mūsu skolas 
absolventu Niklāsu Pugeju, 
lai uzklausītu viņa stāstu. “Ja 
kaut kas ļoti patīk vai padodas, 
tam vajag veltīt daudz laika, 
pilnveidot sevi, domāt par to, kā 
šī nodarbošanās, aizraušanās, 
hobijs var palīdzēt vēlāk 
karjeras veidošanā,” uzskata 
Niklāss. 3. klases skolēni 
ekonomikas stundā  iepazina 
un izprata jēdzienus - uzņēmējs, 
uzņēmējdarbība, uzņēmējspējas, 
bet 8. klases skolēni izpildīja 
testu “Interešu laboratorija”, lai 
noskaidrotu savas intereses.

  Novembris ir Latvijas mēnesis, 
kad vairāk domājam par to, 
kas svarīgs katram latvietim 
un Latvijas iedzīvotājam. Tā 
ir valoda, dabas skaistums 
katra gadalaikā, dzimtais 
novads, pilsēta, pagasts. Par 
šīm mūžīgajām un svarīgajām 
vērtībām arī bija mūsu svētku 
koncerts - veltījums vismīļākajai 
zemei Latvijai. Par tradīciju 
svinīgā pasākuma laikā ir kļuvusi 
Skolas lepnuma sveikšana. Šo 
titulu iegūst tie skolēni, kuru 
vidējais vērtējums ir 8 balles un 
augstāk. Šoreiz Skolas lepnums: 
4. klases skolnieces Anastasija 

Bērziņa, Karīna Tarvāne, Alise 
Terentjeva un 7. klases skolnieces 
Marta Bordāne, Katrīna Brice, 
Sintija Krauja.
  Latvijas dzimšanas dienai par 
godu 4. klases skolēni latviešu 
valodas un vizuālās mākslas 
stundās realizēja projektu 
“Dzejolis+filmiņa”. Savu veikumu 
viņi prezentēja skolas pasākumā 
“Vismīļākā zeme - Latvija”.
  Lāčplēša dienā, lai godinātu 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri 
Teodoru Mendi, devāmies 
lāpu gājienā uz Sprinduļkalna 
kapsētu. 14. novembrī tikāmies 
ar 31. kājnieku bataljona 
zemessargiem, kuri pastāstīja 
par zemessargu pienākumiem, 
iesaistīja daudzveidīgās 
aktivitātēs, apmācīja rīcībai 
dažādās situācijās. Par 
atsaucību un mums veltīto laiku 
zemessargiem tika pasniegti 
skolēnu zīmēti diplomi. 
 4. klases skolnieces Alise 
Terentjeva un Anastasija Bērziņa, 
nosūtot savu kopīgi sacerēto un 
noformēto dzejoli, piedalījās 
radošo darbu konkursā “Valoda 
dzīvo, ja tu tajā runā”. Uzvarētāji 
tiks nosaukti Dzimtās valodas 
dienā 21. februārī. Jātur īkšķi! 

 Septembrī skolēnu pašpārvalde 
īstenoja projektu “Kopā spēks”. 
Tā mērķis bija veicināt skolēnu 
iepazīšanos un klašu kolektīvu 
saliedēšanos radoši aktīvā 
līdzdarbībā. Arī šajā mācību 
gadā skola piedalījās Eiropas 
Sociālā fonda projektā Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai" 
jeb projektā “PuMPuRS”. Atbalstu 
saņēma gan skolēni, gan 
skolotāji.
 Seši 7. klases skolēni - Sintija, 
Krauja Katrīna Brice, Karīna 
Jakovļeva, Esmeralda Jakovļeva, 
Mārtiņš Siliņš un Arsēnijs Pavlovs 
uzsākuši projekta “Esi Līderis!” 
interešu izglītības programmas 
“Starts” apguvi, kuru īsteno 
SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības 
un menedžmenta akadēmija” 
struktūrvienība “LUMA mācību 
centrs”. Paldies Alūksnes novada 
pašvaldībai par līdzmaksājumu 
skolēnu dalībai programmā.
 Joprojām turpinās 
kultūrizglītības programma 
“Latvijas skolas soma”, kuras 
ietvaros skolēni iepazīst kultūras 
norises dažādās mākslas 

jomās, gūst māksliniecisku 
baudījumu, pārdomā par 
personīgi nozīmīgiem 
un sabiedriski aktuāliem 
jautājumiem, paplašina 
redzesloku un apgūst mācību 
saturu. Liepājas Leļļu teātra  
izrādi "Trīs ruksīši" Alūksnes 
Kultūras centrā apmeklēja arī 
mūsu skolas pirmās četras 
klases. Koncertlekciju “Es tevi 
mīlu, Latvija!” noskatījāmies 
svinīgajā pasākumā 17. 
novembrī . 5., 6.klases skolēni, 
izmantojot “Latvijas skolas 
somas” piedāvājumu, 23. 
decembrī “devās ceļojumā” un 
iepazina Ziemassvētku tradīcijas 
koncertlekcijā “Ziemassvētki 
apkārt pasaulei”. 
 1. semestra noslēgumā, gaidot 
Ziemassvētkus, 1., 2. klases 
skolēni pagasta bibliotēkā 
gatavoja Ziemassvētku dekoru 
– rūķi. Meistarklasi vadīja 
bibliotekāre I. Paia. Radošas 
darbošanās noslēgumā klausījās 
latviešu tautas pasaku par 
zaķi un lapsu. Klasē no pašu 
zīmētiem tēliem Emīlija Šica 
klasesbiedriem rādīja pašas 
izdomātu Ziemassvētku pasaku 
par Bingu. Arī 3. klases skolēni 
piedalījās pagasta bibliotekāres 
organizētajā radošajā darbnīcā, 
kur katrs skolēns izgatavoja 
Ziemassvētku atklātni, uzzināja 
apsveikumu gatavošanas kultūru 
un etiķeti. 
  Beidzot  pēc ilgāka 
pārtraukuma visi varējām 
pulcēties skolas svētku zālē uz 
Ziemassvētku pasākumu “Apkārt 
pasaulei-2 “, ko vadīja 9. klases 
skolēni.
  Ziemassvētku pasākumā par 
labām un teicamām sekmēm 
pateicības saņēma Anastasija 
Bērziņa, Alise Terentjeva, 
Sniedze Līviņa, Niks Laumanis, 
Marta Bordāne, Katrīna Brice, 
Esmeralda Jakovļeva, Karīna 
Jakovļeva, Sintija Krauja. 

  Janvāris - Barikāžu notikumu 
atceres laiks. Skolas pagalmā 
iedegtais ugunskurs atgādināja 
par to satraukumu pilno laiku, 
kad kopā pulcējās tie, kuri savā 
sirdī loloja ideju par brīvu Latviju. 
Par savām sajūtām pirms 
32 gadiem dalījās skolas 
darbinieks Ilgonis Pugejs. 
 Atsaucāmies biedrības “Tavi 
draugi” aicinājumam izgatavot 
ierakumu sveces Ukrainas 

karavīru atbalstam. Daudz sveču 
atlikumu sagādāja 4. klases 
skolnieka Jāņa Rakstiņa ģimene. 
Ar vēlējumu “Gan domās, 
gan sirdīs esam kopā ar jums” 
izlietās sveces ir devušās ceļā uz 
Ukrainu. 
  9. klases skolnieces Linda 
Līva Ķesele, Evelīna Tarvāne 
un Kintija Siliņa piedalījās SIA 
“Zaļā josta” konkursā “Viens 
zaļš darbs Latvijai”, no CD 
diskiem un atstarojošās lentas 
veidojot rotājumus kastanī skolas 
pagalmā. 8. klases skolniece 
Kristīne Bukovska un 7. klases 
skolniece Anastasija Volšteine 
piedalījās radošo darbu konkursā 
“Vienlīdzība”.
  Šobrīd skolotāja Mārīte Pugeja  
atbalsta un palīdz skolēniem  
sagatavoties Bērnu un jauniešu 
mākslas darbu konkursam un 
tērpu skatei “Latvijas Dziesmu 
svētku 150 toņi un pustoņi”. 
Konkursa dalībniekiem jāakcentē 
savai dzīvesvietai raksturīgais.

   Janvārī priecājāmies redzēt 
florbola sacensību dalībniekus 
no citām novada skolām: no 
Strautiņiem, no Ziemeriem, no 
Alūksnes. 6., 7. klašu grupā 
1. vieta mūsu skolas komandai, 
2. vieta - Ziemeru pamatskolas 
komandai, bet 3. - Strautiņu 
pamatskolas komandai. 8., 9. 
klašu grupā: 1. vieta Strautiņu 
pamatskolas komandai, 2. vieta - 
mūsējiem, bet 3.  vieta - Ziemeru 
pamatskolas komandai. Ļoti labi 
sevi parādīja mūsu komandas 
vārtsargs Karīna Jakovļeva, kurai 
šīs bija pirmās nopietnās florbola 
sacensības. Par uzvaru cīnījās arī 
Mārtiņš Siliņš, Arsēnijs Pavlovs, 
Katrīna Brice, Pēteris Baldiņš, 
Lauris Kozuliņš, Andris Babris, 
Klāvs Spirks, Daniels Lega, 
Kevins Vilde, Dmitrijs Semeņuks, 

   3. februārī skolā pasākums 
“100 no 100”, kurā 1., 2. klases 
skolēni priecēs savus vecākus, 
skolotājus un skolasbiedrus ar 
dažādiem priekšnesumiem.  
10. martā Liepnas tautas namā 
atkal gaidīsim kaimiņskolu 
skolēnus uz skatuves runas 
konkursu “Pretī pavasarim”. 

Skolotāju Ivetas Boroduškas, 
Zitas Rudbāržas, Janas Kalējas, 

Mārītes Pugejas un Andra 
Spirka stāstījumu pierakstīja un 

papildināja Sanita Bordāne

ATGĀDINĀJUMS – braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanas kārtībā 
reģionālajā sabiedriskajā transportā būtiskas izmaiņas!
 2023. gadā tiks mainīta 
valsts noteikto atvieglojumu 
izmantošanas kārtība 
reģionālajā sabiedriskajā 
transportā. Pēc sistēmas 
modernizācijas valsts 
noteiktos braukšanas maksas 
atvieglojumus reģionālajos 
starppilsētu un vietējās 
nozīmes autobusu un vilcienu 
maršrutos pasažieri varēs 
izmantot, reģistrējot derīgu 
eID karti.

 Jaunā sistēma vienkāršos 
pasažieriem braukšanas maksas 
atvieglojumu izmantošanu, 
jo turpmāk cilvēkiem būs 
nepieciešams tikai viens 
dokuments – eID karte, kura būs 
jāreģistrē biļešu tirdzniecības 
vietā, pie konduktora kasiera 
vai pie autobusa vadītāja. Visu 

pārējo paveiks pati sistēma, 
tostarp nolasīs, kāda tieši atlaide 
personai pienākas. Pasažierim 
vairs nebūs jāinformē transporta 
vadītājs par pienākošos 
atvieglojumu un nevajadzēs 
arī uzrādīt citas apliecības, kas 
nereti mēdza pazust, izbalēt un 
bija grūti salasāmas. 

Plānotās izmaiņas attieksies 
uz: personām ar pirmās un otrās 
invaliditātes grupu, bērniem 
ar invaliditāti, daudzbērnu 
ģimenēm, politiski represētajām 
personām, nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem, bērniem 
bāreņiem un bez vecāku 
apgādības palikušiem bērniem, 
kas braukšanai reģionālajā 
sabiedriskajā transportā izmanto 
valsts noteiktos braukšanas 
maksas atvieglojumus.

 Personas, kam pienākas 
braukšanas maksas atvieglojumi 
reģionālajā transportā, bet 
nav eID kartes, Autotransporta 
direkcija aicina nekavēties un 
savlaicīgi to noformēt kādā no 
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes (PMLP) nodaļām. 
Plašāk par eID karšu saņemšanu 
iespējams uzzināt, zvanot uz 
PMLP informatīvo tālruni: 
+371 67209400.

 Pēc jaunas kartes jādodas arī 
tiem eID kartes īpašniekiem, 
kuriem karte ir izsniegta līdz 
2019. gada 1. septembrim. 
Šajās kartēs nav pieejama 
Autorizētās identifikācijas 
sīklietotne (AIF), un tāpēc ir 
nepieciešams saņemt jaunu 
eID karti, lai arī turpmāk 
varētu izmantot valsts 

noteiktos braukšanas maksas 
atvieglojumus reģionālās 
nozīmes sabiedriskajā transportā. 

Ja eID karte ir izsniegta 
laikposmā no 2019. gada 
2. septembra līdz 2021. gada 
27. decembrim un persona šajā 
laika periodā bija sasniegusi 
vismaz 14 gadu vecumu, eID 
kartei nepieciešams aktivizēt 
braukšanas maksas atvieglojumu 
saņemšanas funkcionalitāti. 
Ņemot līdzi eID kartes PIN 
kodus, to ir iespējams izdarīt 
gan Ceļu satiksmes drošības 
direkcijas Klientu apkalpošanas 
centros (CSDD KAC), gan 
PMLP. Ja eID kartes PIN kodi 
ir nozaudēti, tad karti būs 
iespējams aktivizēt tikai kādā no 
PMLP nodaļām. 

 Braukšanas maksas 
atvieglojumu saņemšanai pilnībā 
gatavas ir visas eID kartes, kas ir 
izdotas no 2021. gada 
28. decembra. Šo karšu 
īpašnieki varēs izmantot 
visus pienākošos braukšanas 
atvieglojumus, uzrādot savas eID 
kartes, kolīdz jaunā sistēma sāks 
darboties.

 Plašāk iepazīties ar aktuālo 
informāciju par braukšanas 
maksas atvieglojumu 
saņemšanas jauno kartību 
iespējams Autotransporta 
direkcijas mājaslapas 
sadaļā “Braukšanas maksas 
atvieglojumi”: 
https://www.atd.lv/lv/
braukšanas-maksas-atvieglojumi
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Aicina Zeltiņu 
raķešu bāze
 Foto, video konkurss par 
Zeltiņu bijušo kodolraķešu 
bāzi dažādos gadalaikos. 
Sūti darbus uz Whatsapp 
26344307, pievieno aprak-
stu vai komentāru. Uzraksti, 
kā Tevi sauc un no kurienes 
esi. Katra mēneša beigās tiks 
apkopoti un izvērtēti iesūtītie 
darbi, uzvarētājs saņems 
stilīgas specbalvas un darbi 
būs skatāmi interneta vietnēs.
  Februārī Zeltiņu raķešu 
bāzē aicinām visus, kas 
nebaidās no grūtībām (brist, 
krist, svīst) un tos, kam ir 
vēlme piedzīvot roman-
tiku šķietami neierastā vidē. 
Mīlētāju dienas piedāvājums 
- “Slepena mīla slepenā 
vietā!”. Gribi pārsteigt mīļoto 
ar vēstuli, bet kautrējies un  
nezini, kā paust jūtas? Atrodi 
radista angārā 3 padomus! 
Gribi iekvēlināt mīļoto un 
raisīt greizsirdību - objektā 
atrodi galveno “Siržu lauzēju” 
(to, kuru meklē visvairāk) un 
uztaisi selfiju. Gribi noslēpties 
no visas pasaules un pabūt  
“Ekstrēmā divvientulībā” - 
objektā atrodi šādu vietu 
un izbaudi mirkli. Gribi, lai 
piepildās četras sirsnīgākās 
šī gada vēlēšanās? Palaid 
tās gaisā katrā no 4 raķešu 
palaišanas laukumiem (in-
strukcija- uzraksti vēlēšanos, 
saloki “lidmašīnu”, piepūt to, 
trīs reizes apgriezies pulksteņa 
rādītāja virzienā un palaid). 
Tavs uzticamais palīgs šajā 
ceļojumā būs gudrais Zeltiņu 
kodolraķešu bāzes 
AUDIOGIDS. Sasniedzams 
būs arī gids, ja zvanīsi pa 
tālruni 29492284.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā februārī
Sporta un aktīvās atpūtas 
pasākumi
4. februārī “Jestrais Ķauķis 
2023” - kalnu slēpošana, 
ragaviņas, pūšļi Ķauķu kalnā, 
Ziemera pagastā.
11. februārī zemledus 
makšķerēšanas sacensības 
“Ilgāja zivtiņa 2023” Ilgāja ezerā 
Veclaicenes pagastā.
24. un 25. februārī Latvijas un 
Igaunijas autorallija čempionātu 
posms autorallijs “Alūksne 
2023”. Biļetes cena: 10,00 EUR. 
Biļetes iegādājamas 
www.bilesuparadize.lv vai “Biļešu 
paradīzes” kasēs visā Latvijā. 
Informācija www.autorally.lv.
25. februārī Stipro skrējiens 
ar suni “Alūksnes ziema 2023” 
Malienas ielas suņu apmācības 
poligons, Alūksnē.

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

5. februārī 16.00 Ulda 
Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātra “Slieksnis” izrāde 
“Viesnīcas noslēpums”. 
Ieeja: 5,00 EUR.
7. februārī 19.00 Valmieras 
drāmas teātra viesizrāde 
“Kalendārs mani sauc”. 
Ieeja: 18,00, 20,00 un 
22,00 EUR.
17. februārī 19.00 grupas “BET 
BET” 30 gadu jubilejas koncerts. 
Ieeja: 15,00, 20,00 un 
25,00 EUR.
18. februārī 13.00 radošā 
darbnīca bērniem “Svečošanās”. 
Ieeja: 4.00 EUR
18. februārī 16.00 Siguldas 
Tautas teātra viesizrāde - Lelde 
Stumbre “Tā, lai var redzēt ceļu”. 
Ieeja: 2,50 EUR.
23. februārī 18.30 
dokumentālā filma “PAUZE” par 
kultūras procesiem pandēmijas 
laikā.  Ieeja: 3,00 EUR.
24. februārī 22.00 rallija balle 
kopā ar grupu “Bruģis” un 
DJ Aleksander Lustix. 
Ieeja: 7,00 EUR (galdiņu 
rezervācija).
25. februārī 13.00 Alūksnes 
novada vokālo ansambļu skate. 
Ieeja: bez maksas.

Alūksnes novada bibliotēkā
Literatūras izstādes: 
01.-28.02. Izstāde “Stāstu 
laiks” - pēdējos gados izdotās 
latviešu autoru stāstu grāmatas 
(abonements);
01.-28.02. Grāmatu izstāžu 
cikls ”Dzīvnieki bērnu grāmatās”. 
Februāris - zaķis un trusis  bērnu 

grāmatās (bērnu apkalpošanas 
nodaļa);
01.-28.02. “Rakstnieki - jubilāri: 
Ārijai Elksnei - 95; Žilam Vernam 
- 195” (bērnu apkalpošanas 
nodaļa);
01.-28.02. “Gads karam 
Ukrainā” (lasītava).
Pasākumi, izstādes: 
01.-28.02. Ciklā “Alūksniešu 
vaļasprieki” alūksnietes Aigas 
Mūrnieces gleznu izstāde 
(lasītava);
06.02.-21.04. Novadpētniecības 
konkurss “Iepazīsim rakstnieku 
Valentīnu Pelēci!”. Informācija 
www.albibl.lv vai bibliotēkā;
15.02.-28.02. PII “Sprīdītis” 
bērnu veidoto plakātu izstāde 
“Esi drošs internetā!”;
24.02.-31.03. Rīgas Centrālās 
bibliotēkas ceļojošā grāmatu 
izstāde “100+ grāmatas 
bērniem”. Nodarbībai 
izstādes apmeklētāju grupām 
pieteikšanās pa tālruni 
64322196 (bērnu apkalpošanas 
nodaļa);
20.-25.02. Sadarbībā ar centru 
Europe Direct Gulbene - drošāka 
interneta nedēļa “Esi drošs 
internetā!”: izzinošas nodarbības, 
konkursi, spēles… Sekojiet 
informācijai www.albibl.lv (bērnu 
apkalpošanas nodaļa);
27.02. Jauno grāmatu diena 
(abonements).
Literatūras apskati “Vēsturisko 
grāmatu sērija “Mēs. Latvija, XX 
gadsimts”, “Sērija par latviešu 
rakstniekiem “Es esmu…””, 
jaunākās latviešu literatūras 
apskats 8.-9. kl.  un 6.-7. kl., 

“Rakstniece Skaidrīte Kaldupe. 
Ceļojums literāro pasaku 
zemē” (klātienē vai tiešsaistē - 
pieteikties un vēlamo datumu 
saskaņot pa tālruni 25664421).

Alūksnes novada muzejā
Muzejpedagoģiskās 
programmas:
• Jauna muzejpedagoģiskā 
programma “Krājuma pētnieks”. 
Tās laikā bērni no 5 līdz 
11 gadu vecumam iepazīs 
daudzveidīgo un apmeklētājiem 
ikdienā neredzamo muzeja 
darbu un uzzinās par krājuma 
lomu muzejā. Programmas 
dalībniekiem būs iespēja 
ielūkoties mākslas, dokumentu, 
darba un sadzīves priekšmetu 
kolekciju krātuvēs, tuvāk 
apskatīt Alūksnes viduslaiku 
pils arheoloģiskajos izrakumos 
atrastās lietas un iepazīt dažādu 
priekšmetu glabāšanas īpatnības 
un iespējas. Dalības maksa: 
pirmsskolas vecuma bērniem – 
1,00 EUR, skolēniem - 3,00 EUR.
• Alūksnes novada muzejs 
piedāvā muzejpedagoģiskās 
programmas:  “5 likteņstāsti”, 
“Muzeja detektīvs”, “Barikādes 
caur Alūksnes pilsētvides 
prizmu”, “Alūksnes vēstures 
līkloči”, “Pa 7. Siguldas 
kājnieku pulka pēdām”, “Pa 
Fītinghofu pēdām”, “Iepazīsti 
Alūksni”, “Mazatklātā Alūksne”, 
“Mazatklātā Alūksne 2”.

Pasākumi:
• 14. februārī no 15.00 
līdz 19.00 Valentīndienas 

pārsteigums pāriem “Randiņš 
muzejā”. Pieteikšanās līdz 
13.02.2023. pa tālruni 
25665538. Dalības maksa: 
pieaugušajiem 6,00 EUR, 
studentiem, pensionāriem 
4,00 EUR.
• 16. februārī 18.00 publiskā 
muzeja ekskursija “Fītinghofu 
zelta dzīsla Alūksnē”. Ekskursijas 
laikā iepazīsim Fītinghofu 
dzimtas stāstus, atstāto 
mantojumu un baudīsim ar 
šo dzimtu saistītu muzikālu 
priekšnesumu. Dalības maksa: 
4,00 EUR, skolēniem, senioriem 
3,00 EUR.
• 2. un 16. februārī no 17.00 
Alūksnes Jaunajā pilī maršruta 
“Gaismas ceļš” piedāvājums. 
Aicinām izbaudīt aristokrātisku 
uzņemšanu 20. gadsimta 
sākuma noskaņās, dodoties 
rimtā pastaigā pa pili un 
ļaujoties muzikālam baudījumam 
atjaunotajos mūzikas salonos. 
Azartu vakaram piešķirs 
polonēzes apgūšana. Iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālruņiem 
25665538,  64381321. Dalības 
maksa – 15 EUR no personas. 
Minimālais apmeklētāju skaits – 
4 personas.

Ekspozīcijas un izstādes:
• Izstāde “Alūksnes aptiekas”. 
• Arheoloģijas ekspozīcija 
“Livonijas ordeņa pils Alūksnē 
(Marienburgā). Zemē apraktā 
sāls”. 

Turpinājums 12. lappusē

Jaunieši iedvesmojas, 
mācās un iedvesmo citus
 Vairāk nekā 30 jaunieši 
no Jaunannas, Mālupes, 
Malienas pagastiem un 
Alūksnes bija iesaistījušies 
Eiropas Sociālā 
fonda projekta 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” 
(PuMPuRS) ietvaros 
atbalstītā projekta 
“Iedvesmojies, mācies, 
iedvesmo!” aktivitātēs.

 Projekta mērķis ir veicināt 
Alūksnes novada jauniešu 
personības izaugsmi, kā 
arī palīdzēt rast motivāciju 
viņiem mācīties, apgūt prasmi 
plānot savu laiku, izmantojot 
neformālās mācību metodes; 
dot iespēju socializēties ar 
vienaudžiem, sastrādāties 
komandā un uzklausīt sabiedrībā 
zināmu cilvēku pieredzes 
stāstus un mācīties no tiem. 
Tā īstenošanu Alūksnes novada 
pašvaldībai nodrošināja 
biedrība “Interešu centrs 
“Jaunanna’’.

 Laika posmā no 
2022. gada jūnija projekta 
ietvaros jauniešiem 
bija iespēja iesaistīties 
10 dažādās aktivitātēs. 
 Jūnijā jaunieši piedalījās sevis 
izzinošās nodarbībās 
ar apvienības “JĀdara!” 
vadītājiem Vinetu Saulīti 
un Daini Zaltanu. To laikā 
jaunieši vairāk iepazina 
viens otru, pilnveidoja savas 
komunikācijas un sadarbības 
prasmes. Savukārt divu dienu  

sadarbību, komunikāciju un 
motivāciju veicinošā nometne 
“Ielūkojies sevī!” ar Leldi Gustu 
un Tomasu Tulinski jauniešiem 
deva iespēju iepazīt sevi, izzinot 
savas stiprās un vājās puses, 
atpazīt resursus, īstenot vēlmes 
un sapņus. Augustā jaunieši 
devās velobraucienā uz kaimiņu 
pagastu Liteni, lai apmeklētu 
viesu namu “Pededzes”, 
kur tā saimnieki pastāstīja 
projekta dalībniekiem par 
viņu saimniecības galvenajiem 
stūrakmeņiem tūrisma un 
uzņēmējdarbības jomā, tādā 
veidā motivējot jauniešus domāt 
par izglītības nepieciešamību, 
lai varētu īstenot savas ieceres. 
Meistarklases laikā jaunieši 
gatavoja zāļu tējas maisījumu 
no saimniecības lauka, kaltēto 
garšaugu maisījumu un smēriņu. 
Darbošanās noslēgumā visi 
jaunieši cienājās ar “Pededzes” 
saimnieces gatavoto gardo laša 
zupu. Jauniešiem paliekošs 

un neaizmirstams piemērs 
mērķtiecībai un precizitātei 
bija jaunā meistare Elīna 
Ramane, ar kuru jaunieši 
darbojās meistarklasē, apgūstot 
prasmes un iemaņas strādāt 
ar kokmateriālu. Projekta 
darbības laikā jaunieši tikās ar 
sabiedriski aktīviem cilvēkiem, 
kuri ar mērķtiecību un vēlmi 
īstenot savas idejas, panākuši 
vēlamo rezultātu. Tikšanās 
un kopīgo meistarklašu laikā 
projekta dalībniekiem bija 
iespēja iepazīties ar Gulbenes 
iedvesmojošo jaunieti Tīnu 
Žmuidu, skatuves un sociālo tīklu 
personu, "Radio Tev" 
ētera balsi Lauri Zalānu. 
Jauns izaicinājums pašiem 
jauniešiem bija ekskursija ar 
uzdevumiem Mangaļsalas 

bunkuros. Projekta noslēgumā, 
gatavojoties Ziemassvētkiem, 
jaunieši cepa, glazēja un 
izrotāja piparkūkas kopā 
ar Gustu ģimeni, kuri ir 
Jaunannas pagasta uzņēmēji 
un SIA “Valrito” īpašnieki. 
Projekta “Iedvesmojies, mācies 
un iedvesmo!” izvērtējuma-
noslēguma pasākumā jaunieši 
tikās Jaunannas tautas namā, 
apkopojot un izvērtējot projekta 
gaitā sasniegtos rezultātus. 

 Projekta noslēgumā jaunieši 
atzina, ka guvuši lielāku 
motivāciju turpināt mācības, 
sapratuši izglītošanās 
nepieciešamību gan pašiem, 
gan visai mūsu sabiedrībai. 
Projekta rezultātā jaunieši 
ieguva jaunas prasmes, 
zināšanas un pieredzi, iemācījās 
sadarboties komandā, būt 
tolerantiem vienam pret otru un 
apzināties, to, ka jauniešiem ir 
milzīgi daudz iespēju attīstīties, 
ja vien pašiem ir vēlme un 
motivācija darboties.
 Paldies ikvienam, kas kļuva 
par daļu no mūsu projekta 
aktivitāšu dalībniekiem! Paldies 
par ieguldīto darbu un degsmi! 
Paldies PuMPuRS, ka dāvāja šādu 
piedzīvojumu un pieredzi!

 Elita Jansone,
projekta “Iedvesmojies, mācies, 

iedvesmo!” koordinatore



12. Alūksnes Novada Vēstis 02.02.2023.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā februārī
Turpinājums no 11. lappuses

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

Alsviķu pagastā
1., 15., 22. februārī 9.00 
Alsviķu bibliotēkā senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās.
2., 9., 16., 23. februārī 10.00 
Alsviķu bibliotēkā Strautiņos 
datorapmācības senioriem.
No 6. februāra Alsviķu 
kultūras nama mazajā zālē 
apskatāma Alūksnes novada 
muzeja ceļojošā izstāde “Laika 
pavediens”. Viktorijas Lambertes 
adīti tērpi lellēm, iedvesmojoties 
no kādreizējā modes žurnāla 
“Rīgas Modes”.
8. februārī 10.00 Alsviķu 
kultūras namā senioru kopas 
“Noskaņa” ikmēneša tikšanās 
– Gunāra Birznieka ābolu 
šķirņu degustācija; tikšanās ar 
pašvaldības vadības pārstāvjiem.
11. februārī 16.00 Alsviķu 
kultūras namā režisores 
Ināras Kolmanes spēlfilma 
“Mātes piens”. Ieeja: 3,00 EUR, 
pensionāriem 2,00 EUR.
25. februārī 18.00  Alsviķu 
kultūras namā tautas mākslas 
kolektīvu koncerts – sadancis “Lai 
rīb tautu istabiņa!”. 
Ieeja: 2,00 EUR.
5. martā 13.00 Alsviķu 
kultūras namā Zeltiņu drāmas 
kolektīva “Kontakts” sniegumā 
A. Veinberga komēdija par mīlas 
lietām “Precību veikals”. 
Ieeja: 2,00 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Un gribas mīlestības 
vārdu, no dvēseles pārrakstīt 
uz tāss” - dzejniecēm Ārijai 
Elksnei – 95, Martai Bārbalei 
– 90, rakstniekiem Ēvaldam 
Vilkam – 100, Žilam Vernam – 
195; tematiskā izstāde “Viss par 
svecēm”.

Annas pagastā
6. februārī 10.00 Annas 
kultūras namā Senioru 
tematiska tikšanās - spēlēsim 
galda spēles!
18. februārī 13.00 laukumā 
pie Annas kultūras nama 
Meteņdienas āra aktivitātes 
ģimenēm.
Annas bibliotēkā izstāde 
“Man derēja viss, ko tu devi…”, 
dzejniecei Ārijai Elksnei – 95; 
tematiskā izstāde “Par un ap 
svecēm…”.

Ilzenes pagastā
No 7. februāra SKIIM centrā 
“Dailes” Mālupes pagasta 
rokdarbu pulciņa “Annele” 
musturdeķu izstāde “Raibu raiba 
pasaulīte”.
11. februārī 12.00 
SKIIM centrā “Dailes” radošo 
prasmju nodarbība – sveču 
veidošana ar Dinu Avotiņu. 
Līdzi jāņem trauciņš svecei, 
lietoti sveču gali, tukšs olu 
režģis. Sīkāka informācija un 
pieteikšanās 
līdz 9. februārim, tālrunis 
28330421 (Marina).

Jaunannas pagastā
No 6. februāra līdz 
12. martam Jaunannas 
tautas nama Mazajā zālē
mākslinieces Solvitas Kārkliņas 
lielformāta ziedu kompozīciju 
izstāde.
11. februārī 19.00 Jaunannas 
tautas namā deju kolektīvu 
sadancis “Man rakstīts mugurā”.  
Ieeja: 2,00 EUR.
11. februārī 21.30 Jaunannas 
tautas namā balle ar grupu 
“Leivēri”. Ieeja 5,00 EUR.
22. februārī 13.00 Jaunannas 
tautas namā senioru ikmēneša 
tikšanās.
26. februārī 16.00 Jaunannas 
tautas namā enerģijas 
elpošanas grupas sesija ar 
Anitu Dzeni.  Pieteikšanās un 
informācija pa tālruni 29495371 
(Elita).
Jaunannas bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Tik īsa dzīve 
- grūti ar neskaidro aprast…” 
– Ārijai Elksnei 95, “Ceļojumu 
apraksti daiļliteratūrā”.

Jaunalūksnes pagastā
15. februārī 12.00 Bejas 
bibliotēkas lasītāju klubiņā
pasākums “Mīlestība ir brīva. Kā 
gaiss, kā skaņa, kā dzīvība”.
Bejas bibliotēkā literatūras 
un tematiskās izstādes: 
“Sveču, puteņu, Meteņu un 
Mīlestības mēnesis ir klāt”, “Un 
neaizmirsīsim, ka mīlestības 
māsas gan laipnība, gan 
pacietība ir: - dzejniecei Ārijai 
Elksnei – 85.
Bejas bibliotēkas vēstures 
krātuvē pastāvīgās ekspozīcijas: 
“Jaunalūksnes pagasta 
vēsture līdz 1945. gadam”, 
“Jaunalūksnes pagasts pēckara 
periodā (1945.-1988.)”, 
“Nacionālo partizānu kustība 
Jaunalūksnes pagastā no 1945. 
gada līdz 1953. gadam”, “Bejas 
skolas vēsture 19.-21. gs.”, 
digitālā ekspozīcija “Latvijas 
Brīvības cīņas Alūksnes pusē”.
Jaunalūksnes bibliotēkā 
literatūras izstāde “Un tomēr es 
gribu spārnus, un tomēr es gribu 
lidot…” - dzejniecei Ārijai Elksnei 
– 95; Ivetas Driņinas gleznu 
izstāde; grāmatu  izstāde “Par 
mīlestību”.

Jaunlaicenes pagastā
4. februārī 13.00 Jaunlaicenes 
bijušās skolas zālē Sveču 
dienai veltīts pasākums “Dedzi, 
Laima, vaska sveci, ej pa 
priekšu istabā”. Meistarklase 
sveču lukturīšu darināšanā, 
folkloras kopas “Putnis” muzikāls 
sveiciens, dziesmu un danču 
meistarklase kopā ar kapellu 
“Aizezeres muzikanti”. 
No 6. līdz 28. februārim 
Jaunlaicenes bibliotēkā 
ilzenietes Daces Brūniņas pinumu 
izstāde.
8. februārī 13.00 Jaunlaicenes 
“Lazdiņās” senioru kopas 
“Pūrs” ikmēneša tikšanās.
12. februārī 16.00 
Jaunlaicenes tautas namā 
Gaujienas amatierteātris “Kaķu 
nams” izrādīs skečus “Zīlniece”, 
“Leopolds”, “Automaiņa”, “Uz 
soliņa - Babenītes”. 
Ieeja: 2,00 EUR.
13. februārī 17.00 
Jaunlaicenes bibliotēkā vaska 
sveču liešanas meistardarbnīca 
kopā ar Judīti Kaktiņu (dalību 
pieteikt pa telefonu 27295910).
18. februārī 11.00 
Jaunlaicenes “Lazdiņās” 
Jaunlaicenes seniori organizē 
aktīvo galda spēļu (dambrete, 

cirks, šahs, kāršu spēles, novuss 
u.c.) sestdienu “Mums visiem ir 
ass prāts un prasmes!”. Aicināti 
visi dzimumi dažādos vecumos! 
Piedāvājumā našķi, tēja, kafija 
un kakao par ziedojumiem.
Jaunlaicenes bibliotēkā 
7. februāris - Vispasaules 
Drošāka interneta diena. 
Februārī -  individuālas sarunas 
ar apmeklētājiem par drošību 
interneta vidē; literatūras izstāde 
“Šai gaismas mirklī” - Ārijai 
Elksnei – 95.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
“Malēnieša pasaule”:
Pamatekspozīcijas:
“Jaunlaicenes muiža” – par 
Jaunlaicenes muižu un tās 
apbūvi, par Vidzemes muižu 
apsaimniekošanu un sadzīvi, par 
baronu fon Volfu dzimtu;
“Malēnieša pasaule” – par to, 
kas mēs esam, kādi mēs esam, 
kāda ir mūsu valoda un dzīves 
uztvere;
Izstādes:
“Kā smuki esam, tā smuki esam” 
– par tērpu modi 20. gadsimtā;
“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;
Pasākumi:
25. februārī 11.00 Ceturtais 
saviesīgi intelektuālais Puna 
spēles mācību un treniņa turnīrs. 
Dalības maksa 3,50 EUR no 
personas. Pieteikšanās pa tālruni 
29356277 līdz 23. februārim.

Kalncempju pagastā
Līdz 18. februārim Viktora 
Ķirpa Ates muzejā “Vidzemes 
lauku sēta” mākslinieces 
Jevgēnijas Ķilupes darināto 
papjēmašē masku izstāde. 
Izstāde papildināta ar Alūksnes 
Mākslas skolas audzēkņu 
zīmējumiem, kas tapuši, 
iedvesmojoties no latviešu 
tradicionālajiem masku 
gājieniem.
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
“Vidzemes lauku sēta”
jauna izglītojošā programma 
“Rotaļas un danči”, pieteikumus 
pieņemam no 7. marta. 
Sīkāka informācija: 
26563597, 25664436, 
atesmuzejs@aluksne.lv.

Liepnas pagastā
2. februārī 15.00 Liepnas 
tautas namā izzinoša 
nodarbība “Kas ir sveču diena?”, 
informācija, sveču liešana, 
sveču izstāde u.c. izdarības. 
Līdzi var ņemt vasku, parafīnu, 
neizdegušas sveces, savu 
skaistāko sveci izstādei, labu 
noskaņojumu.
12. februārī 13.00 Liepnas 
tautas namā spēlfilma “Mātes 
piens”. Biļetes cena: 3,00 EUR. 
Rakstnieces Noras Ikstenas 
starptautiski atzītākā grāmata 
“Mātes piens”, kas tulkota vairāk 
nekā 20 valodās, piedzīvos ilgi 
gaidītu ekranizāciju. Filmas 
režisore ir Ināra Kolmane, 
vairākkārtēja Nacionālās balvas 
“Lielais Kristaps” laureāte, 
tostarp godalgota par Vizmas 
Belševicas “Billes” iemiesošanu 

uz ekrāna. Filma ir mātes un 
meitas drāma totalitārā režīma 
nebrīves laikā. 
Liepnas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Mīlestībai nekur nav 
māju, ir tikai kopīgi sapņi”/ 
Valentīndienai (6.02.-15.02.), 
“Burtus grāmatās meklējam” 
(bērniem - grāmatas burtošanai)/
Dzimtās valodas dienai (16.02.-
28.02.).

Malienas pagastā
17. februārī 10.00 Malienas 
tautas namā tematisks 
pasākums “Viss par Cimdiem”. 
Līdzi ņemt cimdus. 
No 17. februāra Malienas 
tautas namā Mālupes pagasta 
rokdarbu pulciņa “Annele” 
izstāde “No vecā - jauns”.
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Gaisā virmo mīlestība” 
(dāmu romānu izstāde), 
“Pavasara gaidīšanas svētki – 
Metenis”, dzejniecei Ārijai Elksnei 
- 95, franču rakstniekam  Žilam 
Vernam – 195; sveču izstāde 
“Dažādās sveces”; pasākumi 
“Kad lieto internetu, atceries par 
drošību”, “Margaritas Stārastes 
Brīnumzemē”.

Mālupes pagastā
4. februārī 13.00 Mālupes 
Saieta namā kaimiņpagastu 
senioru saviesīga pēcpusdiena 
“Sveču gaismā”. 
13. februārī 18.00 Mālupes 
Saieta namā mezglošanas 
tehnikas pamatu apguve.

Mārkalnes pagastā
14. februārī 13.00 Mārkalnes 
tautas namā pasākums “Katram 
cimdam savs stāsts”. Stāsts par 
cimdiem –  krāsām, rakstiem, 
adīšanu, tradīcijām. Būs iespēja 
apskatīt cimdus no Ivetas 
Zvejnieces pūralādes.  Ņem līdzi 
savus skaistākos un rakstainākos 
cimdus. 
Mārkalnes bibliotēkā 
tematiskā izstāde bērniem 
“Kaķis - zaķis”; literatūras izstāde 
“Dzejniecei Ārijai Elksnei – 95 
– “Pārāk cieši es ieausta citos”; 
bibliotēkas lietotāju izstāde 
“Svečturi”. Veidosim to kopā!

Pededzes pagastā
25. februārī 16.00 Pededzes 
Meteņi “Kā ziema satiekas ar 
pavasari”. 17.30 Koncerts, ieeja 
2,00 EUR, bērniem līdz 12 gadu 
vecumam 1,50 EUR. 20.00  Balle 
ar  Normundu un V. Bogdanovu. 
Ieeja 2,50 EUR. Līdzi var ņemt 
groziņu.
Pededzes bibliotēkā februāris 
– Sveču un Mīlestības mēnesis, 
“Mīlestība visiem viena un tā 
pati…”

Veclaicenes pagastā
18. februārī 16.00 Veclaicenes 
tautas namā Valentīndienas 
koncerts “Ar mīlestības 
pinekļiem”. Piedalīsies: 
Gaujienas vokālie ansambļi, 
Veclaicenes vokālie ansambļi, 
Ziemera vokālais ansamblis, 
Mārkalnes vokālais ansamblis, 
Annas vokālais ansamblis.
22. februārī 13.00 Veclaicenes 
tautas namā par godu 
Igaunijas dzimšanas dienai veltīts 
pasākums. Muzikāls sveiciens, 
tikšanās ar  igauņu žurnālistu, 
pasaules apceļotāju, līdzautoru 
un producentu vairākām 
dokumentālām filmām Tītu 
Pruuli.  

Ziemera pagastā
2. februārī 12.00 Ziemera 

pagasta ēkā Māriņkalnā 
2. stāvā senioru tikšanās “Neturi 
sveci zem pūra” - dziesmas, 
ticējumi, sveču liešanas 
meistarklase ar Jāni Bērtiņu, 
tikšanās ar bibliotekāri Rudīti 
Jaunzemu par jaunajiem 
pienākumiem un iespējām.
No 3. līdz 28. februārim 
Māriņkalna tautas namā 
skatāma Māra Salmiņa gleznu 
izstāde. Mākslinieks 6. decembrī 
svin 80 gadu jubileju. Izstāde 
ar simbolisko nosaukumu 
“Atgriešanās” ir Māra Salmiņa 
atgriešanās pie viņam tik 
mīļajiem un tuvajiem ūdeņiem 
un vietām - Alūksnes ezera, 
novada upēm ar šā brīža 
skatījumu.
24. februārī 14.00 Māriņkalna 
tautas namā Cēsu teātra izrāde 
bērniem “Heijā – vardulēn!”, 
režisore Edīte Siļķēna. Izrāde 
veidota pēc dažādu tautu 
pasaku motīviem, kas stāsta par 
draudzības spēku, par to, cik 
svarīgi, ka ir draugi, kas grūtā 
brīdī palīdz ar savu padomu, 
drosmi un spēku. Mūzika - Juris 
Krūze.  Ieeja: 3,00 EUR.
Māriņkalna bibliotēkā 
izstādes: “Sveces ienes mājokļos 
mieru un gaišumu…” - februāris 
– Sveču mēnesis; februāris 
– droša interneta mēnesis; 
“Bērnu/jauniešu un Vecāku 
žūrija – 2022”; “Sevī viss man 
bija jāatrod” - dzejniecei Ā. 
Elksnei – 95; bibliotekārā stunda 
skolēniem “Sveču rašanās 
vēsture”.

Zeltiņu pagastā
Februārī Zeltiņu tautas namā 
Kristīnes Dīsneres gleznu izstāde 
“Ko es redzu”.
Foto un video konkurss par 
Zeltiņu kodolraķešu bāzi dažādos 
gadalaikos. Darbus lūgums 
sūtīt uz Whatsapp 26344307, 
pievienojot aprakstu vai 
asprātīgu komentāru. Neaizmirsti 
uzrakstīt, kā Tevi sauc un no 
kurienes esi. Katra mēneša 
beigās tiks apkopoti un izvērtēti 
iesūtītie darbi, uzvarētājs saņems 
stilīgas specbalvas un darbi būs 
skatāmi interneta vietnēs.
Februārī Zeltiņu raķešu bāzē
aicina visus, kas nebaidās no 
grūtībām (brist, krist, svīst) un tos, 
kam ir vēlme piedzīvot romantiku 
šķietami neierastā vidē. Mīlētāju 
mēneša piedāvājums - “Slepena 
mīla slepenā vietā!”. Papildu info 
www.visitaluksne.lv.
12. februārī 14.00 Zeltiņu 
tautas namā drāmas kolektīva 
“Kontakts” sniegumā senlatviska 
joku luga par mīlas lietām 
“Precību veikals” (autors Alfrēds 
Veinbergs, pseidonīms Klenders, 
izrādes ilgums 60 min.) Ieeja: 
2,00 EUR.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes “Dzīvoju mīlēdama” 
(Ā. Elksnei - 95), “Drošāks 
internets sākas ar tevi” 
(bērniem), “Gadu kamolīti 
ritinot” (atsauksim atmiņā 
fotogrāfijās dokumentētos 
notikumus Zeltiņos).
Zeltiņu vēstures krātuvē 
pastāvīgās ekspozīcijas “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltījums E. Liepiņam), 
“Nesenā pagātne”, “Novadnieku 
istaba”, “Mana skola Zeltiņos”. 
Ekspozīciju apskatei lūdzu 
iepriekš pieteikties pa tālruni 
25745577.

Apkopoja: Evita Aploka,
Centrālās administrācijas

sabiedrisko attiecību speciāliste




