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Alūksnes Novada Vēstis
Alūksnes muižas parks – 
Vidzemes populārākā 
kultūrvieta!
 Alūksnes muižas 
parks kļuvis par 
Vidzemes reģiona 
populārāko “Kultūrvietu” 
2019. gadā Latvijas 
Televīzijas un Latvijas 
Radio gada balvā 
“Kilograms kultūras”!

 “Kilograms kultūras” ir 
sabiedrisko mediju apbalvojums 
kultūras jomā, kas apliecina 
sabiedrisko mediju aktīvu 
līdzdarbību Latvijas kultūras 
dzīves procesos. To piešķir 
izcilākajiem notikumiem Latvijas 
kultūras dzīvē aizvadītā gada 
laikā, aptverot dažādus kultūras 
un mākslas žanrus.
 Balvu piešķir sešās galvenajās 
kategorijās: Mūzika; Kino; 
Teātris; Vizuālā māksla; 
Literatūra un Mantojums, kā 
arī trīs īpašajās kategorijās: 
“Gada kultūras notikums”, 
“Gada pārsteigums” un 
“Mana kultūrvieta”. Kategorijā 
“Mana kultūrvieta” balvai tiek 
izvirzītas spilgtākās kultūras 
baudīšanas vietas, kuras var 
pieteikt kultūras pasākumu 
apmeklētāji. Izvērtējot skatītāju 
pieteiktās kultūras baudīšanas 
vietas, žūrija izveido balvas 
nominantu sarakstu kategorijā 
“Mana kultūrvieta” un skatītājiem 
ir iespēja atbalstīt savu 
iemīļotāko kultūrvietu balsojumā. 
Par balvas laureātu kļūst 
nominants, kurš balsojumā 
saņēmis visvairāk skatītāju 
balsu.
 Konkursa “Kilograms kultūras” 
noslēguma pasākumā, kas 

notika 15. februārī, pulcējās 
arī populārāko kultūrvietu 
pārstāvji no Vidzemes, 
Latgales, Kurzemes, Zemgales 
un Rīgas reģioniem un balvu 
šajā kategorijā ieguva Rīgas 
kultūrvieta “Hanzas perons”.
 Alūksnes muižas parks pieder 
pie nozīmīgākajiem vēstures un 
kultūras pieminekļiem Latvijā, 
un tas ir slavens ar mazajām 
arhitektūras formām – Obelisku, 
Aleksandra paviljonu, Putnu 
paviljonu, Mauzoleju un citām. 
Kopš 2018. gada parkā veikti 
ievērojami atjaunošanas darbi 
– parka sakopšana, arhitektūras 
pieminekļu restaurācija, kas 

ir ļāvusi parkam atdzimt 
jaunā kvalitātē. Tā ir iemīļota 
pastaigu un piknika vieta gan 
alūksniešiem, gan pilsētas 
viesiem, jo robežojas ar Alūksnes 
ezeru un paver brīnišķīgu ainavu 
uz Tempļa kalnu.
 No Alūksnes novada konkursam 
“Kilograms kultūras” bija 
pieteikta arī Ērmaņu muiža 
Malienas pagastā, kur izcilais 
latviešu komponists Uģis Prauliņš 
kopā ar dzīvesbiedri Ingu savas 
dzimtas īpašumu nu jau vairāku 
gadu garumā kopj, atjauno 
un veido to par izsmalcinātu 
kultūrvidi apkaimes iedzīvotājiem 
un arī viesiem no tālākām 

vietām, kas izslāpuši pēc 
augsti kvalitatīvas mūzikas. 
Turklāt Ērmaņu 
muižas kungu māja ir 
viens no izcilākajiem 
19. gadsimta koka arhitektūras 
pieminekļiem Latvijā.

 Paldies ikvienam, kas ar 
savu balsojumu atbalstīja 
abus Alūksnes novada 
objektus - Alūksnes muižas parku 
un Ērmaņu muižu konkursā 
“Kilograms kultūras”!

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alvita Grīvnieka foto

Apzina lielāko 
pagastu 
uzņēmēju 
nepieciešamības
 Lai apzinātu 
pagastos strādājošo 
uzņēmēju intereses un 
nepieciešamības, 
Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāja 
vietnieks Dzintars Adlers, 
pašvaldības Plānošanas 
un attīstības nodaļas 
vadītāja Arita Prižavoite un 
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciāliste Māra Saldābola 
pagastos tiekas ar 
uzņēmējiem, kuri nodrošina 
5 un vairāk darba vietas, 
kā arī tiem, kuri paši ir 
izrādījuši ieinteresētību un 
atsaukušies pašvaldības 
aicinājumam norādīt uz 
infrastruktūras trūkumiem. 

 Sarunās pašvaldības pārstāvji 
cenšas izzināt, kādi ir pagastu 
uzņēmēju attīstības plāni un 
vajadzības komercdarbības 
paplašināšanai un kā 
pašvaldība var palīdzēt tās 
risināt.
 Pēc viedokļu apzināšanas 
paredzēts rīkot tikšanos ar 
uzņēmējiem, kurā pašvaldība 
iepazīstinās ar vajadzību 
kopsavilkumu un kopīgi ar 
uzņēmējiem meklēs risinājumus 
ierosinājumus īstenošanai.
 Domes priekšsēdētāja 
vietnieks Dz. Adlers aicina arī 
tos uzņēmējus, kas nodrošina 
mazāk par 5 darba vietām, 
paust savus priekšlikumus, līdz 
marta beigām sazinoties ar viņu 
pa tālruni 29299933.

Būs vienvirziena 
posms Šķūņu 
ielā
 Lai uzlabotu satiksmes 
drošību, daļa Šķūņu ielas 
Alūksnē no marta kļūs par 
vienvirziena ielu.

 Šķūņu iela ir šaura, 
lielākoties privātmāju apbūves 
iela, un pašvaldības aģentūrā 
“SPODRA” ir saņemti 
priekšlikumi to pārveidot par 
vienvirziena ielu, lai uzlabotu 
satiksmes drošību. Ieteikums 
šajā ielā satiksmes plūsmu 
organizēt tikai vienā virzienā 
izskanējis no Valsts policijas 
pārstāvju puses, kad kopā ar 
pašvaldības aģentūras 
“SPODRA” pārstāvjiem 
apsekotas pilsētas ielas.
 Turpmāk Šķūņu ielā 
autotransporta kustība tiks 
organizēta virzienā no Ojāra 
Vācieša ielas uz Latgales ielu. 
Vienvirziena posms būs no 
Ojāra Vācieša ielas līdz 
iebrauktuvei uz SIA “VALDIS” 
teritoriju, tālāko posmu līdz 
Latgales ielai Šķūņu iela būs 
braucama abos virzienos.
 Plānots, ka izmaiņas 
satiksmes organizācijā, 
izvietojot attiecīgas ceļa zīmes, 
Šķūņu ielā notiks marta 
sākumā.

No 28. februāra Latvijā 
īpaši piesardzības pasākumi 
attiecināti uz personām, ku-
ras ir atgriezušās no Itālijas 
Lombardijas, Veneto, Emīlijas 
– Romanjas, Pjemontas apga-
baliem; Japānas; Singapūras; 
Dienvidkorejas; Irānas; Ķīnas.

Ko darīt aizdomu gadījumā 
par saslimšanu?
 Personas, kuras atgriezušās no 
COVID-19 skartajām teritorijām, 
uz kurām attiecas īpaši 
piesardzības pasākumi, un kurām 
14 dienu laikā pēc atgriešanās 
ir parādījušies saslimšanas 
simptomi – paaugstināta 
ķermeņa temperatūra, klepus, 
rīkles iekaisums u.c. JĀZVANA 
113. Pie cilvēka uz mājām 
dosies ārstniecības persona, lai 
paņemtu analīzes.

 Kā veic laboratorisko 

izmeklējumu mājās? 
 •Pie personām dodas 
ārstniecības persona, kura 
paņem iztriepes materiālu labo-
ratoriskai pārbaudei, bet pati 
persona paliek mājās karantīnā. 
 •Rezultāti tiek paziņoti personai 
telefoniski 24 h laikā. Informē 
Slimību profilakses un kontroles 
centrs. 
 •Ja rezultāti uz COVID-19 ir 
negatīvi, personai nosaka mājas 
režīmu līdz slimības pazīmju 
izzušanai. Ģimenes ārsts izsniedz 
darbnespējas lapu. 

 Kas notiks, ja persona būs 
saslimusi ar COVID-19? 
 • Pēc informācijas saņemšanas 
no SPKC NMPD sazināsies ar 
konkrēto personu un pēc tam 
viņu nogādās RAKUS vai BKUS 
ārstēšanai. 

Kas jādara, ja atgriežas 

no infekcijas skartām 
teritorijām? 
 • Bērniem 14 dienas jāpavada 
mājās. Pēc tam bērns ar ģimenes 
ārsta izziņu, kas apliecina, 
ka viņš ir vesels, var doties 
uz izglītības iestādi. Ja tomēr 
parādās slimības simptomi, 
JĀZVANA 113.
  • Pieaugušie var turpināt savas 
ikdienas gaitas, bet turpmākās 
14 dienas ir jānovēro savu 
veselību. Ja ir iespējams var 
vienoties ar darba devēju par 
attālināto darbu. Ja parādās 
saslimšanas simptomi, JĀZVANA 
113. 
 • Īpaša vērība savai veselībai 
jāpievērš veselības aprūpes, 
sociālās aprūpes un izglītības 
iestāžu darbiniekiem un bērnu 
uzraudzības pakalpojumu 
sniedzējiem.

 Iedzīvotāji aicināti NEDOTIES uz  

COVID-19 skartajām teritorijām. 
Esot ārzemēs, jārēķinās, ka var 
nākties ievērot attiecīgās valsts 
kompetento iestāžu noteiktos 
karantīnas pasākumus.
 Ja nav iespējams atcelt plānotu 
braucienu uz kādu no 
COVID-19 skartajām teritorijām, 
stingri jāievēro šādi piesardzības 
pasākumi:
 - Bieži mazgāt rokas;
 - Ievērot distanci vismaz 
2 metri no cilvēkiem ar 
akūtas elpceļu infekcijas 
simptomiem;
 - Klepojot un šķaudot 
izmantot vienreizlietojamās 
salvetes un nomazgāt rokas.

 Aicinām sekot līdzi aktuālajai 
informācijai par COVID-19 
izplatību www.spkc.gov.lv.

Informācija no VM un SPKC
mājas lapām

Informācija iedzīvotājiem par 
COVID-19 vīrusa izplatību
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 27. februāra sēdē
Alūksnes novada domes 
27. februāra sēdē piedalījās 
13 deputāti un izskatīja 60 
darba kārtības jautājumus.

Dome nolēma:

 - nodot īpašumā bez atlīdzības 
personai zemesgabala “Liepna 
2”, Liepnā, Liepnas pagastā, pie 
diviem dzīvokļa īpašumiem pie-
derošās kopīpašuma domājamās 
daļas;

 - nodot zemes gabalu Mežinieku 
ielā 5, Alūksnē, 4167 m² platībā 
īpašumā bez atlīdzības daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas Meži-
nieku ielā 5, privatizēto dzīvokļu 
īpašniekiem atbilstoši privatizētā 
objekta kopīpašuma domājamai 
daļai;

 - nodot nomā pašvaldības 
nekustamā īpašuma 
“Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, 
sastāvā esošās zemes ar vienības 
daļu 0,2 ha platībā ar mērķi –  
šķeldas novietošana. Noteikt ne-
kustamā īpašuma nomas termiņu 
10 gadi no nomas līguma spēkā 
stāšanās dienas. Noteikt, ka uz iz-
nomātās zemes vienības daļas nav 
izbūvējami, novietojami īpašuma 
objekti - ēkas, būves, konteineri, 
žogi, u.c. Nomnieku noskaidrot 
zemes nomas tiesību mutiskā 
izsolē. Nomas maksu noteikt un 
izsoli veikt komisijai nomas tiesību 
izsoļu organizēšanai Alsviķu, 
Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs;

 - nodot iznomāšanai pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Stropos”, 
Alsviķos, Alsviķu pagastā, daļu, 
kas sastāv no nedzīvojamajām 
telpām - iekštelpām garāžas ēkā 
51,3 m² platībā un zemes gabala 
domājamām daļām proporcio-
nāli iznomājamai telpu platībai. 
Nomnieku noskaidrot mutiskā 
izsolē. Telpu izmantošanas mērķis 
– garāža, nomas termiņš – līdz 
10 gadiem. Noteikt pienākumu 
nomniekam papildus segt 
komunālos izdevumus. Nomas 
maksu noteikt un izsoli veikt 
komisijai nomas tiesību izsoļu 
organizēšanai Alsviķu, Ilzenes, 
Zeltiņu pagastu pārvaldēs;

- nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Noliktava”, Pededzes pagastā, 
kas sastāv no nedzīvojamās ēkas 
uz zemesgabala 0,28 ha platībā. 
Noteikt atsavināšanas veidu – 
pārdošana mutiskā izsolē. 
Nosacītās cenas noteikšanu 
un izsoles organizēšanu uzdot 
veikt pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - reģistrēt īpašumā un 
sagatavot atsavināšanai 
nekustamā īpašuma “Skaras”, 
Veclaicenes  pagastā, sastāvā 
esošas pašvaldībai piekritīgas 
divas zemes vienības, par kurām 
Veclaicenes pagasta pārvalde 
14.11.2011. noslēgusi zemes 
nomas līgumu ar bijušo zemes 
lietotāju. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus sedz 
zemes vienības atsavināšanas 
ierosinātājs. Pēc zemes vienību 
atsavināšanas procesa 
pabeigšanas, minētos izdevumus 
ieskaitīt zemes pirkuma līgumā 
noteiktās cenas samaksā. Nodot 

atsavināšanai minēto pašvaldības 
īpašumu, pārdodot to par brīvu 
cenu bijušajam zemes lietotājam. 
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu 
un atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldībai piederošo kustamo 
mantu – apaļos kokmateriālus 
167,47 m³ apjomā, pārdodot tos 
mutiskā izsolē. Nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - pēc būvdarbu pabeigšanas 
nodot nomai Latvijas - Krievijas 
pārrobežu sadarbības 
programmas projekta “630 verstis 
pilnas sajūtām” ietvaros izbūvēto 
gaisa trošu ceļu Tempļakalna 
parkā un Pilssalā, Alūksnē. 
Nomnieka noteikšanai 
rīkot izsoli ar neatkarīga 
vērtētāja noteiktu tirgus cenu. 
Izsoles organizēšanu uzdot 
Īpašumu atsavināšanas komisijai. 
Pilnvarot domes priekšsēdētāju 
apstiprināt izsoles noteikumus un 
rezultātus;

 - izdarīt grozījumu domes 
2019. gada 25. aprīļa lēmumā 
Nr. 96 “Par Alūksnes novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
Pils ielā 52, Alūksnē, Alūksnes 
novadā atsavināšanu”, papildinot 
lēmuma 2. punktu ar 2. teikumu 
šādā redakcijā: “Domājamās 
daļas no zemes vienības pārdot 
uz zemes vienības esošu un 
zemesgrāmatā ierakstītu 
ēku (būvju) īpašniekiem.”;

 - apstiprināt sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību “AP 
Kaudzītes” Alūksnes novada 
pašvaldībai piederošo 
7144 kapitāla daļu pārdošanas 
noteikumus un nosacīto cenu 
346893 EUR apmērā. Pilnvarot 
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāju apstiprināt kapitāla 
daļu pārdošanas vai izsoles 
rezultātus un parakstīt pirkuma 
līgumu. Uzdot Īpašumu 
atsavināšanas komisijai pirms 
kapitāla daļu pārdošanas pieprasīt 
saskaņojumu no AS Luminor Bank 
par SIA “AP Kaudzītes” pašvaldības 
kapitāla daļu pārdošanu;

 - izskatot biedrības “Latvijas 
Sarkanais Krusts” 11.02.2020. 
iesniegumu, izdarīt grozījumus 
domes 2018. gada 
22. marta lēmumā 
Nr. 84 “Par telpu nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā 
biedrībai “Latvijas Sarkanais 
Krusts””. Grozījumi tiek veikti 
sakarā ar to, ka Zeltiņu pagastā 
biedrībai lietošanā nodotā telpa 
atradīsies citā adresē, savukārt 
Pededzes pagastā šāda telpa 
iepriekš nav bijusi un tagad tiek 
nodota biedrības vajadzībām;

 - ņemot vērā telpu Dārza 
ielā 11, Alūksnē, plānojumu 
pēc ēkas pārbūves, ēkas 
kadastrālās uzmērīšanas lietu un 
jauno iznomājamā nekustamā 
īpašuma nomas maksas aprēķinu, 
izdarīt grozījumus domes 
lēmumos, kas pieņemti par 
nedzīvojamo telpu iznomāšanu 
ēkas nomniekiem Valsts vides 

dienestam, Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldei, 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
“Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs”, Lauku atbalsta 
dienestam, Valsts zemes 
dienestam, Valsts ieņēmumu 
dienestam;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.2/2020 
“Par specializētajiem tūristu 
transportlīdzekļiem Alūksnes 
novadā”. Tie noteiks kārtību, 
kādā reģistrēti specializētos tūristu 
transportlīdzekļus, apstiprinās to 
kustības maršrutus, nodrošinās 
tehniskā stāvokļa kontroli un 
noteiks to izmantošanas 
nosacījumus. Saistošie noteikumi 
tiks nosūtīti Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai 
atzinuma sniegšanai. Pēc pozitīva 
ministrijas atzinuma saņemšanas 
tie tiks publicēti pašvaldības laik-
rakstā “Alūksnes Novada Vēstis” 
un stāsies spēkā;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.3/2020 “Grozījumi 
Alūksnes novada domes 
2017. gada 24. augusta 
saistošajos noteikumos 
Nr. 18/2017 “Saistošie 
noteikumi par ēdināšanas 
pakalpojuma maksas 
atvieglojumiem Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs”. 
Grozījumi saistošajos noteikumos 
saistīti ar to, ka no šī gada mainās 
valsts un pašvaldības finansējuma 
proporcija 1.-4. klašu skolēnu 
ēdināšanā. Alūksnes novada 
pašvaldība arī turpmāk 
nodrošinās ēdināšanas 
pakalpojuma maksas 
atvieglojumus visiem 
izglītojamajiem, izņemot tos, 
kuri mācās vispārējās vidējās 
izglītības vispārizglītojošā virziena 
(neklātienes) programmā. 
Lai nodrošinātu Ministru kabineta 
2019. gada noteikumu 
Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, 
piešķir un izlieto valsts budžetā 
paredzētos līdzekļus izglītojamo 
ēdināšanai” izpildi, pašvaldībai 
šī gada budžetā bija jāparedz 
papildus 59 277 EUR;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 4/2020 “Par 
pabalstiem Alūksnes novadā” 
un precizēt domes 2019. gada 
26. septembra saistošos 
noteikumus Nr. 13/2019 “Par 
materiālo atbalstu bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem un audžuģimenēm”. 
Jauni saistošie noteikumi par 
sociālās palīdzības pabalstiem 
izstrādāti, lai aktualizētu un 
pilnveidotu nosacījumus 
par pabalstu saņemšanu, t.i., 
lai dzīvokļa pabalstu varētu 
saņemt visas trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes 
(personas), noteiktu papildu 
personu grupas atsevišķu pabalstu 
saņemšanai – pabalsta 
ēdināšanai izglītības iestādēs, 
pabalsta veļas mazgāšanas un 
mazgāšanās pakalpojuma 
apmaksai. Savukārt materiālā 
palīdzība bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem, kā 
arī audžuģimenēm pēc Labklā-
jības ministrijas ieteikuma tiks 
noteikta atsevišķos saistošajos 
noteikumos. Līdz ar jaunu saistošo 

noteikumu apstiprināšanu par 
sociālajiem pabalstiem, par spēku 
zaudējušu atzīts domes 
2019. gada 26. septembra lēmu-
mu Nr. 272 “Par saistošo noteiku-
mu Nr. 12/2019 “Par pabalstiem 
Alūksnes novadā” izdošanu”. 
Jaunie saistošie noteikumi par 
pabalstiem tiks nosūtīti Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai atzinuma sniegšanai. 
Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas 
tie tiks publicēti pašvaldības 
laikrakstā “Alūksnes Novada 
Vēstis” un stāsies spēkā;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.5/2020 “Par licencēto 
makšķerēšanu Alūksnes ezerā”. 
Jaunie noteikumi paredzēs, ka 
pēc to stāšanās spēkā bezmaksas 
licences būs bērniem un pusau-
džiem, kā arī makšķerēšanai no 
krasta. Licenci par samazinātu 
maksu varēs saņemt personas no 
16 līdz 65 gadiem, kuru deklarētā 
dzīvesvieta Alūksnes novadā ir 
ilgāka par trīs gadiem, 
makšķernieki, kas vecāki par 
65 gadiem, cilvēki ar invaliditāti, 
politiski represētie un ezera krastu 
zemju īpašnieki un viņu ģimenes 
locekļi. Mainīsies licenču termiņi 
– būs dienas un mēneša licences. 
Šobrīd domes apstiprinātie 
saistošie noteikumi vēl nav 
spēkā – tie tiks nosūtīti Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai atzinuma 
sniegšanai. Pēc pozitīva 
atzinuma saņemšanas tie 
tiks publicēti pašvaldības 
laikrakstā “Alūksnes Novada 
Vēstis” un stāsies spēkā;

 - apstiprināt pašvaldības 
aģentūras “ALJA” 2020. gada 
darba plānu un pašvaldības 
aģentūras “SPODRA” 2020. gada 
darba plānu;

 - atbalstīt biedrības “C.ALBULA” 
piedalīšanos Zivju fonda 
pasākuma “Sabiedrības 
informēšanas pasākumi” projektu 
konkursā ar projektu “Bērnu un 
jauniešu izglītošana par ūdenī 
esošajām ekosistēmām un 
to savstarpējām mijiedarbībām”. 
Projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt līdzfinansējumu 
projekta realizācijai 500 EUR no 
pašvaldības 2020. gada 
budžeta līdzekļiem;

 - izdarīt grozījumus domes 
30.05.2019. lēmumā 
Nr. 166 “Par projektu “Ģimeņu 
atpūtas vietas ierīkošana Pededzes 
pagastā””. Grozījumi saistīti ar to, 
ka iepirkuma procedūrā 
uzvarējušais būvuzņēmējs no 
līguma slēgšanas atteicās, tādēļ 
projektā paredzēto darbu 
veikšanai jāslēdz līgums 
ar nākamo pretendentu, 
kura iepirkumam iesniegtais 
finanšu piedāvājums ir par
aptuveni 400 eiro dārgāks, 
līdz ar to pieaug projekta kopējās 
izmaksas un pašvaldības 
līdzfinansējums;

 - atbrīvot Arturu Upīti no 
Administratīvās komisijas locekļa 
amata. Iecelt Aleksandru Finu 
Administratīvās komisijas locekļa 
amatā;

Turpinājums 4. lappusē
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Sēdes 

Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēde

9. martā 11.00

Tautsaimniecības 
komitejas sēde  

16. martā 10.00

Finanšu komitejas sēde  
19. martā 10.00

Domes sēde   
26. martā 10.00

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

Atjaunos tiltu 
Jaunannā
Alūksnes novada domes 
27. februāra sēdē dome 
piešķīra finansējumu 
Jaunannas pagasta 
pārvaldei Dzirnavu 
tilta ceļa posmā 
Jaunanna-Eizentāle 
atjaunošanai.

 Tilta atjaunošanai 
47 000 EUR deputāti piešķīra 
no pašvaldības Ceļu un ielu 
uzkrājuma fonda un 
61 166,00 EUR - no 
atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem.
 2019. gada 25. aprīlī 
dome tilta atjaunošanai 
piešķīra 80 000 EUR no 
Ceļu un ielu uzkrājuma fonda, 
bet pārējai nepieciešamajai 
summai pašvaldība pērn 
plānoja ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē, taču aizņēmumi 
tika atbalstīti tikai 
projektiem ar Eiropas 
Savienības finansējumu. 
Tā kā tilta atjaunošana ir 
steidzama nepieciešamība, 
pašvaldība šogad piešķīra arī 
pārējos darbu veikšanai 
nepieciešamos līdzekļus.
 Tā kā projekta tehniskā 
dokumentācija ir izstrādāta un 
iepirkuma procedūra notikusi, 
tilta atjaunošanas darbus 
varēs uzsākt.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

 Annas pagasta 
pārvalde piedāvā 

iedzīvotājiem 
basketbola un volejbola 
treniņiem Annas sporta 
centra zāli. Par sporta 
zāles izmantošanas 

laiku un citiem 
nosacījumiem lūdzam 
interesēties pa tālruni 

26405503.



Apmeklētāju pieņemšana martā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki martā

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
2. un 16. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
2. un 16. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
2. un 16. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
16. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 27. martā 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 09.03.2020. 10.00-11.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Verners KALĒJS 20.03.2020. 15.00-16.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Viola Aija KAPARŠMITE 18.03.2020. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, 117. kabinetā

Maruta KAULIŅA 16.03.2020. 11.00-12.00 Alūksnes slimnīcas 
administratīvajā ēkā

Līga LANGRATE 26.03.2020. 9.00-10.00 Alūksnes novada Sabiedrības centrā, 
Dārza ielā 8A

Modris LAZDEKALNS 16.03.2020. 9.00-10.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Ainars MELDERS 26.03.2020. 9.00-10.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Druvis MUCENIEKS
19.03.2020. 13.00-14.00 Veclaicenes pagasta pārvaldē

Laimonis SĪPOLS 19.03.2020. 15.00-16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS 09.03.2020. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, 317. kabinetā

Jānis ZELTIŅŠ 24.03.2020.

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 09.03.2020. 13.00-14.00

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

1. stāvā (tālrunis 29355400)
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 Alūksnes novada pašvaldība 
31.03.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Smilgas” - 9, Kornetos, 
Veclaicenes pagastā, Alūksnes 
novadā - mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 
28381507. Izsoles sākuma 
cena – 1522 EUR. 
Nodrošinājums – 152 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 27.03.2020. 
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 
31.03.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
un būvju (ambulance) “Muiža 
1”, Liepnā, Liepnas pagastā, 
Alūksnes novadā - mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 
29147011. Nosacītā cena – 
5501 EUR. Nodrošinājums – 
550 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
27.03.2020. 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 
31.03.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes un 
dzīvojamās mājas “Romeškalns 
1”, Veclaicenes pagastā, 
Alūksnes novadā - mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
28381507. Nosacītā cena – 
4923 EUR. Nodrošinājums – 
492 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
27.03.2020. 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 
31.03.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Jaunpuriņi”, 
Veclaicenes pagastā, Alūksnes 
novadā - mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli noteiktam 
personu lokam. Izsoles noteikumi 
publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 28381507. 
Nosacītā cena – 9041 EUR. 
Nodrošinājums – 904 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 27.03.2020. 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 
31.03.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Ievas”, Zeltiņu 
pagastā, Alūksnes novadā - 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli noteiktam personu lokam. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
26520677. Nosacītā cena – 
991 EUR. Nodrošinājums – 
99 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
27.03.2020. 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 
31.03.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Stakles”, Ziemera 
pagastā, Alūksnes novadā - 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli noteiktam personu lokam. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
29379590. Nosacītā cena – 
941 EUR. Nodrošinājums – 
94 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
27.03.2020. 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 
31.03.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Purs”, Alsviķu 
pagastā, Alūksnes novadā -
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli noteiktam personu lokam. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
26468713. Nosacītā cena – 
461 EUR. Nodrošinājums – 
46 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
27.03.2020. 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 
31.03.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Apsītes”, Alsviķu 
pagastā, Alūksnes novadā - 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli noteiktam personu lokam. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26468713. 
Nosacītā cena – 1061 EUR. 
Nodrošinājums – 106 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 27.03.2020. 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 rīko izsoles

 Alūksnes novada 
domes 27. februāra sēdē 
deputāti atbalstīja vairāku 
pagastu pārvalžu iecerētos 
infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanas 
projektus.

 Pašvaldības budžetā nu 
jau vairākus gadus tiek 
paredzēts finansējums speciālā 
mērķprogrammā novada 
pagastu pārvaldēm, lai tās 
varētu īstenot infrastruktūras 
un vides kvalitātes uzlabošanas 
projektus, kas konkrētā pagasta 
iedzīvotājiem nepieciešami.
 Februāra domes sēdē deputāti 
atbalstīja Annas, Ziemera, 
Ilzenes, Mālupes, Liepnas, 
Veclaicenes un Jaunannas 

pagastu projektus.
  Annas pagastā plānots 
ierīkot ielu apgaismojumu 
Annas ciema publiskajās 
teritorijās. Ziemera pagastā 
iecerēta Ziemeru pamatskolas 
sporta laukuma pārbūve. 
Ilzenes pagastā par 
mērķprogrammas līdzekļiem 
paredzēts izbūvēt Jaunzemu 
ciema publisko teritoriju 
apgaismojumu. Jaunannas 
pagasts paredzējis 
atjaunot asfalta 
segumu autoceļa 
Jaunanna-Eizentāle posmam.
 Mālupes pagastā par 
mērķprogrammas līdzekļiem 
paredzēts uzlabot sporta 
infrastruktūru pagasta sporta 
zāles ēkā. Liepnas pagastā 

pārbūvēs aktīvās atpūtas vietas 
“Saidupe” estrādi. Veclaicenes 
pagastā veiks remontdarbus, 
lai pilnveidotu apkures sistēmu 
ēkā, kur koncentrēti pašvaldības 
pakalpojumi – pagasta pārvalde, 
tautas nams, bibliotēka, 
novadpētniecības krājums.
 Pagastu pārvaldes veiks 
iecerētajiem darbiem 
nepieciešamās iepirkuma 
procedūras un par to rezultātiem 
informēs pašvaldību. Projektus 
varēs sākt īstenot pēc iepirkuma 
procedūras rezultātu izziņošanas 
un domes Finanšu komitejas 
saskaņojuma saņemšanas. 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pagastos īstenos dažādus 
infrastruktūras projektus
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Turpinājums no 2. lappuses

 - izskatot Alūksnes novada 
bāriņtiesas locekles Lienes 
Zirdziņas iesniegumu, atbrīvot 
viņu no ieņemamā amata 
2020. gada 28. februārī. Par 
Alūksnes novada bāriņtiesas 
locekli no 2020. gada 3. marta 
uz pieciem gadiem ievēlēt 
Viktoriju Bantersoni;

 - atļaut pagastu pārvalžu 
vadītājiem savienot attiecīgās 
pagasta pārvaldes vadītāja 
amatu ar pagastu pārvalžu nomas 
tiesību izsoļu komisijas locekļu 
amatu, vienā gadījumā arī ar 
citiem amatiem, ko pārvaldes 
vadītājs ieņem;

 - apstiprināt dalības maksu 
Alūksnes un Apes novadu 
vokālo ansambļu skatei 
1. martā Alūksnes Kultūras centrā 
20,00 EUR vienam kolektīvam. 
Alūksnes novada vokālo 
ansambļu dalības maksu sedz 
Alūksnes novada pašvaldības 
Kultūras un sporta nodaļa;

 - apstiprināt dalības maksu 
pasākumam “Vidzemes novada 
Teātra sporta draudzības turnīrs 
– 2020” 6. martā Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijā 
7,00 EUR vienai komandai. 
Atbrīvot no dalības maksas 
Alūksnes novada vispārējās 
izglītības iestāžu teātra sporta 
komandas;

 - apstiprināt viena skolēna 
izmaksas mēnesī par Alūksnes 
novada pašvaldības pamata un 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem no 
2020. gada 1. janvāra: Alūksnes 

pilsētas sākumskolā 45,08 EUR, 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā 74,89 EUR, Alūksnes 
novada vidusskolā 55,56 EUR, 
Strautiņu pamatskolā 67,18 EUR, 
Bejas pamatskolā 98,45 EUR, 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolā 97,05 EUR, 
Alekseja Grāvīša Liepnas 
pamatskolā 122,76 EUR, Malienas 
pamatskolā 84,31 EUR, Pededzes 
pamatskolā 94,73 EUR, Ziemeru 
pamatskolā 102,45 EUR, Ziemeru 
pamatskolas Jaunlaicenes filiālē 
184,35 EUR. Apstiprināt viena 
audzēkņa izmaksas mēnesī par 
Alūksnes novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem no 
2020. gada 1. janvāra: Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādē 
„Sprīdītis” 172,82 EUR, Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādē 
„Pienenīte” 179,80 EUR, 
Alsviķu pirmsskolas izglītības 
iestādē „Saulīte” 
220,68 EUR, Jaunalūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādē 
„Pūcīte” 190,54 EUR, Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādē 
„Cālis” 101,85 EUR, Malienas 
pirmsskolas izglītības iestādē 
„Mazputniņš” 169,54 EUR. 
Apstiprināt viena iemītnieka 
izmaksas par Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 
internātu sniegtajiem 
pakalpojumiem (gultas vietu) no 
2020. gada 1. janvāra: Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas internātā 
137,86 EUR mēnesī, Alekseja 
Grāvīša Liepnas pamatskolas 
internātā 422,50 EUR mēnesī. 
Atbrīvot no Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 
internātu izmantošanas izdevumu 
samaksas izglītojamos, kas mācās 

Alūksnes novada vispārizglītojošās 
izglītības iestādēs;

 - izdalīt no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem 
daļēju finansējumu 29 431 EUR 
Alūksnes dzelzceļa stacijas ēkas 
pārbūvei. Līdzekļi šim mērķim ir 
plānoti pašvaldības budžetā, 
to līdzfinansē arī VAS “Latvijas 
Dzelzceļš”, taču kopējais 
finansējums nav pietiekams, 
līdz ar to nepieciešams piešķirt 
trūkstošo daļu līdzekļu. Stacijas 
ēkas pārbūvi pašvaldība plānojusi 
veikt, turpinot attīstīt dzelzceļa 
stacijas kvartālu. Par iespēju 
stacijas ēkā veikt saimniecisko 
darbību, ierīkojot kafejnīcu, 
pašvaldībā interesi izrādīja 
uzņēmēji. Februārī notikušajā 
nomas tiesību izsolē stacijas ēkas 
nomas tiesības uz 12 gadiem 
ieguva SIA “TVAIKS UN OGLE”. 
Pašvaldība uzņēmējam ēku 
nomā varēs nodot pēc pārbūves 
darbu pabeigšanas;

 - izdarīt grozījumus domes 
25.04.2019. lēmumā 
Nr. 136 “Par projektu 
“Primārās veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošana 
L.JUKSES ģimenes ārsta praksē””. 
Grozījumi saistīti ar pašvaldības 
līdzfinansējuma summas 
precizēšanu;

Pilnībā ar domes sēdē 
pieņemtajiem lēmumiem var 

iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes novada 

domes darbu/Domes lēmumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Domes 27. februāra sēdēApstiprina jaunā mācību 
satura ieviešanai paredzēto 
pašvaldības budžeta 
līdzekļu sadali
 Lai nodrošinātu 
pilnveidota mācību satura 
un pieejas ieviešanu novada 
vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs no šī gada 
1. septembra, Alūksnes 
novada dome 27. februāra 
sēdē apstiprināja pašvaldības 
budžetā šim mērķim 
paredzētā finansējuma - 
55 000 EUR apmērā 
sadalījumu pa skolām.

 Plānojot pašvaldības budžetā 
paredzētā finansējuma sadali 
izglītības iestādēm, Izglītības 
pārvalde lūdza visu skolu, kā arī 
mācību jomu ekspertu un 
koordinatoru viedokli 
kritēriju izvēlei. Visi iesniegtie 
priekšlikumi apspriesti novada 
skolu direktoru sanāksmē, 
kur direktori vienojušies par 
finansējuma sadalījumu 
pēc šādiem kritērijiem: 1) 
proporcionāli 1., 4., 7. un 
10. klašu prognozētajam skolēnu 
skaitam 2020./2021. mācību 
gadā, 2) piemērojot 
koeficientus: 1. un 4. klasei – 
1, 7. klasei – 1,5, 10. klasei – 
2. Mācību līdzekļu iegādi, 
izmantojot no pašvaldības 
budžeta piešķirtos līdzekļus, 
izglītības iestādēm būs 
jāsaskaņo ar Izglītības 
pārvaldes vadītāju.
 Vienojoties ar skolas vadību, 
šajā finanšu sadalījuma 
aprēķinā neiekļauj Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
prognozēto skolēnu skaitu, jo 
šobrīd ģimnāzijā tiek īstenots 
ERAF projekts “Alūksnes novada 
vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana”, kura 
ietvaros ģimnāzijai jau paredzēts 
aprīkot klases ar mūsdienīgām 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijām 456 406,40 EUR 
vērtībā.
 Pēc iepriekšminētajiem 
kritērijiem aprēķinātais un ar 
domes lēmumu apstiprinātais 
pašvaldības budžeta finansējuma 
sadalījums (izņemot 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāziju, kurā tiek ieguldīti 
projekta līdzekļi) 2020. gadam 
vispārizglītojošajām izglītības 
iestādēm mācību satura un 
pieejas ieviešanai ir šāds:
 Alūksnes novada vidusskola – 
19696 EUR, Alekseja Grāvīša 
Liepnas pamatskola – 2583 EUR, 
Bejas pamatskola – 2906 EUR, 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskola – 2368 EUR, 
Malienas pamatskola – 
3875 EUR, Pededzes 
pamatskola – 2906 EUR, 
Strautiņu pamatskola – 
5059 EUR, Ziemeru pamatskola 
– 3229 EUR, Alūksnes pilsētas 
sākumskola – 12378 EUR.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība turpina atbalstīt 
uzņēmējdarbības vides attīstību
 Alūksnes novada dome 
27. februāra sēdē pieņēma 
lēmumu iesniegt divus 
projektus Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējuma 
saņemšanai uzņēmējdarbības 
vides attīstības vajadzībām, 
kā arī apstiprināja 
aktualizēto Alūksnes 
novada attīstības program-
mas 2011.-2017. Investīciju 
plānu 2015.-2020. gadam. 

Iesniedz divus 
projektus

 Dome pieņēma lēmumu 
iesniegt projektu 
“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras attīstība Alūksnes 
pilsētā” Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda darbības 
programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā 
atbalsta mērķa 
“Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām” 
ierobežotās projektu atlases 
trešajai kārtai. 
 Šī projekta indikatīvās 
izmaksas ir 624 674,25 EUR, 
no kurām Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējums ir 
512 793,33 EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums 111 880,92 EUR. 
Projektu finansē no Alūksnes 
novada pašvaldībai piešķirtās 

ERAF kvotas neizlietotajiem 
līdzekļiem.
 Īstenojot minēto projektu, 
paredzēta industriālās 
teritorijas Rūpniecības ielā 
1A, Alūksnē, II kārtas izbūve. 
Pašvaldībai piederošajā 
īpašumā blakus industriālajai 
ēkai plānots izveidot iežogotu, 
apgaismotu bruģētu laukumu ar 
inženierkomunikācijām un vietu 
perspektīvai ēkas izbūvei.

 Deputāti atbalstīja arī 
projekta “Publiskās 
infrastruktūras uzlabošana 
Alūksnes novadā” iesniegšanu 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Palielināt privāto investīciju 
apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību 
attīstības programmās noteik-
tajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz 
vietējo uzņēmēju vajadzībām” 
ierobežotās projektu atlases 
otrajai kārtai.
 Šī projekta kopējās indikatīvās 
izmaksas ir līdz 150 000 EUR, 
tajā skaitā Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējums 
75 111,86 EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums 74 888,14 EUR. 
Šajā gadījumā ERAF finansējums 
ir no Alūksnes novada 
pašvaldībai specifiskajā atbalsta 

mērķī piešķirtās ERAF kvotas 
atlikušajiem līdzekļiem.
 Sākotnēji šos līdzekļus 
bija paredzēts novirzīt 
uzņēmējdarbības vides 
infrastruktūras uzlabošanai 
Zeltiņu raķešu bāzes teritorijā, 
tomēr secināts, ka par 
pieejamajiem līdzekļiem nav 
iespējams izveidot infrastruktūru 
tādā apmērā, lai tā būtu 
komersantu vajadzībām 
atbilstoša. Līdz ar to projekta 
īstenošanas vieta mainīta. 
Šobrīd projektā paredzēts ierīkot 
uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamo ūdenssaimniecības 
infrastruktūru Gulbenes ielā 
un tai piegulošajā teritorijā, 
kur jau šobrīd strādā deviņi 
uzņēmumi. Papildus tam arī 
pašvaldība plāno savā īpašumā 
izbūvēt ražošanas ēku komer-
santiem. Lai radītu iespēju 
uzņēmumiem pieslēgties 
centralizētai kanalizācijas un 
ūdensapgādes sistēmai, kā arī 
nodrošinātu vides aizsardzību 
un dabas resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu, paredzēts izbūvēt 
ūdenssaimniecības tīklus vairāk 
nekā 800 m garumā.

Apstiprināta jauna 
projekta ideja

 Vēl viena jauna 
uzņēmējdarbības vides attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras 

projekta ideja 27. februāra 
domes sēdē tika iekļauta 
Alūksnes novada attīstības 
programmas Investīciju plānā. 
Šī ideja iniciēta pašvaldības 
pērn rudenī rīkotajās “Uzņēmēju 
brokastīs”.
 Ņemot vērā uzņēmēju 
pieaugošo pieprasījumu pēc 
pašvaldībai piederošām, brīvām 
komercdarbībai piemērotām 
teritorijām un ražošanas ēkām, 
šī projekta ideja paredz iz-
veidot jaunu uzņēmējdarbībai 
piemērotu teritoriju 0,5 ha 
platībā, kas piekļaujas Alūksnes 
pilsētas tranzīta maršrutam P43 
(Tālavas iela). Projektā paredzēts:
1) izbūvēt apjomā nelielu 
ražošanas ēku (~500 
m2) ar nepieciešamajām 
inženierkomunikācijām un 
teritorijas labiekārtojumu, ko 
pēc tam nomas tiesību izsoles 
ceļā nodos vairākiem mazajiem 
komersantiem uzņēmējdarbības 
organizēšanai,
2) pārbūvēt apmēram 620 m 
garu Tālavas ielas posmu (ie-
skaitot centralizēto ūdensvada 
un kanalizācijas sistēmu un 
citas inženierkomunikācijas), 
lai uzlabotu piekļuvi 
uzņēmējdarbības teritorijām,
3) izveidot apmēram 250 m 
garu funkcionālo savienojumu 
no Tālavas ielas uz Merķeļa ielas 
industriālo teritoriju (SIA “4Plus”), 
lai nodrošinātu abu industriālo 
zonu sasaisti un drošu kravas 

transporta kustību.
 Kopējā projekta indikatīvā 
summa ir 1,1 miljons EUR, tajā 
skaitā 900 tkst. EUR būtu papildu 
piesaistāmais ERAF finansējums, 
atlikušie 200 tkst. EUR – 
pašvaldības līdzekļi.
 Ar šo projekta ideju Alūksnes 
novada pašvaldība piedalīsies 
jaunajā projektu iesniegumu 
atlasē Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējuma 
saņemšanai. Šī atlase tiek 
veidota, lai izmantotu ERAF 
finansējuma atlikumus no 
darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Palielināt privāto investīciju 
apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību 
attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju 
ekonomiskajai specializācijai un 
balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām”. Jaunajā kārtā 
reģionālas nozīmes attīstības 
centru pašvaldības, tostarp 
Alūksnes novads, varēs pretendēt 
uz papildu finansējumu projektu 
ideju īstenošanai, kas saistītas 
ar plānotiem ieguldījumiem 
uzņēmējdarbībai nozīmīgā 
infrastruktūrā, īpaši jaunu 
ražošanas ēku būvniecībā.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste



5.Alūksnes Novada Vēstis04.03.2020.

Ekspluatācijā nodots 
uzlabotais Strautiņu vissezonas 
sporta un atpūtas laukums
 No 2019. gada 25. februāra 
līdz 2020. gada 31. janvārim 
Alsviķu pagasta Strautiņos, 
pateicoties atbalstam un 
sadarbībai ar biedrību 
“Alūksnes lauku partnerība”, 
tika realizēts biedrības 
“Alsviķu pagasta attīstībai 
un labklājībai” projekts 
“Strautiņu vissezonas 
sporta un atpūtas 
laukuma uzlabošana”.

 Projekta mērķis bija īstenot 
sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju Alsviķu 
pagasta Strautiņos, dažādojot 
iedzīvotāju aktīvā brīvā laika 
pavadīšanas iespējas vasarā, 
uzlabojot Strautiņu vissezonas 
sporta un atpūtas laukumu. 
 Projekta ietvaros uz esošā 
sporta (hokeja) laukuma 
izveidots asfaltbetona segums 
544 m2 platībā, kā arī iegādāti 
un uzstādīti 40 metāla stabi 
laukuma norobežojošās sienas 
konstrukcijas stiprināšanai. 
Darbi notika pēc SIA “Alūksnes 
projekti” arhitektes 
Andas Lejasblusas izstrādātās 
dokumentācijas ar SIA “Taupi” 
(būvdarbu vadītājs Āre Pilds), 
apakšuzņēmējiem SIA “Sor-
ma”, SIA “Ceļinieks 2010” un 
būvuzraugu Zoju Kazakovu.
 Projekta kopējās izmaksas 
sastādīja 14 916,49 EUR. 
Publiskais fi nansējums 
90% apmērā no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai 13 424,84 EUR, 
privātais fi nansējums – 
1 491,65 EUR, no kuriem 
1 000,00 EUR līdzfi nansēja 
Alūksnes novada pašvaldība un 

pārējo trūkstošo fi nansējumu 
925,00 EUR saziedoja vietējie 
uzņēmēji un aktīvie sporta dzīves 
atbalstītāji, kā tas bija plānots 
projektā, jo papildu fi nansējums 
bija nepieciešams dokumentu 
izstrādei un uzraudzībai. Paldies 
visiem par atbalstu un atsaucību!
 Izvērtējot projekta “Strautiņu 
vissezonas sporta un atpūtas 
laukuma uzlabošana” realizācijas 
gaitu, pateicoties vietējo 
Strautiņu ciema entuziastu 
Arvja un Ingas Šteineru, 
Gunta un Ilzes Ludvigu un 
atbalstītāju Daiņa Dimdiņa, 
Aināra Donska, Kaspara 
Ludviga un citu pašaizliedzīgam 
ieguldījumam un degsmei, esam 
secinājuši, ka šis projekts bija 
ļoti nepieciešams, un jau ir devis 
neatsveramu rezultātu, īpaši, ja 
šajā ziemā laikapstākļi neļāva 
baudīt ziemas priekus. Tikai 
pateicoties asfaltbetona seguma 
izveidošanai, Strautiņu atpūtas 
un sporta laukumā vismaz uz 
5 dienām izdevās izveidot ledus 
kārtu un visiem interesentiem 
izbaudīt ziemas priekus, slidojot 
un uzspēlējot hokeju! Pateicoties 
jaunajam segumam, arī vasarā 

uz sporta laukuma būs iespējas 
veidot dažādas aktivitātes un 
lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
 Biedrības “Alsviķu pagasta 
attīstībai un labklājībai” un 
Strautiņu ciema iedzīvotāju 
vārdā sakām paldies visiem 
fi nansiālajiem atbalstītājiem, 
biedrības “Alūksnes lauku 
partnerība” un Lauku atbal-
sta dienesta darbiniekiem par 
konstruktīviem padomiem, 
atsaucību un sapratni, realizējot 
projektu.
 Projekts realizēts 
Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai atklātā 
projektu iesniegumu 
konkursa Latvijas Lauku 
attīstības programmas 
2014.-2020. gadam 
apakšpasākuma “Darbību 
īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ietvaros.

Marina Ramane, 
Biedrības “Alsviķu pagasta 

attīstībai un labklājībai” 
valdes locekle

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Martā – daudzdzīvokļu 
māju pagalmu 
labiekārtošanas
projektu iesniegšana

Sāks nojaukt “Irbenājus” 
un “Saulstarus”
 2017. gadā pašvaldība 
apkopoja informāciju par 
pašvaldības īpašumā vai 
valdījumā esošām vidi 
degradējošām, bīstamām 
un nedrošām ēkām novada 
teritorijā pie valsts nozīmes 
vai pašvaldību ceļiem, kuras 
to tehniskā stāvokļa dēļ būtu 
nojaucamas. Šajā sarakstā 
iekļautas arī abas Mārkalnes 
pagasta centrā esošās 
daudzdzīvokļu mājas – 
“Saulstari” un “Irbenāji”. 
Martā plānots uzsākt abu 
ēku nojaukšanu.

 Lēmumu par abu jau 
ilgstoši neapdzīvoto trīsstāvu 
ēku nojaukšanu Alūksnes 
novada dome pieņēma 
2018. gada decembrī, izvērtējot 
māju tehnisko stāvokli. Abas 
ēkas ir bijušas iekļautas arī 
pašvaldības atsavināmo 
īpašumu sarakstā, taču 
neviens nav izrādījis interesi 
tās iegādāties. Līgumu par ēku 
nojaukšanu pašvaldība noslēgusi 
ar SIA “NORFA”, būvuzraudzību 
nodrošinās SIA “BBPV”. 
Ēku nojaukšana paredzēta 

ar drupināšanas metodi. 
Demontāžas darbi citas apkārtnē 
esošās ēkas neietekmēs. 

 Minētajā sarakstā kopumā ir 
vairāk nekā 10 ēku, kas būtu 
nojaucamas to sliktā tehniskā 
stāvokļa dēļ. Šis process tiek 
virzīts pakāpeniski, un par katru 
no ēkām dome pieņem atsevišķu 
lēmumu.

 Dažas no sarakstā iekļautajām 
ēkām jau ir nojauktas, 

piemēram, dzīvojamā ēka 
“Gundegas” Jaunannas pagastā, 
nedzīvojamā ēka “Klubs” 
Mārkalnes pagastā. Šobrīd 
tiek gatavota dokumentācija 
nedzīvojamās ēkas 
“Krejotava” un šķūņa 
nojaukšanai Ziemera 
pagasta Māriņkalnā. Viena 
no nākamajām ēkām,
kas varētu tikt virzīta 
nojaukšanai, ir nedzīvojamā 
ēka “Sofi kalna klubs” 
Mālupes pagastā.

 No 1. līdz 31. martam 
Alūksnes novada pašvaldībā 
var ie-sniegt projektu 
pieteikumus, lai pretendētu 
pašvaldības līdzfi nansējuma 
saņemšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai.
 Šo līdzfi nansējumu pašvaldība 
piešķir pēc saistošo noteikumu 
Nr.24/2014 “Par līdzfi nansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai” 
nosacījumiem. 

Aprīlī pieņems 
pieteikumus nekustamo 
īpašumu pieslēgšanai 
centralizētai 
ūdenasapgādes/
kanalizācijas sistēmai

 Savukārt no 1. līdz 
30. aprīlim pašvaldībā varēs 
iesniegt pieteikumus pašvaldības 
līdzfi nansējuma saņemšanai 
nekustamā īpašuma pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai.

 Šo līdzfi nansējumu pašvaldība 
piešķir, pamatojoties uz 
saistošajiem noteikumiem 
Nr.10/2017 “Par pašvaldības 
līdzfi nansējuma apmēru 
nekustamo īpašumu pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai”.

 Interesenti, kas vēlas 
iesniegt pieteikumu minēto 
pašvaldības līdzfi nansējumu 
saņemšanai, aicināti iepazīties 
ar saistošajiem noteikumiem 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie 
noteikumi.
Konsultācijas par 
nepieciešamo dokumentu 
sagatavošanu abu projektu 
konkursu sakarā sniegs Alūksnes 
novada pašvaldības Īpašumu 
nodaļas vadītājs Ingus Berkulis, 
e-pasts: 
ingus.berkulis@aluksne.lv, 
tālrunis 28686707.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar vairākiem 
projektiem startēs 
Zivju fonda projektu 
konkursā
 Alūksnes novada 
dome 27. februāra sēdē 
nolēma ar vairākiem 
pašvaldības aģentūras 
“ALJA” sagatavotiem 
projektiem piedalīties 
projektu konkursā 
fi nansējuma piesaistei 
no Zivju fonda 
līdzekļiem.

 Viens no projektiem 
paredz zandartu pavairošanu 
Sudala ezerā. Šī projekta 
kopējās izmaksas ir līdz 
4500 EUR, no kā plānotais 
Zivju fonda fi nansējums ir 
3500 EUR un Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfi nansējums 
projekta atbalsta gadījumā 
līdz 1000 EUR.
 Zandartu pavairošanai izstrādāts 
projekts arī Indzera ezeram. 
Projekta kopējās izmaksas 
apstiprinātas līdz 3900 EUR, 
tajā skaitā plānotais Zivju 
fonda fi nansējums 2900 EUR 
un pašvaldības līdzfi nansējums 
projekta atbalsta gadījumā 
līdz 1000 EUR.
 Tāpat sagatavots projekts 
zandartu pavairošanai Alūksnes 
ezerā. Tā kopējās izmaksas 
ir līdz 9000 EUR, ko veido 
plānotais Zivju fonda 
fi nansējums 7000 EUR un 
projekta atbalsta gadījumā 
pašvaldības līdzfi nansējums 
līdz 2000 EUR.
 Aģentūra Zivju fonda 

projektu konkursam 
sagatavojusi projektu 
“Alūksnes novada ūdenstilpju 
zivju resursu aizsardzība”, 
kas paredz iegādāties 
piekabi laivai. Šī projekta 
kopējās izmaksas ir 2000 EUR, 
tajā skaitā plānotais Zivju 
fonda fi nansējums 1500 EUR 
un projekta atbalsta gadījumā 
pašvaldības līdzfi nansējums 
līdz 500 EUR.
 Zivju fonda projektu 
konkursam tiks iesniegts arī 
projekts “Zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumu 
izstrāde Pededzes upei”. 
Šī projekta kopējās izmaksas 
ir līdz 5500 EUR - plānotais 
Zivju fonda fi nansējums 
4400 EUR un pašvaldības 
līdzfi nansējums līdz 1100 EUR.
 Savukārt projekts 
“Zivsaimnieciskā izpēte Alūksnes 
ezerā” paredz ezerā veikt foreļu 
sugas zivju pētījumu. Tā kopējās 
izmaksas ir līdz 
6000 EUR, tai skaitā 
plānotais Zivju fonda 
fi nansējums 4800 EUR 
un projekta atbalsta gadījumā 
pašvaldības līdzfi nansējums 
līdz 1200 EUR.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Aicina piedalīties kāzu vēsturei 
veltītas izstādes tapšanā
 No 28. marta līdz 30. aprīlim 
Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
būs aplūkojama Smiltenes 
pilsētas kultūras centra 
Tautas lietišķās mākslas 
studijas “Smiltene” izstāde 
“Putni krāsā un kompozīcijā”. 
Savukārt maijā, Muzeju nakts 
laikā muzejā plānots atklāt 
izstādi par kāzu tradīcijām un 
kapelu vēsturi. Tās tapšanā 
aicināti iesaistīties arī 
iedzīvotāji.

 Lai saglabātu savu nacionālo 
kodu un starp pasaules 
ietekmēm nepazaudētu sevi, 
tautas lietišķās mākslas studija 
“Smiltene” aicina skatīties 
un iedvesmoties vēsturē – 
etnogrāfijā un kā vienmēr - 
dabā. Šajā izstādē mākslinieki, 
vērojot putnus, to krāsas un 
ritmus, ir radījuši darbus, kas 
iemieso latvisko noskaņu, ko 
ietekmē daba. Daba ir tā, kas 
iedvesmo, palīdz saskatīt krāsu 
mainīgo daudzveidību. Tā palīdz 
meklēt jaunus iedvesmas avotus 
saviem rokdarbiem, lai saimnieks 
un saimniece, atrodoties katrs 
savā vidē, ikdienas darbus darot, 
neaizmirstu vērot dabu. Šoreiz tie 
būs putni, kuri tepat blakus vien 

dzīvo un vēro mūs darbā vai, 
varbūt, pilnīgi nejauši ieraudzīti 
savās gaitās, košajās riesta dejās.

 Mainās gadsimti, mainās gadu 
tūkstoši, mainās tradīcijas, 
mainās mode, bet iemesls, kādēļ 
tiek rīkotas kāzas, ir nemainīgs. 
Gatavojoties šai dienai, jāpaveic 
nopietni sagatavošanās darbi: 
tiek šūta kāzu kleita, veidoti 
ielūgumi un galda kartes, iz-
dota īpašā šīm kāzām paredzētā 
“Kāzu avīze”, nolīgtas goda 

saimnieces un kāzu 
muzikanti, izvēlēti vedēji. 
Kad visi sagatavošanās darbi 
paveikti, svinīgais pasākums 
var sākties. 16. maijā, Muzeju 
naktī, Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
plānots atklāt izstādi par kāzu 
tradīcijām un kapelu vēsturi. 
Izstādē plānots eksponēt 
priekšmetus, kas raksturo kāzas 
20. gadsimtā. Lai izstāde būtu 
pēc iespējas daudzveidīgāka, 
aicinām ikvienu iedzīvotāju, 
un jo īpaši Kalncempju un 
Zeltiņu draudzes teritorijas 
iedzīvotājus, piedalīties tās 
veidošanā – piešķirot uz izstādes 
laiku (deponējot) muzejam 
priekšmetus, kas raksturo 20. 
gs. pirmo pusi. Priekšmetus un 
lietas izstādei var nodot, atne-
sot uz muzeju vai, sazinoties 
ar Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzeja darbiniekiem 
pa tālruni 25664436 vai e-pastu 
atesmuzejs@aluksne.lv līdz 
30. aprīlim. Novada robežās 
iespēja aizbraukt pēc 
priekšmetiem.
 Uz tikšanos Atē!

Janita Šolina,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 

Ates muzeja vadītāja

Aicina līdzdarboties 
Alūksnes simtgades pilsētas 
svētku tapšanā
 Alūksnes novada pašvaldība 
aicina iestādes, uzņēmumus, 
biedrības, domubiedrus, 
jauniešus, seniorus – 
ikvie-nu, kas vēlas 
līdzdarboties šī gada pilsētas 
svētku tapšanā, piedāvāt 
savas aktivitātes iekļaušanai 
svētku programmā. 

 Alūksnes novada pašvaldības 
Kultūras un sporta nodaļa gaidīs 
jūsu līdzdalības pieteikumus 
līdz 1. aprīlim, nosūtot tos 
elektroniski uz e-pastu 
sanita.eglite@aluksne.lv 
vai zvanot pa tālruni 26335234.

 Šogad tiek svinēta simtgade 
kopš Alūksne saņēmusi pilsētas 
tiesības, tādēļ svētku pasākumi 
ritēs saukļa “Sajūti gadsimtu 
Alūksnē” noskaņā. Svētkos 

sagaidāmi gan dažādi 
jaunumi - īpaši pirmatskaņojumi, 
Malienas dejas mantojuma 
uzveduma pirmizrāde, vizuāli 
pārsteigumi, gadsimta gājiens, 
kurā aicināti piedalīties it visi – 
ģimenes un kolektīvi, gan jau 
tradicionālas vērtības – Alūksnes 
mājražotāju svētki “Radīts 
Alūksnē”, mazo alūksniešu 
sumināšana, Gardo zupu 
festivāls “Alūksnes smeķis” ar 
Roberto Meloni, koncerti ar 
īpašiem viesiem, sportiskas 
aktivitātes un daudz kas cits.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alsviķu “Saulīte” svētku noskaņā
 Alsviķu bērnudārza “Saulīte” 
ēkā jaunais gads ir sācies ar 
brīnišķīgo svētku gaidīšanas 
sajūtu, jo šā gada 10. martā 
pirmsskolas izglītības iestādei 
jau apritēs 55 gadi. Skaisti 
brieduma gadi, kuru vēstures 
lappuses ir pieredzējušas 
dažādus laikus, daudz 
darbiniekus un gandrīz 
vienmēr piepildītas telpas ar 
zinātkāriem, dzīvespriecīgiem 
bērniem.

 Par pašiem izglītības iestādes 
pirmsākumiem atmiņās dalās 
bērnudārza “Saulīte” pirmā 
vadītāja Velta Priede: “1965. 
gadā, kad sākām strādāt, 
iekārtojām iestādi, bija visādi 
darbi jāpaveic, līdz varējām 
uzņemt bērnus. Ar Ilgu Upat-
nieci stādījām apstādījumus. Gar 
sētu sērmūkšļus, lai ļaunums 
nenāk iekšā.” Savos jau ļoti 
cienījamos 90 gados Velta atklāj, 
ka no paša pirmā PII “Saulīte” 
darba kolektīva ir vienīgā, kas 
vēl ir dzīva. Viņa labprāt dalās 
atmiņās: “Tai laikā iestāde 
strādāja sešas dienas nedēļā 
un bērnus veda uz nedēļu. 
Sestdienās bērniem devām kon-
fekti. Kad pirmajā gadā pagrabā 
nosala kartupeļi, darbinieki 
tos nesa no mājām. Visvairāk 
baidījāmies no sanepidstacijas. 
Atmiņā palicis arī kāds 
1. aprīļa joks, kad darbiniekiem 
pateicu, ka ieradīsies 
sanepidstacija!” Paldies 
Veltai Priedei par “Saulītes” 
pamatos ieguldīto darbu pašos 

pirmsākumos un par atmiņām!
 2019./2020. mācību gads 
pirmskolas izglītības iestādei 
“Saulīte” ir bijis liels pārmaiņu 
gads - mainījusies gan vadība, 
gan jauni darbinieki un arī 
pats mācību process, jo no šī 
mācību gada visās pirmsskolās 
tiek īstenots jaunais mācību 
saturs. PII “Saulīte” mācību gads 
iesācies darbīgi, aktīvi un rosīgi 
gan pedagogiem – pilnveidojot 
zināšanas, plānojot, analizējot, 
vērojot, vērtējot, gan bērniem – 
sajūtot, sadzirdot, saredzot, 
sataustot, izpētot, 
eksperimentējot, darot un 
piedzīvojot. Lai “Saulītē” ienākot, 
bērns justos gaidīts, ieinteresēts 
un drošs, telpās nepārtraukti tiek 
pilnveidota, uzlabota vide un 
papildināta materiālā bāze. Arī 
tehnoloģijas resursi ir pietiekamā 
daudzumā. Iestādē ir interaktīvā 
tāfele un portatīvie datori, 

tādējādi ir praktiska iespēja 
pielietot un saprast digitālo 
tehnoloģiju lomu, to radītās 
iespējas un resursus.
“Saulītei” ir jābūt īpaši siltai 
un mājīgai, jo tai ir “jāsasilda” 
vidēji 12 bērni arī vēlās vakara 
un nakts stundās. Kā diennakts 
pirmsskolas izglītības iestāde 
“Saulīte” ir jau no pašiem tās 
pirmsākumiem, tāpēc ikviens 
darbinieks, kas spēj dalīties ar 
savu sirds siltumu un to nodot 
bērniem, ir “Saulītei” nozīmīgs 
un vērtīgs.
 Paldies ikvienam vecākam, 
kas uztic “Saulītei” to, kas 
viņiem ir visdārgākais pasaulē. 
Lai turpmākā mijiedarbība 
un sadarbība sekmē bērniem 
pozitīvu dzīves pamatu 
veidošanos. 

Svētku noskaņā par “Saulīti” –
vadītāja Viola Lāce

“Saulīte” 1966. gadā                      Foto no Alsviķu PII”Saulīte” albuma

Pededzes jaunieši 
piedalās ESF projektā
 Biedrība “Pededzes 
nākotne” uzsākusi 
Eiropas Sociālā fonda 
projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” (PuMPuRS) 
ietvaros atbalstītā projekta 
“Kopīgi katrs uz savu 
mērķi” īstenošanu.

 Biedrība “Pededzes nākotne” 
piedalās ESF projektā, 
lai skolēniem, kas ietilpst 
priekšlaicīgas mācību pamešanas 
riska grupā, palielinātu iespējas 
sekmīgam mācību darbam 
un aktīvai iesaistei jauniešu 
iniciatīvās. Mērķa sasniegšanai 
paredzēts pagasta skolēnus 
iesaistīt kopumā septiņos 
pasākumos - neformālās 
mācīšanās aktivitātēs, 
pārgājienā, pieredzes gūšanas 
braucienā pie uzņēmējiem, 
pašu organizēta pasākuma 
sarīkošanā. Projekta norisēs tā 
dalībnieki mācīsies pienākuma 
apziņu novest līdz galam iesākto, 
prasmes strādāt komandā, 
uzņemties iniciatīvu un atbildību, 
gūs papildu informāciju par 
karjeras iespējām, tiks motivēti 
turpināt iegūt jaunas zināšanas 
un iesaistīties sabiedriskajā dzīvē.
 Projekta aktivitātes iesākās 
septembra nogalē ar aktivitāti 
“Puķu dobe savai skolai”, kurā 
biedrības sadarbības partnera 
Pededzes pamatskolas 5.-9. 
klases skolēni Larisas Daņilovas 
vadībā skolas tuvumā izvei-
doja paliekošu vērtību - lielu 
ziemciešu puķu dobi. Lai arī 
lielākā daļa projektā iesaistīto 
jauniešu no mazām dienām ir 
saskārušies ar lauku darbiem, 
zināšanu dārzkopībā un ainavu 
plānošanā nevar būt par daudz. 
Un, visu veidojot saviem spēkiem 
no sākuma līdz beigām, izjūtams 
pavisam cits gandarījums 
par rezultātu!
 Projekta aktivitātes turpinājās 
oktobrī ar jūgendstila 
arhitektūras piemineklī izveidotās 
Alūksnes viesnīcas 

“Bahnhofs Hotel” un tās 
restorāna apmeklējumu. Skolēni 
tika iepazīstināti ar viesnīcas 
darbības pamatprincipiem, 
savukārt viesnīcas restorānā 
viņi praktiski apguva dažādu 
ēdienu pagatavošanas 
tehnikas un galda kultūru jomas 
profesionāļu vadībā. Īpaša 
uzmanība tika vērsta uz zināšanu 
nepieciešamību savu mērķu 
sasniegšanā. Milzīgs paldies 
par viesmīlību, atbildību un 
uzticēšanos viesnīcas īpašniecei 
Lindai Arājai, meistarklases 
vadītājai Dainai Vītumai un 
pavārei Ladai Nikolajevai!
 Savukārt decembrī, īsi pirms 
Ziemassvētkiem, Pededzes 
jaunieši apmeklēja dzīvnieku 
māju “Astes un Ūsas”, lai 
apzinātos, ka, līdzīgi kā izglītības 
iegūšana nenotiek vienā 
dienā, arī lēmums iegādāties 
mājdzīvnieku ir nopietns lēmums 
uzņemties atbildību par šo 
dzīvnieku vismaz uz 10 
gadiem. Visiem tika izskaidrots, 
kādi ir saimnieku pienākumi, 
biežāk sastopamās dzīvnieku 
veselības problēmas. Protams, 
tika papildinātas zināšanas par 
saskarsmi ar mājdzīvniekiem un 
gūts ieskats veterinārmedicīnas 
pamatos. Skolēniem bija iespēja 
doties pastaigā ar patversmes 
dzīvniekiem. Aktivitāte noslēdzas 
ar pārrunām par tās gaitā 
gūtajiem iespaidiem. Sakām 
paldies Elīnai Dambei, biedrības 
“Astes un ūsas” darbiniekiem, 
veterinārārstei Liānai Pelšei!
 Šogad projekts “Kopīgi katrs 
uz savu mērķi” turpināsies ar 
aizrautīgām sporta nodarbībām, 
pārgājienu ar militāras ievirzes 
un “izdzīvošanas skolas” 
elementiem, ciemošanos pie 
vairākiem novadā pazīstamiem 
uzņēmējiem, bet noslēgsies 
jūnijā, kad Pededzes jaunieši 
sarīkos noslēguma pasākumu, 
uzaicinot visus projekta norisēs 
iesaistītos.

Viesturs Zaķis,
projekta vadītājs  “Alūksnes Novada Vēstu” 

5. februāra numurā publicētajā 
rakstā “Alūksnes novads 
atbalsta Apes iedzīvotāju 
iniciatīvu apvienoties” nepareizi 
formulēts pēdējais teikums.

  Pareizi tam jābūt 
lasāmam šādi: “264 iedzīvotāji, 
kas parakstījušies par iniciatīvu 
apvienoties ar Alūksnes 
novadu, sastāda 92,3% no 
pēdējās notikušajās 

vēlēšanās piedalījušos 
vēlētāju skaita Apes 
vēlēšanu iecirknī”.
 Atvainojos par neprecizitāti.

Evita Aploka

Precizējums
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Alūksnes muzejs - vēstures 
un kultūras mantojuma glabātājs
 Aizvadītajā gadā 
Alūksnes muzejam apritēja 
60. pastāvēšanas gads, 
kas bija veiksmīgs un 
ļoti darbīgs. Gatavojoties 
kārtējam akreditācijas 
procesam, muzejs ir precizējis 
galvenos darbības virzienus, 
kas ietver Alūksnes pilsētas 
un apkārtējās teritorijas 
vēsturisko liecību izpēti, 
saglabājot un popularizējot 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
savdabību un daudzveidību, 
veicinot Alūksnes Jaunās 
pils un Muižas parka 
autentiskās kultūrvides 
attīstību un iekļaušanos 
aktīvā kultūras tūrismā.

 Alūksnē kultūras tūrisma 
nozare attīstās, ko pierāda 
apmeklētāju skaita pieaugums 
arī Alūksnes muzejā par gandrīz 
40 % pēdējos gados.  Realizējot 
muzeja mērķi un uzdevumus, 
akcentējam Latvijas valsts, 
Latvijas armijas un Alūksnes 
pilsētas simtgadi. 
 Muzejam izveidojusies veiksmīga 
sadarbība ar Nacionālo bruņoto 
spēku Kājnieku skolu. Šīs 
sadarbības un pētniecības darba 
rezultātā apzināta pulka vēsture, 
apsekotas cīņu vietas, 
2019. gadā izdots katalogs “Pa 
7. Si-guldas kājnieku pulka 
pēdām” un Alūksnes muzejā 
tapusi izstāde kas apskatāma 
visu šo gadu.

Papildina un 
popularizē 
krājumu

 Nozīmīgi darbi paveikti darbā 
ar krājumu. Par Alūksnes novada 
domes piešķirto līdzfinansējumu 
restaurēts 21 priekšmets, kas 
iegūts arheoloģiskajos izpētes 
darbos Alūksnē. Ar Valsts 
Kultūrkapitāla atbalstu restaurēta 
vienīgā zināmā ap 1900. gadu 
būvētā D. Knospes koka 
klarnete ar futrāli, un 
mākslinieka Leo Kokles glezna, 
ko muzejs ieguva dāvinājumā no 
Leo Kokles dzīvesbiedres 
Terēzes Kokles. Iesaistoties 
Kultūras informācijas sistēmu 
centra projektā, digitalizētas 
vairāk kā 1100 krājuma 
vienības. Šobrīd Alūksnes muzeja 
kopējais krājuma vienību skaits 
ir 54851. Katru gadu krājums 
tiek papildināts par vidēji 
3300 vienībām. Lai popularizētu 
krājuma daudzveidību un 
akcentētu novada un valstiskas 
norises, notikumus un jubilejas, 
muzejs katru mēnesi dažādos 
veidos popularizē Mēneša 
krājuma priekšmetu.
 Pagājušajā gadā izstrādātas 
un papildinātas apjomīgas 
un nozīmīgas pētniecības 
darba tēmas, piemēram, jau 
pieminētais “7. Siguldas kājnieku 
pulks”, Alūksnes tēlniecības 
kolekcijas izpēte, “Alūksnes 
ēku stāsti”. Gatavojoties mūsu 
pilsētas simtgadei, viena no 
īpašākajām pētniecības tēmām 
bija “No miesta līdz pilsētai”, 
kas aptver laika posmu no 
20. gs. sākuma līdz 1920. 
gada 2. janvārim, kad Alūksnes 
pilsēta iegūst pilsētas tiesības. 

Šī pētniecības darba rezultāts 
vainagojās ar kvalitatīvu un 
izzinošu ceļojošo izstādi un 
metodisko materiālu, ar mērķi 
palīdzēt skolēniem un citiem 
interesentiem izzināt un 
raksturot Alūksnes politisko, 
ekonomisko un kultūras dzīvi, 
izprast tās norisi Latvijas 
vēsturisko notikumu kontekstā. 
Izstāde jau bijusi apskatāma 
vairākās novada kultūras 
un izglītības iestādēs, kā arī 
sociālās aprūpes centrā, 
un ar to ir iepazinušies 
4874 novada iedzīvotāji un 
viesi. Lielu sabiedrības interesi 
ieguvusi muzeja veidotā rubrika 
“Toreiz un tagad”, kas piedāvā 
iepazīties ar pilsētas apbūvi un 
tās vēsturi.

Skolēni 
aktīvi iesaistās 
muzejpedagoģiskajās 
programmās

 Muzejs ik gadu piedāvā 
vairākas, dažādām 
mērķauditorijām izstrādātas 
muzejpedagoģiskās 
programmas, aktīvi 
iesaistoties iniciatīvā “Latvijas 
Skolas soma”. Priecē, ka 
izveidojusies produktīva 
sadarbība ar vietējām izglītības 
iestādēm, kā rezultātā 
pagājušajā gadā realizētas 

103 izglītojošas programmas, 
kas ir par 30 nodarbībām vairāk 
nekā citus gadus.
 Ar Valsts Kultūrkapitāla 
fonda projektu konkursā gūto 
finansējumu kā jauna pieeja 
muzeja izglītojošajā darbā 
īstenots teatrāli - izglītojošs 
uzvedums ar līdzdarbošanos 
“Pieci likteņstāsti”, lai veicinātu 
skolēnu izpratni par padomju 
varas īstenoto deportāciju norisi, 
latviešu dzīvi izsūtījumā. Šī 
projekta īstenošanā veiksmīgi 
sadarbojamies ar Ulda 
Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātra “Slieksnis” režisori 
Daigu Bēteri un Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra 
teātra “SnulliS” jauniešiem.
 Vienas no populārākajām 
programmām pēdējo divu 
gadu laikā ir “Tautu 
meitas pucējas”, kas iepazīstina 
ar latviešu tautas tērpu, tā 
sastāvdaļām, nēsāšanas 
tradīcijām un ļauj apskatīt 
novadnieces Austras Lindes 
kolekciju - 120 lelles, kas 
ietērptas Latvijas novadu 
tautas tērpos ekspozīcijā “No 
trimdas Latvijā – Austras Lindes 
120 tautu meitu miniatūras”. Lai 
izzinātu Alūksnes kultūrvēsturisko 
mantojumu, skolēni aktīvi 
iesaistās muzejpedagoģiskajās 
programmās “Iepazīsti Alūksni” 
un “Pa Fītinghofu pēdām”. 
 Pagājušā gadā, akcentējot 
gaidāmo Alūksnes pilsētas 

simtgadi, muzejs piedāvāja 
21 izglītojošu lekciju, ko 
lasīja gan muzeja darbinieki, 
gan pieaicināti lektori par 
dažādām tēmām, piemēram, 
Alūksnes Jaunās pils un Muižas 
parka kultūrvides attīstība un 
restaurācija, 7. Siguldas 
kājnieku pulks un Alūksnes 
pilsētas vēsture, kā arī 
organizēja trīs novadpētniecības 
konkursus skolēniem.
 Pērn muzejā bija skatāmas 
17 mainīgās izstādes - gan 
vietējo radošo personību 
personālizstādes, piemēram, 
Māras Krieviņas vainagu izstāde 
“Zīļu vainagi”, Janas Rāgas 
fotogrāfiju izstāde “Cits iesākums 
un atvērti horizonti”, Viļņa 
Blūma fotogrāfiju izstāde 
“Alūksne toreiz un tagad” 
un tradicionālā Alūksnes 
mākslinieku un radošo 
personību kopizstāde “Dvēseles 
spogulis”, kā arī Latvijas 
mākslinieku kolekcionāru 
piedāvātās izstādes, piemēram, 
Gundegas Muzikantes 
ilustrāciju izstāde “Bilžu stāsti”, 
Mārtiņa Belicka velosipēdu 
privātkolekcijas izstāde “Ne tikai 
Ērenpreiss”, Vitālija Jermolajeva 
mirdzošo gleznu izstāde 
“Inner Light”, Piebalgas 
porcelāna fabrikas izstāde 
“Barons un porcelāna stāsti”, 
Kristiana Brektes personālizstāde 
“Monstri” un Ilzes Dūdiņas stikla 
mākslas darbu personālizstāde 
“Ledus ir salts un silts”.  
 Kā katru gadu, viens no 
nozīmīgākajiem pasākumiem 
muzejiem Latvijā un Eiropā 
ir Muzeju nakts.  Ar tēmu 
“Varonības nakts pie barona - 
prāts, spēks, veiklība”, muzejs 
pērn pulcēja gandrīz 
2000 apmeklētājus.
 Spītējot laikapstākļiem, ļoti 
harmoniski un pozitīvām 
sajūtām pilns izvērsās Eiropas 
Kultūras mantojuma dienu 
pasākumu cikls Alūksnes Jaunajā 
pilī ar izzinošām lekcijām, 
ekskursijām un noslēguma 
koncertu uz sajūtu baudīšanu 
Muižas parkā. Tāpat iecienīti 
bija tradicionālie pasākumi, 

piemēram, vasaras saulgrieži 
“Sauksim sauli”, Meteņdiena, 
radošās meistarklases, piemiņas 
pasākumi un “Leģendu nakts”, 
kas pulcēja lielākus un mazākus 
apmeklētājus. 
 Alūksnes Jaunā pils un 
Muižas parks piesaista 
arvien vairāk uzmanības visā 
Latvijā, par ko liecina arī 
fakts, ka Alūksnes Muižas 
parks kā populārākā 
“Kultūrvieta” Vidzemes reģionā, 
pretendēja uz Latvijas 
Sabiedrisko mediju gada balvu 
“Kilograms kultūras 2019”. 

Nozīmīgākie 
notikumi šogad

 Šajā gadā turpināsim 
iepriecināt apmeklētājus ar 
izzinošu un aizraujošu kultūras 
un mākslas piedāvājumu. Aprīli 
aizvadīsim mākslas zīmē, 
kad Alūksnes radošās personības 
jau tradicionāli satiksies 
mākslas izstādē, kura šogad 
svin 15. gadadienu. Šim 
notikumam par godu, mūsu 
radošo personību veikums būs 
apskatāms ne tikai muzejā, 
bet arī citviet pilsētā. Turpinot 
Alūksnes simtgades stāstu, 
arī šogad muzejs piedāvās 
saviem apmeklētājiem Latvijā 
atzītu speciālistu lekcijas par 
Alūksnei nozīmīgu un Latvijā 
novērtētu kultūrvēsturisko 
mantojumu. 16. maijā gaidīsim 
lielus un mazus apmeklētājus 
uz Muzeju nakts aktivitātēm un 
21. jūnijā Alūksnes ezera krastā 
tradicionāli sagaidīsim sauli. 
 Akcentējot Alūksnes Jauno 
pili, kura pēc arhitektu un 
restauratoru izpētes rezultātiem 
ir atzīta par vienīgo vislabāk 
saglabājušos pili tuvākā un 
tālākā apkārtnē ar šāda 
veida arhitektonisko un 
māksliniecisko apdari, 
viena no galvenajām šā gada 
pētniecības tēmām ir “Alūksnes 
Jaunās pils interjeri”. 
 Šobrīd, pārrobežu projekta 
“630 Versts Full of Feelings”/ 
“Versts of Feelings” ietvaros, 
Alūksnes Jaunajā pilī norit 
vēsturiskās telpu mākslinieciskās 
apdares atjaunošana divās 
pils telpās - Fortepiano 
istabā un Ērģeļu istabā. 
Darbus veic Bauskas 
rajona Rundāles pagasta 
Gunāra Grīnfelda individuālā 
restaurācijas uzņēmuma 
“ROKAJS” speciālisti, kuri 
savulaik restaurējuši Rundāles 
pili. Restaurācijas procesā 
atrodas arī Alūksnes muzeja 
krājuma priekšmets - Leipcigas 
firmas “J.Blüthner” izgatavotais 
koncertflīģelis, kas ir uzbūvēts 
ap 1853.-1854. gadu, un 
vēsturiski piederējis Alūksnes 
apriņķa Ziemeru muižas 
baronam Volfam. Projekta 
ietvaros, 3. jūlija novakarē 
aicināsim veldzēties mierā un 
harmonijā Alūksnes Muižas 
parkā, kur norisināsies Sajūtu 
pasākums “Daba runā uz 
cilvēku”. Laipni aicināti Alūksnes 
muzejā!

Diāna Pelaka,
Alūksnes muzeja direktore
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Ilzenes bibliotēkā viesojās 
tomātu kolekcionāre

 Gatavi tomāti, tāpat kā 
šokolāde, satur laimes hor-
monu serotonīnu, kas vairo 
enerģiju un labsajūtu. Lai 
pastāstītu savu pieredzi par 
tomātu audzēšanu, 
10. februārī Ilzenes 
bibliotēkā viesojās tomātu 
kolekcionāre Natālija Zeltiņa 
no Brenguļiem.     

 Natālija ir ofi ciāli atzīta 
kolekcionāre, kas drīkst ne tikai 
ievākt, bet arī pārdot kolekcijas 
tomātu sēklas. Katru gadu viņa 
piedalās tomātu izstādē Rīgas 
Dabas muzejā, ir Artūra Sildes 
Dārzkopības Entuziastu kluba 
“TOMĀTS” Valmieras nodaļas 
vadītāja, organizē augusta 
pēdējā sestdienā Tomātu svētkus 
Brenguļos. Pati audzē ap 300 
tomātu šķirnes.

 Kolekcionāre labprāt brauc 
tikties ar domubiedriem, lai 
dalītos pieredzē un uzzinātu ko 
jaunu, jo daudzus gadus tomātu 
audzēšana ir viņas sirdslieta. 
Ilzenieši uzklausīja N. Zeltiņas 
pieredzi tomātu audzēšanā 
no sēklas līdz ražai - par 
audzēšanas vietas izvēli, augsnes 
sagatavošanu, sēšanu, stādīšanu 
un kopšanu, iespējamām 
problēmām un to risinājumu. 
Tāpat tikšanās apmeklētāji 
varēja gūt ieskatu tomātu šķirņu 
daudzveidībā.
 Paldies tikšanās idejas autorei 
– pagasta iedzīvotāju interešu 
kopas “Laiks sev” dalībniecei 
Lailai!

Nora Ceriņa,
Ilzenes bibliotēkas vadītāja - 
kultūras darba organizatore

Foto no Ilzenes bibliotēkas arhīva

Alūksnē jūtas kā mājās
 Kopš 2019. gada 
1. oktobra Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Sprīdītis” kā brīvprātīgais 
strādā Nelsons Sančess 
no Spānijas. Dienas pirmo 
daļu Nelsons vada kopā 
ar bērniem un skolotājiem 
“Sprīdītī”, trešdienu 
un ceturtdienu vakaros 
brīvprātīgais Alūksnes 
novada Sabiedrības centrā 
vada spāņu valodas 
nodarbības, bet vienu 
reizi mēnesī Nelsonu var 
sastapt pasākumā “English 
meet-up” viesnīcas 
“Benevilla” kafejnīcā.

 Nelsons Alūksnē un 
Latvijā pavadījis jau 5 mēnešus, 
un tagad atlikuši vēl 4 mēneši, 
lai izbaudītu laiku pie mums. 
Brīvprātīgais jaunietis atzīst, ka 
Alūksnē jūtas kā mājās. Cilvēki 
pret viņu izturas ļoti jauki, 
Ziemassvētkos kolēģi un bērni 
dāvināja dāvanas, ko viņš nemaz 
nebija gaidījis. Latvijā un Alūksnē 
Nelsonu visvairāk pārsteidzis, 
cik daudz dažādu nodarbību un 
interesantas mācīšanās notiek 
bērnudārzā – sporta nodarbības, 
mūzika un daudz kas cits. 
“Sprīdītī” skolotāji regulāri tiekas, 
lai rastu veidus, kā uzlabot savu 
darbu, tāpat regulāri notiek 
pieredzes apmaiņas pasākumi 
ar citām pirmsskolas izglītības 
iestādēm. Un jauninājumi patiesi 
tiek ieviesti dzīvē. 
 Brīvprātīgā darba pieredzi 
veido ne tikai darba vietā 
pavadītais laiks, bet arī ikviena 

ārpusdarba pieredze. Nelsons ir 
sadraudzējies ar citiem ārzemju 
brīvprātīgajiem, kuri strādā 
dažādās Latvijas vietās. Kopā ar 
citiem brīvprātīgajiem apmeklējis 
Izraēlu, un drīzumā plāno 
ceļojumu uz Barselonu. Jaunietis 
ir sapratis, ka arī turpmāk viņš 
vēlas ceļot, iepazīt jaunas vietas 
un izmēģināt ko jaunu.
 Ja brīvdienās Nelsons nedodas 
uz citām pilsētām, viņš labprāt 
dodas pastaigās pa Alūksni. 
Viņa iemīļotākā vieta ir ezera 
apkārtne, un jo īpaši izgaismotais 
un muzikālais gājēju tilts.
 Lai sekotu līdzi Nelsona gaitām 
un iespaidiem, aicinām Face-
book pieteikties grupā “Inter-
national volunteer in Aluksne”, 
kā arī biedrības Facebook lapai 
“Alūksnes NVO atbalsta centrs”.
 Ikvienam jaunietim vecumā no 
18 līdz 30 gadiem no Alūksnes 
novada ir iespēja iesaistīties 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” 
brīvprātīgā darba projektos un 

iegūt nenovērtējamu pieredzi. 
Ja interesē, droši var sazināties 
ar mums pa e-pastu 
aluksnesnvocentrs@gmail.com.
 Projektu “Eiropas misija – 
Alūksne 2” īsteno biedrība 
“Alūksnes nevalstisko 
organizāciju atbalsta centrs”. 
Projekts tiek fi nansēts no Eiropas 
Komisijas programmas “Eiropas 
Solidaritātes korpuss”, ko Latvijā 
administrē Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūra.

Ilze Zvejniece,
projekta vadītāja

“Vidzemes pieturvietas” starptautiskajās 
tūrisma izstādēs “Balttour” un “Tourest”
 Septīto gadu pēc kārtas 
sadarbības projekts 
“Vidzemes pieturvietas”, 
kurā apvienojušies četri 
Vidzemes novadi – 
Raunas, Smiltenes, Apes 
un Alūksnes, piedalījās 
starptautiskajā tūrisma 
izstādē-gadatirgū “Balttour 
2020”, kas norisinājās no 
31. janvāra līdz 2. februārim 
starptautiskajā izstāžu centrā 
Ķīpsalā. Savukārt no 7. līdz 
9. februārim Alūksnes 
Tūrisma informācijas 
centrs novadu prezentēja 
senākajā Baltijas valstu 
29. Starptautiskajā tūrisma 
izstādē “Tourest 2020”, 
Tallinā. 

 Sadarbības projekta “Vidzemes 
pieturvietas” mērķis ir gan 
tūristiem, gan citiem interesen-
tiem kopīgi parādīt šo četru no-
vadu plašo tūrisma piedāvājumu 
– dabas bagātības, aktīvās 
atpūtas un izklaides iespējas, 
kultūrvēsturisko mantojumu, 
kā arī iepazīstināt ar tūrisma 
uzņēmējiem.  Alūksne kā “Vid-
zemes pieturvietu” galamērķis 
spēj sevi pozicionēt kā komplekss 
un daudzpusīgs piedāvājums, 
tādējādi piesaistot tūristus 
uzturēties Alūksnē vairāk nekā 
vienu dienu. 
 Izstāžu apmeklētāji izrādīja 
lielu interesi par Alūksnes 
aktualitātēm un jaunumiem. 
Šogad īpaši varējām lepo-
ties ar Alūksnes novadu, jo 
pavisam nesen Aizsargājamo 
ainavu apvidus “Veclaicene” 
kļuva par uzvarētāju Eiropas 

izcilāko tūrisma galamērķu 
EDEN nacionālajā konkursā 
“Veselības un labjūtes tūrisms 
2019”, kā arī ar Alūksnes Bānīša 
stacijas iegūtajām nominācijām 
un sasniegumiem. Tāpat arī 
Alūksnes Tūrisma informācijas 
centrs iepazīstināja ar jau-
numiem pilsētā un novadā - 
“Bahnhofs hotel”, “Bed&boat”, 
atpūtas kompleksa “Ziemeri” 
pirts māju, kafejnīcu “Sala”, 
kā arī paveiktajiem darbiem 
tūrisma infrastruktūrā – atjau-
noto Alūksnes viduslaiku pils 
Dienvidu torņa pārbūvi, gājēju 
taku ezera krastā, kas ved gar 
viduslaiku pils teritoriju. Liela 
interese bija par gaisa trošu no-
braucienu “Zip line”, ko jaunajā 
tūrisma sezonā varēs baudīt 
asāku izjūtu cienītāji, traucoties 
pāri Alūksnes ezeram.  Īpaši 
aicinājām apmeklēt novadu no 
31. jūlija līdz 2. augustam, kad 
norisināsies pilsētas svētki “Sajūti 
gadsimtu Alūksnē!”
 Izstādē “Balttour”, kuru 
apmeklēja 28 364 interesenti, 
piedalījās 850 dažādu 

pasaules valstu tūrisma 
uzņēmumi. Savukārt “Tourest” 
izstādi pārstāvēja 500 dalībnieki 
no 32 valstīm.  To apmeklēja 
aptuveni 30 000 apmeklētāji.
 Alūksnes Tūrisma informācijas 
centrs izstāžu apmeklētājiem 
piedāvāja uzgriezt laimes ratu, 
pareizi atbildot uz jautājumiem 
par Alūksnes novadu, dalībniekus 
iepriecināja ar lieliskām balvām, 
ko bija sagādājuši novada 
uzņēmēji – kuģītis “Marien-
burg”, plosts “Kaija”, SIA “Unti”, 
biškopības saimniecība “Auguļi” 
no aizsargājamo ainavu apvi-
dus “Veclaicene”, kā arī ar 
pārsteiguma balvām no Alūksnes 
muzeja, Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzeja un 
Alūksnes Tūrisma informācijas 
centra! Lielu paldies vēlamies 
teikt Inesei Nikopensius par 
ieguldījumu starptautiskajā 
tūrisma izstādē “Tourest 2020” 
Igaunijā. 

Līva Šaicāne,
Alūksnes Tūrisma informācijas 

centra reklāmas un mārketinga 
speciāliste

Atbalstīts Alūksnes muzeja 
projekts grāmatas “Alūksnes 
ēku stāsti” izdošanai
 Valsts Kultūrkapitāla 
fonds 2020. gada Muzeju 
nozares attīstībās programmā 
Alūksnes muzejam piešķīris 
3500,00 EUR grāmatas 
“ALŪKSNES ĒKU STĀSTI” 
izdošanai.

 Gadsimtu garumā Alūksne 
augusi no maza miestiņa līdz 
pilsētai. Tā piedzīvojusi gan mieru 
un uzplaukumu, gan karus un 
postījumus. Katra vara te atstājusi 
savu mantojumu un liecības. 
Nozīmīgas aizgājušo laiku 
liecinieces ir Alūksnes ēkas, kas 
spilgti atklāj vēstures norises un 
stāsta par to, kādas bijušas katra 
perioda politiskās, ekonomiskās 
un kultūras tendences. Vidus-
laikos Alūksnē uzcelta Livoni-
jas ordeņa pils, Muižas laikos 
krāšņu mantojumu atstājuši 
baroni fon Fītinghofi , savukārt 
pirmās brīvvalsts laikā, sākoties 
intensīvai pilsētas apbūvei, līdzās 
koka namiem auguši mūra nami 
ar tirgotavām un amatnieku 
darbnīcām. Savdabīgu kolorītu 
pilsētai atstājis arī padomju gadu 
periods.
 Mūsdienu strauji mainīgajā 
pasaulē, kad aktuāls kļuvis 
jautājums par identitāti, 
nacionālajām un dzimtas 
vērtībām, nozīmīga ir 
katra Alūksnes ēkas stāsta 
piefi ksēšana, papildināšana 
un saglabāšana. Šo stāstu 
popularizēšana sekmēs lokālas 
piederības un dzimtas sakņu 
sajūtu, kā arī papildinās 
pētniecības materiālu par Latvijas 
pilsētu apbūvi.
 2016. gadā Alūksnes muzejs 
sadarbībā ar laikrakstu “Ma-
lienas Ziņas” aizsāka rubriku 
“Agrāk un tagad”. Gandrīz četru 
gadu garumā reizi nedēļā lasītāji 

varēja iepazīties ar kādu no 
Alūksnes ēkas, ielas vai objekta 
stāstiem, uzzināt šīs vietas vēsturi 
un salīdzināt to pirmās brīvvalsts 
un mūsdienu fotogrāfi jās. 
Šobrīd rubrika tiek popularizēta 
arī muzeja mājaslapā un 
sociālajās vietnēs. Pateicoties 
regulārajām publikācijām un 
lasītāju interesei, katrs Alūksnes 
ēkas stāsts piedzīvo sava veida 
atdzimšanu un arī cenzūru - no 
lasītājiem saņemam gan stāstu 
papildinājumus, gan arī laboju-
mus un precizējumus.
 Šobrīd Alūksnes ēku stāsti 
kļuvuši par populārāko un 
lasītāko muzeja rubriku. Lasītāju 
komentāros tie ir rosinājuši 
emocijas, līdzpārdzīvojumus un 
kļuvuši par sirdsstāstiem.
 Ņemot vērā sabiedrības in-
teresi un, apzinoties informācijas 
daudzveidību, apjomu un 
mainīgumu sociālajās vietnēs, 
Alūksnes muzeja darbinieki kā 
aktualitāti un nepieciešamību 
vērtē ēku stāstu publicēšanu 
tipogrāfi skā izdevumā - grāmatā 
“Alūksnes ēku stāsti”, kas būs 
vērtīga un paliekoša dāvana 
Alūksnes pilsētas simtgadē un 
pamudinājums alūksniešiem 
atklāt kultūras un vēstures 
dārgumus tepat aiz sava sliekšņa. 
 Grāmatas saturā paredzēts 
atspoguļot dažādos periodos 
celto Alūksnes ēku stāstus, kuri 
veidoti balstoties uz muzejā 
apkopotajām vēstures liecībām, 
un kurus papildinās vēsturiskās 
fotogrāfi jas no Alūksnes muzeja 
krājuma un mūsdienu fotogrāfi jas 
no Alūksnes muzeja digitālā 
arhīva.

Elīna Birzniece,
Alūksnes muzeja direktora 

vietniece
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Alūksnē aicina uz Latvijas 
Meža programmas semināru
 13. martā Alūksnes 
Kultūras centra Mazajā 
zālē, Brūža ielā 7, Alūksnē, 
notiks Latvijas Meža 
Programmas seminārs, 
kura tēma būs veltīta 
medību jautājumiem: 
“Medību nozare un 
dabas aizsardzības prasības. 
Pārnadžu medības. Ieroču 
aprites likums. Aktualitātes.”

 Seminārā piedalīties aicināts 
ikviens interesents. Ierašanās un 
reģistrācija semināram no pulk-
sten 10.45, semināra sākums 

pulksten 11.00, plānots, ka tas 
notiks līdz pulksten 15.30.

 Seminārā paredzēts apskatīt 
šādus ar tematiku saistītus 
jautājumus: meža īpašnieki 
un dabas aizsardzība Latvijā, 
medību nozares tiesiskais 
regulējums un aktualitātes, 
medības un dabas aizsardzības 
prasības, pārnadžu medības, 
to organizācija, norise un 
metodes, Ieroču aprites likums, 
medību organizācija, aktualitātes 
normatīvajos aktos.

 Seminārs ir bezmaksas. 
To rīko Latvijas Mežu sertifikācijas 
padome sadarbībā ar 
Mežzinātnes institūtu “Silava” 
un Alūksnes novada pašvaldību.

 Tālruņi informācijai un 
pieteikšanās semināram: 
26646749, 25414008, 
e-pasts: birojs@lmsp.lv.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Piektdien,
13. martā

Alūksnes Kultūras 
centrā,
Brūža ielā 7

SEMINĀRS ALŪKSNES NOVADĀ

Medību nozare un dabas aizsardzības prasības. 
Pārnadžu medības. Ieroču aprites likums. Aktualitātes.

10.45 – 11.00 Ierašanās Alūksnes Kultūras 
centra Mazajā zālē, reģistrācija, 
kafija.

11.00 - 11.30 Meža īpašnieki un dabas 
aizsardzība Latvijā.
Filma “Valsts un īpašums. 
Cilvēks un sabiedrība”. 

Latvijas Meža Programmas 2020 
vadītājs Māris Liopa

11.30 – 12.30  Medību nozares tiesiskais 
regulējums. Aktualitātes un 
plānotie pasākumi.
Medības un dabas aizsardzības 
prasības.

Latvijas Mednieku asociācijas ( 
LATMA) valdes locekle, žurnāla 
“Medības” galvenā redaktore
Linda Dombrovska

12.30 – 14.00 Pārnadžu medības, to 
organizācija, norise, metodes.

Latvijas Mednieku asociācijas 
(LATMA) medību eksperts
Raimo Jansons

14.00 – 14.15 Kafijas pauze, diskusija.
14.15 – 15.30 Ieroču aprites likums. Medību 

organizācija. Likumdošanas 
aktualitātes.

Valsts policijas Galvenās 
kārtības policijas pārvaldes KKP 
Licencēšanas un atļauju sistēmas 
inspektors 
Juris Veispals

Swedbank informē par 
izmaiņām Alūksnes 
pašapkalpošanās filiāles 
darbībā un aicina uz 
izglītojošu tikšanos 
bibliotēkā
Izmaiņas 
pašapkalpošanās filiāles 
darbībā

 No 1. aprīļa Swedbank 
pa-kalpojumi Alūksnes apkārtnes 
iedzīvotājiem būs pieejami 
digitāli vai nepieciešamības 
gadījumā klātienē citā 
Swedbank filiālē, piemēram, 
Gulbenē, Rīgas ielā 47. 

 Aicinām ņemt vērā, ka 
pēdējā diena, kad Alūksnes 
pašapkalpošanās filiālē 
būs pieejams klientu 
konsultants, ir 31. marts. 
Izmaiņas neietekmē iemaksas 
un izmaksas bankomāta 
darbību – tas pilsētā būs 
pie-ejams arī turpmāk. 

Banka datorā un 
telefonā – nāc un 
uzzini vairāk!

 Jau šobrīd visus bankas 
pamatpakalpojumus, ko iz-
mantojam ikdienā – naudas 
pārskaitījumus, konta atli-
kuma pārskatīšanu, PIN koda 
maiņu, dažādus maksājumus, 
rēķinu apmaksu u.c. – var veikt 
internetbankā vai mobilajā 
lietotnē bez fiziskas bankas 
darbinieka klātbūtnes. Arī tad, 

ja nepieciešama jauna bankas 
karte, var pieteikt, lai banka to 
atsūta pa pastu (šāds sūtījums 
ir drošs, jo bankas karti var 
aktivizēt tikai pats 
kartes īpašnieks). Tāpat 
ar internetbankas starpniecību 
var nokārtot daudzus ar 
ilgtermiņa finansēm saistītus 
jautājumus – sākt veidot 
uzkrājumus nākotnei, pieteikties 
mājokļa vai auto finansējumam, 
pieteikties dažāda veida 
apdrošināšanai u.c. 

 Lai plašāk izglītotu par 
internetbankas iespējām 
un ērtākajiem veidiem, kā 
izmantot bankas pakalpojums 
datorā vai mobilajā tālrunī, 
Swedbank sadarbībā ar Alūksnes 
novada pašvaldību 25. martā 
un 1. aprīlī no plkst.11.00 
ikvienu interesentu aicina 
uz izglītojošiem semināriem 
Alūksnes pilsētas bibliotēkā. 
Interesentus aicinām 
pieteikties bibliotēkā, kur jau 
iepriekš varēsiet iesniegt arī 
specifiskus jautājumus, ja tādi 
radušies. 

Ieva Stabulniece,
Swedbank Gulbenes filiāles 

vadītāja

Novads
Apdzīvotas 

vietas 
nosaukums

Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Vietas adrese

Alūksnes

Alsviķi 06.04. 15:30 11.05. 15:30 03.06. 11:00 “Stūri 2” (pie Alsviķu profesionālās skolas)

Strautiņi 08.04. 11:00 13.05. 11:00   “Strautiņu administratīvā ēka” (pie vecā 
kantora)

Zeltiņi 08.04. 12:30 13.05. 12:00 03.06. 12:30 “Darbnīcas” (pie darbnīcām)

Ilzene 08.04. 14:00 13.05. 13:30   “Sprigulītis” (pie darbnīcām)

Liepna 09.04. 11:00 14.05. 11:00 04.06. 11:00 “Mehāniskās darbnīcas” (pie darbnīcām)

Sofikalns 09.04. 15:00     “Sofikalns 1” (pie Alodzenes un Purmalas 
krustojuma)

Beja     14.05. 14:00   “Teikas 1” (Beja)

Mālupe 15.04. 11:00 18.05. 11:00   “Sturīši” (aiz pieturas laukumā)

Maliena 15.04. 13:00 18.05. 13:30 04.06. 13:00 “Maks” (pie pagastmājas)

Kalncempji     20.05. 11:00 08.06. 11:00 “Cempji 2” (pie pagastnama)

Anna     20.05. 13:00 08.06. 13:00 “Vārpas” (teritorijā)

Jaunanna 16.04. 11:00     “Zaļumnieki” (pie kaltēm)

Ziemeri 20.04. 11:00     10.06. 11:00 “Atvases” (pie ziemera bijušā veikala)

Veclaicene 20.04. 13:00 21.05. 11:00     “Veclaicenes pagasta pārvalde” (Korneti)

Jaunlaicene 22.04. 11:00 21.05. 14:00 10.06. 14:00 “Līgotņi 1” (pie Jaunlaicenes tautas nama)

Māriņkalns 22.04. 15:30       “Krustceles” (pie Ziemeru tautas nama)

Kolberģis 23.04. 10:40 25.05. 10:40   “Zīles” (pie pagastnama)

Mārkalne 23.04. 12:00 25.05. 12:00   “Pagastmāja” (pie pagastnama)

Stuborova 23.04. 14:00 25.05. 13:30   “Senatnes koks” (Stuborova)

Zaiceva 27.04. 11:00 27.05. 11:00 11.06. 11:00 “Darbnīcas“ (Zaiceva) 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un 
tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas trak-
tortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017. gada 1. jūlija par Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var norēķināties TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu. Tālrunis: 25748191 vai www.
vtua.gov.lv

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas
Alūksnes novadā 2020. gadā

Alūksnē, pie Alūksnes 
pilsētas sākumskolas, 
pieklīdusi mīlīga kaķenīte 
- pelēka ar rudiem 
plankumiņiem. Lūdzam 
atsaukties saimniekus! 

Pededzes pagasta 
Ponkuļos pieklīdis jauns, 
draudzīgs suņuks ar 
brezenta kakla siksnu. 
Lūdzam atsaukties kādu, 
kurš pazīst suņuku. 

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

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.
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APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
31.10.2019. lēmumu Nr. 302 
(protokols Nr. 12, 14. punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
NOTEIKUMI Nr. 21/2019

Grozījumi Alūksnes novada domes 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos 
Nr. 9/2011 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtība” 9. punktu
1. Izdarīt Alūksnes novada 
domes 2011. gada 24. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 
9/2011 “Par tirdzniecību publiskās 
vietās Alūksnes novadā” šādus 
grozījumus:
1.1.Papildināt saistošos noteiku-
mus ar 6.3. punktu šādā redakcijā:
“6.3. Publisku pasākumu laikā, 
saskaņā ar pasākuma organiza-
tora ieceri un pasākuma norises 
raksturu, izņemot pasākumus, 
kuru norises mērķauditorija 
ir bērni un jaunieši, ir atļauta 
alkoholisko dzērienu tirdzniecība 
patērēšanai uz vietas, bet ne ilgāk 
par pasākuma norises laiku.”
1.2.Izteikt saistošo noteikumu 13. 
punktu šādā redakcijā:
“13. Tirdzniecības atļauju izs-
niedz pēc pašvaldības nodevas 
par tirdzniecību publiskās vietās 
samaksas, kas ir samaksājama 
saskaņā ar Alūksnes novada 
domes 2018. gada 27. septem-
bra saistošajiem noteikumiem 
Nr. 13/2018 “Par pašvaldības 
nodevām Alūksnes novadā.” 
1.3. Papildināt saistošos no-
teikumus ar 151. punktu šādā 
redakcijā: 
“151. Tirdzniecības vieta tiek 

saskaņota, ņemot vērā, ka viena 
ielu tirdzniecības vieta ir ne lielāka 
kā 3x3 metri.”
1.4. Papildināt 22. punktu aiz 
vārda “tirdzniecības” ar vārdiem 
“vai tirdzniecības organizatora”.
1.5. Papildināt saistošos noteiku-
mus ar 24.6. apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
“24.6. par bezmaksas tualešu 
pieejamību apmeklētājiem, 
nepieciešamības gadījumā 
uzstādot pārvietojamās 
sabiedriskās tualetes, kas 
noformējamas atbilstoši vides 
estētiskajām prasībām.”
1.6. Papildināt saistošos no-
teikumus ar 25.6. un 25.7. 
apakšpunktiem šādā redakcijā:
“25.6. veikt ielu tirdzniecību 
ārpus ielu tirdzniecības vai ielu 
tirdzniecības organizēšanas atļaujā 
noteiktās vietas un laika, kā arī 
realizēt preču grupas, kuras nav 
norādītas saņemtajā atļaujā;
25.7. aizsegt satiksmes 
organizācijas tehniskos līdzekļus, 
pasliktinot to redzamību un 
uztveršanu.”
1.7. Papildināt saistošos noteiku-
mus ar 261.punktu šādā redakcijā: 
“261. Ielu tirdzniecības atļauju 

vai atļauju ielu tirdzniecības 
organizēšanai aizliegts nodot 
izmantošanai citai personai.”
1.8. Izteikt 28. punktu šādā 
redakcijā:
“28. Par šo noteikumu 
pārkāpumiem, kas nav paredzēti 
27. punktā piemēro šādu 
administratīvo sodu: 
28.1. par 23. un 24. punkta 
prasību neievērošanu piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu 
fiziskām personām – līdz 3 nau-
das soda vienībām, juridiskām 
personām – līdz 14 naudas soda 
vienībām.”
1.9. Svītrot saistošo noteikumu 
28.2. apakšpunktu.
1.10. Svītrot saistošo noteikumu 
29.punktu.
1.11.Izteikt 30.punktu šādā 
redakcijā:
“30. Administratīvā pārkāpuma 
procesu par noteikumu 
neievērošanu līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai 
veic Alūksnes novada pašvaldības 
policija. Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata pašvaldības 
Administratīvā komisija”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

vienlaikus ar Administratīvās 
atbildības likumu.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu 

“Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2011. gada 24. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 
9/2011 “Par tirdzniecību 
publiskās vietās Alūksnes 

novadā””
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Saistošo noteikumu saskaņošana 
ar Administratīvās atbildības 
likuma 16. pantu, kas nosaka, ka 
naudas soda apmēru pašvaldību 
saistošajos noteikumos izsaka nau-
das soda vienībās.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu projektā 
atbilstoši Administratīvās atbildības 
likumam, saistošajos noteiku-
mos paredzētās administratīvās 
atbildības naudas sodi izteikti nau-
das soda vienībās un saskaņota 
terminoloģija.
3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu projekts 
neparedz ietekmi uz pašvaldības 
budžetu.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi pēc 
būtības neparedz izmaiņas 
administratīvajā atbildībā par 
saistošo noteikumu pārkāpumiem, 
tādēļ sabiedrības līdzdalība nav 
organizēta.
5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
Saistošo noteikumu 
projekts neparedz jaunas no 
esošā regulējuma atšķirīgas 
administratīvās procedūras.
6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām
Saistošie noteikumi pēc 
būtības neparedz izmaiņas 
administratīvajā atbildībā par 
saistošo noteikumu pārkāpumiem, 
tādēļ sabiedrības līdzdalība nav 
organizēta.
7. Cita informācija
Nav.

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
28.11.2019. lēmumu Nr. 353 
 (protokols Nr. 13, 21. punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 26/2019

Grozījumi Alūksnes novada domes 2016. gada 24. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 6/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu 
Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī 
suņa apmācībai” 13. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 10. punktu
1. Izdarīt Alūksnes novada 
domes 2016. gada 24. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 6/2016 
“Par mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanu Alūksnes novadā” šādus 
grozījumus:
1.1. Svītrot saistošo noteikumu 
14. punktu.
1.2. Izteikt 15. punktu šādā 
redakcijā:
“15. Administratīvā pārkāpuma 
procesu par noteikumu 
neievērošanu līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai 
veic Alūksnes novada pašvaldības 
policija.” 
1.3. Izteikt 16. punktu šādā 

redakcijā:
“16. Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata Alūksnes novada 
pašvaldības Administratīvā 
komisija.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
vienlaikus ar Administratīvās 
atbildības likumu.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu 

“Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2016. gada 24. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 

6/2016 “Par mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanu Alūksnes 

novadā””
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Saistošo noteikumu saskaņošana 
ar procesuālajām normām, kas ir 
ietvertas Administratīvās atbildības 
likumā.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu projektā 
atbilstoši Administratīvās atbildības 
likumam saskaņota terminoloģija.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu projekts 

neparedz ietekmi uz pašvaldības 
budžetu.
4. Informācija 
par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā
Saistošie noteikumi pēc 
būtības neparedz izmaiņas 
administratīvajā atbildībā par 
saistošo noteikumu pārkāpumiem, 
tādēļ sabiedrības līdzdalība nav 
organizēta.
5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
Saistošo noteikumu 

projekts neparedz jaunas no 
esošā regulējuma atšķirīgas 
administratīvās procedūras.
6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām
Saistošie noteikumi pēc 
būtības neparedz izmaiņas 
administratīvajā atbildībā par 
saistošo noteikumu pārkāpumiem, 
tādēļ sabiedrības līdzdalība nav 
organizēta.
7. Cita informācija
Nav.

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
31.10.2019. lēmumu Nr. 296 

(protokols Nr. 12, 8. punkts)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Nr. 15/2019

Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 3/2017 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 21. panta trešo daļu un 
22.1 panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu” 28. un 45. punktu

1. Izdarīt Alūksnes novada 
domes 2017. gada 23. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 
“Par reklāmas izvietošanu Alūksnes 
novadā” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 30. punktu šādā 
redakcijā:
“30. Administratīvā pārkāpuma 
procesu līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai 
veic Alūksnes novada pašvaldības 
iestāžu “Būvvalde” un “Alūksnes 
novada pašvaldības policija” amat-
personas.”
1.2. Izteikt 32. punktu šādā 
redakcijā:
“32. Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata Alūksnes novada 
pašvaldības Administratīvā 

komisija.”
1.3. Izteikt 34. punkta ievaddaļu 
šādā redakcijā:
“Administratīvā atbildība, 
piemērojot naudas sodu fiziskām 
vai juridiskām personām no 
14 naudas soda vienībām līdz 
70 naudas soda vienībām, 
paredzēta par šādu noteikumu 
neievērošanu:”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
vienlaikus ar Administratīvās 
atbildības likumu.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu 
“Grozījumi Alūksnes no-
vada domes 2017. gada 23. 

februāra saistošajos noteiku-
mos Nr. 3/2017 “Par reklāmas 
izvietošanu Alūksnes novadā””
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Saistošo noteikumu saskaņošana 
ar Administratīvās atbildības 
likuma 16. pantu, kas nosaka, ka 
naudas soda apmēru pašvaldību 
saistošajos noteikumos izsaka nau-
das soda vienībās.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu projektā 
atbilstoši Administratīvās atbildības 
likumam, saistošajos noteiku-
mos paredzētās administratīvās 
atbildības naudas sodi izteikti nau-

das soda vienībās un saskaņota 
terminoloģija.
3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
Saistošo noteikumu projekts 
neparedz ietekmi uz pašvaldības 
budžetu.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi pēc 
būtības neparedz izmaiņas 
administratīvajā atbildībā par 
saistošo noteikumu pārkāpumiem, 
tādēļ sabiedrības līdzdalība nav 
organizēta.
5. Informācija par 

administratīvajām 
procedūrām
Saistošo noteikumu 
projekts neparedz jaunas no 
esošā regulējuma atšķirīgas 
administratīvās procedūras.
6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
Saistošie noteikumi pēc 
būtības neparedz izmaiņas 
administratīvajā atbildībā par 
saistošo noteikumu pārkāpumiem, 
tādēļ sabiedrības līdzdalība nav 
organizēta.
7. Cita informācija 
Nav.
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Sestdien, 
28. martā 

no 9.00 līdz 14.00

Mājražotāju un 
amatnieku

Dārza ielā 8,

Krāmu tirdziņš 
telpās Dārza ielā 8

Pieteikšanās līdz 
23.03.  pa tālruni 29207776 

vai e-pastu 
gundegaand@gmail.com

TIRDZIŅŠ

Sporta pasākumi novadā
7. martā no 12.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē Alūksnes novada 
čempionāts basketbolā vīriešu 
komandām, grupu spēles.
8. martā no 12.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē Alūksnes novada 
čempionāts basketbolā vīriešu 
komandām, izslēgšanas spēles.
21. martā no 12.00 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas sporta zālē
Alūksnes novada čempionāts 
basketbolā, fi nāls vīriešu 
komandām un sieviešu grupu 
spēles.
22. martā no 12.00 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas sporta zālē
Alūksnes novada čempionāts 
basketbolā sieviešu komandām, 
fi nāli.

Alūksnē
5. martā 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Baibas Sipenie-
ces-Gavares stāvizrāde ar bufetes 
elementiem “Vienreiz jau var”. 
Biļetes izpārdotas.
7. martā 20.00 Alūksnes 
Kultūras centrā grupas 
“Sudden Lights” stāvkoncerts 
“Vislabāk ir tur, kur manis nav”. 
Piedalās: Andrejs Reinis Zitmanis, 
Mārtiņš Matīss Zemītis, Kārlis 
Matīss Zitmanis, Kārlis Vārtiņš. 
Ieeja: 10,00 EUR.
8. martā 14.00 Alūksnes 
Kultūras centra Disko zālē 
tikšanās ar grāmatas “Ieelpo laimi 
un mīlestību” autori Inesi 
Prisjolkovu. Ieeja: bez maksas.
8. martā 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā koncerts 
“Čigānu karaliene”. Piedalās: 
Anna Dribas, Jānis Krūmiņš, 
čigānu teātra “Roman” dejotāji. 
Ieeja: 8,00 līdz 12,00 EUR.
10. martā 18.00 Alūksnes 
Kultūras centrā neona šovs 
“Atpakaļ nākotnē”. 
Ieeja: 8,00 līdz 12,00 EUR.
11. martā 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Daugavpils 
teātra viesizrāde - O.Tuhaņina 
“Hantele Killeram”. Režisors: Dž. 
Dž. Džilindžers, lomās: Andris 
Bulis, Māris Korsietis, Zanda 
Mankopa, Maija Korkliša. Ieeja: 
5,00 līdz 8,00 EUR.
12. martā 20.00 Alūksnes 
Kultūras centrā fi lma “Klases 
salidojums 2”. Ieeja: 5,00 EUR.
14. martā 13.00 Alūksnes 

Kultūras centra Disko zālē
radoša un sirsnīga tikšanās ar 
aktrisi, TV personību un “Soul-
stones” dibinātāju Agnesi Zeltiņu. 
Meistarklases laikā būs iespējams 
izgatavot aproces, izmantojot 
dabīgos akmeņus. Ieeja: 20,00 
EUR. Vietu skaits ierobežots! 
14. martā 18.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes 
Kultūras centra deju kopu “Ju-
kums” un “Olysta” deju koncerts 
“Ajta kulâ ripuliski!” (“Nāciet 
kopā virpuļot!”). Koncerta viesi: 
deju kopas “Zeperi” no Līgatnes, 
“Snēpele” no Kuldīgas, “Zelta 
Rūsiņš” no Gulbenes, “Augšup” 
no Vangažiem, “Nebēda” no 
Balviem. Ieeja: 2,50 EUR.
15. martā 16.00 Alūksnes 
Kultūras centrā “X Faktora 
2017” uzvarētājs Arturs Gruzdiņš 
ar koncertprogrammu “Aplī”. 
Ieeja: 13,00 un 25,00 EUR. 
Biļetes nopērkamas www.ekase.lv. 
un Alūksnes Kultūras centra kasē.
21. martā 16.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes 
Kultūras centra Ulda Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātrim 
“Slieksnis” – 50. 
Ieeja: bez maksas.
25. martā sākums 10.00 
Alūksnē, pie Mātes tēla
Komunistiskā genocīda piemiņas 
dienai veltīts pasākums.
26. martā 20.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Viestura Kairiša 
fi lma “Pilsēta pie upes” (“Piļsāta 
pi upis”). Ieeja: 3,00 EUR.
28. martā 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes 
Kultūras centra skolotāju kora 
“Atzele” dzimšanas dienas 
koncerts. Ieeja: 5,00 EUR.
31. martā 17.30 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
Alūksnes Mūzikas skolas Pavasara 
koncerts. Ieeja: bez maksas.

Alūksnes muzejā
Mainīgās izstādes
V. Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”. Izstādē 
Alūksnes vecmeistaru fotogrāfi jās 
redzama Alūksne gan 20. gs. 
sākumā, gan Pirmās brīvvalsts 
laikā, savukārt alūksnietis 
fotogrāfs Vilnis Blūms uzlūko šīs 
vietas ar šodienas skatījumu. 
Izstādē vienuviet skatāmas 
pilsētas ainavas toreiz un šodien.
J. Medmana privātā mēbeļu 
kolekcijas izstāde “19. gs. 
muižkungu guļamistaba”. 
Izstādē apskatāmas 19.-20. gs. 

eklektikas un bīdermeijera stila 
interjera mēbeles. 
Izstāde “Goda plāksnē – 
sievietes”. Sagaidot Starptau-
tisko sieviešu dienu, goda vietā 
ceļam sievietes, gluži kā 
padomju gados, kad Goda 
plāksnēs rindojās fotogrāfi jas 
ar darba izcilniekiem. Ko 
piecgades plāna ietvaros spēja 
paveikt mūsu novadnieces, 
teicamnieces, pirmrindnieces un 
trieciennieces, vēsta Alūksnes 
muzeja krājumā glabātās 
fotogrāfi jas un apbalvojumi.

Tematiskā izstāde “No trim-
das Latvijā – Austras Lindes 120 
tautu meitu miniatūras”. Izstādi 
veido 120 tautumeitu miniatūras 
etnogrāfi skajos latviešu 
tautas tērpos, kurus pagājušā 
gadsimta astoņdesmitajos un 
deviņdesmitajos gados darinājusi 
trimdā ASV dzīvojusi novadniece 
Austra Linde (dz. Ķauķis).

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Alūksnes vēsturiskā un 
arheoloģiskā ekspozīcija 
“Laikmetu 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”.

Pasākumi
7. martā 13.00 stājglezniecības 
restauratores Daces Pāžes 
lekcija par gleznu restaurāciju, 
glabāšanas nosacījumiem mājas 
apstākļos, mākslinieka Leo Kokles 
personību un darbu pie viņa 
gleznu restaurācijas. Dalības 
maksa pensionāriem, skolēniem 
- 1,00 EUR, pieaugušajiem - 
2,50 EUR. Lūdzam pieteikties 
lekcijai pa tālruņiem 64381321 
vai 25665538 līdz 5. martam.
16. martā 10.30 Leģionāru 
piemiņas dienas pasākumu ietva-
ros Alūksnes muzejā piedāvājam 
iespēju noskatīties Viļņa Blūma 
fi lmu “Vēstures liecinieki”.
25. martā 11.30 Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas 
dienas pasākumu 
ietvaros Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Alūksnes 
muzeja nodarbība “Teatrāli 

izglītojošs uzvedums ar 
līdzdarbošanos “Pieci 
likteņstāsti””. Programmas 
laikā Alūksnes un Apes 
novadu politiski represēto kluba 
“Sarma” dalībnieki un Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
skolēni tiks iesaistīti piecu 
dažādu deportācijas 
notikumus piedzīvojušu 
personāžu likteņstāstu izzināšanā 
stingrā sarkanarmieša uzraudzībā 
un represiju laikam pietuvinātos 
darbošanās apstākļos. Deportēto 
bērnu likteņstāstus izspēlēs 
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra teātra “SnulliS” jaunieši 
un muzeja darbinieki. 
26. martā 10.00 Alūksnes 
muzejā Alūksnes un Apes no-
vadu skolu pētniecisko un radošo 
darbu konkurss “Latviešu pēdas 
Sibīrijā un Tālajos Austrumos”.

Muzejpedagoģiskās 
programmas
No 17. marta līdz 3. aprīlim 
“Nāc ciemos pie Lieldienu zaķa!”. 
Programma paredzēta 
pirmsskolas un sākumskolas 
vecuma bērniem. Iepazīsimies ar 
Lieldienu tradīcijām, meklēsim 
un krāsosim olas. Programma 
iekļauta iniciatīvas “Latvijas skolas 
soma” piedāvājumā.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: 
“Pavasara pieskāriens” - 
pavasaris dabā, mākslā, literatūrā 
(02.-31.03. abonementā); “Teātris 
ir gaistošs mirklis” - 27. marts – 
Starptautiskā teātra diena 
(02.-31.03. abonementā); 
Mācies un izzini latviešu valodu! 
(02.-31.03. lasītavā); 
“Dzejniecei Aspazijai - 155” 
(02.-31.03. bērnu literatūras 
nodaļā); “Kaķīts mans, kaķīts 
mans…” - grāmatas par kaķiem, 
uzziņu grāmatas un daiļliteratūra 
bērniem (02.-31.03. bērnu 
literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
2.-31. martā Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
audzēkņu darbu izstāde 
“Ziedi”;
2.-31. martā Izstāde “Vizmas 
Supes savāktie izteicieni un 
Viļņa Blūma fotogrāfi jas” ciklā 
“Alūksniešu vaļasprieki” 
(lasītavā);
5. martā 17.00 tikšanās - 
saruna ar žurnālistu, grāmatu 

autoru Armandu Puči (atbalsta 
Valsts Kultūrkapitāla fonds);
11. martā 10.00 seminārs 
bibliotēku darbiniekiem 
“Latvijas Vēstnesis - valsts, 
pilsoniskās un tiesiskās 
informācijas platforma” 
(organizē KISC un VSIA 
“Latvijas Vēstnesis”);
20. martā 15.00 tikšanās - 
saruna ar muzikoloģi, žurnālisti, 
grāmatu autori Daigu Mazvērsīti 
(atbalsta Valsts Kultūrkapitāla 
fonds);
25. martā 11.00 Banka datorā 
un telefonā - nāc un uzzini vairāk! 
- izglītojoša tikšanās ar Swedbank 
pārstāvjiem, konsultācijas. 
Interesenti aicināti 
pieteikties bibliotēkā, kur jau 
iepriekš var iesniegt arī specifi skus 
jautājumus, ja tādi radušies - 
tālruņi 64322197 vai 25403935, 
e-pasts 
biblioteka.info@aluksne.lv. 
2.-31. martā pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņiem 
literārā stunda “Multiplikācijas 
fi lmu varoņi grāmatās” (pēc 
vienošanās ar PII audzinātājām - 
bērnu literatūras nodaļā);
16.-20. martā aktivitātes skolēnu 
brīvdienās - jaunāko grāmatu di-
ena, mīklu diena, žurnālu diena, 
spēļu diena (bērnu literatūras 
nodaļā);
30. martā Jauno grāmatu diena 
(abonementā).

Alsviķu pagastā
2., 9., 16., 23., 30. martā 10.00 
Alsviķu bibliotēka Strautiņos 
piedāvā informācijas tehnoloģiju 
apguves nodarbības senioriem.
11. martā 10.00 Alsviķu 
kultūras namā pagasta seni-
oru kopas “Noskaņa” ikmēneša 
tikšanās – saruna ar Alsviķu 
pagasta FVP ambulatorās daļas 
ārsta palīgu un Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes sociālo 
darbinieci Ligitu Podziņu.  
14. martā 13.00 Alsviķu 
kultūras namā animācijas fi lma 
visai ģimenei “Karalienes Korgijs”. 
Ieeja: 1,50 EUR.
14. martā 15.00 Alsviķu 
kultūras namā novadnieces 
Inetas Lejas darbu izstādes “Krāsu 
virpulī” atklāšanas svētki. Izstāde 
apskatāma līdz 20. aprīlim.
15. martā 14.00 Alsviķu 
kultūras namā Viestura Kairiša 
fi lma “Piļsāta pi upis” (“Pilsēta pie 
upes”). Ieeja: 2,00 EUR.  

Turpinājums 12. lappusē

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā martā

Alūksnes simtgades gadā 
aicina vasaras puķu stādījumos 
izvēlēties vienotus toņus
 Par godu Alūksnes 
pilsētas simtgadei, 
pilsētas publiskajās 
teritorijās vasaras 
sezonas stādījumiem izvēlēti 
balti, zili un sudrabaini 
toņi. Pašvaldība aicina 
arī iedzīvotājus, uzņēmējus, 
namsaimniekus un citus 
krāšņuma cienītājus 
savos piemājas apstādījumos 
vasaras puķēm šogad 
dot priekšroku šiem 
toņiem, lai veidotu vienotu 
kopējo pilsētas tēlu un 
iezīmētu pilsētas 
simtgades gadu.

 Katrā dārzā noteikti ir gan 
ziemcietes, kas aug un priecē 
gadu no gada, gan arī vasaras 

puķes, kuras dārzkopji sēj vai 
iegādājas ik pavasari no 
jauna. Tādēļ aicinām dārzkopjus 
šogad, sarūpējot vasaras 
puķes, izvēlēties vienotus toņus 
ar tiem, kādi plānoti pilsētas 
apstādījumos.

 Ieteikumu vai neskaidrības 
gadījumos laipni lūgti griezties 
pie Alūksnes novada pašvaldības 
ainavu arhitektes Andas Klints, 
e-pasts anda.klints@aluksne.lv, 
tālrunis 64320931.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Turpinājums no 11. lappuses

21. martā 14.00 Alsviķu 
kultūras namā Andreja Ēķa 
filma – komēdija “Klases 
salidojums 2”. Vecuma 
ierobežojums 16+. 
Ieeja: 2,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Tikai 
darot visu iespējamo var panākt 
neiespējamo” - aktrisei Lidijai 
Freimanei - 100, dzejniecei 
Aspazijai - 155, dzejniecei, 
rakstniecei, tulkotājai Elzai 
Stērstei - 135, mūziķim, 
dzejniekam Guntaram Račam 
- 55; tematiskās izstādes: 
Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena 
“Domās izstaigāsim sāpju ceļu”, 
Starptautiskā teātra 
diena; 23.-27. martā – Digitālās 
nedēļas pasākumi: individuālas 
konsultācijas, sarunas 
par drošību internetā.
4., 10., 18., 25. martā 9.00 
Alsviķu bibliotēkā senioru 
grupas “Par prieku sev un 
citiem” tikšanās.

Annas pagastā
6. martā 11.00 Annas 
bibliotēkā tradicionālais Sieviešu 
dienas pasākums “Savas dzīves 
priekam”.
25. martā 10.00 Ezeriņu kapos 
komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas brīdis “To neaizmirst!”.
Annas bibliotēkā izstādes: 
“Dvēseles ceļojums”, dzejniecei, 
dramaturģei Aspazijai - 155; 
Tālais marta represiju laiks 
atmiņās; 23.-27. martā Digitālā 
nedēļa “Uzlabo savas digitālās 
prasmes un atvieglo ikdienas 
dzīvi!”.

Ilzenes pagastā
14. martā SKIM centrā 
“Dailes” Ilzenes kausa izcīņa 
florbolā. Ierašanās: 9.00, sākums: 
9.30. Sīkāka informācija pa 
tālruni 26394436 (Inese).
21. martā 11.00 Ilzenes 
bibliotēkā interešu kopas “Laiks 
sev” tikšanās.
25. martā 11.00 Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas brīdis 
represēto ilzeniešu piemiņas 
vietā.

Jaunannas pagastā
8. martā 15.00 Jaunannas 
tautas namā Sieviešu dienai 
veltīta pēcpusdiena “Mēs tiksimies 
martā...”  (pasākumā piedalās 
Andris Eriņš un Aldis Kise no 
grupas “Dricānu Dominante”). 
Ielūgumus uz pasākumu var 
iegādāties Jaunannas tautas 
namā.
15. martā 13.00 
Jaunannas tautas namā 
tikšanās un meistarklase ar 
CASTING BRIDGE aktieru atlases 
režisori Gunitu Grošu.
16. martā 12.00 
Jaunannas tautas namā
praktisko un izzinošo nodarbību 
cikla “Mācāmies gatavot kopā” 
jauniešu meistarklase ar pavāru 
Tomu Maļiņinu projekta “Izzini 
sevi, lai mācītos!” ietvaros.
19. martā 14.00 Jaunannas 
tautas namā pavasara brīvdienu 
jautrās un radošās aktivitātes 
bērniem ar jauniešu klubu 
“Tikšķis”.
21. martā 12.00 
Jaunannas tautas namā 
izglītojoša lekcija un praktiska 
nodarbība jauniešiem ar uztura 
speciālisti Baibu Bērtiņu projekta 
“Izzini sevi, lai mācītos” ietvaros.
22. martā 12.00 Jaunannas 
Zaķusalā Putnu dienu darbnīcas 
visai ģimenei ar ornitologu Elviju 
Kantānu.

Jaunalūksnes pagastā
6. martā 17.00 Jaunalūksnes 
bibliotēkā “Satikšanās ar Daces 
Baidekalnes daiļradi”.
12. martā 14.00 Kolberģa 
tautas namā senioru 
pēcpusdiena “Lai pavasaris 
manī plaukst!”: Sieviete – 
Ziedi – Mūzika – Dzeja.
24. martā 10.00 Kolberģa 
tautas namā, atceroties 
padomju represijas, iespēja 
noskatīties filmas no Bejas 
novadpētniecības krājuma: 
Eināra Grosa veidoto “Senās 
atmiņas” un Viļņa Blūma veidoto 
“Vēstures liecinieki”.
29. martā 14.00 Kolberģa 
tautas namā Teātra 
pēcpusdiena: Alsviķu 
amatierteātris ar Ādolfa Alunāna 
viencēlienu “Šneiderienes” un 
Lejasciema amatierteātris ar 
Zanes Pamšes viencēlienu 
“Vēlēšanu trakums 
Sprukstiņciemā”. 
Ieeja: 1,50 EUR.
3. aprīlī 10.00 Kolberģa 
tautas namā ieskandinām 
Lieldienas, muzikāla izrāde 
bērniem “Sīki, mazi kukainīši”.
Jaunalūksnes bibliotēkā
literatūras izstādes: “Ik 
pavasari, ik pavasari – Vai 
nenotiek jauni brīnumi?” – 
Aspazijai 155, “365” – Guntaram 
Račam 55; 10. martā tematiska 
nodarbība ar PII “Pūcīte” bērniem 
“Vai atpazīsti putnus?”; 24.-27. 
martā “Digitālā nedēļa 2020”; 
tematiskas aktivitātes visas 
nedēļas garumā; visa mēneša 
garumā liksim puzles 
“Pievienojies mums!”.
Bejas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Intelektuāla, trausla, 
nesavtīga aktrise”/ Lidijai 
Freimanei – 100”, “…nedaudz 
mistikas vīta…”/ dzejniecei 
un dramaturģei Aspazijai – 
155, “Mana apņemšanās…” / 
mūziķim, dzejniekam Gunta-
ram Račam – 55; 23.-27. martā 
Digitālā nedēļa – 
“Nebaidies klikšķa – atvieglo 
dzīvi” (individuālās apmācības 
e-pakalpojumu iespējās); 
pasākums skolēniem “Iepazīstot 
dzejnieku Aspazijas un G. Rača 
daiļradi” (laiks tiks saskaņots 
ar skolu); 18. martā 12.00 
pasākums Bejas bibliotēkas 
lasītāju klubiņā “Tavs spēks ir 
tavos sapņos”.
No Bejas novadpētniecības 
krājuma pastāvīgās ekspozīcijas: 
“Jaunalūksnes pagasta vēsture 
līdz 1945. gadam”, “Jaunalūksnes 
pagasta vēsture pēckara 
periodā 1945.-1988.”, “Bejas 
skolas vēsture 19.-21. gs.”, 
“Nacionālo partizānu kustība 
Jaunalūksnes pagastā 1945.-
1953.”; izglītojošas stundas 
“Saikne ar vēsturi” - 25. marts 
- Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena”. Skatīsimies V. 
Blūma veidoto filmu “Vēstures 
liecinieki”; 27. marts – Teātra 
diena, Skatīsimies Bejas 
amatierteātra izrādi - J. Jurkāns  
“Ak, nauda, naudiņa” (2003.g.) 
Tikšanās ar režisori G. Igošinu).

Jaunlaicenes pagastā
7. martā 13.00 Jaunlaicenes 
tautas namā pasākums pagasta 
senioriem “Pavasari gaidot”.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pamatekspozīcija: 
“Jaunlaicenes muiža”, izstāde: 
“Daudz zābaku pa manu zemi 
staigā”, izglītojošās nodarbības 
dažāda vecuma apmeklētājiem: 
“Mana Latvija” – lielā galda 
spēle (gan komandām, gan 
individuāli), kuras gaitā tiek 
iepazīti vēsturiski un vispārzināmi 
fakti par Latviju, minētas mīklas, 
atpazītas tautasdziesmas un 

risināti atjautības uzdevumi; 
“Muzejā caur ķēķa durvīm” – 
nodarbība pirmsskolas 
vecuma bērniem, atklājot muzeja 
noslēpumus; “Izlaušanās caur 
vēstures līkločiem” – vēstures 
iepazīšana ar “izlaušanās” 
spēles elementiem (gan 
komandām, gan individuāli); 
“Malēniešu vārdu spēle” – 
atraktīva spēle, kas palīdz izprast 
malēniešu izloksnes vārdu nozīmi. 
Plašāku piedāvājumu skatīt: 
www.draugiem.lv/jaun.muz.
Pieņemam pieteikumus uz 
izglītojošo nodarbību 
“Lieldienu izdarības”, kas 
paredzēta pirmsskolas vecuma 
bērniem, skolēniem no 
1.-12. klasei, darba kolektīviem 
un domubiedru grupām.
Jaunlaicenes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Ikdienā arī ir 
zelts, tikai atroc”/ Aspazijai – 155; 
“365” Guntaram Račam – 55; 
Digitālās nedēļas pasākumi: 
24. martā e-pakalpojumu 
iespējas (latvija.lv, internetbanka, 
EDS), 25. martā 3TD e-grāmatu 
bibliotēka.

Kalncempju pagastā
14. martā 18.00  Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā atpūtas vakars “Panāc 
pretī pavasarim” (Zeltiņu dziedošo 
aktieru apvienība “Jautrie podi”, 
vakara vadītāja Gunita Paleja, 
danču meistars Zintis Krakops). 
Pieteikties  līdz 6. martam pa 
tālruni 26447102 (Iveta).
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā līdz 
14. martam mākslinieka 
Māra Salmiņa gleznu un 
mākslinieces Laines Meleces 
fotogrāfiju izstāde, no 28. marta 
līdz 30. aprīlim Smiltenes 
pilsētas kultūras centra Tautas 
lietišķās mākslas studijas 
“Smiltene” izstāde “Putni krāsā 
un kompozīcijā”; izzinošas 
ekskursijas un izglītojošās 
programmas ar līdzdarbošanos 
visām vecuma grupām (iepriekš 
piesakoties): “Čaklā bitīte” - 
stāsts par bitēm un medu 
pirmskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērnu grupām, “Neba 
maize pati nāca” - stāsts par 
maizes ceļu no grauda līdz maizes 
kukulim, izmantojot muzeja 
krājuma priekšmetus 
(programma piemērota dažādu 
vecumu apmeklētājiem), kāzu 
programma “Darbi lauku 
sētā” - atraktīva programma 
jaunlaulātajiem un kāzu 
viesiem ar līdzdarbošanos un 
kopā dziedāšanu.

Liepnas pagastā
7. martā no 9.30 Liepnas 
multifunkcionālajā hallē 
“Florbola turnīrs”.
7. martā 19.00 Liepnas 
tautas namā pavasarīgs 
koncerts “Runčuk, nemūžam!”, 
pēc pasākuma balle ar grupu 
“Un atkal šovakar...”.
13. martā 19.00 Liepnas 
tautas namā filma “Klases 
salidojums 2”.
21. martā 12.30 Liepnas 
tautas namā leļļu teātra “Tims” 
izrāde visām paaudzēm “Noti-
kumi virtuvē”, atbalsta biedrība 
“Ābele”.
26. martā 12.00 Liepnas 
tautas namā Izteiksmīgas runas 
konkurss skolēniem “Pretī 
pavasarim”.
Liepnas pagasta bibliotēkā
24. martā Rītausmas stunda 
pirmskolas un 1. klases bērniem 
“Esi saulei un sniegpulkstenim 
draugs!”; 23.-27. martā Digitālā 
nedēļa: “Pirmais klikšķis” – 
konsultācijas iedzīvotājiem bez 
e-prasmēm, “Atvieglo dzīvi – 

maksā internetā” - individuālās 
konsultācijas.

Malienas pagastā
6. martā 15.00 Malienas 
tautas namā senioru tikšanās 
pavasara noskaņās.
Malienas bibliotēkā izstādes: 
Latviešu kultūras leģendai Lidijai 
Freimanei - 100, “No tumsas uz 
gaismu” (rakstniecei M. Asarei - 
60), “Vēl nav par vēlu” (mūziķim, 
dzejniekam G. Račam - 55), 
“Sāpju un cerību ceļš”; Digitālās 
nedēļas ietvaros konsultācijas, 
apmācības “Mācāmies darīt 
digitāli”.

Mālupes pagastā
4. martā 16.00 Mālupes Saieta 
namā radošā nodarbība - 
hiperbolisko plakņu tamborēšana.
11. martā 18.30 Mālupes 
Saieta namā gleznu izstādes 
“Krāsu burvībā” atklāšana. Izstādē 
piedalīsies gleznotāji no Gulbenes 
- Ilvija un Gerda Juškevičas, Edijs 
Vītols un Zintis Vībāns.
14. martā 19.00 Mālupes 
Saieta namā vokālo ansambļu 
sadziedāšanās koncerts “Lai 
mīlestības nepietrūkst!”, 21.30 
balle kopā ar Lauri Neilandu.
18. martā 16.00 Mālupes 
Saieta namā radošā nodarbība - 
zeķu adīšana mežģīnrakstā.
25. martā 10.00 Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņai ziedu 
nolikšana un sveču aizdegšana 
Mālupes kapos, pēc tam Mālupes 
pagastā dzīvojošo represēto 
iedzīvotāju apciemošana.
Mālupes pagasta bibliotēkā
literatūras izstādes: “Sievietes, 
sievietes” - veltījums Starptau-
tiskajai sieviešu dienai, “Sēž uz 
sliekšņa pasaciņa…” – dzejniecei 
Aspazijai – 155; tematiskā izstāde 
“Gatavojamies pavasara darbiem 
dārzā”; “Mīlestības vārdā var 
daudz” - mūziķim, dzejniekam 
Guntaram Račam – 55; tematiskā 
izstāde “To nevar un nedrīkst 
aizmirst” - Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņai; 23.-27. martā 
Digitālā nedēļa “Būsim zinoši 
interneta vidē” – individuālas 
konsultācijas un iemaņu 
atjaunošana, darbojoties inter-
neta vidē.

Mārkalnes pagastā
18. martā 11.00 Mārkalnes 
Sabiedrības centrā radošā 
darbnīca bērniem “Lapiņa pie 
lapiņas” sadarbībā ar 
Veclaicenes tautas namu. Sejas 
apgleznošanas un hennas 
darbnīca. Spēles un atjautības 
uzdevumi.
25. martā 14.00 Mārkalnes 
Sabiedrības centrā represēto 
Mārkalnes iedzīvotāju atmiņu 
pēcpusdiena. Mārkalnes sieviešu 
vokālā ansambļa “Akava” 
priekšnesums.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
no 10. marta jaunākās literatūras 
izstāde “Pretī pavasarim”; 
Digitālās nedēļas ietvaros - 
27. martā 13.00 “Klikšķis 
internetā - dzīves nepieciešamība 
darba meklētājiem”. 

Pededzes pagastā
Pededzes bibliotēkā 3. martā 
Skaļās lasīšanas konkurss 
sadarbībā ar Pededzes 
pamatskolu; 10. martā 12.30 
Pededzes pamatskolas teātra 
sporta turnīrs; 18.-25. martā 
Jauno grāmatu izstāde – apskats.
25. martā Pededzes pagastā 
dzīvojošo represēto iedzīvotāju 
apciemošana. 

Veclaicenes pagastā
6. martā 14.00 Veclaicenes 
tautas namā pensionāriem 
pasākums “Un atkal pavasaris 

nāk...” par un ap sievietēm - gan 
nopietni, gan pa jokam. 
19. martā 12.00 Veclaicenes 
tautas namā radošās darbnīcas 
“Katram sava piezīmju  klade”. 
28. martā 19.00 Veclaicenes 
tautas namā deju koncerts 
“Pierobežas sadancis”. Piedalīsies 
kolektīvi no Latvijas - 
Jaunannas deju kolektīvi “Oga” 
un “Jaunanna”, Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centra deju kolektīvs 
“Enku Drenku”, Veclaicenes deju 
kolektīvs “Korneti”, no Igaunijas 
-  Voru jauniešu deju kolektīvs 
“Hopseri”, Rouges deju kolektīvs, 
Lasvas deju kolektīvs un Lasvas 
sieviešu deju kolektīvs. 
Veclaicenes bibliotēkā 
16. martā literatūras izstāde 
“Apbrīnojamā Aspazija”; 25. 
martā 11.00 “E-prasmes ikdienas 
dzīves situācijās”.

Zeltiņu pagastā
7. martā 17.00 Zeltiņu tautas 
namā Sieviešu dienai veltīts 
grupas “Galaktika” koncerts 
“Meitenei no sapņa”. 
Ieeja: 4,00 EUR.
15. martā Zeltiņu skolas zālē 
jaunieši aicina uz erudīcijas 
spēlēm: 11.00 “Zelta prāti” 
junioriem, 13.00 “Zelta prāti” 
3. sezonas noslēguma spēle. 
Pieteikties līdz 13. martam, 
rakstot vai zvanot – 
26281188 (Sigita).
28. martā 14.00 Zeltiņu tautas 
namā Grundzāles amatierteātra 
“Cik jaudas” sniegumā 
Ē. Hānberga komēdija “Pirmā 
grēka līcis”.  Ieeja: 2,00 EUR.
Zeltiņu tautas namā Kristīnes 
Dīsneres (Christin Diessner) 
gleznu izstāde (līdz 16. martam).
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Un atkal atmiņās sirds 
nemiers kad zvana”, “Iepazīsim 
dažādu tautu literatūru” (angļu 
literatūra), “Saujiņa saules, 
riekšiņa zvaigžņu” 
(Aspazijai - 155); 24.-27. martā 
Digitālās nedēļas aktivitātes 
“Esi e-prasmīgs” (individuālas 
konsultācijas darbā ar datoru, 
internetu, datu bāzes, testi, 
konkursi); skolēnu pavasara 
brīvdienās bibliotēkā 17., 19., 
20. martā un skolas nodarbību 
telpā 18., 21. martā no 11.00 
galda un grīdas spēļu stundas.
Zeltiņu vēstures krātuvē: 
pastāvīgās ekspozīcijas “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltīta novadniekam 
Edgaram Liepiņam), “Nesenā 
pagātne”, “Novadnieku istaba”, 
“Mana skola Zeltiņos”; fotostāsts 
“Gadsimtu vējos šūpojoties”.

Ziemera pagastā
11. martā 12.00 Māriņkalna 
tautas namā senioru 
pēcpusdiena.
18. martā 11.00 Māriņkalna 
tautas namā pavasara radošās 
darbnīcas bērniem “Sagaidām 
pavasari”.
21. martā 18.00 Māriņkalna 
tautas namā balle kopā ar 
grupu “Hameleoni”.  
Ieeja: 4,00 EUR. Galdiņus 
pieteikt darba dienās pa 
tālruni 26413370.
25. martā Ziemera 
pagasta represēto iedzīvotāju 
apciemošana un godināšana.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes: 
“Aktrise ar dzirksti acīs” 
(aktrisei L. Freimanei – 100), 
“Ik pa laikam jaunu jūtu vētru 
es sacēlu…” (dzejniecei 
Aspazijai – 155), “Laiks, kad sirds 
saraujas sāpēs…” (25. marts – 
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena).

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā martā




