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Alūksnes Novada Vēstis
Šogad 
pašvaldība 
nelīdzfinansēs 
biedrību 
projektus

 Alūksnes novada pašvaldības 
šī gada budžetā nav paredzēti 
līdzekļi biedrību, 
nodibinājumu un reliģisko 
organizāciju projektiem.
 Līdz ar to 2020. gadā 
pašvaldība nelīdzfinansēs 
biedrību, nodibinājumu un 
reliģisko organizāciju projektus 
pēc pašvaldības saistošo 
noteikumu “Par Alūksnes nova-
da pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu sabiedriski nozīmī-
giem projektiem” kritērijiem.
 Projektiem, kas saistīti ar ES fi-
nansējumu, par katru gadījumu  
lems atsevišķi.

Pašvaldība 
līdzfinansēs 
daudzdzīvokļu 
māju pagalmu 
labiekārtošanu 
un pieslēgumus 
ūdensapgādes 
sistēmai

 No 1. līdz 31. martam 
Alūksnes novada 
pašvaldībā varēs iesniegt 
projektu pieteikumus, lai 
pretendētu pašvaldības 
līdzfinansējuma 
saņemšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju 
piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai.

 Šo līdzfinansējumu 
pašvaldība piešķir pēc 
saistošo noteikumu Nr.24/2014 
“Par līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai” nosacījumiem. 
 Savukārt aprīlī pašvaldībā 
varēs iesniegt pieteikumus 
pašvaldības līdzfinansēju-
ma saņemšanai nekustamā 
īpašuma pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensap-
gādes un kanalizācijas 
sistēmai.
  Šo līdzfinansējumu pašvaldība 
piešķir, pamatojoties uz 
saistošajiem noteikumiem 
Nr.10/2017 “Par pašvaldības 
līdzfinansējuma apmēru 
nekustamo īpašumu pieslēgša-
nai centralizētajai ūdensapgā-
des un kanalizācijas sistēmai”.
  Interesenti, kas vēlas 
iesniegt pieteikumu minēto 
pašvaldības līdzfinansējumu 
saņemšanai, aicināti 
iepazīties ar saistošajiem 
noteikumiem www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Saistošie noteikumi. 
 Konsultācijas par nepiecie-
šamo dokumentu sagatavo-
šanu sniegs Alūksnes nova-
da pašvaldības Īpašumu 
nodaļas vadītājs Ingus 
Berkulis, e-pasts: 
ingus.berkulis@aluksne.lv, 
tālrunis 28686707.

Alūksnes viduslaiku pilī 
atjaunots Dienvidu tornis
 Alūksnes ezera 
lielākajā salā - Pilssalā ir 
noslēgusies Alūksnes vidus-
laiku pils Dienvidu 
torņa pārbūve, kas notika 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projektā “Gaismas 
ceļš caur gadsimtiem”.

 Livonijas ordeņa pils būvniecība 
Marienburgā jeb Alūksnē uzsākta 
1342. gadā, bet Ziemeļu kara 
laikā 1702. gadā tā tika 
sagrauta. Projekta autoru 
SIA “Arhitektoniskās izpētes 
grupa” atbildīgais objekta 
autoruzraugs, arhitekts Artūrs 
Lapiņš uzsver, ka iecere 
atjaunot Dienvidu torni kā 
pabeigtu un pastāvīgi darboties 
spējīgu ēku veidojās 
2015. gadā pils attīstības 
meta izstrādes laikā, un 
norāda, ka torņa apjoma, tai 
skaitā jumta, atjaunošana 
ir būtiska Livonijas ordeņa 
pils tēla atjaunošanas 
procesā. 

 Projektā paveikto atzinīgi 
vērtē Alūksnes novada 
pašvaldības projektu 
vadītāja Sanita Adlere:
  - Torņa atjaunošanā esam 
virzījušies pakāpeniski soli pa 
solim – vispirms veicot torņa 
arheoloģisko izpēti, pēc tam 
izstrādājot būvprojektu un 
visbeidzot – to īstenojot. Esmu 
gandarīta redzēt, kā vīzija 
pakāpeniski kļūst par realitāti.

 16. gs. 2. pusē celtā un 
priekšpils dienvidu stūrī izvietotā, 
ugunsieročiem piemērotā torņa 
apjoms un jumts rekonstruēts pēc 
17. gs. zīmējuma. Torņa un tā 
apkārtnes arheoloģiskās izpētes 
laikā, ko vadīja SIA “ARCHEO” 
arheologs Uldis Kalējs, paveikti 
ievērojami darbi - attīrīta pagal-
ma puses siena, atsegta logaila, 

ieejas durvis tornī un kāpnes, 
kā arī atrakts pagrabstāvs. Tornī 
konstatēti vairāki deguma slāņi, 
iegruvušu pārsegumu fragmenti, 
kā arī māla izolācijas slānis, kas 
varētu būt kalpojis zemes stāva 
telpu aizsardzībai pret ūdens 
līmeņa celšanos. Pie 
dienvidaustrumu apkārtsienas 
atsegti un padarīti apmeklētājiem 
redzami arī kādas būves pamati 
un krāsns fragments. Iespējams, 
ka šīs izpētes rezultāti būs vērā 
ņemams materiāls Latvijas 
vēstures pētniekiem.

 Livonijas ordeņa pils priekšpils 
Dienvidu tornis ir vienīgais 
no senās viduslaiku pils 
astoņiem torņiem, kas būtiskā 
vēsturiskā apjomā saglabājies 
līdz mūsdienām. Veicot tā 
atjaunošanu, tika konservētas 

esošās oriģinālās torņa ak-
mens mūra ārsienas. SIA “RERE 
Meistari” projektu vadītājs Andris 
Sausiņš nosauc daudzos darbus, 
kurus bija nepieciešams paveikt, 
lai tornis atgūtu savu vēsturisko 
veidolu:
 - Tā kā torņa augšējā daļa 
bija zudusi, to papildinājām ar 
koka karkasu, kas no ārpuses 
apšūts ar vertikāliem dēļiem. Pēc 
atjaunošanas Livonijas ordeņa 
pils tornis var lepoties ar sar-
kaniem māla kārniņiem klātu 
konusveida jumtu, kas uzbūvēts 
no jauna. Strādājot komandā 
un sadarbojoties ar arhitektu, 
arheologu, projekta vadītāju 
un piesaistītajiem speciālistiem, 
esam centušies saudzīgi 
pieskarties vēsturiskajam 
mantojumam un to 
atjaunot. It īpaši vēlos 

atzīmēt veiksmīgo sadarbību 
ar Latvijas amatniecības 
kameras namdariem, kuri 
piedalījās koka konstrukciju 
izstrādē.

 Torņa zemes stāvā rekonstruēta 
velve, pārējie divi stāvi izvietoti 
bijušā torņa grīdas līmeņos un 
savienoti ar atklātām iekšējām 
koka kāpnēm. Atbilstoši 
oriģinālajiem fragmentiem 
rekonstruēta vienīgā šaujamlūka, 
kas vēl bija saglabājusies, bet 
torņa augšmalā izvietoti logi. 
Savukārt zemes stāva grīda 
veidota no turpat tornī 
atrastajiem autentiskajiem 
jumta kārniņu fragmentiem.

Turpinājums 6. lappusē

Objekta pieņemšanā piedalījās visu iesaistīto pušu pārstāvji
Evitas Aplokas foto

Iveta Veļķere saņem balvu 
“Tūrisma informācijas centra vadītājs 2019”
 Alūksnes Tūrisma 
informācijas centra vadītāja 
Iveta Veļķere 31. janvārī, 
starptautiskās tūrisma 
izstādes “Balttour 2020” 
atklāšanas pasākumā 
saņēma balvu “Gada cilvēks 
tūrismā 2019” nominācijā 
“Tūrisma informācijas centra 
vadītājs 2019”.

 “Gada cilvēks tūrismā 2019” 
laureātus 2020. gada 
28. janvārī noteica speciāla 
žūrija 9 cilvēku sastāvā, ko 
veidoja tūrisma biznesa eksperti, 
tūrisma asociāciju vadītāji, 
iepriekšējo gadu laureāti, valsts 
tūrisma pārstāvji un 
BalticTravelnews.com pārstāvji. 
“Gada cilvēks tūrismā 2019” 
laureāta noteikšanai tika 

piemēroti divi svarīgākie kritēriji: 
1) sabiedriskā aktivitāte par labu 
tūrisma nozarei vai arī inovatīva 
ideja, kura pozitīvi ietekmē 

Latvijas tūrisma industriju, 2) 
profesionālis savā darba vietā.
 Balva “Gada cilvēks tūrismā” 
pasniegta jau 17. reizi un 

kopš 2003. gada tā ir iegu-
vusi nozīmīgu statusu Latvijas 
tūrisma nozarē un Latvijas 
tautsaimniecībā. Balvas “Gada 
cilvēks tūrismā” dibinātājs ir 
BalticTravelnews.com vadītājs 
Aivars Mackevičs.
 Balvu “Gada cilvēks tūrismā 
2019” pasniedz par nozīmīgu 
ieguldījumu un veiksmīgu 
darbību septiņās dažādās 
kategorijās: absolūtā klase 
- “Gada cilvēks tūrismā”, 
“Uzņēmējs vai vadītājs 
naktsmītņu biznesā”, 
“Uzņēmējs tūrisma aģentūru un 
tūroperatoru biznesā”, “Tūrisma 
informācijas centra vadītājs”, 
“Tūrisma žurnālists”, “Restorāna 
vadītājs”, balva “Par ievērojamu 
ieguldījumu tūrisma attīstībā”.

Iveta Veļķere uzrunā klātesošos pēc balvas saņemšanas
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 28. janvāra sēdē
 Alūksnes novada domes 
28. janvāra sēdē piedalījās 
11 deputāti un izskatīja 
23 darba kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

 - atļaut juridiskai personai 
atmežot meža zemi 1,1 ha platībā 
nekustamā īpašuma “Ceriņi”, 
Alsviķu pagastā, sastāvā esošajā 
zemes vienībā;

 - izdarīt grozījumus domes 
2015. gada 29. janvāra 
noteikumos Nr. 1/2015 “Alūksnes 
novada pašvaldības Ceļu un ielu 
fonda pārvaldīšanas kārtība”, 
aizstājot 4. punktā vārdus 
“speciālajā budžetā” ar vārdu 
“pamatbudžetā” un 5. punktā 
aizstājot vārdus “speciālā 
budžeta” ar vārdu 
“pamatbudžeta”. Grozījumu 
būtība saistīta ar to, ka saskaņā 
ar spēkā esošiem normatīviem 
aktiem ceļu un ielu fonda līdzekļi 
turpmāk tiek iekļauti pašvaldības 
budžeta pamatbudžetā, ne 
speciālajā budžetā, kā tas bija 
agrāk;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības Ceļu un ielu vidējā 
(triju gadu) termiņa plānu 2020.-
2022. gadam. Ar dokumenta 
pilnu tekstu var iepazīties 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/Dokumenti 
par pašvaldības ielām 
un autoceļiem;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības Arhīva nolikumu;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības Arhīva ekspertu 
komisijas nolikumu;

 - apstiprināt noteikumus 
Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada 
pašvaldības kapitāla daļu 
pārvaldību”. Ar dokumentu var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/Citi 
dokumenti;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 22.11.2018. 
noteikumos Nr. 6/2018 “Kārtība, 

kādā tiek organizēts pašvaldības 
nekustamo īpašumu iznomāšanas 
vai atsavināšanas process”. Ar 
dokumentu var iepazīties 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/Citi 
dokumenti. Noteikumos iekļauti 
punkti, kas nosaka, ka 
neapbūvēta zemesgabala (bez 
apbūves tiesībām) izsoles un 
zemesgabala zemes dzīļu 
iznomāšanas izsoles noteikumus 
apstiprina un izsoles procedūru 
pagastu teritorijā veic ar 
pašvaldības izpilddirektora 
rīkojumu izveidota komisija ne 
mazāk kā trīs locekļu sastāvā, kas 
var tikt izveidota vairākām 
pagastu pārvaldēm kopīgi, 
pilsētas teritorijā – Īpašumu 
atsavināšanas komisija. Iepriekš 
pagastu teritorijā izsoles 
noteikumus apstiprināja un 
procedūru veica komisijas, kas 
bija veidotas vienas pagasta 
pārvaldes ietvaros, saskaņā ar 
izmaiņām – vairākām pagastu 
pārvaldēm var veidot vienu 
komisiju. Ministru kabineta 
noteiktajos gadījumos, kad var 
nerīkot izsoli, lēmumu par telpas 
vai tās daļas iznomāšanu pieņem 
iestādes vadītājs, piemērojot ar 
domes lēmumu noteikto maksu;

 - saskaņā ar līgumu iznomātās 
nedzīvojamās telpas – kabineta 
vietā tās esošajam nomniekam 
iznomāt vienu nedzīvojamo telpu 
– kabinetu ēkas 1. stāvā Dārza 
ielā 11, Alūksnē;

 - noteikt maksu par Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldes 
sniegto atbalsta grupas 
pakalpojumu pieaugušām 
personām un bērniem 2,95 EUR 
par nodarbību vienai personai. No 
maksas par pakalpojumu 
pieaugušām personām un 
bērniem ir atbrīvotas personas, 
kuru deklarētā dzīvesvieta ir 
Alūksnes novada teritorijā;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes Sociālās 
aprūpes centra “Alūksne” klienta 
vienas dienas uzturnaudu 
2,44 EUR apmērā, bet Sociālās 
aprūpes centra “Pīlādži” klienta 

vienas dienas uzturnaudu 
1,78 EUR apmērā. Minētā 
uzturnaudas summa sevī ietver 
produktu izmaksas, ko atgriež 
klientam, ja tas atrodas saskaņotā 
ilgstošā prombūtnē;

 - piešķirt personai, bijušajai 
pagasta padomes priekšsēdētājai, 
ikmēneša pabalstu personas 
vecuma pensijas un divu 
minimālo mēnešalgu starpības 
apmērā. Šāds pabalsts 
paredzēts, pamatojoties 
uz Republikas pilsētas domes 
un novada domes deputāta 
statusa likumu;

 - ar 2020. gada 3. februāri 
iecelt Leldi Krancmani par vadītāju 
Veclaicenes pagasta pārvaldē;

 - ņemot vērā Nacionālā veselības 
dienesta finanšu paziņojumus par 
līdzekļu apjomu primārās 
veselības aprūpes pakalpojumu 
apmaksai 2020. gadam, kā arī 
saskaņā ar pagastu pārvalžu 
vadītāju iesniegumiem par 
nepieciešamām izmaiņām 
amatu vietu sarakstā, ar 
2020. gada 1. februāri izdarīt 
grozījumus Alūksnes novada 
domes 31.01.2019. lēmumā 
Nr. 15 “Par amata vietām un 
atlīdzību Alūksnes novada 
pašvaldībā”. Grozījumi paredz 
Alsviķu, un Ilzenes pagastu 
pārvalžu ambulatorā dienesta 
ārsta palīga, Jaunalūksnes un 
Kalncempju pagastu pārvalžu 
ārsta palīga (feldšera), Mārkalnes 
un Pededzes pagastu pārvalžu 
ārsta palīga amata vienībām, 
kā arī bērnudārzu “Pienenīte”, 
“Sprīdītis”, “Cālis”, “Mazputniņš”, 
Alūksnes pilsētas sākumskolas, 
Alūksnes novada vidusskolas, 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas, Ziemeru 
pamatskolas medicīniskā 
personāla amata vietām palielināt 
amatalgas un mēnešalgas likmi 
atbilstoši no valsts piešķirtajam 
finansējumam primārās veselības 
aprūpes pakalpojumu apmak-
sai; Mālupes pagasta pārvaldes 
autobusa vadītāja amata vienībai 
noteikt summēto darba laiku, 
Mārkalnes pagasta pārvaldes ēku 

un apsaimniekojamās teritorijas 
pārziņa amata vienībai 
palielināt amatalgas un 
mēnešalgas likmi, Pededzes 
pagasta pārvaldei likvidēt vienu 
ēku un apsaimniekojamās 
teritorijas pārziņa amata vienību, 
izveidot jaunas amata vienību – 
ceļu uzraugs un palīgstrādnieks 
(sezonas), Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldei divas 
medicīnas māsas amata vienības 
sadalīt divos punktos;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 1/2020 “Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžetu 2020. gadam”. Ar 
2020. gada budžeta 
dokumentiem pilnībā var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Budžets;

 - nodot divstāvu dzīvojamās 
ēkas ar astoņiem dzīvokļu 
īpašumiem un zemes gabala 
321 m² platībā “Liepna 1”, 
Liepnā, Liepnas pagastā, 
pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu 
īpašumu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai;

 - Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājam Arturam 
Dukulim piešķirt daļu ikgadējā 
atvaļinājuma - vienu 
kalendāra nedēļu, laikā no 
3. līdz 9. februārim un 
papildatvaļinājumu  - piecas 
darba dienas no 10. līdz 
14. februārim;

 - izskatot Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 
Anitas Grīvnieces iesniegumu, 
atbrīvot viņu 2020. gada 
31. janvārī no Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
amata.

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

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

2. Alūksnes Novada Vēstis 05.02.2020.

Sēdes 
 

Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēde 

10. februārī 10.00

Tautsaimniecības 
komitejas sēde  

17. februārī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
20. februārī 10.00

Domes sēde   
27. februārī 10.00

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

Alūksnes novads atbalsta 
Apes iedzīvotāju iniciatīvu apvienoties
 Alūksnes novada dome 
atbalsta Apes novada 
iedzīvotāju iniciatīvu 
administratīvi teritoriālās 
reformas ietvaros ierosināt 
atsevišķu Apes novada 
administratīvās teritorijas 
vienību vai visa Apes novada 
apvienošanu ar Alūksnes 
novadu.

 Šādu lēmumu Alūksnes 
novada domes deputāti sēdē 
janvārī pieņēma, atsaucoties 
uz Apes novada iedzīvotāju 
iesniegumu, kurā tie pauduši 
viedokli pašvaldību administratīvi 
teritoriālās reformas ietvaros 
Apes pilsētu un pagastu 
pievienot Alūksnes novadam.
 Šī ir jau otrā reize, kad 
Apes novada iedzīvotāji 
sagatavojuši un parakstījuši 

kolektīvu vēstuli par vēlmi 
apvienoties ar Alūksnes novadu. 
Izskatot pirmo kolektīvo 
iesniegumu, Alūksnes novada 
dome jau 2019. gada 8. jūlijā 
pieņēma lēmumu atbalstīt 
Apes un Alūksnes novadu 
apvienošanos.
 Otrajā iesniegumā, ko šogad 
janvārī Apes novada iedzīvotāji 
iesnieguši Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministram Jurim Pūcem un abām 
pašvaldībām, viņi aicina ņemt 
vērā iedzīvotāju viedokli 
atdalīt no Apes novada Apes 
pilsētas un pagasta teritoriju un 
pievienot to Alūksnes novadam. 
Šādu lūgumu Apes novada 
iedzīvotāji iesnieguši 
Saeimas Administratīvi 
teritoriālās reformas komisijai. 
 - Šis ir politisks lēmums, ar 

kuru Alūksnes novada dome 
pauž atbalstu Apes novada 
iedzīvotāju iniciatīvai, - 
uzsver Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājs 
Arturs Dukulis.
 Vēstulē, kas iesniegta 
ministram Pūcem un abām 
pašvaldībām, Apes novada 
iedzīvotāji uzskaitījuši, ka 
Alūksnē apenieši izmanto 
17 valsts iestāžu pakalpojumus.
 Apes novada iedzīvotāji 
parakstus par vēlmi 
apvienoties ar Alūksnes 
novadu vākuši jau divkārt – pērn 
vasarā savākti 222 paraksti un šī 
gada janvārī pievienoti 
115 paraksti. Tā kā 
73 personas savu vēlmi būt 
Alūksnes novada sastāvā 
izteikušas divas reizes, kopumā 
abās iniciatīvās parakstījušies 

264 cilvēki, no kuriem 
54,5% ir līdz pensijas 
vecumam un 45,5% - pensijas 
vecumā. 
“Pēdējās notikušajās 
vēlēšanās piedalījās 286 
vēlētāji jeb 26,4%. 
Salīdzinājumam: 264 vēlētāji 
sastādītu 92,3%, kas piedalījušies 
aptaujā par pievienošanos 
Alūksnes novadam”, teikts 
Apes iedzīvotāju iesniegumā 
Alūksnes novada pašvaldībai. 
Pēdējās notikušās vēlēšanas ir 
Eiropas Parlamenta vēlēšanas 
2019. gadā, kur Apes iecirknī 
nobalsojušo skaits ir 286.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Dzīvesvietas 
deklarēšana – 
Klientu 
apkalpošanas 
centrā
 No šī gada Alūksnes 
novadā dzīvesvietas 
deklarēšanas 
pakalpojums klātienē 
ir saņemams tikai pie 
dzīvesvietas deklarēšanas 
amatpersonas Alūksnes 
novada Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā, kas atrodas pašvaldības 
administratīvās ēkas 1. stāvā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē.
 Dzīvesvietas deklarēšanas 
pakalpojumu klātienē var 
saņemt darba dienās darba 
laikā no pulksten 8.00 līdz 
12.00 un no 13.00 līdz 
17.00 (pirmdienās līdz 17.30, 
piektdienās līdz 16.30).
 Atgādinām, ka par 
dzīvesvietas deklarēšanu 
klātienē ir jāmaksā valsts 
nodeva – 4,27 EUR. Savukārt 
bez maksas dzīvesvietu 
deklarēt ir iespējams, izmantot 
e-pakalpojumu portālā 
www.latvija.lv.
 Informācija pa tālruņiem: 
64381497 vai 25778897. 

Nekustamā 
īpašuma nodokļa 
maksājumi 
pašvaldības kasē 
– bez komisijas 
maksas

 Februārī pašvaldība 
uzsāks izsūtīt paziņojumus 
par nekustamā īpašuma 
nodokļa apmēru. Nodokļa 
maksātājiem, kas vēlas 
norēķināties par nekustamā 
īpašuma nodokli skaidrā 
naudā, aicinām 
izmantot pašvaldības KASI. 
Kopš janvāra tā ir atvērta 
Alūksnes novada Valsts 
un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā, 
kas atrodas pašvaldības 
administratīvās ēkas 1. stāvā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē.
 KASES darba laiks ir darba 
dienās darba laikā no 
pulksten 8.00 līdz 12.00 un no 
13.00 līdz 17.00 (pirmdienās 
līdz 17.30, piektdienās līdz 
16.30).
 Informācija pa tālruni: 
64381150.



Apmeklētāju pieņemšana februārī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki februārī

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 
vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no 

pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā 
un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā 

no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
17. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 

pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
3. un 17. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 

pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
3. un 17. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 

pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
3. un 17. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 14. un 28. februārī 

no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotaj ā klientu 
apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, 1. stāvā, vai pa tālruni 64381496.

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 10.02.2020. 10.00-11.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Verners KALĒJS 21.02.2020. 11.00-12.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Viola Aija KAPARŠMITE 25.02.2020. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, 117. kabinetā

Maruta KAULIŅA 24.02.2020. 9.00-10.00 Alūksnes slimnīcas 
administratīvajā ēkā

Līga LANGRATE 27.02.2020. 9.00-10.00 Alūksnes novada Sabiedrības centrā, 
Dārza ielā 8A

Modris LAZDEKALNS 17.02.2020. 12.00-13.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Ainars MELDERS 20.02.2020. 14.00-15.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Druvis MUCENIEKS
20.02.2020. 16.00-17.00

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Laimonis SĪPOLS 20.02.2020. 13.00-14.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS 10.02.2020. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, 317. kabinetā

Jānis ZELTIŅŠ 25.02.2020.

9.00-10.00

11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Jana ZILKALNE 10.02.2020. 11.00-12.00

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā (tālrunis 29355400)

3.Alūksnes Novada Vēstis05.02.2020.

Pašvaldība aicina pieteikties zemesgabalu 
izsolei Ozolu un Pleskavas ielā
 Alūksnes novada pašvaldība 
aicina pieteikties uz 
neapbūvētu zemesgabalu 
izsoli Ozolu ielā 4, 4A, 6A, 
8, 10, un Pleskavas ielā 3A 
Alūksnē, Alūksnes novadā.

 Pieteikumus izsolei var iesniegt, 
sūtot pa pastu vai personīgi 
Alūksnes novada Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 
no plkst. 14.00 līdz 16.00, līdz 
13.03.2020. plkst. 16.00.
Zemesgabali ir neapbūvēti un 
paredzēti savrupmāju apbūvei.

 Plašāk ar izsoles noteikumiem 
aicinām iepazīties pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Izsoles.

Pašvaldībai izdodas panākt 
“Kalnadruvu” elektrības 
jautājuma virzību
 Alūksnes novada 
pašvaldībai pēc ilgstošām un 
mērķtiecīgām sarunām ar 
AS “Sadales tīkls” ir izdevies 
panākt, ka Alūksnes pilsētas 
kooperatīvās dārzkopības 
sabiedrības “Kalna
druvas” teritorijā esošā 
elektropārvades 20kv gais-
vadu līnija un transformatora 
apakšstacija ir pārņemtas 
AS “Sadales tīkls” īpašumā. 
Līdz ar to ir atrisināta daļa 
problēmas, kas saistīta ar 
dārzkopības sabiedrību 
“Kalnadruvas” un “Sīļi” 
energoapgādi.

 - Šobrīd vēl atklāts jautājums 
paliek par 0,4kv gaisvadu 

līniju. Iedzīvotāji par saņemto 
elektroenerģiju turpina 
norēķināties caur kooperatīvo 
sabiedrību pēc juridiskas 
personas tarifa. Lai šo jautājumu 
sakārtotu, nepieciešams 
tehniskais projekts, kuru 
finansētu paši zemes gabalu 
īpašnieki, savukārt būvdarbu 
izdevumus kabeļa ieguldīšanai 
sadalītu starp AS “Sadales tīkls” 
un zemes gabalu īpašniekiem, 
- norāda Alūksnes novada 
pašvaldības Īpašumu nodaļas 
vadītājs Ingus Berkulis.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība izsludina izsoles 
 Alūksnes novada pašvaldība 
03.03.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
un dzīvojamās mājas “Brūži 3”, 
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes 
novadā - mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 20239937. 
Nosacītā cena – 1701 EUR. 
Nodrošinājums – 170 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 28.02.2020. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā no 
pulksten 9.00 līdz 11.00 un no 
pulksten 14.00 līdz 16.00, līdz 
28.02.2020. līdz pulksten 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
03.03.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Ezermalas”-3, Mārkalnē, 
Mārkalnes pagastā, Alūksnes 
novadā - mutisku otro izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 25620818. 
Otrās izsoles sākuma cena – 
1225 EUR. Nodrošinājums – 
123 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
28.02.2020. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā no 
pulksten 9.00 līdz 11.00 un no 
pulksten 14.00 līdz 16.00, līdz 
28.02.2020. līdz pulksten 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
03.03.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes un 
dzīvojamās mājas “Mušķi”, 
Veclaicenes pagastā, Alūksnes 
novadā - mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28381507. 
Nosacītā cena – 2991 EUR. 
Nodrošinājums – 299 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 28.02.2020. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā no 
pulksten 9.00 līdz 11.00 un no 
pulksten 14.00 līdz 16.00, līdz 
28.02.2020. līdz pulksten 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
03.03.2020. rīko pašvaldībai 
piederošas dabas gāzes sadales 
sistēmas Pededzes pagastā, 
Alūksnes novadā – izsoli, 
ievērojot normatīvajos aktos 
noteiktās pirmpirkuma tiesības. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26597354. 
Nosacītā cena – 5756 EUR. 
Nodrošinājums – 576 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 28.02.2020. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā no 
pulksten 9.00 līdz 11.00 un no 
pulksten 14.00 līdz 16.00, līdz 
28.02.2020. līdz pulksten 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
17.03.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – 
neapbūvētas zemes vienības 
Pleskavas ielā 3A, Alūksnē, 
Alūksnes novadā - mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28686707. 
Nosacītā cena – 9362 EUR. 
Nodrošinājums – 936 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 13.03.2020. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā no 
pulksten 8.00 līdz 12.00 un no 
pulksten 14.00 līdz 16.00, līdz 
13.03.2020. pulksten 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
17.03.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – 
neapbūvētas zemes vienības 
Ozolu ielā 4, Alūksnē, Alūksnes 
novadā - mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28686707. 
Nosacītā cena – 6162 EUR. 
Nodrošinājums – 616 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 13.03.2020. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā no 
pulksten 8.00 līdz 12.00 un no 
pulksten 14.00 līdz 16.00, līdz 
13.03.2020. pulksten 16.00.

Turpinājums 9. lappusē



4. Alūksnes Novada Vēstis 05.02.2020.

 28. janvāra sēdē Alūksnes 
novada domes deputāti 
apstiprināja pašvaldības 
2020. gada budžetu.

 Plānojot šī gada budžetu, 
pašvaldība ņēmusi vērā visu 
nozaru intereses un centusies 
sabalansēt pieejamos fi nanšu 
līdzekļus tā, lai nodrošinātu 
uzlabojumus sabiedrībai svarīgās 
jomās. Par šī gada budžeta 
prioritārajām jomām ir noteikts:
 1) nodrošināt pilnveidota 
mācību satura un pieejas 
ieviešanu vispārizglītojošās 
izglītības iestādēs no 2020. gada 
1. septembra, 
 2) Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzfi nansēto 
infrastruktūras projektu 
īstenošana sociālās, izglītības un 
uzņēmējdarbības jomās.

IEŅĒMUMI

 Pašvaldības 2020. gada 
pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 
18 221 046 EUR apmērā. 
Ieņēmumus veido:
 1) nodokļu ieņēmumi 
(iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 
īpašuma nodoklis un azartspēļu 
nodoklis), 
 2) nenodokļu ieņēmumi (valsts 
un pašvaldības nodevas, naudas 
sodi un sankcijas u.c.),
 3) pārējie nenodokļu ieņēmumi 
(pašvaldības īpašuma 
iznomāšana, atsavināšana u.c.),
 4) ieņēmumi no iestāžu 
sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi 
pašu ieņēmumi,  5) 
transferti (mērķdotācijas, kas 
tiek saņemtas no ministrijām 
un pašvaldībām un paredzētas 
galvenokārt pedagogu darba 
samaksai, kā arī Eiropas 
Savienības fondu fi nansēto 
projektu īstenošanai, ielu 
(ceļu) fondam un pašvaldību 
maksājumiem par izglītības 
pakalpojumiem).

 Naudas līdzekļu atlikums 
2020. gada sākumā bija 
5 168 558 EUR apmērā.

 Ieņēmumu daļā ir sarukuši 
plānotie ieņēmumi no nodokļiem 
– iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa, nekustamā īpašuma 
nodokļa, azartspēļu nodokļa 
un dabas resursu nodokļa. 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
un nekustamā īpašuma nodoklis 
ir plānots, ņemot vērā Finanšu 

ministrijas pašvaldību fi nanšu 
izlīdzināšanas aprēķinu 
2020. gadam. Azartspēļu 
nodoklis plānots, ņemot vērā 
izmaiņas likumā “Par izložu un 
azartspēļu nodevu un nodokli”, 
ar kuru pašvaldību budžetiem no 
šī nodokļa novirzīto ieņēmumu 
apjoms samazinās no 25% uz 
5%. Savukārt dabas resursu 
nodokļa ieņēmumi gada 
sākumā nav plānoti, kas saistīts 
ar izmaiņām Dabas resursu 
nodokļa likumā, kuru rezultātā 
pašvaldībām samazināts gan 
procentuālais ieguvums, gan 
arī uz pašvaldībām attiecināmie 
nodokļa maksājumu veidi. 
Līdz ar to gada gaitā dabas 
resursu nodokļa ieņēmumi tiks 
plānoti par faktiski saņemtajām 
summām.

 Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumi plānoti 
6 840 201 EUR, kas ir par 
1 022 403 EUR mazāk nekā 
2019. gadā faktiski saņemts. 
2020. gadā saņemts 2019. gada 
nodokļa neizpildes atlikums 
118 699 EUR apmērā.
 Nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumi plānoti 
758 703 EUR, kas ir par 
244 025 EUR mazāk nekā 
2019. gadā faktiski saņemts. 
Nodokļa kārtējā gada 
ieņēmumi plānoti 738 703 EUR, 
nokavējuma un soda naudas, 
kā arī iepriekšējo gadu nodokļa 
maksājumi plānoti 20 000 EUR.
 Saskaņā ar normatīvo aktu 
izmaiņām ieņēmumi pašvaldības 
budžetā no azartspēļu nodokļa 
plānoti tikai 3 331 EUR, kas ir 
par 65 314 EUR mazāk nekā 
2019. gadā faktiski saņemts.
 
 Nenodokļu ieņēmumus 
156 472 EUR veido valsts un 
pašvaldības nodevas, nau-
das sodi un sankcijas, pārējie 
nenodokļu ieņēmumi un 
ieņēmumi no pašvaldības 
īpašuma atsavināšanas.

 Valsts budžeta transfertu 
ieņēmumi plānoti 
9 423 071 EUR. Lielāko daļu 
veido pašvaldības fi nanšu 
izlīdzināšanas fonda dotācija 
5 168 934 EUR. Kopējā summā 
ietilpst arī dotācijas pedagogu un 
tautas māksliniecisko kolektīvu 
vadītāju darba samaksai, 
1.-4. klašu skolēnu ēdināšanai, 
feldšerpunktu uzturēšanai un 
ārstu palīgu darba samaksai, 
algotiem pagaidu sabiedriskiem 
darbiem, autoceļu (ielu) 

fondam, kompensācija par 
atskurbšanas pakalpojuma 
nodrošināšanu 2019. gadā, 
asistentu nodrošināšanai 
personām ar invaliditāti u.c. 
aktivitātēm, fi nansējums 
projektiem no Lauku 
atbalsta dienesta un Centrālās 
fi nanšu un līgumu aģentūras, 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
fi nansējums parakstu vākšanai, 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas fi nansējums 
vienotā klientu apkalpošanas 
centra uzturēšanai, dotācija 
pansionātu iemītniekiem, kas 
ievietoti līdz 1998. gadam.

 Pašvaldību budžetu 
transfertu ieņēmumi plānoti 
153 799 EUR apmērā, tajā 
skaitā savstarpējo norēķinu 
ieņēmumi par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem, 
kā arī no Apes novada domes 
Alūksnes novada bibliotēkas 
uzturēšanas izdevumu 
līdzfi nansējumam par 
galvenās bibliotēkas 
funkciju pildīšanu, Izglītības 
pārvaldes uzturēšanas 
izdevumu un metodiskā 
darba līdzfi nansējumam un 
Alūksnes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skolai par 
nodarbību nodrošināšanu.

 Maksas pakalpojumus un 
citus pašu ieņēmumus 
883 654 EUR apmērā veido 
ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem 
un citiem pašu ieņēmumiem.

 2020. gadā pašvaldība plāno 
piesaistīt Valsts kases aizdevuma 
līdzekļus 1 684 471 EUR apmērā 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai 
projektu pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorāciju 
novadgrāvju atjaunošana 
Alsviķu, Annas, Kalncempju, 
Malienas, Mārkalnes, 
Pededzes, Zeltiņu un Ziemera 
pagastā īstenošanai, 
Latvijas-Krievijas 
pārrobežu sadarbības 
programmas projekta 
“630 verstis pilnas sajūtām” 
īstenošanai, Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projekta 
“Alūksnes novada vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana” (Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-
9. klašu ēkas pārbūve) 
īstenošanai.

IZDEVUMI

 2020. gadā Alūksnes
novada pašvaldības 
pamatbudžeta 
izdevumi plānoti 
23 089 604 EUR  apmērā, 
tajā skaitā:
 1) izdevumi pēc funkcionālajām 
kategorijām 23 089 604 EUR 
apmērā (92,08% no kopējiem 
izdevumiem),
2) aizņēmumu pamatsummu 
atmaksa 1 834 471 EUR 
apmērā (7,32%),
3) atlikums gada beigās 
150 000 EUR apmērā 
(0,60%).

 Lielākā izdevumu kategorija, 
tāpat kā iepriekšējā gadā, 
ir izglītība. Izglītības iestāžu 
infrastruktūras uzlabošanai 
paredzēts fi nansējums Alūksnes 
pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Pienenīte” jumta 
seguma atjaunošanai 
34 897 EUR, Jaunalūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādei 
“Pūcīte” ēkas apkures veida 
nomaiņai 58 086 EUR, kā arī 
ERAF projekta “Alūksnes 
novada vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vides uzlabošana” 

Apstiprināts Alūksnes novada      2020. gada budžets
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Saņem 
Draudzīgā 
Aicinājuma 
apbalvojumus
 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
direktore Daina Dubre-
Dobre saņēmusi Draudzīgā 
Aicinājuma apbalvojumu - 
medaļu un Goda diplomu 
nominācijā “Skolotājs” par 
mērķtiecīgu pedagoģisko 
darbu skolēnu izaugsmes 
vadīšanā un starptautiskās 
pieredzes apmaiņas 
projektu organizēšanā 
pedagogiem un skolēniem!

 Nominācijā “Sabiedriskais 
darbinieks” Draudzīgā 
Aicinājuma apbalvojumu 
saņēmusi Solveiga Selga - 
par nozīmīgu darbu Ernsta 
Glika piemiņas saglabāšanā 
un ieguldījumu latviešu 
kultūras un izglītības 
popularizēšanā un Jānis 
Polis - par nozīmīgu 
ieguldījumu Latvijas 
kultūrvēsturisko vērtību
apzināšanā un saglabāšanā.  
 Apsveicam un lepojamies!

Foto no ģimnāzijas arhīva

Apstiprināts Alūksnes novada      2020. gada budžets
turpinājumam - Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
7.-9.klašu ēkas pārbūvei 
2 370 430 EUR.
 2020. gadā turpināsies Izglītības 
un sporta centra būvniecības 
dokumentu izstrāde, kam 
paredzēti 97 925 EUR.
 Tāpat izglītībā paredzēts 
finansējums internātu 
nodrošinājumam, skolēnu 
ēdināšanas pakalpojumam, 
skolēnu pārvadājumiem, 
asistenta pakalpojumiem 
bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem, Malienas 
pamatskolas Bērnu un ģimenes 
atbalsta centram.
 Pašvaldības asignējumi izglītības 
iestādēm, salīdzinot ar 2019. 
gadu, pieaug, jo stājušās spēkā 
normatīvo aktu izmaiņas, kas 
paredz pašvaldības līdzdalību 
1.-4. klašu skolēnu ēdināšanas 
pakalpojuma nodrošināšanā 
vismaz valsts dotācijas apmērā 
(vienam skolēnam dienā 0,71 
EUR). Valsts budžeta dotācijas 
apmērs 1.-4. klašu skolēnu 
ēdināšanai saruka uz pusi. 
Skolēnu ēdināšanas 
pakalpojuma izmaksas šī gada 
budžetā sastāda 
649 308 EUR jeb 66,32% 
no papildu izglītības 
pakalpojumiem plānotā 
finansējuma.
 Gatavojoties XII Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem, budžetā paredzēti 
16 360 EUR skolēnu kolektīvu 
tērpu atjaunošanai un 
papildināšanai, kā arī 
57 561 EUR dziesmu un deju 
svētku nodrošinājumam.
 Pārejas uz kompetencēs balstītu 
izglītību ieviešanai novada 
izglītības iestādēs šī gada 
budžetā paredzēti 55 000 EUR.

 Alūksnes novada pagastu 
teritoriālo vienību infrastruktūras 
un vides kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammā pagastu 

pārvaldēm 2020. gadam plānoti 
220 000 EUR, kā arī pārcelts 
iepriekšējā gada atlikums 
neuzsākto projektu īstenošanai.
  Pašvaldība projektu konkursa 
kārtībā līdzfinansēs nekusta-
mo īpašumu pieslēgšanu 
centralizētajai ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas sistēmai, tam 
paredzēti 40 565 EUR apmērā 
(tai skaitā pērn uzsāktajiem 
projektiem), kā arī daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pagalmu 
labiekārtošanu – šim mērķim 
4 793 EUR.
 Tāpat budžetā paredzēti 
līdzekļi jauniešu biznesa ideju 
konkursam, investīciju projektu 
sagatavošanas un ieviešanas 
pasākumu nodrošināšanai 
un dažādu fondu projektu 
līdzfinansējumam.
 Paredzēts finansējums 
feldšeru-vecmāšu punktu 
darbības nodrošināšanai, 
rezidentiem-stipendiātiem 
veselības jomā un Veselības 
veicināšanas pakalpojumu centra 
projektēšanas pabeigšanai - 
130 092 EUR.
 Budžetā iekļauts finansējums 
rotaļu laukuma pie Alūksnes 
Jaunās pils pilnveidošanai, 
līdzfinansējums ELFLA 
atbalstītajiem projektiem “Sporta 
infrastruktūras uzlabošana 
Mālupes sporta zāles ēkā” 
17 414 EUR, “Ģimeņu atpūtas 
vietas ierīkošana Pededzē” 
29 644 EUR, “Sisenīša ezera 
teritorijas labiekārtošana” 
18 113 EUR, “Aktīvās atpūtas 
vietas “Saidupe” estrādes 
pārbūves pasākumu kvalitātes 
uzlabošana” 23 254 EUR.
 Sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanai paredzēts 
4 800 EUR videonovērošanas 
sistēmas paplašināšanai.
 Meliorācijas sistēmas 
saglabāšanai plānoti līdzekļi
desmit ELFLA projektu 
īstenošanai Alūksnes 
novada Alsviķu (divi), Annas, 

Ilzenes, Kalncempju, Malienas, 
Mārkalnes, Pededzes, Zeltiņu un 
Ziemera pagastos.
 Paredzēts finansējums Alūksnes 
šaursliežu dzelzceļa stacijas 
ēkas atjaunošanai sadarbībā ar 
Valsts akciju sabiedrību “Latvijas 
dzelzceļš”.

 Sociālās aizsardzības jomā 
paredzēts finansējums 
Sociālo lietu pārvaldes darba 
nodrošinājumam, pabalstiem 
maznodrošinātām un trūcīgām 
personām, sociālo aprūpes 
centru “Alūksne” un “Pīlādži”, 
naktspatversmes, sociālās 
mājas un dienas aprūpes centra 
“Saules stars”, biroja “Aprūpe 
mājās” darba nodrošinājumam, 
materiālā atbalsta veidiem: 
bērna piedzimšanas pabalstam, 
svētku pabalstam pirmajam 
un simtajam jaundzimušajam,  
svētku pabalstam 100 un vairāk 
gadus sasniegušām personām, 
finansējums pašvaldību 
savstarpējo norēķinu ar citām 
pašvaldībām veikšanai par 
ilglaicīgās sociālās aprūpes 
centru pakalpojumu 
izmantošanu, kā arī citiem 
sociāliem pasākumiem un 
pakalpojumiem. Paredzēts 
finansējums darbības 
nodrošināšanai biedrībām ar 
sabiedriskā labuma organizācijas 
statusu, kas apvieno personas ar 
veselības traucējumiem.

 Pašvaldības budžetā paredzēts 
finansējums novada sporta 
pasākumiem, pašvaldības 
atbalstam sporta sasniegumu 
veicināšanai, naudas balvām par 
sasniegumiem sportā un kultūrā, 
pilsētas un pagastu bibliotēku, 
muzeju un vēstures krātuvju, 
kultūras centru, tautas, kultūras 
un saieta namu uzturēšanai, 
tautas kolektīvu darba 
nodrošināšanai, novada kultūras 
pasākumu nodrošināšanai, 
arheoloģijas izpētes 

pasākumiem, Alūksnes pilsētas 
svētkiem un Eiropas Savienības 
fondu projektu īstenošanai 
kultūras nozarē. Finansējums 
plānots dažādu sporta veidu 
novada čempionātiem, tautas 
sporta pasākumiem, 
starptautiska mēroga 
sacensībām, novada 
sportistu dalībai Latvijas 
Jaunatnes Olimpiādēs un citās 
sacensībās, sporta pasākumu 
rīkošanai Annas, Liepnas, 
Mālupes un Zeltiņu pagastos.

 Aizdevumu pamatsummu 
atmaksai paredzēts 
1 834 471 EUR. Šogad plānots 
pilnībā atmaksāt sešus Valsts 
kases aizdevumus: ELFLA 
projekts “Pašvaldības autoceļa 
“Karvas pagrieziens-Dimdinieki-
Čukstu karjers””, SAM 8.1.2. 
ERAF projekts “Uzlabot vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vidi” 
– Alūksnes novada vidusskolas 
mācību vides uzlabošanas 
būvprojekta izstrāde, Alūksnes 
Jaunās pils būvprojekta izstrāde, 
būvprojekta izstrāde ERAF 
projektam “Energoefektivitātes 
uzlabošana Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvajā 
ēkā”, KPFI projekts 
“Kompleksi risinājumi gāzu 
emisiju samazināšanai Malienas 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Mazputniņš””, KPFI projekts 
“Kompleksi risinājumi gāzu 
emisiju samazināšanai Mālupes 
pamatskolas sporta zāles ēkā”.

 Budžetā paredzēti līdzekļi arī 
Alūksnes novada Rīcības un 
Investīcijas plāna mērķiem, kas 
uzsākti iepriekšējos gados un tiks 
īstenoti vai pabeigti 2020. gadā.  
Ar pilnu informāciju par Alūksnes 
novada pašvaldības budžetu 
2020. gada var iepazīties 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Budžets.

Pamatbudžets

1. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžetu 
2020.gadam:
1.1. kārtējā gada ieņēmumos 

18 221 046 EUR
1.2. saņemtos aizdevumos  

1 684 471 EUR
1.3. izdevumos atbilstoši valdības 
funkcijām un ekonomiskajām 
kategorijām    

23 089 604 EUR
1.4. aizdevumu atmaksājamās 
pamatsummas 
  1 834 471 EUR

2. Novirzīt plānoto izdevumu 
segšanai naudas līdzekļu atli-
kumu uz 2020. gada sākumu 
 5 168 558 EUR

3. Apstiprināt naudas līdzekļu 
atlikumu uz 2020. gada beigām
 150 000 EUR

4. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta 

2020. gada ieņēmumus 
atbilstoši ieņēmumu veidiem, 
izdevumus atbilstoši 
funkcionālajām un 
ekonomiskām kategorijām 
saskaņā ar 1. pielikumu 
(skatīt www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/
Budžets).

Ziedojumi un 
dāvinājumi

5. Apstiprināt Alūksnes 
novada pašvaldības ziedojumu 
un dāvinājumu budžetu 
2020. gadam:
5.1. kārtējā gada ieņēmumos 

0 EUR
5.2. izdevumos atbilstoši valdības 
funkcijām un ekonomiskajām 
kategorijām       23 173 EUR

6. Novirzīt plānoto 
izdevumu segšanai naudas 
līdzekļu atlikumu uz 
2020. gada sākumu              
                               23 173 EUR

7. Apstiprināt naudas līdzekļu 
atlikumu uz 2020. gada beigām
 0 EUR

8.  Apstiprināt Alūksnes 
novada pašvaldības ziedojumu 
un dāvinājumu budžeta 
2020. gada ieņēmumus, 
atbilstoši ieņēmumu vei-
diem, izdevumus atbilstoši 
funkcionālajām un ekonomiskām 
kategorijām saskaņā ar 
2. pielikumu (skatīt 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Budžets).

Pašvaldības aizņēmumi un 
sniegtie galvojumi

9. Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības aizņēmumu 
un galvojumu saistības 
2020. gadā:
9.1. aizņēmumu pamatsummu, 
procentu atmaksai un aizdevumu 
apkalpošanai 2 005 123 EUR, 
tajā skaitā:
9.1.1. kārtējie maksājumi 

1 834 471 EUR saskaņā ar 
3. pielikumu (skatīt 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Budžets),
9.1.2. pēc Eiropas 
Savienības projektu finansējuma 
saņemšanas                      0 EUR,
9.2. galvojumu pamatsummu 
un procentu atmaksai 
170 652 EUR saskaņā ar 
4. pielikumu (skatīt 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Budžets).

Vispārīgā daļa

10. Pamatbudžeta un 
ziedojumu un dāvinājumu 
budžeta ieņēmumu un 
izdevumu daļas precizējamas 
budžeta izpildes gaitā.

11. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītājiem piešķirto līdzekļu 
ietvaros nodrošināt efektīvu, 
lietderīgu un racionālu 
pašvaldības budžeta līdzekļu 
izlietojumu atbilstoši tāmēs 

plānotajam, lai nodrošinātu 
attiecīgo pašvaldības funkciju 
izpildi.

12. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītāji ir atbildīgi par 
attiecīgas iestādes budžeta 
izpildi.

13. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītājiem nepieciešamības 
gadījumos ir tiesības pieprasīt 
veikt iekšējos budžeta 
pārkārtojumus pa ekonomiskās 
klasifikācijas kodiem attiecīgās 
iestādes vai struktūrvienības 
apstiprinātā budžeta ietvaros, 
iesniedzot pieprasījumu 
par budžeta pārkārtošanu 
Alūksnes novada 
pašvaldībai.

 Ar pilnu informāciju par 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžetu 2020. gada var iepazīties 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Budžets.

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
31.10.2019. lēmumu Nr. 302 
(protokols Nr. 12, 14. punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2020

“Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46. panta pirmo daļu, likuma 
“Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu
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Turpinājums no 1. lappuses

 Tumšajā diennakts laikā 
Dienvidu torņa senatnīgie mūri 
ir izgaismoti zaļā, zilā, violetā 
un sārtā gaismā, tā radot īpašu 
noskaņu. Pašlaik apmeklētāji 
torni var aplūkot no ārpuses, 
bet jaunajā tūrisma sezonā to 
varēs apskatīt arī no iekštelpas, 
uzkāpt pa kāpnēm un no torņa 
baudīt Alūksnes ainavu. Projekta 
“Gaismas ceļš caur gadsimtiem” 
ietvaros attīstāmais pakalpojums 
“Dienvidu torņa ekspozīcija” 
tiks papildināts arī ar izzinošu 
ekskursiju pa izveidoto pastaigu 
taku, kas ved apkārt pils terito-
rijai.

 - Nākotnes ieceres ietver 
viduslaiku pils apkārtsienas, 
it īpaši austrumu pusē, 
konservāciju, iekšpils jeb 
kastelas marķēšanu, kā arī visa 
pils kompleksa pārdomātu un 
informatīvi aktīvu eksponēšanu, - 
norāda projekta autora 
SIA “Arhitektoniskās izpētes 
grupa” atbildīgais objekta 
autoruzraugs, arhitekts Artūrs 
Lapiņš.

 Saskaņā ar iepirkuma 
procedūras rezultātiem torņa 
pārbūvi pēc SIA “Arhitektoniskās 
izpētes grupa” izstrādātā 
projekta veica pilnsabiedrība 
“RERE Meistari 1”, būvuzraudzību 
nodrošināja uzņēmums 
SIA “Būvuzņēmums 
Restaurators”. Projekta vadītāja 
ir Alūksnes novada pašvaldības 
projektu vadītāja Sanita Adlere.

 Projektu “Gaismas ceļš cauri 
gadsimtiem” Alūksnes novada 
pašvaldība īsteno sadarbībā ar 
Gulbenes un Cesvaines no-
vadu pašvaldībām un Smiltenes 
evaņģēliski luterisko draudzi 
Kultūras ministrijas Eiropas 
Savienības fondu līdzekļu 
Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” prioritārā vir-

ziena “Vides aizsardzības resursu 
izmantošanas efektivitāte” 
5.5.1. specifi skā atbalsta mērķa 
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī ar to saistītos 
pakalpojumus” ietvaros. Pro-
jekta mērķis ir atjaunot un attīstīt 
septiņus valsts nozīmes kultūras 
mantojuma objektus – Alūksnes 
pilsdrupu Dienvidu torni, 
Paviljonu-rotondu jeb Slavas 

templi, baronu fon Fītinghofu 
dzimtas Mauzoleju un Alūksnes 
Bānīša stacijas bagāžas šķūni 
Alūksnes novadā, Cesvaines pili 
Cesvaines novadā, Stāmerienas 
pili Gulbenes novadā un Smilt-
enes evaņģēliski luterisko 
baznīcu Smiltenes novadā. 

 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes viduslaiku pilī atjaunots Dienvidu tornis

Dienvidu tornis tumšajā diennakts laikā ir izgaismots
Evitas Aplokas foto

Kāpnes, kas ved iekšā Dienvidu 
tornī

Skats uz Dienvidu torni 20. gadsimta sākumā

 
1342. gadā Livonijas ordeņa mestrs Burhards fon Dreilēvens 
sāk celt divas pilis – Vastselīnu (Frauenburg, vēlāk – Neuhausen) 
un Alūksni (Marienburg). Abas jaunās pilis kalpo kā atbilde 
1303. gadā dibinātajam un 1330. gadā spēcīgi nocietinātajam 
krievu cietoksnim Izborskā. 
 Līdz 1560. gadam Alūksne bija Livonijas ordeņa komtura pils, 
galvenais nocietinājums ordenim piederošās teritorijas austrumu 
daļā.  Gadsimtu gaitā Alūksnes nozīme bijusi mainīga. 
 218 gados, kopš pastāvējusi Alūksnes komtureja, zināms vismaz 
21 komturs. 1560. gadā viens no komturiem, Everts Zībergs, 
atdevis pili krievu karavadonim Kurbskim bez cīņas. Krievijai 
Alūksne piederēja 20 gadus, pēc tam līdz savas pastāvēšanas 
beigām tā vēl septiņas reizes mainīja saimnieku, nonākot te poļu, 
te zviedru, te krievu pārvaldīšanā.
 1702. gada vasarā Vidzeme tika ierauta Lielā Ziemeļu kara cīņās 
ar Krievijas caristi. 15. augustā krievu armija ģenerālfeldmaršala 
Borisa Šeremetjeva vadībā aplenca Alūksnes cietoksni, tomēr 
ieņemt to tik vienkārši nebija, tā kā tas atrodas uz salas, savukārt 
vienīgo koka tiltu, kas salu savienoja ar cietzemi, zviedri bija 
nodedzinājuši. Tikai 26. augustā krieviem izdevies tāds 
uzbrukums, kura rezultātā tika sagrauts ievērojams cietokšņa 
sienas apjoms un zviedri bija spiesti prasīt pamieru. Šeremetjevs 
vēlējās cietokšņa bezierunu kapitulāciju un bija gatavs pieņemt 
pretinieka padošanos, tomēr ne visi zviedru karavīri bija ar mieru 
cietoksni atdot. Vairāki karavīri ieslēgušies munīcijas pagrabā 
un uzspridzinājuši to, nogalinādami sevi un citus cietoksnī 
esošos, kā arī iznīcinādami pārtikas un kara materiālu krājumus 
noliktavās. Kad no cietokšņa bija izņemti visi tajā atlikušie krājumi, 
Šeremetjevs pavēlējis uzspridzināt torņus un vaļņus.

Izmantota informācija no mg.hist. Mikus Žagatas maģistra darba 
“Alūksnes viduslaiku pils pētījumos un vēstures dokumentos”, 
2016. gads.

Dienvidu torņa iekšējās 
kāpnes

URBACT projekta partneri tiekas Ungārijā
 No 15. līdz 17. janvārim 
Alūksnes novada pašvaldības 
pārstāvji viesojās Ungārijas 
pilsētā Nyirbator, lai 
tiktos ar projekta “Augoša 
pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes 
pārvarēšana mazajās 
pilsētās” partneriem 
no Itālijas, Grieķijas, 
Portugāles, Slovēnijas 
un Vācijas. Tikšanās galve-
nais mērķis bija visu iesaistīto 
partneru vidus termiņa 
izvērtējums.

 Uz tikšanos bija ieradušies 
visi projekta partneri, lai 
iepazītos ar tā gaitu katrā no 
partnerpilsētām. Tā kā šis pro-
jekts ir sadalīts divos virzienos, 
tikšanās ļāva labāk izprast gan 
nevalstiskā sektora darbību, gan 
POP – UP kustības attīstību. 
 Tikšanās laikā no ekspertu 
puses tika saņemts projekta vidus 
termiņa izvērtējums, pārrunājot 
projekta progresu, līdz šim 
paveikto un turpmākās iece-
res. Apspriesti organizatoriskie 
jautājumi par projekta rezultātu 
demonstrēšanas pasākumu 
2020. gada jūnijā. Sanāksmes 
noslēgumā Ungārijas URBACT 
eksperts pastāstīja par vietas 
izveides (Placemaking) 

principiem, iespējām un rādīja 
labās prakses piemērus.
 Jau vairākkārt esam stāstījuši, 
ka Alūksnes novada pašvaldība 
īsteno iepriekšminēto projektu un 
apgūst Vācijas pilsētas Altenas 
labās prakses pieredzi POP - UP 
koncepta īstenošanā.
 POP - UP apzīmē uz īsu brīdi 
atvērtu veikalu, restorānu, bāru 
vai citu iestādi. Šāda koncepta 
veikali, restorāni nav ekskluzīvi 
aprīkoti, tiem nav īpaša interjera, 

tas ir vienkārši pašu spēkiem uz 
īsu brīdi radīts interjers. POP - UP 
kustība var atdzīvināt pames-
tus pilsētas nostūrus, piešķirot 
tiem īpašu nokrāsu, atvilinot 
turp apmeklētājus. Cilvēkiem 
jāatceras, ka došanos uz POP – 
UP veikalu, galeriju, restorānu, 

tirgu vai kinoteātri nav ieteicams 
atlikt, jo nav zināms, vai rīt tas 
tur vēl būs.
 Atgādinām, ka Alūksnē, 
Dārza ielā 10, 2019. gada 
21. novembrī atklāja pirmo 
POP - UP salonu, kurā strādā 
divas uzņēmējas – Madara 

Zaķe un Juliana Grun-
tej, kas sniedz šūšanas un 
skaistumkopšanas pakalpojumus.

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Visi iesaistītie projekta partneri kopā ar ekspertiem 

Uzņēmējdarbības 
atbalsta speciāliste Māra 
Saldābola prezentē secinājums 
pēc vienas no darbnīcām
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Pededzes tautas namā 
noslēdzies ELFLA projekts
 Lai paplašinātu un 
modernizētu Pededzes 
tautas nama kultūras un 
tradīciju ekspozīciju, kas ir 
gan nozīmīgs vietējā lauku 
tūrisma resurss, gan vietējo 
iedzīvotāju saikne 
no pagātnes caur šodienu 
uz rītdienu, Pededzes 
pagasta pārvalde sadarbībā 
ar biedrību „Alūksnes 
lauku partnerība” pabeigusi 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
finansētā projekta 
“Pededzes vēsture vakar 
un rīt“ īstenošanu.

 2017. gadā Pededzes muzeju 
pievienoja Pededzes tautas 
namam un tā telpās tika uzsākta 
kultūras un tradīciju ekspozīcijas 
izveide. Līdztekus no muzeja 
pārņemto eksponātu izstādīšanai 
nepārtraukti noritējis darbs 
ekspozīcijas papildināšanā, tikuši 
meklēti jauni pagasta vēsturi 
raksturojoši priekšmeti, 
izgatavots “Krievu krāsns“ 
makets. Pieaugusi arī 
apmeklētāju interese. Tā visa 
rezultātā sākotnējās telpas 
tautas nama vestibilā kļuva par 
šauru jaunu ideju īstenošanai, 

tāpēc tika nolemts ekspozīcijas 
izvietošanai pielāgot arī tautas 
nama Mazo zāli.
 Tā kā telpas grīdas segums 
nebija atjaunots kopš ēkas 
uzcelšanas 1976. gadā un 
bija gan vizuāli, gan tehniski 
nolietojies, projekta gaitā tika 
atjaunots zāles grīdas parketa 
segums, un uz atjaunotās grīdas 
izveidots aptuveni trīs reiz trīs 
metrus liels zīmējums, kurā 
atspoguļojas Pededzes 
pagasta robežu izmaiņas 
laikmetu griežos, sākot ar 
18. gadsimtu līdz mūsdienām. 
Šo zāli paredzēts izmantot 
pamatā vizuālo materiālu - 
attēlu vai gleznu izvietošanai, 
kā arī darbam ar apmeklētāju 
grupām, arī nelielu semināru 
un konferenču sarīkošanai. 
Lai varētu izvietot attēlus vai 
mākslas darbus, nebojājot telpas 
sienas, iegādātas profesionālas 
sienas attēlu piekares sistēmas. 
Uzstādīts arī televizors ar SMART 
TV funkcijām, kurā pagasta 

viesi un jebkurš interesents var 
noskatīties visdažādākos 
tautas nama rīcībā esošos 
video materiālus, sākot ar šeit 
notikušo pasākumu 
ierakstiem un meistarklašu 
paraugdemonstrējumiem un 
beidzot ar vietējiem vēstures 
materiāliem un ekspedīciju laikā 
ierakstītām sarunām ar pagasta 
ilgdzīvotājiem. 
 Kopā ar kultūras un tradīciju 
centra pamatekspozīciju 
“Pededzes senā sadzīve”, 
“Pasaku taku” pie pamatskolas, 
nākamajā gada plānoto ģimeņu 
atpūtas vietas izveidi pagasta 
centrā un Ķuršu pareizticīgo 
baznīcu Pededzes pagastā 
tiek veidots arvien plašāks un 
daudzveidīgāks vietējā tūrisma 
piedāvājums.
 Projekta kopējās izmaksas 
ir 13260,33 EUR, tajā skaitā 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējums 1326,04 EUR, 
publiskais finansējums 
11934,29 EUR.

Uzlabota infrastruktūra 
uzņēmējdarbības 
atbalstam Alūksnē
 Aizvadītā gada nogalē 
Alūksnē noslēdzās 
uzņēmējdarbības attīstības 
atbalstam nozīmīgais 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansētais 
projekts “Alūksnes pilsētas 
rūpnieciskās apbūves 
teritorijas attīstības 
2. kārta”.

 Šī projekta mērķis ir veicināt 
pilsētas otras lielākās 
rūpnieciskās apbūves 
zonas attīstību, uzlabojot 
ūdensapgādes sistēmu Merķeļa 
ielas industriālajā teritorijā, 
pārbūvējot uzņēmējdarbībai 
nozīmīgu publisko infrastruktūru 
– Merķeļa, Brīvības, Jāņkalna, 
Uzvaras un Latgales ielu 
posmus un revitalizējot dzelzceļa 
teritorijai pieguļošās degradētās 
teritorijas. Kopējais pārbūvēto 
ielu garums ir 2,45 km.

 Pārbūves rezultātā 
palielināta ielu nestspēja, 
ierīkota lietus ūdens aizvadīšanas 
sistēma, uzlabots ielu 
apgaismojums, pārbūvētas 
ietves un labiekārtotas ielām 
piegulošās teritorijas. 
Projekta rezultātā izbūvēti 
jauni ūdenssaimniecības 
inženiertīkli pārbūvējamo 
Latgales, Jāņkalna un Brīvības 
ielu posmos, izbūvēts jauns 
lokveida ūdensvads Merķeļa 
ielas industriālajā teritorijā, 
lai nodrošinātu nepārtrauktu 
ūdens padevi ugunsdrošības 
vajadzībām.

 Nozīmīgas pārmaiņas 
projekta rezultātā notikušas 
Uzvaras, Latgales un Kanaviņu 
ielu krustojumā, kam ne tikai 
mainīta konfigurācija, bet arī 
galvenā ceļa virziens. Savukārt 
Merķeļa ielas posms no Uzvaras 
līdz Brīvības ielai, kur 
atrodas individuālo māju 
apbūve, pārveidots par 
vienvirziena ielu.

 Būtisks uzlabojums arī Alūksnes 
Bānīša stacijas apkaimē, kur ne 
tikai pārbūvētas piegulošās ielas, 
bet arī ierīkots plašs stāvlaukums 
autotransportam, ko var izmantot 
apkārtnes iedzīvotāji, uzņēmēji, 
kā arī tūristi, bet nākotnē te 
iecerēta pietura arī ekskursiju 
elektrovilcieniņam. Gājēju ietves 
stacijas pusē bruģētas ar retro 
bruģi, kas papildina vēsturisko 
stacijas ainavu. Saistītā projektā 

pie stacijas izbūvēta atpūtas 
un velosipēdu nojume, kurā 
ir iespēja uzlādēt elektro 
velosipēdu, kā arī veikt nelielus 
velosipēdu remontdarbus. Līdz 
ar to dzelzceļa stacijas rajons 
tiek veidots kā viens no tūrisma 
pievilcīgiem galamērķiem 
Alūksnē.

 - Šis Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansējums 
ir paredzēts tieši 
uzņēmējdarbības attīstībai un 
to varēja izmantot ne tikai ielu, 
bet arī citas infrastruktūras 
sakārtošanai un ražošanas ēku 
būvniecībai. Tā kā projekta 
teritorijā strādā apmēram 
20 dažādu nozaru uzņēmumi, 
tika nolemts sakārtot ielu 
infrastruktūru, kas šajā 
teritorijā patiešām bija 
nepieciešams. Sakārtotā 
infrastruktūra dos tiem iespēju 
veicināt uzņēmumu attīstību, 
veidot jaunas darba vietas, 
kas sniegs ieguvumu vietējiem 
iedzīvotājiem, - uzsver Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Dzintars Adlers.

 Merķeļa un Uzvaras ielas, 
Latgales ielas posma no Dārza 
ielas līdz krustojumam ar 
Kanaviņu un Uzvaras ielām 
būvprojektu izstrādāja SIA 
“Belss”. Jāņkalna ielas posma 
no krustojuma ar Tālavas ielu un 
Brīvības ielas posma no 
krustojuma ar Jāņkalna ielu 
līdz Merķeļa ielai būvprojektu 
sagatavoja SIA “BM-projekts”. 
Ielu pārbūvi veica SIA “8CBR” 
par līgumcenu 
3 053 107,52 EUR. 
Būvuzraudzību nodrošināja 
SIA “RS Būvnieks”.

 Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējums šī 
projekta īstenošanai ir
1 200 000 EUR, kas Alūksnes 
novada pašvaldībai piešķirts, 
specifiskā atbalsta mērķa 
5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās 
teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības 
programmām otrā kārta” iet-
varos. Projektu vada Alūksnes 
novada pašvaldības projektu 
vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Notiek būvdarbi ģimnāzijas 
jaunāko klašu korpusā Alūksnē
 Alūksnē turpinās 
būvdarbi Ernsta 
Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas 
7.-9. klašu korpusā 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projektā “Alūksnes 
novada vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vides 
uzlabošana”, lai uzlabotu 
infrastruktūru un skolēniem 
nodrošinātu mūsdienīgu, 
ergonomisku un funkcionālu 
mācību vidi.

 Projektā paredzēts pārbūvēt 
mācību korpusa iekštelpas 
un centrālo ieejas mezglu, 
nodrošināt vides pieejamību, 
mainīt iekšējos inženiertīklus 
– apkures sistēmu, ventilāciju, 
elektroapgādi u. c. tīklus, daļēji 
nomainīt jumta segumu, kā arī 
pārbūvēt ārējos inženiertīklus 
- ūdensvadu, siltumtrasi, 
zemējuma kontūru. Pēc būvdarbu 
veikšanas mācību telpas iegūs 
arī jaunas, ergonomiskas 
mēbeles – skolēnu solus un 
galdus, katra klase būs aprīkota 
ar mūsdienīgām informācijas 
un komunikāciju tehnoloģijām, 
būs papildināts ģimnāzijas kā 
reģionālā metodiskā centra 
aprīkojums. 
  Saskaņā ar iepirkuma 
procedūras rezultātiem, 
būvdarbus ģimnāzijas 
jaunāko klašu korpusā veic 
SIA “BAZALTS”. Iepirkumam 
par būvdarbu veikšanu 
piedāvājumus bija iesnieguši 
pieci pretendenti. Divi no 
pieteikumiem bija neatbilstoši, 
savukārt divi citi – dārgāki par 
SIA “BAZALTS” piedāvājumu. 
Būvnieks darbus veic pēc 
personu apvienības SIA “REM 

PRO” un SIA “SESTAIS STILS” 
izstrādātā būvprojekta, objekta 
būvuzraudzību nodrošina 
SIA “BŪVUZRAUGI LV”. Līguma 
izpildes termiņš paredzēts 
15 mēneši no līguma 
noslēgšanas 20. novembrī. 
Projektu vada Alūksnes novada 
pašvaldības projektu vadītāja 
Santa Supe.
  - Darbi objektā notiks pēc 
izstrādātā tehniskā projekta. 
Ja būvniecības laikā konstatēs 
kādas atkāpes no tehniskā 
projekta, tiks sagatavots akts 
par konstatēto un pieņemts 
lēmums par tālāko darbību. 
Janvāra sākumā notikušajā 
būvsapulcē ar projekta 
īstenošanā iesaistītajām pusēm 
pārrunājām ar darbu veikšanu 
saistītos aktuālos jautājumus, 
vērsām būvfirmas uzmanību 
uz līgumā paredzēto darbu 
veikšanas termiņu, skolēnu 
drošības un videonovērošanas 
nodrošināšanu būvobjektā. 

Būvniecības sākotnējā posmā 
tiek veikta santehnisko tīklu, 
sienu, starpsienu, durvju, griestu 
un grīdu demontāža, - norāda 
pašvaldības izpilddirektore 
Janīna Čugunova.
  Būvdarbu laikā visām 
ģimnāzijas klasēm mācību 
procesu organizē skolas vecajā 
korpusā, sporta nodarbības 
notiks sporta zālē, savukārt 
ēdināšana mācību gada laikā 
notiks esošajās ēdnīcas telpās. 
Skolas vadība ir veikusi skolēnu 
un viņu vecāku informēšanu 
gan e-klasē, gan klātienē skolas 
stundā par būvdarbiem un ar 
to saistītajiem ierobežojumiem 
un drošības nosacījumiem, kas 
skolēniem jāievēro.
  Minētā projekta laikā jau ir 
uzlabotas Alūksnes novada 
vidusskolas mācību korpusa 
un Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas internāta telpas.

Evita Aploka

Sanitas Pāsas foto
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Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
mākslinieku izstādes

 Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
no 1. februāra līdz 
14. martam būs aplūkojama 
ilzeniešu - mākslinieka 
Māra Salmiņa gleznu un 
mākslinieces Laines 
Meleces fotogrāfi ju izstāde.

 Ilzenē dzimušo Māri Salmiņu 
zīmēšana interesējusi jau 
pamatskolā. Mācoties Alūksnes 
vidusskolā, viņš darbojies vietējā 
mākslas studijā. Gleznošanu 
apguvis pašmācības ceļā, 
vērojot dažādu mākslinieku 
darbus izstādēs un 
muzejos, arī reprodukcijās. 
Glezno galvenokārt eļļas tehnikā. 
Viņa darbos atspoguļoti visi 
gadalaiki - gan pavasara un 
rudens krāsainība ar ūdeņu 
mainīgajiem toņiem, gan ziemas 
sniegotie ceļi un vasaras ziedošie 
dārzi. Sirdij tuvās Latvijas ainavas 
ir bijušas izstādītas dažādās 

izstādēs Alūksnē, Gulbenē, 
Balvos un Rīgā. Daudzas 
gleznas atrodas mākslas 
draugu privātkolekcijās.
 Māksliniece Laine Melece arī 
dzimusi ilzeniete. Pašlaik studē 
Daugavpils Universitātes Mūzikas 
un mākslu fakultātē Dizaina 
studiju programmā. Aktīva 
jauniete, kas aizraujas ar sportu 
un fotografēšanu. Ates muzejā 
izstādē aplūkojamas Laines 
ainavas un abstrakti skati 
no ikdienas dzīves.
 Uz tikšanos Atē!

Janita Šolina,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 

Ates muzeja vadītāja

Jaunieši izzina sevi, lai mācītos
 2019. gada otrajā 
pusē biedrība “Interešu 
centrs “Jaunanna””’ 
uzsāka īstenot jaunatnes 
iniciatīvas projektu “Izzini 
sevi, lai mācītos!”. Tā ietvaros 
organizētajās nodarbībās 
un meistarklasēs aktīvi 
iesaistās Jaunannas 
jauniešu kluba “Tikšķis” 
dalībnieki, viņu draugi 
un skolasbiedri no Annas 
pagasta un Alūksnes.

 Šis ir jau otrais biedrības 
īstenotais projekts 
jauniešiem, kuru pilnībā 
fi nansē Eiropas Sociālā 
fonda projekts 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”(PuMPuRS). 
Projekta mērķis ir palīdzēt 
jaunietim iepazīt sevi, pilnveidot 
prasmes, atklāt vēl neapzinātus 
talantus, lai turpmāk spētu 
neatlaidīgi attīstīt sevi mācoties.
 Projekta “Izzini sevi, lai mācītos” 
pirmā meistarklase 
“Gatavojam kopā” notika 
septembra izskaņā Jaunannas 
Zaķusalā, kad jaunieši tikās 
ar profesionālu pavāru Tomu 
Maļiņinu. Sarunā ar viņu 
jaunieši uzzināja par iespējām 
apgūt šo profesiju, kā arī 
saprata, ka pavārs ir fi ziski grūta 
profesija, kas prasa dabas dotu 
talantu un ieinteresētību visā, 
ko dara. Meistarklasē Toms 
jauniešus iepazīstināja ar sevi, 
dalījās ar savu dzīves pieredzi, 
dažiem kulinārijas trikiem 
un receptēm. Jaunieši kopīgi 
mācījās gatavot uz ugunskura 

vārītu rudens velšu zupu, un 
secināja, ka, baudīta brīvā dabā, 
tā garšo ļoti labi. Savukārt otrā 
meistarklase ar Tomu Maļiņinu 
notika novembrī, kurā jaunieši ar 
degsmi mācījās gatavot, 
pilnveidoja savas prasmes un 
vēlāk paši baudīja dažāda 
veida suši.
 Izzinoša un interesanta bija 
tikšanās un meistarklase ar 
uztura speciālisti Baibu Bērtiņu. 
Viņas sagatavotā prezentācija 
jauniešiem par veselīgu, 
daudzveidīgu un sabalansētu 
uzturu un nepieciešamajām 
aktivitātēm noderēja ikvi-
enam. Klātesošie uzzināja par 
uzturvielām bagātas pārtikas 
pozitīvo ietekmi imunitātes 
stiprināšanā, tās nozīmi 
skaistumam un veselībai. 
Speciāliste deva padomus par 
to, kādi daudzveidīga uz-
tura pamatprincipi jāievēro 
intelektuāla un radoša darba 
veicējiem. Iegūtās zināšanas 
uzreiz likām lietā un radījām 
veselīgos našķus, kurus var 
iekļaut savā uztura ēdienkartē 
vieglās un ātrās pagatavošanas 
dēļ. Šajā nodarbībā ar Baibu 
Bērtiņu lielāka uzmanība tika 
pievērsta veselīgu ēdienu 
gatavošanai rudenī un ziemā, 
bet martā, tiekoties ar uztura 
speciālisti, gatavosim pavasarī un 
vasarā ieteicamos un vajadzīgos 
ēdienus.
 Savukārt janvāra sākumā sevis 

izzināšanai un attīstībai 
nozīmīgs bija koučinga treniņš 
jauniešiem ar biedrības 
“Jaunatnes akadēmija “Pacelt 
pasauli”” vadītāju Daci Briedi-
Zālīti. Ar speciāla testa palīdzību 
un individuālajām konsultācijām 
precīzi spējām izanalizēt savas 
personības šķautnes, stiprās 
puses un trūkumus, lai pēc 
iespējas veiksmīgāk izvēlētos 
nākotnes profesiju. Sarunā 
uzsvars tika likts uz jauniešu 
izglītības apguvi, norādot, ka 
labas zināšanas skolā dod 
pozitīvu ievirzi nākotnē apgūt 
sev izvēlēto profesiju.
 Šogad projekta “Izzini sevi, 
lai mācītos” ietvaros plānotas 
arī jauniešu meistarklases ar 
jauno keramiķi Kristapu Brasli, 
pašvaldības datorsistēmu tehniķi 
Leonīdu Ļubimovu, kā arī trīs 
dienas jauniešiem būs iespēja 
izpaust savus aktiermeistarības 
talantus teātra nometnē. 
Visas projektā piedāvātās 
nodarbības ir izzinošas, 
interesantas, motivē 
jauniešus, arī tos, kuri 
pakļauti priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riskam, turpināt 
izglītoties, iegūt jaunas 
zināšanas, satikt jaunus drau-
gus un domubiedrus, iesaistīties 
dažādās aktivitātēs.

Sanija Jansone,
Jauniešu kluba “Tikšķis” 

dalībniece

Alūksnes Jaunajā pilī atsedz divu telpu vēsturisko apdari
 Pārrobežu sadarbības 
projekta “630 verstis pilnas 
sajūtām” ietvaros Alūksnes 
Jaunajā pilī turpinās divu 
1. stāva telpu - Fortepiano 
un Ērģeļu istabas sienu un 
griestu oriģinālās apdares 
atsegšana un konservācija.

 Darbus veic Bauskas novada 
Rundāles pagasta Gunāra 
Grīnfelda individuālais 
restaurācijas uzņēmums 
“ROKAJS” - monumentālās 
glezniecības restauratori, 
vecmeistari Zinaīda Grīnfelde 
un Gunārs Grīnfelds un res-
tauratores Līga Jansone un 
Inese Mežkaze. Telpu oriģinālās 
apdares atsegšanas un 
konservācijas projektu izstrādāja 
SIA “Arhitektes Ināras Caunītes 
birojs”, kas nodrošina arī 
autoruzraudzību.

 - Kad atbraucām šurp un 
ieraudzījām to, kas jau bija 
atsegts, likās - cik skaisti! Mūsu 
uzdevums ir noņemt krāsu 
uzslāņojumus, atsegt oriģinālos 
gleznojumus, konservēt un 
daļēji restaurēt tos. Tas nav 
vienkārši – oriģinālo glezno-
jumu saglabātības stāvoklis ir 
trausls. Daudzviet tos vispirms 
vajag nostiprināt, lai varētu 
darbu turpināt, bet tāpat tie ir 
salīdzinoši labi saglabājušies, 
labāk nekā bijām gaidījuši. 
Sliktākā stāvoklī ir abu telpu 
sienu apakšējā daļa, arī griestu 
attīrīšana ir viens no grūtākajiem 
darbiem. Oriģinālie gleznojumi 
vietām ļoti sakausējušies kopā 

ar virsū uzklātajiem slāņiem 
un ir ļoti grūti attīrīt. Dažā 
dienā var attīrīt daudz, otrā – 
kvadrātdecimetru. Dažviet sienu 
gleznojums ir sabojāts, velkot 
elektrības vadus, taču šo darbu 
veicēji nebūtu varējuši zināt, kas 
klāj sienas, jo, piemēram, Ērģeļu 
istabā sienas pārkrāsotas vismaz 
12 reizes, - stāsta monumentālās 
glezniecības restauratore, 
vecmeistare Zinaīda Grīnfelde, 
kurai ir restaurācijas darbu 
pieredze Rundāles pilī kopš 
septiņdesmitajiem gadiem.

 Šobrīd abās telpās jau attīrīta 
lielākā daļa sienu. Fortepiano 
istabā jau iepriekš restauratore 
Lolita Hermsa bija atsegusi daļu 
krāšņo, iluzoro sienu gleznojumu 
ar grifi em un, restauratoriem 

turpinot darbu, kompozīcija 
atklājas arī tālāk. Iespējams 
gan, ka līdzīgs zīmējums nebūs 
atrodams uz sienas pret bijušo 
kinozāles telpu. Attīrītas arī 
Fortepiano telpas durvis, kas 
zem pārkrāsojuma slāņiem 
slēpj smalku ziedu zīmējumu uz 
tumša fona. Vai durvis oriģināli 
kalpojušas šai telpai, gan vēl 
ir pētāms jautājums – tā atklāj 
restauratori. Atsegti arī telpas 
griesti, domājams, ka to vidū 
bijis veidojums – rozete, arī katrā 
griestu stūrī bijuši veidojumi, ko 
gar malām savienojušas rozā 
līnijas un profi li. Starp Fort-
epiano un Ērģeļu istabām esošās 
durvis restaurē Bauskā un pēc 
restaurācijas tās atgriezīsies savā 
vietā.

 Blakus telpā – Ērģeļu istabā - 
pirms darbu sākšanas nojaukta 
padomju laikos izbūvētā starp-
siena, kas sadalīja telpu divās 
daļās. Sienu apakšējo un augšējo 
daļu greznojusi koka panelējuma 
imitācija (attēlā), kas bijusi 
kombinēta ar īstām koka līstēm 
un nosedzošo profi lu augšā. 
Vidū atklājas pelēks vientoņa 
ierāmējums ar divām okerīgām 
līnijām, kas kalpo augšējās un 
apakšējās daļas akcentēšanai. 
Griestus klājuši divi toņi – 
tumšāks un gaišāks, profi lējums 
un mazi veidojumi katrā stūrī. 
Sienas gleznojumi atklājas 
arī aiz radiatoriem, līdz ar to 
attīrīt un saglabāt šīs daļas būs 
izaicinājums. Šajā telpā pagājušā 
gadsimta sākumā strādājuši 
daiļkrāsotāji – sākotnējais sienu 
gleznojums aizstāts ar zaļu 
toni, kas augšdaļā greznots ar 
ābeļziedu gleznojumiem, akanta 
lapām un rokajiem. Meistars uz 
vienas no sienām atstājis liecību: 
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 - Iluzorie gleznojumi uz sienām 
ir ļoti profesionāli un smalki, 
meistari to darījuši ļoti 
virtuozi, perfekti pārzinot šo 
īpašo gleznošanas tehniku. 
Interesanti, ka katra telpa pilī ir 
greznota atšķirīgā stilā. Citviet 

pilīs panelējumi ir no koka, bet 
šeit tieši tas ir interesanti, ka 
gleznojums kombinēts kopā ar 
īstu koku, kas vēl pastiprina 
efektu. Acīmredzot tajā laikā 
tāda bijusi mode, - spriež 
restauratore Līga Jansone. 

 Darbi abās Jaunās pils telpās 
turpināsies līdz nākamā gada 
maijam. Šomēnes restaura-
tori iecerējuši īpašās lekcijās 
iepazīstināt skolēnus un citus 
interesentus ar informāciju par 
darbu gaitu.

 Darbi notiek Latvijas-Krievijas 
pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.-2020. 
gadam atbalstītā projekta Nr. 
LV-RU-008 “630 verstis pilnas 
sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 
Versts Full of Feelings/Versts of 
Feelings”. Projektu vada Alūksnes 
novada pašvaldības projektu 
vadītāja Santa Supe.
 Fortepiano un Ērģeļu istabu 
restaurācijas darbu kopējās 
izmaksas ir 94 214,94 EUR (bez 
21% PVN), tajā skaitā projekta 
fi nansējums ir 68 062,96 EUR, 
atlikusī daļa – no Alūksnes 
novada pašvaldības budžeta.

Evita Aploka

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam fi nansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada 
pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.
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2019. gadā Alūksnes novadā 
pieaudzis laulību skaits
  Aizvadītajā gadā Alūksnes 
novadā noslēgtas 86 laulības, 
kas, salīdzinot ar 2018. gadu, 
pieaudzis par sešām.

 Pirmajā laulībā stājušies 
54 pāri, 9 laulības noslēgtas 
gadījumos, kad vienam no 
laulības slēdzējiem tās bijušas 
atkārtotas, bet 23 laulības 
reģistrētas laulātajiem, kur 
abiem iepriekš bijušas juridiski 
noslēgtas attiecības, 
kas pārtrauktas.
 39 pāru gadījumā abu laulāto 
personu deklarētā dzīvesvieta 
bija Alūksne vai Alūksnes 
novads, bet 18 gadījumos 
vienam no laulātajiem deklarētā 
dzīvesvieta ir Alūksne vai kāds 
no novada pagastiem. Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
laulību reģistrējis salīdzinoši liels 
tādu pāru skaits, kur abu laulāto 
personu deklarētā dzīvesvieta 
ir ārpus Alūksnes novada (citā 
pilsētā, novadā vai ārvalstīs) – 
pērn tādi bijuši 29 pāri.
 Baznīcās aizvadītajā gadā 
reģistrētas tikai 2 laulības. 
Salīdzinot ar 2018. gadu, 
baznīcās noslēgto laulību skaits 
samazinājies par desmit. Toties 
pieaudzis ārpus nodaļas telpām, 
citā piemērotā vietā, reģistrēto 
laulību skaits - aizvadītajā 
gadā tādas bijušas 
13. Dzimtsarakstu nodaļa 
izsniegusi 5 izziņas par laulības 
noslēgšanai nepieciešamo 
dokumentu pārbaudi laulības 
reģistrācijai citā nodaļā vai 
pie garīdznieka.
 Ar citu valstu pilsoņiem 
noslēgtas 3 laulības – pa 
vienai ar Ukrainas, Polijas 
pilsoni, Krievijas pilsoni. Šādu 
laulību skaits gadu no gada 
praktiski ir nemainīgs.
 Pieaug laulību skaits pāriem, 
kuriem jau dzimis bērniņš, 
un kuri vēlējušies juridiski 
sakārtot savas attiecības.

 Aizvadītajā gadā Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 112 jaundzimušie. 
Salīdzinot ar 2018. gadu, 
nodaļā reģistrēto dzimušo 
skaits samazinājies par 
12. Svārstīgā dzimstības 
rādītāja līkne aizvadītajā 
gadā virzījusies lejup.

 54 jaundzimušo dzimšanas vieta 
ir bijusi Balvu slimnīca, 34 mazuļi 
dzimuši Vidzemes slimnīcā 
Valmierā, 4 - Rīgā, 
12 - Madonas slimnīcā, 
3 bērniņiem dzimšanas vieta 
bijusi Sigulda, pa vienam 
bērniņam nākuši pasaulē 
Jēkabpilī, Rēzeknē, Jūrmalā, 
Krimuldas pagastā, bet viena 
bērniņa dzimšanas apliecībā 
ierakstīta dzimšanas 
vieta - Kalncempju pagasts.
 Aizvadītajā gadā Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 56 zēni un 
56 meitenes.  Dzimuši divi 
dvīņu pāri: Amanda un Matīss; 
Denīze un Marsels.
 Laulībā dzimuši 47 mazuļi, 
58 jaundzimušā dzimšanas 
reģistrā ziņas par tēvu 
ierakstītas, atzīstot paternitāti, 
bet 7 dzimšanas reģistros 
ierakstītas tikai ziņas par 
bērna māti.
 8 jaundzimušajiem doti 
divi vārdi. Vārdu izvēlē 
vērojama dažādība, nav iz-
teikti dominējošas tendences 
personvārdu izvēlē. Populārākie 
vārdi meitenītēm pērn bijuši: 
Katrīna, Keita, Alise, Patrīcija - 
šie vārdi reģistros ierakstīti 
3 reizes. Savukārt populārākais 
vārds zēniem bijis Tomass – tas 
dzimšanas reģistros ierakstīts
trīs reizes, pa 2 reizēm vārdi - 
Adrians, Martins, Kristers, 
Dominiks, Kārlis, Artūrs, 
Roberts, Kristofers un Reinis.
 2019. gadā jaundzimušajiem 
doti gan tādi latviski vārdi kā 
Līga, Emma, Dārta, Marta, Elza, 
Emīlija, Sofija, Reinis, Kārlis, 
Reinholds, Arvīds, Jēkabs, 
Oskars, Gusts, gan arī mazāk 
izplatīti un retāk sastopami vārdi: 
meitenēm - Dālija, Emija, Mona, 
Kima, Selesta, zēniem - Ari-
mands, Everts, Raens, Guntris, 
Justs, Tigrans.
 Reģistrējot jaundzimušo 
bērniņu, vecāki bērna deklarēto 
dzīvesvietu norādījuši šādi: 
Alūksne – 54, Alsviķu pagasts 
– 7, Annas pagasts – 2, Ilzenes 
pagasts – 1, Jaunannas pa-
gasts – 4, Jaunalūksnes pagasts 
– 7, Jaunlaicenes pagasts – 6, 
Kalncempju pagasts – 2, Liepnas 
pagasts – 5, Malienas pa-
gasts – 4, Mālupes pagasts – 3, 

Mārkalnes pagasts – 3, Pededzes 
pagasts – 3, Zeltiņu pagasts – 1, 
Ziemeru pagasts – 4, Veclaicenes 
pagasts - 3. Trīs jaundzimušajiem 
reģistra sastādīšanas laikā 
dzīvesvieta deklarēta ārpus 
mūsu novada.
 Visiem reģistrētajiem 
bērniņiem, izsniedzot 
dzimšanas apliecību, dāvanā 
pasniegta grāmata - izdevums 
“Mūsu Bērns” un Alūksnes 
pensionāru biedrības “Sudrabs” 
čaklo rokdarbnieču darinātais 
pūriņš jaundzimušajiem 
(līdzdarbojies “Alūksnes un 
Apes novada fonds”, sarūpējot 
izejmateriālus jaukajiem 
darinājumiem).

 Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā par 
aizsaulē aizgājušajiem 
aizvadītajā gadā sastādīti 
284 miršanas reģistri, kas, 
salīdzinot ar 2018. gadu, 
ir par 44 vairāk. Mirušas 
148 sievietes un 136 vīrieši. 
Jāuzsver gan, ka no aizsaulē 
aizgājušajām personām 
243 cilvēki ir bijuši deklarēti 
Alūksnes novadā, bet 
41 mirušās personas 
dzīvesvieta bijusi deklarēta 
Apes novadā vai citviet.

 Pērn saņemts 31 paziņojums 
par laulības šķiršanu, attiecīgu 
atzīmi par to izdarot laulības 
reģistros. Saņemti 7 personu 
iesniegumi vārda, uzvārda un 
tautības ieraksta maiņas lietās. 
Visās lietās saņemti pozitīvi 
risinājumi. 
 Aizvadītajā gadā nodaļa 
organizējusi 3 krustvecāku 
iegūšanas svētku svinīgos 
pasākumus. Sadarbībā ar 
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes Alūksnes nodaļu 
organizēti 3 svinīgas 
ceremonijas “Solījuma par 
uzticību Latvijas Republikai 
došana un parakstīšana” 
Alūksnes un Apes novada 
iedzīvotājiem. Svinīgs pasākums 
kāzu jubilejas atcerei 
Dzimtsarakstu nodaļā 
organizēts 2 pāriem.

Alūksnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļas informācija

Turpinājums no 3. lappuses

 Alūksnes novada pašvaldība 
17.03.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – 
neapbūvētas zemes vienības 
Ozolu ielā 4A, Alūksnē, 
Alūksnes novadā - mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28686707. 
Nosacītā cena – 10262 EUR. 
Nodrošinājums – 1026 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 13.03.2020. Pietei-
kumu reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā no 
pulksten 8.00 līdz 12.00 un no 
pulksten 14.00 līdz 16.00, līdz 
13.03.2020. pulksten 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
17.03.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – 
neapbūvētas zemes vienības 
Ozolu ielā 6A, Alūksnē, 
Alūksnes novadā - mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28686707. 
Nosacītā cena – 14062 EUR. 
Nodrošinājums – 1406 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 13.03.2020. 
Pieteikumu reģistrācija katru 
darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā no pulksten 8.00 līdz 
12.00 un no pulksten 14.00 līdz 
16.00, līdz 13.03.2020. 
pulksten 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
17.03.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – 
neapbūvētas zemes vienības 
Ozolu ielā 8, Alūksnē, Alūksnes 
novadā - mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles no-
teikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 28686707. 
Nosacītā cena – 12762 EUR. 
Nodrošinājums – 1276 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 13.03.2020. Pietei-
kumu reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā no 
pulksten 8.00 līdz 12.00 un no 
pulksten 14.00 līdz 16.00, līdz 
13.03.2020. pulksten 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
17.03.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – 
neapbūvētas zemes vienības 
Ozolu ielā 10, Alūksnē, 
Alūksnes novadā - mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. Iz-
soles noteikumi publicēti www.
aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28686707. 
Nosacītā cena – 12062 EUR. 
Nodrošinājums – 1206 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 13.03.2020. Pietei-
kumu reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā no 
pulksten 8.00 līdz 12.00 un no 
pulksten 14.00 līdz 16.00, līdz 
13.03.2020. pulksten 16.00.

Pašvaldība 
izsludina izsoles 

Veclaicenes pagasta 
pārvaldei jauna vadītāja
 Lelde Krancmane no 
3. februāra ir Veclaicenes 
pagasta pārvaldes vadītāja. 
Šajā amatā viņu Alūksnes 
novada domes deputāti 
iecēla 28. janvāra sēdē.

 Pagasta pārvaldes vadītāja ir 
dzimusi un augusi Veclaicenē, 
kur arī mācījusies skolā. Gūstot 
darba pieredzi ārzemēs, Īrijā 
viņa vadījusi viesmīlības 
uzņēmumu, savukārt Beļģijā 
no darbinieka attīstījusi savu 
karjeru līdz grupas vadītāja un 
kompānijas vadītāja amatam, 
kur viņas atbildībā bijuši 
350 darbinieki.
 Par savu svarīgāko uzdevumu 

pagasta pārvaldes 
vadītāja amatā 
L. Krancmane uzskata 
darbu pagasta iedzīvotāju 
labā, lai viņi būtu apmierināti. 
Pārvaldes vadītāja atzīst, 
ka viens no izaicinājumiem 
šajā darbā viņai būs pulcināt 
kopā pagasta iedzīvotājus, 
veidojot pagastu kā vienotu 
kopienu. Idejas, ko Veclaicenē 
īstenot, jaunajai pārvaldes 
vadītājai ir daudz.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicina pieteikt pretendentus 
apbalvošanai izglītībā, kultūrā, 
sportā, uzņēmējdarbībā
 Alūksnes novada 
pašvaldība aicina līdz 
2. martam pieteikt 
pretendentus Alūksnes 
novada apbalvojumiem 
“Pagodinājums sportā”, 
“Pagodinājums kultūrā”, 
“Pagodinājums izglītībā” 
un “Pagodinājums 
uzņēmējdarbībā”.

 Kopš 2018. gada 
pašvaldība uzsāka tradīciju 
pasniegt pašvaldības 
apbalvojumu “Pagodinājums” 
izglītības, kultūras, sporta un 
uzņēmējdarbības nozarēs 
4. maijā, Latvijas neatkarības 
atjaunošanas svētkos.
  Pašvaldība aicina pieteikt 
apbalvošanai cilvēkus, kolektīvus, 
organizācijas, uzņēmumus, 
notikumus minētajās jomās. 
Apbalvojumu “Pagodinājums” 
katrā jomā pasniegs, vērtējot 
iepriekšējā gada sasniegu-
mus. Tādēļ pašvaldība aicina 
iedzīvotājus raudzīties pēc 
apbalvojumu pretendentiem, kas 
pēdējā laikā ko sevišķu paveikuši 
konkrētajās nozarēs, kuru 
sasniegumi bijuši īpaši 
pamanāmi, kā arī pieteikt īpašus 
notikumus attiecīgajās nozarēs, 
kas aizvadītajā gadā izskanējuši 
plaši un devuši būtisku 
ieguldījumu.
  Pretendentu apbalvojumam 
var pieteikt, rakstot vēstuli 

brīvā formā Alūksnes novada 
pašvaldībai. Lai atvieglotu 
pieteikumu iesniegšanu, ir 
izveidota tiešsaistē aizpildāma 
anketa - https://ej.uz/
pagodinajumu
  “Pagodinājumam 
uzņēmējdarbībā” pašvaldība 
aicina pieteikt 
pretendentus – labākos, 
veiksmīgākos uzņēmumus 
dažādās komercdarbības nozarēs 
– lauksaimniecībā, ražošanā, 
tirdzniecībā, amatniecībā, 
tūrismā, pakalpojumu un citās 
sfērās, kuru pēdējā laika 
veikums, izaugsme, inovācijas 
un citi uzņēmējdarbības rādītāji, 
jūsuprāt, būtu novērtējami ar 
pašvaldības apbalvojumu.
  Apbalvojuma “Pagodinājums 
izglītībā” mērķis ir pateik-
ties pašvaldības dibinātajām 
izglītības iestādēm un to 
pedagoģiskajiem darbiniekiem 
par nozīmīgu ieguldījumu 
pedagoģiskajā darbībā. To 
šogad paredzēts pasniegt 
šādās nominācijās: “Skolotāja 
personība – iedvesmotāja 
pārmaiņām”, “Par ieguldījumu 
un sasniegumiem darbā ar 
talantīgiem izglītojamiem”, “Par 
efektīvu tehnoloģiju pielietojumu 
mācību procesā”, “Par jaunā 
skolotāja radošu, mūsdienīgu, 
efektīvu un profesionālu darbu”.

Turpinājums 10. lappusē
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Izmaiņas bibliotēku darba laikos
 Sakarā ar izmaiņām 
kultūras nozarē atsevišķos 
novada pagastos, no šī gada 
mainīti arī darba laiki daļā 
pagastu bibliotēku. Aicinām 
iepazīties ar to, kādas 
izmaiņas ir bibliotēku 
darba laikos.

Alsviķu bibliotēka Alsviķos:
Otrdiena 9.30-18.00
Trešdiena 8.30-17.00
Piektdiena 8.30-16.00

Alsviķu bibliotēka Strautiņos:
Pirmdiena 8.30-17.00
Ceturtdiena 8.30-18.00

Ilzenes bibliotēka:
Pirmdiena 8.00-12.00 
12.30-17.30
Ceturtdiena 8.00-12.00 
12.30-16.30

Jaunalūksnes bibliotēka: 
Otrdiena, ceturtdiena 
8.00-12.00 12.30-16.30
Trešdiena 10.00-13.00 
13.30-18.00
Piektdiena 8.00-12.00 
12.30-16.00

Jaunannas un Kalncempju 
bibliotēka:
Pirmdiena - Jaunannā 
8.00-16.00
Otrdiena - Jaunannā 8.00-12.00 

12.30-16.30
Trešdiena - Kalncempjos 
8.00-16.00
Ceturtdiena - Jaunannā 
8.00-12.00 12.30-16.30
Piektdiena - Jaunannā 
8.00-16.00

Jaunlaicenes bibliotēka:
Pirmdiena 10.00-18.30
Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena 
8.00-16.30
Katru darbdienu pārtraukums no 
12.30-13.00

Liepnas bibliotēka:
Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, 
ceturtdiena 8.00-16.00

Mālupes bibliotēka:
Pirmdiena, otrdiena 8.00-13.30
Trešdiena, ceturtdiena 
11.00 – 19.00
Piektdiena 8.00-13.00

Māriņkalna bibliotēka:
Pirmdiena 8.00-12.00 
12.30-18.00
Otrdiena 8.00-12.00 
12.30-16.30
Trešdiena 8.00-12.00 
12.30-15.30
Piektdiena 8.00-12.00 
12.30-16.00

Mārkalnes bibliotēka:
Otrdiena 8.00-11.30, 

14.30-16.00
Trešdiena, ceturtdiena, 
piektdiena 8.00 - 16.00
Sestdien 9.00 -14.30

Pededzes bibliotēka 
(no 4. februāra):
Pirmdiena, otrdiena, trešdiena 
8.00-12.00 12.30-16.30
Ceturtdiena 9.30-12.30 
13.00-18.00

Veclaicenes bibliotēka 
un vēstures krātuve:
Pirmdiena 9.30-18.00
Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena 
8.30-17.00
Piektdiena 8.30-16.30
Pusdienu pārtraukums 
12.30-13.00

Zeltiņu bibliotēka 
un vēstures krātuve:
Otrdiena 10.00-18.00
Ceturtdiena, piektdiena 
9.00-17.00 
Trešdiena, sestdiena 9.00-17.00 
(vēstures krātuvē)
Maijā, jūnijā, jūlijā, augustā 
vēstures krātuves darba laiks 
trešdienā, sestdienā 
10.00-18.00.

 Annas, Bejas un Malienas 
bibliotēkās – darba laiks bez 
izmaiņām.

Iestāde Pieņemšanas laiks

Alsviķu pagasta pārvaldes 
vadītāja Ingrīda Sniedze

Pirmdienās 13.00-14.00
Otrdienās 9.00-12.00

Annas pagasta pārvaldes 
vadītāja Vija Zaķe

Otrdienās 8.00-15.00

Ilzenes pagasta pārvaldes 
vadītāja Rudīte Pehlaka

Otrdienās 9.00-12.00

Jaunalūksnes pagasta 
pārvaldes vadītājs Viesturs 
Zaķis

Pirmdienās 14.00-17.30
Otrdienās 8.00-9.45
Piektdienās 13.00-16.00

Jaunannas pagasta pārvaldes 
vadītāja Vēsma Čugunova

Otrdienās 8.00-12.00
Ceturtdienās 14.00-16.00

Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 
vadītāja Aiga Mūrniece

Otrdienās 10.00-12.00
Piektdienās 9.00-12.00

Kalncempju pagasta pārvaldes 
vadītāja Iveta Baltā-Vanaga

Otrdienās 12.00-16.00
Piektdienās 8.00-13.00

Liepnas pagasta pārvaldes 
vadītāja Ilze Paia

Otrdienās 8.00-11.00
Piektdienās 13.00-16.00

Malienas pagasta pārvaldes 
vadītāja Svetlana Prenka-
Mihailova

Pirmdienās 13.00-17.00
Otrdienās 9.00-12.00
Piektdienās 9.00-12.00

Mālupes pagasta pārvaldes 
vadītāja Iveta Priede

Otrdienās 9.00-12.00
Ceturtdienās 13.00-16.00

Mārkalnes pagasta pārvaldes 
vadītāja Iveta Driņina

Otrdienās 9.00-11.00
Piektdienās 10.00-12.00

Pededzes pagasta pārvaldes 
vadītāja Daiga Vītola

Otrdienās 9.00-11.00 
Piektdienās 10.00-12.00

Veclaicenes pagasta pārvaldes 
vadītāja Lelde Krancmane

Otrdienās 9.00-12.00

Zeltiņu pagasta pārvaldes 
vadītāja Elita Laiva

Pirmdienās 14.00-18.00
Otrdienās 8.00-12.00 un 
13.00-17.00

Ziemera pagasta pārvaldes 
vadītāja Iveta Vārtukapteine

Pirmdienās 13.00-17.00
Otrdienās 9.00-12.00
Piektdienās 9.00-12.00 
(pārējās darbdienās – esot uz 
vietas)

Pagastu pārvalžu vadītāju 
pieņemšanas laiki

Pašvaldības pārstāve 
Spānijā dalās pieredzē
 No 3. līdz 9. novembrim 
Alūksnes novada pašvaldības 
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciāliste Māra Saldābola 
piedalījās Eiropas lauku 
jauniešu parlamentā un 
Eiropas lauku parlamentā, 
kas norisinājās Kandasā, 
Spānijas reģionā Astūrijā.

 Eiropas lauku jauniešu 
parlamentā jauniešu delegācijas 
piedalījās starpvalstu darba 
grupās, kurās tika izvirzīti 
pieci galvenie izaicinājumi lauku 
jauniešiem, un vēlāk diskutēts, 
kā tos pārvarēt. 
 - Katram jaunietim bija 
dota iespēja dalīties savā 
pieredzē un diskutēt par 
problēmjautājumiem. Tika 
prezentētas dažādas pieejas 
un piemēri lauku jauniešu 
uzņēmējdarbības attīstībai, 
parādītas jauniešu iniciatīvu 
iespējas caur dažādām 
Eiropas Savienības 
programmām. Papildus visam 
pasākuma laikā tika izstrādāti 
priekšlikumi iekļaušanai 
Jauniešu deklarācijā, kuru 
vēlāk prezentēja Eiropas lauku 
parlamentā. Jauniešu pārstāvji 
Eiropas lauku parlamentā 
prezentēja Jauniešu deklarācijā 
iestrādātos priekšlikumus, 
aicināja parlamenta dalībniekus 
ieklausīties jauniešos un tikt 
uzņemtiem kā pilntiesīgiem 
locekļiem lauku parlamentā. 
Parlamentā darbs turpinājās 
grupās par Viedo ciemu (Smart 
villages) un Lauku tūrisma piee-
jas izmantošanu lauku terito-
riju attīstībā. Tika dota iespēja 
iepazīties ar Astūrijas reģiona 
inkubatora “Valnalon” darbību, 
kas ietver arī bērnu un jauniešu 
uzņēmējspēju attīstību jau no 

četru gadu vecuma. Astūrijas 
reģions dalījās ar pieredzi lauku 
tūrisma veicināšanā, uzsverot 
mazo saimniecību, ražotāju un 
vietējo cilvēku nozīmi, - stāsta M. 
Saldābola.
 Pieredzes izpētē delegācija 
devās uz siera ražotni, apvi-
enotu ar nelielu kalnu viesnīcu, 
piensaimniecību, kurā pilnībā 
robotizēta govju slaukšana, 
un kivi audzētavu. Vietējā 
pašvaldība prezentēja savu 
iniciatīvu aktīvā tūrisma 
veicināšanai, izveidojot kalnu 
velomaršrutus, dabas resursu 
izmantošanu elektrības ražošanā 
un ūdensapgādē. Darba grupu 
rezultātā tika izveidots Eiro-
pas lauku parlamenta mani-
fests, kurā uzsvars tika likts uz 
finansējuma vienlīdzīgu sadali, 
ņemot vērā, ka 50% Eiropas 
iedzīvotāju dzīvo lauku teritorijās, 
bet tikai 20% no ES finansējuma 
ir atvēlēts lauku teritoriju 
attīstībai.
 Stāstot par Alūksnes novada 
pašvaldības pieredzi Eiropas 
lauku jauniešu parlamentā, 
Eiropas lauku attīstības tīkls 
aicināja Alūksnes novada 
pašvaldību dalīties pieredzē arī 

konferencē “Dinamiskie lauku 
reģioni”, kas norisinājās 
27. novembrī Briselē. Eiropas 
lauku tīkla konferencē tika 
prezentēta Alūksnes 
novada pieeja uzņēmējdarbības 
veicināšanai. Pašvaldība bija 
izvēlēta kā viens no 6 Eiropas 
dalībvalstu labajiem piemēriem. 
Līdztekus pašvaldības atbal-
sta piemēriem, tika prezentēts 
arī “Jauniešu biznesa ideju 
konkurss”, kurš Alūksnes novadā 
tiek rīkots jau kopš 2011. gada. 
Konkursa iniciatīva tika atzīta par 
ļoti vērtīgu instrumentu lauku 
reģionu attīstībai. Par pamatu 
tam bija pašvaldības budžeta 
izmantošana šim nolūkam, nevis 
ES fondu piesaiste. 
 - Lai arī finansējums jaunajiem 
uzņēmējiem ir tik liels kā 
“kabatas nauda”, tomēr tas ir 
noderīgs instruments ikvienai 
lauku pašvaldībai, - Alūksnes 
novada pašvaldības iniciatīvu 
atbalstīt jaunos uzņēmējus 
novērtēja Eiropas lauku 
attīstības tīkla pārstāvis.

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinājums no 9. lappuses

 Ar apbalvojumu “Pagodinājums 
sportā” var apbalvot sportistus, 
komandas, trenerus, sporta 
klubus un nozares sabiedriskos 
aktīvistus par ievērojamiem 
sasniegumiem, kā arī 
pateikties par nozīmīgu 
ieguldījumu iedzīvotāju veselīga 
dzīvesveida izkopšanā. To piešķir 
par īpašiem sasniegumiem 
Latvijas, Eiropas un Pasaules 
čempionātos, Olimpiskajās 
spēlēs, kā arī cita augsta līmeņa 
sacensībās vai par nozīmīgu 
ieguldījumu sporta darbā.
 Apbalvojuma “Pagodinājums 
kultūrā” mērķis ir pateik-
ties kultūras darbiniekiem 
par īpašiem sasniegumiem 
kultūras jomā, nozīmīgu 
ieguldījumu kultūras darbībā 
novadā. To piešķir par nozīmīgu 
ieguldījumu novada kultūras 
darbā, kultūrvides saglabāšanā 
un attīstības pilnveidošanā vai 
īpašiem sasniegumiem kādā 
no mākslas, amatiermākslas, 
amatniecības, izdevējdarbības 
vai novadpētniecības jomām, 
izciliem sasniegumiem 
starptautiskajos konkursos.
  Piesakot pretendentus kādam 
no apbalvojumiem, aicinām 
norādīt pieteikto personu (vārds, 
uzvārds), komandu, kolektīvu, 
uzņēmumu vai organizāciju 
(nosaukums) u.c., kā arī aprakstīt 
konkrētos sasniegumus, 

par ko pretendentu izvirzāt 
apbalvojumam. Pieteikums 
noformējums brīvā stilā. Obligāti 
jānorāda arī dati pieteicēju 
(vārds, uzvārds, adrese, 
personas kods), lai pieteikums 
nebūtu anonīms. 
  Aicinām pieteikumus rakstīt 
arī kolektīvi, lai uz ieteikuma 
vēstules būtu vairāk nekā viena 
ieteicēja paraksts, 
kas apliecinātu konkrētā 
apbalvojuma pretendenta 
veikuma un ieguldījuma 
nozīmīgumu plašākai 
sabiedrībai.
  Pretendentus līdz 2. martam 
(ieskaitot) aicinām pieteikt, 
aizpildot elektroniski anketu 
vai iesniedzot pieteikumus 
brīvā formā Alūksnes novada 
pašvaldībai, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301, nogādājot personīgi 
Alūksnes novada Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Dārza ielā 
11, 1. stāvā vai nosūtot uz 
e-pastu dome@aluksne.lv. 
Jautājumu gadījumā lūdzam 
sazināties ar pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciālisti 
Evitu Aploku, e-pasts: evita.
aploka@aluksne.lv, tālrunis 
26646749.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicina pieteikt pretendentus 
apbalvošanai izglītībā, kultūrā, 
sportā, uzņēmējdarbībā
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā februārī
Sporta pasākumi novadā
15.-16. februārī no pulksten 
10.00 Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zālē, 
Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes 
novada čempionāts basketbolā 
vīriešu komandām.
29. februārī no pulksten 
12.00 Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zālē, 
Glika ielā 10, Alūksnē, reģionālā 
turnīra volejbolā vīriešiem “At-
zeles līga” fi nāls.

Alūksnē
8. februārī 18.00 Alūksnes 
Kultūras centrā grupas “Līvi” 
koncerts “Svētki ziemā”. 
Ieeja: 10,00 līdz 15,00 EUR.
9. februārī 16.00 Alūksnes 

Kultūras centra Kamerzālē 
Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātra “Slieksnis” izrāde - Rafi js 
Šarts, “Manu sievu sauc Moriss”. 
Vecuma ierobežojums 12+. 
Ieeja: 5,00 EUR.
14. februārī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Valmieras 
Drāmas teātra izrāde - Pāvels 
Kohouts, “Mīlestības testaments”. 
Lomās: Elīna Hanzena, Alise 
Danovska, Eduards Johansons, 
Januss Johansons, Vizma Kalme, 
Klinta Leja, Inese Ramute, Ri-
hards Rudāks. Ieeja: 10,00 līdz 
14,00 EUR.
15. februārī 11.00 Alūksnes 
Kultūras centrā ģimenes 
animācijas fi lma “Projām”. 
Ieeja: 2,50 EUR.

16. februārī 17.00 Alūksnes 
Kultūras centra Kamerzālē 
Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātra “Slieksnis” izrāde - Rafi js 
Šarts, “Manu sievu sauc Moriss”. 
Vecuma ierobežojums 12+. Ieeja: 
5,00 EUR.
26. februārī 11.00 Alūksnes 
Kultūras centrā “Teātris 
un Es” piedāvā jautru izrādi 
bērniem un vecākiem “Māja zem 
varavīksnes”. 
Ieeja: 3,00 līdz 4,00 EUR.
27. februārī 20.00 Alūksnes 
Kultūras centrā 2019. gada 
Latvijas spēlfi lma “Jelgava 94”, 
režisors Jānis Ābele. Ieeja: 3,00 
EUR.
29. februārī 15.00 un 19.00 
Alūksnes Kultūras centrā 

Māras Zālītes un Jāņa Lūsēna 
koncertuzvedums “Kaupēn, 
mans mīļais”. Piedalās: Zigfrīds 
Muktupāvels, Raimonds Celms, 
Madara Gaile, Anmary, Juris 
Bartkevičs, Akvelīna Līvmane, 
Katrīne Pasternaka, Zigurds 
Neimanis u. c. Ieeja: 15,00 līdz 
25,00 EUR.

Alūksnes muzejā
Mainīgās izstādes
V. Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”.
J. Medmana privātās mēbeļu 
kolekcijas izstāde “19. gs. 
muižkungu guļamistaba”. 
Tematiskā izstāde “No trimdas 
Latvijā – Austras Lindes 120 
tautu meitu miniatūras”. 

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Alūksnes vēsturiskā un 
arheoloģiskā ekspozīcija „Laik-
metu mielasts”.
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”.
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
“Totalitārajā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”.
“Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”.
Digitāla izstāde “100 vēsturiski 
mirkļi Alūksnē”.
“Pa 7. Siguldas kājnieku pulka 
pēdām”. 

Turpinājums 12. lappusē

SIA “ALŪKSNES NAMI” informācija
Atsāks klientu 
pieņemšanu pašvaldības 
administratīvajā ēkā

No februāra SIA “ALŪKSNES 
NAMI” atsāks klientu 
pieņemšanu Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvajā 
ēkā, Dārza ielā 11, Alūksnē.

 Klientu pieņemšana notiks 
Alūksnes novada Valsts un 
pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra telpās 
otrajā un ceturtajā pirmdienā 
no pulksten 15.00 līdz pulk-
sten 17.30. Izvērtējot klientu 
interesi un aktivitāti, tiekoties 
ar uzņēmuma darbiniekiem 
minētajos pieņemšanas laikos 
klientu apkalpošanas centra 
telpās, aprīlī pieņemšanas laiks 
var tikt mainīts.
 SIA “ALŪKSNES NAMI” 
administrācija katru darba 
dienu pieņem klientus birojā 
Rūpniecības ielā 4, Alūksnē.
 Vairāk informācijas mājas lapā 
www.aluksnesnami.lv.

Piedāvā mūsdienīgas 
rēķinu apmaksas iespējas
 
 SIA “Alūksnes nami” 
uzsākusi sadarbību 
ar tiešsaistes rēķinu 
apkalpošanas un saziņas 
platformu Bill.me, lai 
padarītu klientu ikdienu 
ērtāku, izmantojot jaunākās 
inovācijas norēķinu sistēmā.
 
 Izmantojot šo vietni, pieejamas 
tādas iespējas un priekšrocības 
kā rēķinu saņemšana un 
pārskatīšana, rēķinu apmaksa ar 
vienu klikšķi, automātiska rēķinu 
apmaksa, operatīva saziņa ar 
tehnisko dienestu, kā arī ātra 
skaitītāju rādījumu nodošana, 
uzņēmuma jaunumu ātrāka 
saņemšana.
 Iepriekš minētie pakalpojumi 
ir bez maksas, bet komisijas 
maksa divu procentu apmērā 
tiks piemērota, ja norēķinus 
veiksiet turpat, Bill.me platformā. 
Tajā pašā laikā tiks saglabātas 
iespējas veikt maksājumus 

par saņemtajiem pakalpo-
jumiem iepriekšējā kārtībā – ar 
pārskaitījumiem no savas inter-
netbankas.
 Klientu ērtībai ir pieejamas visas 
Bill.me platformas iespējas un 
priekšrocības. Lietotāja profi la 
reģistrācijas saiti saņemsiet savā 
e-pastā. Pēc saites saņemšanas, 
aicinām reģistrēties Bill.me, jo 
turpmāk rēķins elektroniski būs 
pieejams tikai Bill.me platformā.
  Rūpējoties par klientu datu 
drošību, informējam, ka rēķinu 
apkalpošanas platforma Bill.me 
pilnībā atbilst Eiropas Savienības 
Vispārīgas datu aizsardzības 
regulai un visaugstākajiem 
maksājumu drošības stan-
dartiem.
 

SIA “Alūksnes nami”

 

 

Alūksnes novadā, 
Liepnas pagastā uz 
Latvijas - Krievijas robežas 
atrasta draudzīga kucīte. 
Ap kaklu kucītei ķēde. Pirms 
tam sunīte manīta uz ceļa, 
gabaliņu pirms robežas. 
Lūdzam atsaukties saim-
niekus vai kādu, kurš zina, 
kur sunīte dzīvo. 

Dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Alūksnes 
invalīdu 
biedrība aicina 
uz kopsapulci
 Alūksnes invalīdu biedrība 
25. februārī plkst. 10.00 
Alūksnes Kultūras centra 
mazajā zālē aicina uz biedru 
kopsapulci. Reģistrācija no 
plkst.9.00.

Dienas kārtībā:
1. Atskaites ziņojums.
2. Debates.
3. Priekšsēdētāja un valdes 
vēlēšanas.                                                                

Biedrības valde

Valsts darba 
inspekcija 
pieņem 
apmeklētājus 
Alūksnē
 Valsts darba inspekcijas 
speciālisti pieņem apmeklētājus 
Alūksnes novada Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā katra 
mēneša otrajā trešdienā no 
9.00 līdz 12.00. Pieņemšanas 
laiks var tikt mainīts atkarībā 
no apmeklētāju intereses.
 Informācija pa tālruņiem 
Alūksnes novada Valsts 
un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā 
66954904, 64381496.

Parakstu vākšana tautas 
nobalsošanas ierosināšanai par 
apturētajiem likumiem
 No 2020. gada 
16. janvāra līdz 14. februārim 
notiek parakstu vākšana 
tautas nobalsošanas 
ierosināšanai par Valsts 
prezidenta apturētajiem 
likumiem “Grozījumi 
Republikas pilsētas domes 
un novada domes vēlēšanu 
likumā” un “Grozījums 
likumā “Par pašvaldībām”. 

 Alūksnes novadā parakstīties 
par apturēto likumu nodošanu 
tautas nobalsošanai var klātienē, 
parakstu vākšanas vietās:
1. Pašvaldības administratīvajā 
ēkā, 1. stāvā – Alūksnes novada 
Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē; 
2. Alsviķu pagasta pārvaldes 
ēkā, 1. stāvā, - “Pagastnamā”, 
Alsviķos, Alsviķu pagastā.
 Parakstu vākšanas vietas 
darbosies katru dienu laika 
perioda no 2020. gada 
16. janvāra līdz 14. februārim 
šādos darba laikos:

Pirmdiena 9.00-13.00
Otrdiena 15.00-19.00
Trešdiena 9.00-13.00
Ceturtdiena 15.00-19.00
Piektdiena 9.00-13.00
Sestdiena 15.00-19.00
Svētdiena 9.00-13.00

 Vēlētājiem, kuri veselības 
stāvokļa dēļ nevar nokļūt 
parakstu vākšanas vietā, tiks 
nodrošināta iespēja parakstīties 
savā atrašanās vietā, saskaņā ar 
šī vēlētāja vai viņa pilnvarotas 
personas rakstveida iesniegumu. 
Iesniegums par parakstu vākšanu 
vēlētāja atrašanās vietā ne vēlāk 
kā parakstu vākšanas 
29. dienā (2020. gada 
13. februārī) nogādājams 
attiecīgajai vēlēšanu komisijai 
vai parakstu vācējam parakstu 
vākšanas vietā. Parakstu vākšana 
vēlētāju atrašanās vietā tiks 
organizēta 14. februārī.

 Tiesības piedalīties parakstu 
vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem 
Latvijas pilsoņiem, kuri 

parakstīšanās brīdī būs 
sasnieguši vismaz 18 gadu 
vecumu. Lai piedalītos parakstu 
vākšanā, vēlētājam nepieciešams 
derīgs personas apliecinošais 
dokuments  (Latvijas pilsoņa 
pase vai personu apliecība).

 Parakstu vākšana jārīko, jo 
pēc 41 Saeimas deputātu 
ierosinājuma Valsts 
prezidents E. Levits apturēja 
likumu  “Grozījumi Republikas 
pilsētas domes un novada 
domes vēlēšanu likumā” 
un “Grozījums likumā “Par 
pašvaldībām” publicēšanu 
uz diviem mēnešiem. 
 Grozījumi paredz mainīt domes 
pilnvaru termiņu ārkārtas 
vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, 
proti, noteikt, ja līdz kārtējām 
vēlēšanām ir vairāk nekā 
24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās 
jauno domi ievēl uz atlaistās 
domes pilnvaru termiņu. 
Savukārt, ja līdz kārtējām 
vēlēšanām palikuši no deviņiem 
līdz 24 mēnešiem, jauno 

domi ievēl uz atlaistās domes 
atlikušo pilnvaru termiņu 
un vēl uz četru gadu 
pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas 
paredz, ja līdz kārtējām domes 
vēlēšanām ir palikuši mazāk 
nekā deviņi mēneši, jaunas 
domes vēlēšanas nenotiek un 
līdz kārtējām domes 
vēlēšanām darbojas 
pagaidu administrācija. 

! Parakstoties par 
apturētajiem likumprojek-
tiem, vēlētājs nevēlas šādu 
grozījumu pieņemšanu.

 Jautājumu gadījumā 
par parakstu vākšanas 
organizēšanu Alūksnes novadā 
lūdzam sazināties ar Alūksnes 
novada Vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāju Ilzi Rubeni 
pa tālruni 26526652 vai 
e-pastu  nvk@aluksne.lv.

Ilze Rubene,
Alūksnes novada Vēlēšanu 

komisijas priekšsēdētāja

Sestdien, 
22. februārī 

no 9.00 līdz 14.00 

Mājražotāju un 
amatnieku

Dārza ielā 8,

Krāmu tirdziņš 
telpās Dārza ielā 8

Pieteikšanās līdz 
17.02.  pa tālruni 29207776 

vai e-pastu 
gundegaand@gmail.com

TIRDZIŅŠ
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Pasākumi
8. februārī 12.00 Alūksnes 
Muižas parkā pie Eola tempļa 
Meteņdienas pasākums kopā ar 
Viļakas folkloras kopu “Upīte”, 
vadītājs Andris Slišāns.
20. februārī 10.00 Alūksnes 
simtgades svētku ietvaros bērnu 
un jauniešu zīmējumu konkursa 
“7. Siguldas kājnieku pulka 
devums Alūksnei” noslēguma 
pasākums (pārcelts no 
30.01.2020.).
26. februārī 10.00 
restauratores Līgas Jansones lek-
cija “Alūksnes Jaunās pils interjera 
dekoratīvās apdares restaurācija” 
un restaurācijas procesā esošo 
Fortepiano un Ērģeļu istabu 
apskate. Tikšanās paredzēta 
7.-12. klašu skolēniem, dalības 
maksa 1,00 EUR.
26. februārī 16.00 restauratores 
Līgas Jansones lekcija “Alūksnes 
Jaunās pils interjera dekoratīvās 
apdares restaurācija” un 
restaurācijas procesā esošo 
Fortepiano un Ērģeļu istabu 
apskate. Tikšanās paredzēta 
Alūksnes Mākslas skolas 
audzēkņiem un citiem interesen-
tiem, dalības maksa: skolēniem, 
pensionāriem - 1,00 EUR, 
pieaugušajiem - 2,50EUR.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Mana 
valoda ir tik krāsaina kā 
varavīksne” 21. februāris – 
Starptautiskā dzimtās valodas 
diena (03.-29.02. abonementā), 
“Ceļojums mākslas pasaulē” 
Mākslas albumu izstāde (03.-
29.02. abonementā), “Nu ir laiks 
pelītēm astes griezt gredzenā…” 
2020. gads - Žurkas gads (03.-
29.02. bērnu literatūras nodaļā), 
“Valentīndiena – mīlestības svētki” 
(03.- 29.02. bērnu literatūras 
nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
11. februārī Drošāka interneta 
diena (bērnu literatūras nodaļā),
12. februārī 12.00 Tikšanās ar 
rakstnieci Ingunu Baueri /tikšanos 
atbalsta VKKF/ (bibliotēkā),
13. februārī radošā darbnīca 
“Mīļa dāvaniņa” /dāvana 
Valentīndienā/ (bērnu literatūras 
nodaļā),
20. februārī 15.00 “Branchess 
– apģērbs visām gaumēm” 
- tikšanās ar SIA “Linden” 
pārstāvjiem ciklā “Savējie ied-
vesmo!”,
24. februārī 14.00 “Atveram 
jauno grāmatu čemodānu” (Jauno 
grāmatu diena bērnu literatūras 
nodaļā),
24. februārī Jauno grāmatu 
diena (abonementā),
L. Bikšes grāmatas “Grāmata par 
zilo zirdziņu” priekšā lasīšana 
PII “Sprīdītis” bērniem – bērnu 
literatūras nodaļā (datums tiks 
precizēts).

Alsviķu pagastā
6. februārī 10.00 Alsviķu 
kultūras namā leļļu teātra 
“TIMS” koncertprogramma 
bērniem “Mežā…”. 
Ieeja: 1,50 EUR.
13. februārī 15.00 Alsviķu 
kultūras namā pasākums 
“Mūsu tautasdziesmas – 
101 dainas stāsts”: tikšanās 
ar idejas autoru un latviešu 
dzīvesdziņas popularizētāju Jāni 
Dambīti.
22. februārī 13.00 Alsviķu 
kultūras namā pagasta 
senioru kopas “Noskaņa” 
ikmēneša tikšanās – saruna 
ar pagasta pārvaldes vadītāju 

Ingrīdu Sniedzi.  
22. februārī 15.00 Alsviķu 
kultūras namā Teātra 
pēcpusdiena – Ulda Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” 
izrāde - Rafijs Šarts, “Manu sievu 
sauc Moriss”. Ieeja: 2,00 EUR.
28. februārī 17.00 Alsviķu 
kultūras namā erudīcijas spēle 
pagasta iestāžu komandām. 
Organizē Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra neformālā grupa 
“10kW radošo citronu”.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstāde: rakstniekam Jēkabam 
Janševskim - 155; tematiskā 
izstāde: “Kad saules ir nedaudz 
par maz un diena drusku par īsu
es lūdzu sveci dot gaismu “; 
5., 12., 19., 26. februārī 9.00 
senioru grupas “Par prieku sev 
un citiem” tikšanās; februārī - 
PII “Saulīte” audzēkņiem bērnu 
žūrijas noslēgums (laiks tiks 
precizēts).

Annas pagastā
13. februārī 11.00 Annas 
bibliotēkā pasākums “Mūsu tau-
tasdziesmas – 101 dainas stāsts”: 
tikšanās ar idejas autoru un 
latviešu dzīvesziņas popularizētāju 
Jāni Dambīti.
15. februārī 19.00 Annas 
kultūras namā saviesīgs vakars 
“Lai gaiši aizrit laiks…” ar mūziku 
un dejām. Piedalās Ilzenes ekso-
tisko deju grupa “Luxora”, muzicē 
grupa “Starpbrīdis”. Līdzi var 
ņemt “groziņus”. 
Ieeja: 2,50 EUR.
Annas bibliotēkā izstādes: 
kultūrvēsturisku romānu 
autoram, rakstniekam 
Jēkabam Janševskim – 
155; “Tā runāja annenieši” - 
Starptautiskajai dzimtās 
valodas dienai veltīta izstāde.

Ilzenes pagastā
29. februārī 12.00 SKIIM 
centrā “Dailes” sportiskās un 
intelektuālās aktivitātes “Kam nav 
galvā – tam ir kājās”.
Ilzenes bibliotēkā tematiskā 
izstāde par drošu internetu 
“Domā pirms notici!”; literatūras 
izstāde “Mīlestība - pavasaris 
mežos, karstā pīlādžogu guns”.

Jaunannas pagastā
4. februārī 10.00 Jaunannas 
tautas namā Jaunannas pagasta 
senioru tikšanās (2020. gada 
aktualitātes).
16. februārī 11.00 Jaunannas 
tautas namā Bērnu rīts.
22. februārī 19.00 
Jaunannas tautas namā deju 
kolektīvu sadancis “Ielaid danci 
istabā”. Ieeja: 1,50 EUR.
22. februārī 21.00 Jaunannas 
tautas namā balle, spēlē Zintis 
Krakops.  Ieeja: 2,50 EUR.
29. februārī 11.00 Jaunannas 
tautas namā jauniešu tikšanās 
un meistarklase ar pašvaldības 
datorsistēmu tehniķi Leonīdu 
Ļubimovu projekta “Izzini sevi, lai 
mācītos” ietvaros.

Jaunalūksnes pagastā
6. februārī 17.00 Kolberģa 
tautas namā radošās apvienības 
DIVI muzikāla leļļu teātra izrāde 
bērniem “Viena maza pilsētiņa”, 
veidota pēc Margaritas Stārastes 
literārā materiāla. 
Ieeja: 2,00 EUR.
21. februārī 10.00 Kolberģa 
tautas namā informatīvs un 
atraktīvs rīts senioriem, sociālā 
darbinieka informācija un 
Alūksnes Invalīdu biedrības teātra 
kopas  (režisore Vera Sedleniece) 
priekšnesumi.
Jaunalūksnes bibliotēkā 
literatūras izstādes: “J. Janševskim 

– 155”, “Mīlestība mums 
visapkārt”; 5. februārī 13.00 
jauno grāmatu apskats “Jaunākās 
grāmatas mūsu bibliotēkā”; 
lasīšanas pasākumi ar PII 
“Pūcīte” bērniem “Jaunumi mūsu 
bibliotēkā”.
Bejas bibliotēkā literatūras un 
tematiskās izstādes: “Februāra 
svētkus godinot…” /Sveču diena, 
Mīlestības svētki, Starptautiskā 
dzimtās valodas diena, 
Meteņi; “Rakstniekam Jēkabam 
Janševskim – 140”; 19. februārī 
pasākums Bejas bibliotēkas 
lasītāju klubiņā “Neturi sveci zem 
pūra”.
Bejas novadpētniecības 
centrā 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”; ceļojošā izstāde 
„Latvijas Brīvības cīņu varoņu 
- somu karavīru – godināšana 
Bejā un Alūksnē”; seno amatu 
darbnīca ar iespēju mācīties 
vērpt, šķeterēt, tīt, aust, apgūt 
jaunas rokdarbu tehnikas; dabas 
un vēstures objekti Jaunalūksnes 
pagastā; izglītojošas stundas 
skolēniem “Latvijas brīvības cīņas 
Alūksnes pusē”, “Kā es pazīstu 
savu valsti” (laiks tiks saskaņots 
ar skolu); Bejas bibliotēkas 
pasākumu zālē izstāde “Mans 
vaļasprieks” no Annas Lātas 
apsveikuma kartiņu - pastkaršu 
kolekcijas.

Jaunlaicenes pagastā
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pamatekspozīcija: “Jaunlaicenes 
muiža”, izstādes: “Daudz zābaku 
pa manu zemi staigā”, “Latvijas 
Neatkarības karš 1918.-1920. 
Noklusētā varonība”;
izglītojošās nodarbības un lekcijas 
dažāda vecuma apmeklētājiem: 
“Muzejā caur ķēķa durvīm” – 
nodarbība pirmsskolas 
vecuma bērniem, atklājot muzeja 
noslēpumus; “Dzimtas koka 
stāsts” – aktivitātes un uzdevumu 
risināšana par un ap dzimtas 
koka veidošanu, “Nu ir gaiša 
istabiņa” – sveču gatavošana 
ar mērkšanas metodi.  Plašāku 
piedāvājumu skatīt: 
www.draugiem.lv/jaun.muz; 
pasākumi: kāzu un krustabu 
pasākumi, kāzu jubilejas, 
dzimšanas dienas un citi 
tematiskie pasākumi ģimenēm, 
draugiem, darba kolektīviem un 
domubiedriem.

Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates 
muzejā no 1. februāra līdz 
14. martam mākslinieka Māra 
Salmiņa gleznu un mākslinieces 
Laines Meleces fotogrāfiju izstāde; 
izzinošas ekskursijas 
un izglītojošās programmas 
ar līdzdarbošanos visām 
vecuma grupām (iepriekš 
piesakoties): “No aitas sprogas 
līdz vilnas zeķei” - iepazīstina 
ar vilnas apstrādes procesu 
pēc nocirpšanas un vilnas 
izmazgāšanas, dodot iespēju 
praktiski izmēģināt 
vilnas plucināšanu, sukāšanu, 
vērpšanu, dzijas šķeterēšanu 
un adīšanu, kāzu programma 
“Darbi lauku sētā” - atraktīva 
programma jaunlaulātajiem un 
kāzu viesiem ar līdzdarbošanos 
un kopā dziedāšanu.
Liepnas pagastā

30. janvārī 14.00 Liepnas 
tautas namā sveču liešanas 
nodarbība
4. februārī 9.00 Liepnas 
tautas namā leļļu teātris 
“Tims” izrāde “Mežā”.
4. februārī 18.30 Liepnas 
tautas namā dokumentālā 
filma “Valkātājs”, no pulksten 
18.10 tikšanās ar režisoru Ivaru 
Zviedri un filmas galveno 
varoni.
15. februārī 17.00 
Liepnas tautas namā 
filma “Pilsēta pie upes”.
13. martā  19.00 Liepnas 
tautas namā filma “Klases 
salidojums 2”.
Liepnas bibliotēkā radošā 
darbnīca “Valentīndienas 
priekam!” (07.02.); “Droša 
interneta mēnesis” - konsultācijas 
iedzīvotājiem “Kā veidot savu 
interneta vidi? Atbildība un 
apdraudējumi internetā” 
(03.-28.02.); literatūras izstādes 
“Šokolāde, kūkas, rieksti, 
Sirsniņdienas svētku viesi!” 
(03.-16.02.), “Visu gadu naudu 
krāju Metenīša vakaram…” 
(03.- 28.02.).

Malienas pagastā
8. februārī plkst.19.00 
Malienas tautas namā vokālo 
ansambļu sadziedāšanās 
koncerts “Sanāciet, sadziediet!”, 
21.00 - diskoballe.
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Ceļojums Margaritas 
Stārastes grāmatu pasaulē”, “Kas 
esi tu - mīlestība?”, “Meteņi ir 
klāt!”; pasākums “Atbildība un 
apdraudējumi interneta vidē”.

Mālupes pagastā
5. februārī 16.00 Mālupes 
Saieta namā radošā nodarbība – 
mezglošanas tehnikas apguve.
12. februārī 16.00 Mālupes 
Saieta namā radošā nodarbība - 
sedziņu tamborēšana.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Kur tad tu nu 
skriesi…” - rakstniekam Jēkabam 
Janševskim – 155; Janas 
Grebūnes darbu izstāde 
“Ar uguni kokā un stiklā”.

Mārkalnes pagastā
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
jaunākās literatūras izstāde 
“Kas jauns?”, literatūras izstāde 
“Mīlestības vara”; februāris 
- droša interneta mēnesis - 
konsultējies ar savu bibliotekāru; 
8. februārī radošā darbnīca 
“Sveces liesmiņai”.

Pededzes pagastā
13. un 20. februārī Pededzes 
tautas namā rokdarbu pamatu 
apgūšana “Darbnīca dvēselei”.
29. februārī Pededzē 
Masļeņica:
14.00 Tirgošanās, teatralizēts 
uzvedums ar dejām, dziesmām, 
pankūkām, spēlēm, izpriecām, 
konkursiem, atrakcijām
No 15.00 vizināšanās zirgu 
pajūgos
16.00 Koncerts. 
Piedalīsies: 
Pededzes tautas nama 
pašdarbības kolektīvi, Pededzes 
pamatskolas kolektīvi, ciemiņi no 
Krievijas, Igaunijas.  
Ieeja: 1,50 EUR, bērniem 
līdz 12 gadu 
vecumam -1,00 EUR
18.30 Salmu lelles dedzināšana
20.00 Balle, spēlē ar A. Grapu 
un V. Bogdanovu. 
Ieeja: 1,50 EUR, līdzi 
var ņemt groziņu.
Pededzes tautas namā 
(piesakoties pa tālruni 
29176039), apskatāma 

pamatekspozīcija “Pededzes senā 
sadzīve” tematiska pasākuma 
“Lellīšu tīšana” apmeklējums; 
speciālais piedāvājums kāzām, 
vecpuišu/vecmeitu ballītēm; 
interaktīvā izstāde “Pareizticīgo 
kāzas Pededzē”.
Pededzes bibliotēkā: februāris 
– Sveču mēnesis, 5. februārī 
11.50 sveču liešana, sveces lies 
Pededzes pamatskolas 
3. un 5. klašu skolēni; izstāde 
“Ar un par Valentīndienu” 
(12.-19.02).

Veclaicenes pagastā
8. februārī 20.00 Veclaicenes 
tautas namā jauniešu izklaides 
pasākums “SASKRIESIM”.
Veclaicenes bibliotēkā 
no 20. februāra izstāde ar 
līdzdarbošanos “Prieks būt 
blakus, Igaunija!”

Zeltiņu pagastā
15. februārī 16.00 Zeltiņu 
tautas namā Rankas 
amatierteātra “Rameka” 
sniegumā Aivara Bankas 
komēdija “Zombijs, jeb no 
Jāņiem līdz Pēteriem”, režisors 
Jānis Daudziņš. 
Ieeja: 2,00 EUR.
16. februārī Zeltiņu skolas 
zālē jaunieši aicina uz erudīcijas 
spēlēm: 11.30 “Zelta prāti” 
junioriem 1. sezonas 4. spēli, 
13.00 “Zelta prāti” 3. sezonas 
4. spēli. Pieteikties līdz 
14. februārim, rakstot vai zvanot 
– 26281188 (Sigita).
7. martā 17.00 Zeltiņu 
tautas namā Sieviešu dienai 
veltīts grupas “Galaktika” 
koncerts “Meitenei no sapņa”. 
Ieeja: 4,00 EUR, biļetes 
pārdošanā no 10. februāra, 
informācijai mob.t. 29492284.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Un Tu vienmēr līdzās”, 
“Meteņi nāk”, “Iepazīsim dažādu 
tautu literatūru” (amerikāņu 
literatūra), “Svecē ietērptais 
brīnums”; 20. februārī 16.00 
“Kā rīkotos Tu?” (izspēlēsim 
dažādas situācijas ar jaunāko 
klašu skolēniem - datoru un 
interneta lietotājiem).
Zeltiņu vēstures krātuvē 
pastāvīgās ekspozīcijas: 
“Ziemeļu zvaigzne” (veltīta 
novadniekam Edgaram Liepiņam), 
“Nesenā pagātne”, “Novadnieku 
istaba”, “Mana skola Zeltiņos”, 
fotostāsts “Gadsimtu vējos 
šūpojoties”.

Ziemera pagastā
3. februārī 11.00 Māriņkalna 
tautas namā leļļu teātra “Tims” 
koncertprogramma “Mežā”.
19. februārī 12.00 Māriņkalna 
tautas namā senioru 
pēcpusdiena.
22. februārī 18.00 Māriņkalna 
tautas namā Riharda Čerkovska 
stāvizrāde “TINDER SURPRISE jeb 
MANAS BIJUŠĀS”. 
Ieeja: 5,00 EUR.
Māriņkalna bibliotēkā 
izstādes “Ar kurzemnieka 
vērīgo skatījumu…” - 
rakstniekam J. Jančevskim – 
155; “…mīla 
ar mīlu kad satiekas…“ - 
14. februāris – Mīlestības 
diena, dzejniecei L. Langai – 
60; pasākumi: droša interneta 
mēneša ietvaros skolēniem: 
“Vai pārzini droši interneta 
vietnes?” (19.02.), jauno grāmatu 
apskats senioriem (26.02.).

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā februārī


