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Alūksnes Novada Vēstis

Iedzīvotāju aptauja par gadatirgu organizēšanu
 Alūksnes novada 
pašvaldībā šobrīd notiek 
pašvaldības saistošo no-
teikumu Nr. 9/2011 “Par 
tirdzniecību publiskās vietās 
Alūksnes novadā” grozījumu 
sagatavošana. 
 Lai labāk izstrādātu 
noteikumu grozījumus, 
pašvaldība veic iedzīvotāju 
aptauju. 
 Aptaujas mērķis ir izprast 
Alūksnes novada iedzīvotāju 

paradumus un vēlmes attiecībā 
uz lielo gadatirgu organizēšanu 
pilsētā. Tādēļ iedzīvotāji tiek 
aicināti izteikt viedokli, lai 
pašvaldība varētu pieņemt uz 
iedzīvotāju interesēm balstītus 
lēmumus. 
 Līdz 8. novembrim anketu 
ir iespējams aizpildīt Alūksnes 
novada pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv vai doties uz 
tuvāko bibliotēku un aizpildīt 
klātienē.

Starptautisks apbalvojums 
Alūksnes Bānīša stacijai
 Multimediālā ekspozīcija 
“Alūksnes Bānīša stacija” 
ieguvusi galveno balvu 
Eiropas Kultūras Tūrisma 
tīkla (European Cultural 
Tourism Network) konkursā 
“Ilgtspējīga kultūras tūrisma 
galamērķis 2020” nominācijā 
“Industriālais mantojums”.  
Septiņās dažādās konkursa 
nominācijās piedalījās 43 
dalībnieki no 16 valstīm. 
Pretendentus vērtēja starp-
tautiska žūrija no tādām 
organizācijām kā ECTN, Eu-
ropa Nostra, European Travel 
Commission un NECSTouR. 

 Alūksnes novada pašvaldība 
ir daudz strādājusi pie tūrisma 
attīstības, un Alūksnes Bānīša 
stacija jau ir kļuvusi par iecienītu 
galamērķi gan Latvijas, gan 
ārvalstu tūristiem. Saņemtā 
balva noteikti kalpos par labu 
stimulu turpmākam darbam un 
veicinās Alūksnes Bānīša stacijas 
atpazīstamību pasaules mērogā. 
 Multimediālā ekspozīcija 

“Alūksnes Bānīša stacija” 
vēsturiskajā Alūksnes dzelzceļa 
stacijas bagāžas šķūnī atklāta 
2018. gada 1. septembrī. 
Ekspozīcija interaktīvā veidā 
stāsta 10 stāstus par Baltijā 
vienīgo regulāri kursējošo 
šaursliežu vilcienu un tā 
nozīmi vietējiem iedzīvotājiem, 
ceļotājiem un katram no mums. 
 Konkurss par aktuālajām tēmām 
tūrismā “Ilgtspējīga kultūras 
tūrisma galamērķis” tiek rīkots 
kopš 2014. gada. Šīs balvas 
uzlabo Eiropas kultūras tūrisma 
galamērķu redzamību, rada 
platformu pieredzes un zināšanu 
apmaiņai un veicina sadarbības 
tīkla izveidi starp galamērķiem. 
Konkursā, septiņās izvēlētajās 
kategorijās, var piedalīties 
ikviens tūrisma galamērķis 
visā Eiropā. 

Dace Bumbiere-Augule,
Alūksnes tūrisma informācijas 

centra vadītājas vietniece Alūksnes Bānīša stacijas komanda tiešsaistes apbalvošanas ceremonijas laikā
Sanitas Spudiņas foto

Par pašvaldības budžeta līdzekļiem 
atjaunots Dzirnavu tilts Jaunannā
 Jaunannas pagastā 
pabeigta Dzirnavu tilta 
atjaunošana ceļa posmā 
Jaunanna-Eizentāle. Pēc 
SIA “Inženierbūve” izstrādātā 
būvprojekta darbus saskaņā 
ar iepirkuma procedūras 
rezultātu veica 
SIA “Ceļinieks 2010”. 

 Tilta atjaunošanas būvdarbu 
kopējās izmaksas saskaņā ar 
noslēgto būvdarbu līgumu ir 
181 527,16 EUR. Alūksnes 
novada pašvaldība jau 
2019. gadā tilta atjaunošanai no 
pašvaldības budžeta ceļu un ielu 
uzkrājuma piešķīra 80 000 EUR. 
Atlikušo nepieciešamo summu 
tobrīd pašvaldība plānoja ņemt 
kā aizņēmumu Valsts kasē, taču 
aizņēmumi tika atbalstīti tikai 
projektiem ar Eiropas Savienības 
finansējumu, līdz ar to 

Jaunannas tilta atjaunošanai 
trūkstošo finansējumu 
aizņēmuma veidā saņemt 
nebija iespējams. Tā kā tilta 
atjaunošana bija steidzama 
nepieciešamība, no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem šogad 
piešķirti arī pārējie darbu 
veikšanai vajadzīgie līdzekļi.
  - Esam ļoti apmierināti ar 
būvnieku darbu, objekts atjau-
nots patiešām teicami! Lielā 
mērā tas noticis, pateicoties visas 
komandas kopdarbam – gan 
pašvaldībai kā pasūtītājam, gan 
darba veicējiem un, protams, 
pagasta pārvaldei, - komentē 
Būvvaldes būvinspektore 
Aina Kaukala. 

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis (no labās) kopā ar Jaunannas pagasta pārvaldes 
vadītāju Vēsmu Čugunovu, darbu vadītāju Gunti Paulsonu un būvfirmas “Ceļinieks 2010” vadītāju 
Andi Ērgli svinīgi pārgriež lentu            Sanitas Spudiņas foto



Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums: Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu arhīva foto. 
Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 7820 eksemplāri.

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

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 29. oktobra sēdē
 Alūksnes novada domes 
29. oktobra sēdē piedalījās 
14 deputāti un lēma par 
24 darba kārtības 
jautājumiem.

 Dome nolēma:

 - nodot īpašumā bez atlīdzības 
fiziskai personai zemesgabala 
“Liepna 3”, Liepnā, Liepnas 
pagastā, pie dzīvokļa īpašuma 
piederošās kopīpašuma 
domājamās daļas;

 - atsavināt Alūksnes 
novada pašvaldībai piederošu 
kustamo mantu, cirsmu 
galveno cirti - kailcirti (platība 
1,22 ha, 1. kvartāla nogabalos 
Nr.2 un Nr.3, pārdodamais koku 
apjoms cirsmā - 328,62 m³) 
īpašumā “Bejas skola”, Bejā, 
Jaunalūksnes pagastā, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 
3656 010 0215, pārdodot to 
izsolē. Uzdot pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai 
organizēt atsavināmās kustamās 
mantas - cirsmas novērtēšanu, 
izstrādāt izsoles noteikumus un 
rīkot izsoli;

 - atsavināt pašvaldībai piedero-
šu kustamo mantu - cirsmas īpa-
šumā “Izgāztuve”, Jaunalūksnes 
pagastā, atsavinot vienā izsoles 
paketē ar kopējo pārdodamo 
koku apjomu 348,7 m³: 
 1) cirsmu galveno cirti – 
kailcirti, īpašuma kadastra 
Nr.3656 009 0149 (platība 
1,03 ha, 1. kvartāla nogabalos 
Nr.4. un Nr.5),
 2) cirsmu – kopšanas cirti, 
īpašuma kadastra Nr.
3656 009 0149 (platība 
0,51 ha, 1. kvartāla nogabalos 
Nr.1 un Nr.2),
 3) divas cirsmas - kailcirtes, 
īpašuma kadastra 
Nr.3656 009 0149 (ārpus meža 
zemes ar kopējo platību 0,6 ha).
 Uzdot pašvaldības Īpašumu at-
savināšanas komisijai organizēt 
atsavināmās kustamās mantas 
- cirsmu paketes novērtēšanu, 
izstrādāt izsoles noteikumus un 
rīkot izsoli;

 - atsavināt pašvaldībai 
piederošu kustamo mantu - 
cirsmas īpašumos “Lauces”, 
Alsviķu pagastā, īpašuma 
kadastra Nr. 3642 008 0025, 
un “Lauces 1”, Alsviķu pagastā, 
īpašuma kadastra Nr. 
3642 008 0066, atsavinot vienā 
izsoles paketē ar kopējo 
pārdodamo koku apjomu 
717,58 m³:
 1) cirsmu galveno cirti – 
kailcirti, īpašumā “Lauces” 
(platība 0,44 ha, 1. kvartāla 
nogabalā Nr.5),
 2) cirsmu kopšanas cirti, 
īpašumā “Lauces” (platība 
2,46 ha, 1. kvartāla nogabalos 
Nr.1, 2, 3, 4),
 3) cirsmu galveno cirti – 
kailcirti, īpašumā “Lauces 1” 
(platība 0,11 ha, 1. kvartāla 
nogabalā Nr.3),
 4) cirsmu galveno cirti – 
kailcirti, īpašumā “Lauces 1” 
(platība 0,21 ha, 1. kvartāla 
nogabalā Nr.7),

 5) cirsmu galveno cirti – 
kailcirti, īpašumā “Lauces 1” 
(platība 0,42 ha, 1. kvartāla 
nogabalā Nr.8),
 6) cirsmu kopšanas cirti, 
īpašumā “Lauces 1” (platība 
3,49 ha, 1. kvartāla nogabalos 
Nr.1, 2, 4, 5, 6).
 Uzdot pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai 
organizēt atsavināmās 
kustamās mantas – cirsmu 
paketes – novērtēšanu, 
izstrādāt izsoles noteikumus un 
rīkot izsoli;

 - sagatavot atsavināšanai 
nekustamā īpašuma 
“Jaundzelmes”, Malienas 
pagastā, sastāvā esošu 
neapbūvētu, pašvaldībai 
piekritīgu zemes vienību. 
Piekrist, ka atsavināšanas 
izdevumus sedz zemes vienības 
atsavināšanas ierosinātājs. Pēc 
atsavināšanas procesa pa-
beigšanas, minētos izdevumus 
ieskaitīt zemes pirkuma līgumā 
noteiktās cenas samaksā. Nodot 
atsavināšanai pašvaldības 
īpašumu – neapbūvētu zemes 
vienību, pārdodot par brīvu cenu 
bijušajam zemes lietotājam. 
Uzdot nosacītās cenas noteikša-
nu un atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - uzdot Mārkalnes pagasta 
pārvaldei nodot Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldei 
telpu grupu ēkā “Pūcīte”, 
Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, 
kuru izmantos sociālo 
pakalpojumu sniegšanai. 
Noteikt sociālās dzīvojamās 
mājas statusu telpu grupai 
minētajā ēkā. Mainīt Alūksnes 
novada Sociālo lietu 
pārvaldes struktūrvienības 
“Sociālā māja” pakalpojuma 
sniegšanas vietu no adreses 
“Vālodzes”, Mārkalnē, 
Mārkalnes pagastā, uz adresi 
“Pūcīte”, Mārkalnē, 
Mārkalnes pagastā. Mainīt 
Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvaldes struktūrvienības 
“Alūksnes novada 
Naktspatversme” pakalpojuma 
sniegšanas vietu no adreses 
Merķeļa ielā 3, Alūksnē, uz 
adresi “Pūcīte”, Mārkalnē, 
Mārkalnes pagastā. Uzdot 
Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvaldei organizēt pārval-
des struktūrvienību “Sociālā 
māja” un “Alūksnes novada 
Naktspatversme” pakalpojuma 
sniegšanas vietas maiņu, 
kā arī atbrīvot ēku “Vālodzes”, 
Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, 
un ēku Merķeļa ielā 3, Alūksnē;

- nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Vālodzes”, Mārkalnē, 
Mārkalnes pagastā, kas 
sastāv no nedzīvojamās ēkas un 
zemesgabala 0,1953 ha platībā, 
pārdodot to izsolē. Nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. 
Noteikt turpmākās 
izmantošanas nosacījumu - 

minētā nekustamā īpašuma 
pircējam 12 mēnešu laikā 
jāuzsāk saimnieciskā darbība 
atbilstoši esošajam būves 
galvenajam lietošanas veidam 
(viesnīcas un sabiedriskās 
ēdināšanas ēkas) un tipam 
(dienesta viesnīcas). Izsoles 
noteikumos paredzēt 
pašvaldības atpakaļpirkuma 
tiesības, ja pircējs neizpilda šo 
noteikto nekustamā īpašuma 
turpmākās izmantošanas 
nosacījumu;

 - nodot piecstāvu dzīvojamās 
mājas ar 60 dzīvokļu īpašumiem 
Laurencenes ielā 4, Alūksnē, 
pārvaldīšanas tiesības ar 
dzīvokļu īpašumu īpašnieku 
savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai – 
sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “ALŪKSNES NAMI”;

 - apstiprināt skolēnu konkursa 
“Mēs – Alūksnes novada nākot-
nei” nolikumu;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada pašvaldības 2011. gada 
24. februāra nolikumā 
Nr. 10/2011 “Mālupes pagasta 
bibliotēkas nolikums” un 
turpmāk izteikt nolikuma 
5. punktu šādā redakcijā: 
“5. Bibliotēkas juridiskā adrese 
ir: “Māras”, Mālupē, Mālupes 
pagastā, Alūksnes novadā, 
LV- 4358”. Grozījums saistīts ar 
to, ka Mālupes bibliotēka ir 
pārcelta uz jaunām telpām, 
tādēļ nolikumā nepieciešams 
mainīt adresi;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.23/2020 
“Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2019. gada 
26. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 13/2019 “Par 
materiālo atbalstu bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem un audžuģimenēm””;

 - izbeigt Alūksnes novada 
pašvaldības laikraksta “Alūksnes 
Novada Vēstis” (reģistrācijas 
apliecības Nr. M 001229) 
darbību. Izdot pašvaldības 
bezmaksas informatīvo 
izdevumu “Alūksnes Novada 
Vēstis”. Uzdot Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektoram 
organizēt nepieciešamās darbī-
bas laikraksta “Alūksnes Novada 
Vēstis” izslēgšanai no Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra 
Masu informācijas līdzekļu 
reģistra un organizēt 
pašvaldības bezmaksas 
informatīvā izdevuma “Alūksnes 
Novada Vēstis” izdošanu;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 24/2020 
“Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2013. gada 
25. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 18/2013 “Alūksnes novada 
pašvaldības nolikums””;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 25/2020 
“Grozījums Alūksnes novada 
domes 2016. gada 
28. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2/2016 “Par 
Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu””;

 - izdarīt Alūksnes novada 
domes 27.06.2019. lēmumā 
Nr. 207 “Par saistību 
uzņemšanos un sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras attīstības 
risinājuma īstenošanu”, 
grozījumus, papildinot lēmuma 
izdošanas tiesisko pamatojumu 
ar atsauci uz Vidzemes 
plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plānu 
2017.-2020. gadam, kā arī 
izsakot 2. punktu jaunā 
redakcijā un precizējot projekta 
kopējās indikatīvās izmaksas 
no 874 700 EUR uz 
1 307 036,18 EUR. Projekta 
kopējās indikatīvās izmaksas 
precizētas, ņemot vērā 
pašvaldības deinstitucionalizā-
cijas infrastruktūras risinājuma 
izveides provizoriskās izmaksas, 
tai skaitā provizorisko papildu 
finansējumu no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda, 
un saskaņā ar šogad 
5. oktobrī apstiprinātajiem 
Vidzemes plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plāna 
2017.-2020. gadam 
grozījumiem;

 - noteikt maksu par īslaicīgu 
telpu nomu Jaunlaicenes 
pagasta pārvaldes telpās 
“Dārziņos 3”, Jaunlaicenē, Jaun-
laicenes pagastā, valsts akciju 
sabiedrībai “Latvijas Pasts” – 
0,50 EUR par 
27,53 m2 stundā bez pievienotās 
vērtības nodokļa;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 24.09.2020. 
lēmumā Nr.249 “Par izglītības 
iestāžu izdevumu noteikšanu 
pašvaldību savstarpējos 
norēķinos”;

 - ņemot vērā Alūksnes novada 
domes 25.09.2014. lēmumu 
Nr. 360 “Par tautsaimniecības 
nozarei nozīmīgu tūrisma 
objektu attīstību Alūksnes 
novadā” un Alūksnes novada 
attīstības programmas 2011.-
2017. aktualizētā Investīciju 
plāna 2015.-2020. gadam, 
izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finan-
sējumu 3 900,00 EUR tūrisma 
objekta “Padomju armijas 
raķešu bāze Zeltiņos” informa-
tīvā satura sagatavošanai un 
elektroenerģijas pieslēguma 
ierīkošanas būvprojekta 
izstrādei;

 - ar 2020. gada 1. novembri 
izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada domes 31.01.2019. 
lēmumā Nr.15 “Par amata 
vietām un atlīdzību Alūksnes 
novada pašvaldībā”:
1) Alūksnes novada bāriņtiesai 
likvidēt amata vienību 
bāriņtiesas locekļa palīgs (uz 
noteiktu laiku),

Turpinājums 7. lappusē

2. Alūksnes Novada Vēstis 05.11.2020.

Sēdes 
 

Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu 
komitejas sēde  

9. novembrī 10.00

Tautsaimniecības komitejas 
sēde       16. novembrī 10.00

Finanšu komitejas 
sēde       19. novembrī 10.00

Domes sēde   
26. novembrī 10.00

Sēdes notiek Dārza ielā 11, 
1. stāva zālē.

Pašvaldība 
organizē 
izsoles
 Alūksnes novada 
pašvaldība 01.12.2020. 
rīko pašvaldības nekustamā 
īpašuma – zemes vienības 
ar mežaudzi “Vizbuļi”, 
Jaunlaicenes pagastā, 
Alūksnes novadā - mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. 
Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 
20239937. 
Nosacītā cena – 33277 EUR. 
Nodrošinājums – 3328 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 27.11.2020. Pietei-
kumu reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Valsts un pašvaldības 
vienotajā KAC no 
plkst. 8.00 līdz 16.00, 
līdz 27.11.2020. 
plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
01.12.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – 
zemes vienības “Pullans 166”, 
Pullanā, Alsviķu pagastā, 
Alūksnes novadā - mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles noteikumi 
publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 26468713. 
Nosacītā cena – 1381 EUR. 
Nodrošinājums – 138 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 27.11.2020. 
Pieteikumu reģistrācija katru 
darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Valsts un pašvaldības 
vienotajā KAC no 
plkst. 8.00 līdz 16.00, 
līdz 27.11.2020. 
plkst. 16.00.

 Alūksnes novada 
pašvaldība 01.12.2020. 
rīko pašvaldības nekustamā 
īpašuma – zemes vienības 
“Pullans 216”, Pullanā, 
Alsviķu pagastā, Alūksnes
novadā - mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. 
Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 
26468713. 
Nosacītā cena – 1191 EUR. 
Nodrošinājums – 119 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 27.11.2020. 
Pieteikumu reģistrācija katru 
darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Valsts un 
pašvaldības vienotajā KAC no 
plkst. 8.00 līdz 16.00, 
līdz 27.11.2020. 
plkst. 16.00.



Apmeklētāju pieņemšana novembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki novembrī

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

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

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS 
16. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA 
2. un 16. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 

un 13. un 27. novembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00

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

e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv.

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 24.11.2020. 11.00-12.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Verners KALĒJS 20.11.2020. 15.00-16.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Viola Aija KAPARŠMITE 25.11.2020. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, 117. kabinetā

Maruta KAULIŅA 19.11.2020. 12.00-13.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā (Lielā zālē)

Līga LANGRATE 26.11.2020. 15.00-16.00 Ilzenes pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS 16.11.2020. 9.00-10.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Ainars MELDERS 26.11.2020. 9.00-10.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Druvis MUCENIEKS 09.11.2020. 9.00-10.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. 

stāvā

Laimonis SĪPOLS 13.11.2020. 15.00-16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Jānis SKULTE 10.11.2020. 16.00-17.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Jānis ZELTIŅŠ 24.11.2020.
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 09.11.2020. 11.30-12.30
Kalncempju pagasta pārvaldē

(Alūksnē – pieteikt pa tālruni 
29355400)

3.Alūksnes Novada Vēstis05.11.2020.

Izmaiņas Alūksnes novada 
domes deputātu sastāvā
 Alūksnes novada domes 
sastāvā pēc 29. oktobra 
domes sēdes notikušas 
izmaiņas – no partijas 
“Vienotība” ievēlētā 
Askolda Zelmeņa vietā 
stājas Jānis Skulte. 

 Domes priekšsēdētājs 
Arturs Dukulis domes sēdē 
informēja par saņemto 
iesniegumu no deputāta 
Askolda Zelmeņa par sava 
mandāta nolikšanu uz 
laiku.
 Saskaņā ar likuma 
“Republikas pilsētas domes 
un novada domes vēlēšanu 
likums” 43. panta 1. punktu, 
ja ievēlētais domes deputāts 
nolicis savu mandātu, viņa vietā 
stājas nākamais kandidāts no 
tā paša kandidātu saraksta, no 
kura bija ievēlēts iepriekšējais 
deputāts, tātad šajā 
gadījumā - no partijas 
“Vienotība”. Pēc 2017. gada 

3. jūnija pašvaldību vēlēšanu 
rezultātiem nākamais šajā 
sarakstā ir Andis Zariņš, taču 
viņš noraidījis uzaicinājumu 
stāties deputāta amatā. Attiecīgi 
nākamais sarakstā ir 
Jānis Skulte.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Apstiprina lokālplānojumu Pils ielai 3
 Alūksnes novada domes 
29. oktobra sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu apstiprināt 
saistošos noteikumus Nr. 
22/2020 “Lokālplānojums, 
kas groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 2015.-
2027. gadam, nekustama-
jam īpašumam Pils iela 3, 
Alūksnē, Alūksnes novadā”.
  Kā jau ziņots iepriekš, 
pašvaldībā vērsās komer-
sants ar ierosinājumu izstrādāt 
lokālplānojumu nekustamajam 
īpašumam Pils ielā 3, Alūksnē. 
Izstrādes priekšlikums paredzēja 
funkcionālā zonējuma maiņu no 
savrupmāju apbūves uz publiskas 
apbūves teritoriju.
  Saskaņā ar Alūksnes novada 
domes 2020. gada 

30. jūlija lēmumu Nr. 193 “Par 
lokālplānojuma, kas groza 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu 2015. -2027. gadam, 
nekustamajam īpašumam 
Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, pirmās redakcijas 
nodošanu publiskai apspriešanai 
un institūciju atzinumu 
saņemšanai”, ir veikta publiskā 
apspriešana. Tā notika no 
13. augusta līdz 17. septembrim 
un 9. septembrī notika publiskās 
apspriešanas sanāksme. To 
apmeklēja konkrētās 
apkaimes iedzīvotāji. Sanāksmes 
dalībnieku priekšlikums bija 
izveidot apstādījumus vai cita 
veida infrastruktūru, lai 
saglabātu privātumu starp 
plānoto apbūvi un privātmāju 

teritoriju. Šis priekšlikums ņemts 
vērā un tiks veidoti papildu 
stādījumi starp lokālplānojuma 
teritoriju un privātmāju teritoriju.
 Domes 29. oktobra sēdē 
apstiprinātos saistošos noteiku-
mus varēs sākt īstenot pēc tam, 
kad būs pabeigtas Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 
27. panta trešajā daļā minētās 
darbības – ja par teritorijas 
plānošanu atbildīgā minis-
trija divu mēnešu laikā nebūs 
konstatējusi lokālplānojuma 
izstrādes procedūras pārkāpumus 
vai neatbilstību normatīviem 
aktiem.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Piešķirti Alūksnes 
novada pašvaldības 
apbalvojumi “Sudraba zīle”

 Alūksnes novada domes 
29. oktobra sēdē pieņemts 
lēmums apbalvot piecas 
personas ar Alūksnes novada 
pašvaldības augstāko 
apbalvojumu “Sudraba zīle”. 

 Apbalvojums piešķirts:

 Nominācijā “IZGLĪTĪBA” – Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
direktora vietniecei mācību 
darbā Idai ZELČAI par augstu 
profesionalitāti pedagoģiskajā 
darbā un jauniešu patriotiskajā 
audzināšanā, motivēšanu 
personības izaugsmei, kā arī 
sabiedrisku aktivitāti;

 Nominācijā “IZGLĪTĪBA” – 
ilggadējai Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības akadēmijas 
un Latvijas Universitātes 
Alūksnes filiāles vadītājai Anitai 
PĒTERSONEI par nozīmīgu 
ieguldījumu Alūksnes no-
vada iedzīvotāju augstākās 
profesionālās izglītības un 
tālākizglītības veicināšanā;

 Nominācijā “ĢIMENE 
MEDICĪNĀ” - ginekoloģei 
Gunitai KUČIKAI un re-
animatologam anesteziolo-
gam Pēterim KUČIKAM par 
augsti profesionālu sirdsdarbu 
medicīnas nozarē, atbildīgu 
ieguldījumu Alūksnes novada 
iedzīvotāju veselības aprūpē;

 Nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” 
- sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “ABIO”, 

valdes priekšsēdētājam 
Intaram BERKULIM un ražotnes 
vadītājam Aināram RENCIM 
par mērķtiecīgu un nozīmīgu 
uzņēmuma izaugsmi nozarē, 
atbalstu vietējai kopienai;

 Nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” 
- sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “FAPS”, valdes 
priekšsēdētājam Armandam 
ROZEM par nozīmīgu veikumu 
tautsaimniecībā, ilgtspējīgu saim-
niecisko darbību, ieguldījumu 
sabiedrības izglītošanā un 
Alūksnes novada atpazīstamības 
veicināšanā.

 Līdz ar apbalvojumu “Sudraba 
zīle” tiek piešķirta arī nau-
das balva 500,00 EUR (pirms 
nodokļu nomaksas).

 Apsveicam apbalvojumu 
ieguvējus!

 Apbalvojumu pasniegšanas 
svinīgā ceremonija bija paredzēta 
Latvijas Republikas dibināšanas 
102. gadadienas svinīgajā 
pasākumā. Tomēr, ņemot 
vērā pašreizējo situāciju valstī 
sakarā ar Covid-19 izplatību un 
iespējamo ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu, par apbalvojumu 
pasniegšanu to saņēmēji tiks 
informēti individuāli.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Tiekoties ar Ekonomikas 
ministru, apspriesti novada 
attīstībai būtiski jautājumi
 Alūksnes novada 
pašvaldības pārstāvji – 
domes priekšsēdētāja 
vietnieks Dzintars Adlers 
un Plānošanas un attīstības 
nodaļas vadītāja Arita 
Prižavoite, oktobrī tikās ar 
Ekonomikas ministru Jāni 
Vitenbergu, lai apspriestu 
vairākus novada attīstībai 
būtiskus jautājumus.

 Pašvaldības pārstāvji 
iepazīstināja ministru ar 
novada uzņēmēju vajadzībām, 
kuras apkopotas, pašvaldībai 
šogad tiekoties ar 150 novada 
uzņēmējiem. Kā jau pašvaldība 
ir informējusi iepriekš, novada 
uzņēmēju būtiskākās vajadzības 
attīstībai ir ražošanas ēkas, cietā 
seguma laukumi un asfaltēti 
ceļi.

 Tikšanās laikā ekonomikas 
ministram prezentēts augstā 
gatavības pakāpē esošais 
Alūksnes izglītības un sporta 
centra projekts, tā plānotais 
apjoms, uzsverot, ka pašvaldība 
būtu gatava uzsākt šī, novada 
iedzīvotājiem ļoti nepieciešamā, 
objekta būvniecību mēneša laikā. 
Tā īstenošanā galvenā problēma 
ir finansējums – pašvaldības 
pārstāvji informēja ekonomikas 
ministru, ka arvien cer uz valsts 
atbalstu, piešķirot novadam 
daļēju finansējumu sporta 
centra būvniecībai, kā tas 
ir bijis solīts. 

 Atgādinām, ka Alūksnes novada 
pašvaldība ar lūgumu atbalstīt 
šī sporta centra būvniecību jau 
kopš 2012. gada ir vērsusies pie 
vairākiem Ministru prezidentiem, 
Izglītības un zinātnes ministrijā 
un Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā, 
kā arī Latvijas Nacionālajā sporta 
padomē, pamatojot šo novada 
prioritāti izglītībā un sportā. 

Atzīstot projekta ievērojamo 
nozīmi, projektēšanas darbiem 
2018. gadā no Izglītības un 
zinātnes ministrijas tika saņemts 
valsts budžeta līdzfinansējums 
300 000 EUR apmērā.

 Arī 2020. gadā pašvaldība 
vēstulēs ir informējusi Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības, Ekonomikas, kā arī 
Izglītības un zinātnes ministriju, 
ka pašvaldības rīcībā ir šis 
augstas gatavības investīciju 
projekts, kura īstenošana 
pašreizējā situācijā veicinātu 
ekonomisko izaugsmi un 
ilgtermiņā nodrošinātu 
sociālekonomisku ieguvumu. 
Pašvaldība norādījusi, ka tā 
ir gatava nekavējoties sākt 
būvdarbus, ja šim projektam 
tiktu saņemts valsts budžeta 
līdzfinansējums. Pašvaldībai 
ir būvvaldē akceptēta objekta 
tehniskā dokumentācija un 
spēkā esošs līgums būvniecībai. 
Pašvaldība lūgusi iekļaut šī 
projekta līdzfinansēšanu šobrīd 
aktuālajos valsts finanšu plānos.

 Sarunā ar ekonomikas ministru 
skarts būtisks jautājums arī par 
daudzdzīvokļu māju celtniecību. 
Pašvaldības pārstāvji informējuši 
ministru, ka Alūksnes novadā ir 
ievērojami novecojis un 
nepietiekams dzīvojamais fonds, 
un šī problēma ir aktuāla jau 
vairākus gadus. Par kvalitatīvu 
dzīvojamo fondu pašvaldībā 
interesējas gan vietējie uzņēmēji, 
kuru speciālistiem nepieciešams 
mājoklis, gan jaunās ģimenes un 
novadnieki, kuri plāno atgriezties 
novadā.
 Pašvaldības pārstāvji aicinājuši 
ekonomikas ministru rast 
iespēju saņemt atbalstu, lai 
uzsāktu jauna dzīvojamā fonda 
būvniecību Alūksnes novadā. 
Ministrs norādījis, ka tiek 
izstrādāta programma, ar kuras 

atbalstu pavisam drīzā nākotnē 
būs iespēja izveidot īres namus, 
un, ka šobrīd tiek izstrādāti 
noteikumi atbalsta saņemšanai. 
Ministrs novērtējis pašvaldības 
iniciatīvu un gatavību īstenot 
šādus projektus, paudis izpratni, 
ka problēmas risinājums ir 
būtisks, lai stiprinātu reģionu 
attīstību nākotnē, un aicinājis 
pašvaldību gatavoties un plānot 
nepieciešamās aktivitātes.

 Latvijas Pašvaldību savienībā 
šoruden prezentēti Ekonomi-
kas ministrijas priekšlikumi 
par mājokļu pieejamības 
programmām, kurās Eiropas 
Atveseļošanās plāna ietvaros 
varētu būt 230 miljonu liels 
finansējums. Ministrijas ieskatā 
dzīvojamā fonda attīstībai 
būtu trīs virzieni – īres māju 
būvniecība, mājokļu būvniecība 
un sociālo māju pieejamība. Īres 
māju būvniecībai indikatīvais 
finansējums varētu būt 120 
miljoni EUR. Šīs programmas 
atbalsta saņēmēji varētu būt 
nekustamā īpašuma attīstītāji, 
lai veicinātu īres mājokļu 
pieejamību tiem iedzīvotājiem, 
kas nevar atļauties iegādāties 
kvalitatīvu mājokli par tirgus 
cenu. Mājokļu būvniecībā 
uzsvars uz jaunu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju būvniecību ar 
indikatīvo finansējumu 
40 miljoni EUR, kur atbal-
sta saņēmēji būtu nekustamā 
īpašuma attīstītāji, tai skaitā 
pašvaldību kapitālsabiedrības. 
Savukārt sociālo māju  
pieejamībai būtu paredzēti 
70 miljoni EUR kā granti 
pašvaldībām esošo sociālo 
mājokļu atjaunošanai vai jaunu 
būvniecībai.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

 Sakarā ar to, ka 
Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra (CFLA) atteicās 
uzņemties saistības un 
slēgt vienošanos ar Alūksnes 
novada pašvaldību par 
projekta “Veselības 
veicināšanas pakalpojumu 
centra izveide Alūksnē” 
īstenošanu, pamatojot savu 
lēmumu ar papildu risku 
izvērtējumu un uz tiem 
balstītiem aģentūras un Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas 
secinājumiem un lietderības 
apsvērumiem, pašvaldība 
izmantoja savas tiesības 
un apstrīdēja aģentūras 
pieņemto lēmumu, iesn-
iedzot pārsūdzību Finanšu 
ministrijā.

 Alūksnes novada dome ārkārtas 
sēdē septembrī pieņēma 
lēmumu piešķirt finansējumu 
neatkarīgai finanšu ekspertīzei 
un juridiskām konsultācijām, ko 
sniedza starptautiska mēroga 
eksperti un kompānijas. Oktobrī 
Alūksnes novada pašvaldības, 
kā arī nolīgto ekspertu un 
projektā iesaistīto pušu pārstāvji 
tikās ar Finanšu ministrijas 
amatpersonām, lai sniegtu 
informāciju par projektu un 
atspēkotu tā noraidīšanas 
argumentus, kā arī sniegtu 
atbildes uz ministrijas pārstāvju 
jautājumiem.

 Īsumā par ekspertu izdarītajiem 
secinājumiem. Neatkarīgie 
finanšu eksperti ir konstatējuši, 
ka Centrālās finanšu un līgumu 
aģentūras identificētie papildu 
riska faktori, kas saistīti ar 
potenciālo nomnieku, nav pa-
matoti vai tiem nav būtiskas 
ietekmes uz projekta izpildi 
un mērķu sasniegšanu, kā 
arī nomnieka patiesā labuma 
guvēja finansiālā kapacitāte ir 
pietiekoša, finanšu rādītāji stabili 
un pozitīvi, kā arī liela pieredze 
uzņēmējdarbībā, lai realizētu 
“Aluksne Hotel” projektu. 
 Sagatavotais viesnīcas attīstības 
un finanšu plāns ir detalizēts, 
pamatots un atbilst tirgus 
situācijai. Savukārt no juridiskās 
argumentācijas viedokļa eksperti 
norādījuši, ka nepastāv tiesiski 
šķēršļi vienošanās noslēgšanai 
par pašvaldības projekta 
īstenošanu.

 Sanāksmē Finanšu ministrijā 
Alūksnes novada pašvaldības 
pārstāvji kopā ar ekspertiem 
sniedza plašāku informāciju 
par projektu. Investora pārstāvji 
prezentēja galvenā 
investora plānus saistībā ar 
projektu. Sanāksmes 
dalībnieki uzklausīja 
arī paša investora redzējumu.

 Pašvaldības pārstāvji 
sanāksmē atgādinājuši, ka 
procedūra, kādā noraidīts 
projekts, neatbilst tiesiskajam/ 
normatīvajam regulējumam, 
jo tā bija ierobežota projektu 
iesniegumu atlase ar zināmiem 
iesniedzējiem, un šādā atlasē 
apstiprina visus projektu 
iesniegumus, kuri atbilst 
kritērijiem. Alūksnes novada 
pašvaldības projekts tika 
apstiprināts. Atteikums slēgt 
vienošanos ir ārpus normatīvajā 
regulējumā paredzētās 
procedūras, un atteikums 
ir balstīts uz nepamatotiem 
pieņēmumiem un 
aizspriedumiem, kas ir ārpus 
kritērijiem.

 Atgādinām, ka minēto Alūksnes 
novada pašvaldības projektu 
plānots realizēt Ministru kabineta 
10.11.2015. noteikumu 
Nr.645 “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
5.6.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām” 
īstenošanas noteikumi” 
ietvaros.

 Projektā plānota piebraucamā 
ceļa izbūve un veselības 
veicināšanas pakalpojumu 
centra ēkas būvniecība ar 
publisko peldbaseinu. Projekta 
sagatavošanas laikā pašvaldība 
jau savlaicīgi ir veikusi plānotā 
objekta nomas tiesību izsoli, 
noskaidrojot uzņēmumu, kas 
apsaimniekos plānoto veselības 
veicināšanas pakalpojumu 
centru. Atbilstoši aktivitātes 
noteikumiem objekta nom-
niekam kopā ar blakus teritorijās 
esošajiem komersantiem 
projekta teritorijā ir jāiegulda 
investīcijas ne mazāk kā 3,2 mil-
jonu EUR apmērā un jārada ne 
mazāk kā 47 darba vietas. Pro-
jekta iesniegšanas brīdī vairāki 
Alūksnes novada uzņēmumi 
apliecinājuši gatavību iesaistīties 
projektā paredzēto darba vietu 
skaita rādītāja sasniegšanā, 
veicot komercdarbību ap pro-
jekta teritorijas. Ir piesaistīts 
galvenais investors, kurš plānojis 
līdztekus pašvaldības veselības 
veicināšanas pakalpojumu cen-
tram uzbūvēt viesnīcu.

 2. novembrī Alūksnes 
novada pašvaldība ir saņēmusi 
Finanšu ministrijas atbildi par 
apstrīdēšanas iesnieguma 
izskatīšanas un lēmuma 
izdošanas termiņa pagarinājumu.
 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Iekšezera attīrīšanai no 
aizauguma izvēlēsies LIFE 
programmu
 Alūksnes novada 
domes Tautsaimniecības 
komitejas sēdē oktobrī 
deputāti vienojās 
neiesaistīties Norvēģijas 
finanšu instrumenta projektu 
konkursā ar projektu,
kurā bija paredzēts veikt 
Alūksnes ezera iekšezera 
attīrīšanu, kā alternatīvu un 
situācijai piemērotāku iespēju 
saskatot LIFE programmu.

 Alūksnes ezera iekšezeram 
pēdējos gados ir raksturīga 
aizaugšanas problēma. Vasaras 
laikā savairojas ūdensaugi, kas 
gan rada pārvietošanās grūtības 
ūdens transportlīdzekļiem, gan 
arī traucē vizuāli. Lai risinātu 
šo problēmu, pašvaldība bija 
plānojusi piedalīties Norvēģijas 

finanšu instrumenta projektu 
konkursā, tomēr izanalizējot tā 
atbalsta virzienus, secināts, ka 
šis finanšu avots atbalsta tikai 
piesārņojuma izņemšanu, līdz ar 
to tas gluži nesaskan ar Alūksnes 
ezera nepieciešamību – attīrīt to 
no aizauguma.

 Veicot analīzes, konstatēts, ka 
iekšezerā ir 2 piesārņojuma 
vietas – viens atrodas pretim 
SIA “Alūksnes enerģija”, otrs 
– nedaudz tālāk iekšezerā. 
Izmantojot šī finanšu avota 
finansējumu, neizdotos sas-
niegt primāro mērķi – novērst 
iekšezera aizaugšanu, bet būtu 
iespējams attīrīt tikai šos divus 
areālus ezerā. Turklāt tas prasītu 
lielas finanses - vairāk nekā 
2,5-3 miljoni eiro un 

līdzfinansējums no pašvaldības 
puses vismaz 500 tūkstoši 
piesārņojuma izņemšanai, kam 
jāpievieno vēl izdevumi iekšezera 
krasta sakārtošanai, ko 
programma neatbalsta 
un kas būtu jāfinansē no 
pašvaldības.

 - Nākotnē varētu piedalīties 
LIFE programmā, kas ļautu iegūt 
lielāku efektu un sasniegt mērķi – 
attīrīt iekšezeru no aizaugšanas, 
- Tautsaimniecības komitejas 
sēdē norādīja pašvaldības 
aģentūras “ALJA” direktors 
Māris Lietuvietis.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība pārsūdz 
Centrālās finanšu un 
līgumu aģentūras 
pieņemto lēmumu
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Noslēgušies grants 
ceļu pārbūves projekti
 Ar Mārkalnes pagasta 
autoceļa posma 
“Mežumuiža-Pakalni-
Ezīšava” pārbūves 
pabeigšanu Alūksnes 
novadā šovasar noslēgusies 
Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas 
Lauku attīstības 
programmas 2014.-
2020. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana” 
atbalstīto projektu 
īstenošana, kuru rezultātā 
atjaunoti un pārbūvēti 
vairāk nekā 20 grants 
seguma ceļi vai to 
posmi novada teritorijā.

 Šī fi nansējuma mērķis bija 
atbalstīt investīcijas publiskās 
ceļu infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošanai pagastos, lai 
veicinātu uzņēmējdarbību un 
saglabātu apdzīvotību. Turklāt 
šos līdzekļus varēja izmantot tikai 
grants seguma ceļu pārbūvei 
un atjaunošanai, ja tie ved uz 
uzņēmumiem vai zemnieku 
saimniecībām.

 Kopumā Alūksnes novadā 
atjaunoti vai pārbūvēti ceļi vai 
to posmi 65,8 km garumā par 
kopējo summu nedaudz virs 
3 miljoniem eiro, tajā skaitā 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai fi nansējums ir 
1 870 000 EUR, pašvaldības 
līdzfi nansējums 1 296 839 EUR, 
ieskaitot arī vispārīgās izmaksas 
(projektēšana, autoruzraudzība, 
būvuzraudzība).

  Ar ELFLA fi nansējumu 
atjaunotos vai pārbūvētos ceļus 
Alūksnes novadā izmanto 
103 saimniecības, tai skaitā 

27 lopkopības, 15 augkopības, 
3 biškopības, 56 jaukta tipa, kā 
arī 2 lauksaimniecības produktu 

pārstrādes vai lauku tūrisma 
saimniecības.

Pagasts Ceļa vai posma nosaukums

Atjaunoto 
ceļu vai  
posmu 

kopējais 
garums (km)

Alsviķu pagasts

Karvas pagrieziens-
Skujenieki-Dimdenieki-
Čukstu karjers 5,11

Annas pagasts Atte-Lejas 3,462

Ilzenes pagasts
Siveci-Darbnīcas; Liepiņi-
Jaunzemi, Darbnīcas-Līvāni 3,02

Jaunalūksnes pagasts
Ausēji-Garjuri un Garjuri-
Lašķi 6,466

Jaunannas pagasts Rūķīši-Gribažas 2,66

Jaunlaicenes pagasts

Bambāļi-Tortuži- Dēliņkalns 
un Jaunlaicene-Dauguļi-
Vidzemes šoseja 5,79

Kalncempju pagasts Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi 2,05

Malienas pagasts

P41-cūku komplekss, 
Tomsona pagrieziens-
Sebežnieki, Brenci-Sakvārne 3,669

Mālupes pagasts Mālupe-Purmala 4,44

Mārkalnes pagasts Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava 5,85

Pededzes pagasts Pļevna-Stuburova 3,77

Liepnas pagasts Franciskopole-Kavaci 3,21

Veclaicenes pagasts Dzintari-Cīņas 4,843

Zeltiņu pagasts Ieviņas-Laimiņas 4,315

Ziemera pagasts

Indrāni-Blūmji-Gailīši, 
Rijukalns-Vengerski un 
Ziemeri-Murati 7,163

KOPĀ 65,818

Ar programmas atbalstu atjaunoti un pārbūvēti 
šādi ceļi Alūksnes novadā:

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Ziemera pagastā 
pabeigta autoceļu 
pārbūve
 Oktobrī ekspluatācijā 
pieņemti pārbūvētie 
pašvaldības autoceļi 
“Atvases-Ziemeļnieki” un 
“Stūrīši-Ziemeri” Ziemera 
pagastā. Minēto ceļu 
pārbūve bija Ziemera 
pagasta pārvaldes prioritāte, 
kam pārvaldes budžetā tika 
paredzēti līdzekļi.

 Būvdarbi šajos ceļos tika uzsākti 
šī gada maijā. Pārbūvējot 
autoceļu “Atvases-Ziemeļnieki” 
0,560 km garumā un “Stūrīši-
Ziemeri” 0,340 km garumā, 
tika tīrīti esošie un izbūvēti un 
nostiprināti jauni novadgrāvji, 
noņemts nomaļu apaugums, 
izcirsti krūmi, attīrītas un 
remontētas esošās caurtekas 
un izbūvētas jaunas, atjaunotas 
un izbūvētas nobrauktuves, 
kā arī atjaunota seguma 
konstrukcija.
 Abu ceļu kopējās būvdarbu 
izmaksas sastāda 

45 920,99 EUR. Būvdarbus 
veica SIA “Smiltenes ceļinieks” 
atbilstoši SIA “Projekts EAE” 
izstrādātajam būvprojektam, 
ceļu pārbūves būvuzraudzību 
veica SIA “RS Būvnieks”. 

Iveta Vārtukapteine,
Ziemera pagasta pārvaldes 

vadītāja

Noslēgušies 10 meliorācijas 
projekti novada pagastos
 Alūksnes novada pašvaldība 
īstenojusi visus paredzētos 
meliorācijas sistēmu pārbūves 
un atjaunošanas projek-
tus novadā, kuri atbalstīti 
Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai projektu 
konkursā.

 Īstenoto projektu mērķis 
– uzlabot pašvaldības 
infrastruktūru, novēršot 
pavasara palu un avārijas riska 
draudus pašvaldības autoceļiem 
un pieguļošajām platībām 
plašā teritorijā, kā arī veicināt 
lauksaimniecības un meža 
nozares tālāku attīstību. Līdz ar 
šo projektu īstenošanu novērstas 
tās problēmas, ko pašvaldības 
ceļu infrastruktūrai nodara 
aizaugušie novadgrāvji un 
bojātās caurtekas uz tiem.

 Pagastu pārvaldēs tika 
identifi cēti novadgrāvji, kas rada 
problēmas  gan pašvaldības 
autoceļiem gan sabrukušās 
caurtekas veicina lielu zemes 
masīvu pārpurvošanos. Projekti 
īstenoti tajos pagastos, kur tika 
konstatēta kritiskākā situācija 
un kur meliorācijas sistēmu 

atjaunošana sniedz lielāku 
efektu plašākai teritorijai.

 Kopējais atjaunoto novadgrāvju 
garums novadā ir 12 678 metri. 
Visu projektu kopējās 
izmaksas ir 351 517,79 EUR, tai 
skaitā fi nansējums no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai 259  410,37 EUR, 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfi nansējums – 
92 107,42 EUR, ieskaitot 
projektu vispārīgās izmaksas – 
projektēšanu, autoruzraudzību, 
būvuzraudzību.

 Projekti īstenoti  Eiropas 
Savienības ELFLA Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014.-2020. gadam investīciju 
pasākuma “Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos” 
apakšpasākuma “Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecības 
un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā”.

Alūksnes novadā atjaunoto 
koplietošanas novadgrāvju 
garums pagastos:

Pagasts

Atjaunoto 
koplietošanas 
novadgrāvju 
garums (m)

Pededzes 2312

Zeltiņu 2165

Ziemera 502

Mārkalnes 2509

Kalncempju 1151

Annas 796

Alsviķu 500

Alsviķu 55

Ilzenes 97

Malienas 2591

Kopā 12678

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Labiekārtota iecienītā 
peldēšanās vieta pie 
Sisenīša ezera

 Šovasar Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai atklāta 
projektu iesniegumu 
konkursa Latvijas 
Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. 
gadam apakšpasākuma 
19.2. „Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” ietvaros saskaņā 
ar biedrības “Alūksnes 
lauku partnerība” izstrādāto 
“Alūksnes lauku partnerības 
teritorijas attīstības stratēģiju 
2015.-2020. gadam tika 
realizēts LEADER 
projekts “Sisenīša ezera 
teritorijas labiekārtošana” 
(projekta Nr.19-07-
AL26-A019.2204-000005).

 Projektu īstenoja Jaunalūksnes 
pagasta pārvalde. Projekta laikā 
veikta Sisenīša ezera krasta 
tīrīšana - augu sakņu sistēmas, 
dūņu slāņa un atmirušo augu 
atlieku izvākšana, paplašinot 
teritoriju, ko iedzīvotāji izmanto 
peldēšanai, izlīdzināta piekrastes 

daļa ar pievestu smilti, kā arī 
ezerā uzstādīta koka laipa uz 
gaisa pontoniem. Ezera krasta 
zonā izvietoti trīs soli, atkritumu 
urna un jauna pārģērbšanās 
kabīne. Lai labiekārtojuma 
elementi iekļautos ainavā, 
to izgatavošanā izmantoti 
metāla un koka materiāli, bet 
dekoratīvajā apdarē - ēvelēti 
ozola koka dēļi. Teritorijas 
labiekārtošanu veica SIA “ACK 
būve” Agra Svara vadībā.

 Teritorijas uzturēšanu 
pēc projekta īstenošanas 
organizēs Jaunalūksnes pa-
gasta pārvalde. Labiekārtotās 
teritorijas uzturēšanai 
nepieciešamo fi nansējumu 
pagasta pārvalde paredzēs katru 
gadu komunālās saimniecības 
budžetā. Pakalpojums atkritumu 
apsaimniekošanai un nomātās 
tualetes apkalpošanai tiks pirkts 
vasaras sezonā no SIA “Rūpe”.
Paldies biedrībai “Alūksnes 
lauku partnerība” par atbalstu 
projektam, saskatot iedzīvotāju 
vajadzības, un Alūksnes novada 
pašvaldībai par līdzfi nansējumu 
projekta īstenošanai.
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Pagastos īsteno infrastruktūras un 
vides kvalitātes uzlabošanas projektus
 Saskaņā ar Alūksnes 
novada domes 
2018. gada 25. janvāra 
noteikumiem Nr.1/2018 
“Alūksnes novada 
pagastu teritoriālo 
vienību infrastruktūras 
un vides kvalitātes 
uzlabošanas 
mērķprogrammu 2018.-
2021. gadam”, pašvaldības 
budžetā četru gadu laikā 
novada pagastu teritoriālo 
vienību infrastruktūras un 
vides kvalitātes uzlabošanas 
projektiem tiek piešķirti 
600 000 EUR. Katrs pagasts 
četru gadu periodā no 
programmas var saņemt 
40 000 EUR. Šogad 
vairākas pagastu pārvaldes 
īstenojušas vai vēl turpina 
īstenot pagastam nozīmīgas 
aktivitātes.

Ilzenes pagasts

 Ilzenes pagasta pārvalde 
šogad īstenoja projektu 
“Ilzenes pagasta Jaunzemu 
ciema publisko teritoriju 
apgaismojuma izbūve”. Lai 
to varētu paveikt, izlietoti 
21 500 EUR, kas pagastam bija 
atlikuši no mērķprogrammā 
paredzētajiem 40 000 EUR, kā 
arī pagasta pārvaldes budžeta 
līdzekļi - 5 938,02 EUR apmērā. 
Līdztekus jau minētā projekta 
realizācijai, veikta arī Jaunzemu 
ciema publiskās teritorijas 
novecojušo apgaismojuma later-
nu stabu un luminiscēto lampu 
demontāža, transportēšana un 
utilizācija. Šie darbi 
1 500,16 EUR apmērā veikti par 
pagasta budžeta līdzekļiem.
 Izbūvēta 677 metrus gara jauna 
apgaismojuma trase, uzstādīti 
14 apgaismojuma balsti ar 
ekonomiskiem LED gaismas 
ķermeņiem. Apgaismojuma trase 
sākas no brīvdabas estrādes. 
No tās iet divi atzari – viens 
virzienā uz SKIM centru 
“Dailes”, gar piecām 
individuālajām mājām, otrs - uz 
Jaunzemu ciema daudzdzīvokļu 
mājām, garām ciema centra 
parciņam, kur piestāj skolēnu 
autobuss. Izgaismotas ir arī abas 
autobusu pieturas. Projektā 
paredzētos darbus veica 
SIA “Alūksnes Energoceltnieks”.
 Tumšajā laikā šīs vietas būs 
apgaismotas, radot drošību 
sajūtu gan skolēniem un viņu 
vecākiem, gan visiem pagasta 
iedzīvotājiem, kas pārvietojas ar 
satiksmes autobusiem. Jaunzemu 
ciema centrs ir ieguvis vizuāli 
pievilcīgu apkārtējo vidi un 
mūsdienīgu ielu apgaismojumu.

Mārkalnes pagasts

 Mārkalnē pagastu 
mērķprogrammas ietvaros 
novembrī notiks būvdarbi 
pašvaldības autoceļa posmā 
“Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava” 
1270 metru garumā -  
nepieciešama grants seguma 
uzbēršana un seguma pārejas 
zonu izbūve nobrauktuvēs. 
Darbu izmaksas ir 
18 468,96 EUR.
 Darbu rezultātā būs pilnībā 
pabeigta Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai projektā pārbūvētā 

pašvaldības autoceļa posma 
“Mežumuiža-Pakalni- Ezīšava” 
sakārtošana, jo iepriekš minētos 
darbus nebija iespējams iekļaut 
ELFLA projektā. Šo darbu 
veikšana nodrošinās labāku 
piekļuvi ražošanas objektiem 
pagastā - trim piena lopkopības 
saimniecībām, kā arī vienai 
saimniecībai, kas pamatā 
nodarbojas ar graudkopību.

Kalncempju pagasts

 Kalncempju pagasta 
pārvalde šogad par atlikušajiem 
pagastam paredzētajiem 
mērķprogrammas līdzekļiem 
7 088,00 EUR iegādājusies 
automašīnas piekabi RESPO ar 
pastiprinātajiem bortiem par 
1 170,00 EUR, kas tiek 
izmantota teritorijas uzturēšanas 
un apsaimniekošanas darbos.
 Atlikušie mērķprogrammas 
līdzekļi 5 918,00 EUR tiks 
izmantoti kā līdzfinansējums 
uzņēmējdarbībai nozīmīgu ceļu 
Ermiķi-Letes un Žagatas-
Cempji remontdarbiem.

Liepnas pagasts

  Liepnas pagastā par pagastu 
teritoriālo vienību infrastruktūras 
un vides kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammas līdzekļiem 
pārbūvētajai brīvdabas estrādei 
“Saidupīte” nomainīts koka dēļu 
grīdas segums uz slīpētā betona 
segumu. 
 Iepriekšējais segums bija jau 
laika zoba sagrauzts un kļuvis 
bīstams. Slīpētā betona segums 
ir izturīgāks un ilgmūžīgs, tas būs 
ieguldījums lielākā laika 
posmā. 
 Liepnas pagasta pārvaldes 
projekta “Aktīvās atpūtas 
vietas “Saidupe” teritorijas 
labiekārtošana” kopējās 
izmaksas bija 11 350,00 EUR. 
Darbus veica SIA “Ozolmājas”.

Ziemera pagasts

 Šovasar Ziemeru pamatskolas 
sporta laukumā noritēja plaši 
būvniecības darbi, lai mazi un 
lieli sportot gribētāji varētu aktīvi 
pavadīt savu brīvo laiku.
 Laukumā izbūvēts grants 
seguma skrejceļš, 100 m 
garš sprinta posms, volejbola 
laukums, lodes grūšanas 
un šķēpa mešanas sektors, 
tāllēkšanas bedre un 
vingrošanas sektors, kā arī 
uzstādīts volejbola tīkls, 
futbola vārti un jaunas 
vingrošanas konstrukcijas.
 Sporta laukuma būvdarbu 
kopējās izmaksas sastāda 
85 919,84 EUR, no tās 
40 000,00 EUR ir mērķdotācija, 
kas piešķirta no pagastu 
teritoriālo vienību infrastruktūras 
un vides kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammas.
 Projektēšanu un 
autoruzraudzību veica 
SIA “Projekts EAE”, par 
projekta būvuzraudzību 
atbildēja SIA “RS Būvnieks”, 
savukārt sporta laukuma 
izbūvi un aprīkošanu veica 
SIA “Smiltenes ceļinieks”. 
  Pagasta pārvalde ir gandarīta 
par paveikto – Ziemeru 
pamatskolas sporta laukuma 
nodošanu ekspluatācijā un cer, 

ka bērni un jaunieši novērtēs 
jaunā laukuma sniegtās iespējas, 
lai savu brīvo laiku pavadītu 
sportiskā garā.

Annas pagasts

 Annas pagasta pārvalde no 
pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanas mērķprogrammas 
uzsākusi projekta “Annas ciema 
publiskās teritorijas ielu 
apgaismojuma ierīkošana” 
realizāciju.
 Projekta kopējās izmaksas ir 
34 386,83 EUR ar PVN. No 
projekta kopējām izmaksām 
34 000 EUR tiks segti no minētās 
mērķprogrammas līdzekļiem, bet 
386,83 EUR - no Annas pagasta 
pārvaldes budžeta līdzekļiem. 
 Projektā paredzētie būvdarbi tiek 
īstenoti vienlaicīgi ar AS “Sadales 
tīkls” projektā paredzētajiem 
būvdarbiem. Objektā būvdarbus 
veic SIA “Alūksnes Energocelt-
nieks”. Augustā ir uzsākta ielu 
apgaismojuma izbūve, 
un projektu paredzēts īstenot 
4 mēnešu laikā. 
 Projekta rezultātā tiks 
izbūvēta 1803 m gara ielu 
apgaismojuma līnija ar 
18 balstiem. Ielu apgaismojums 
tiks ierīkots Nākotnes un Silmaču 
ielās, pašvaldības autoceļu 
Anna-Teikas un Dimanti-Dālderi 
joslās, kā arī teritorijā pie 
Annas pagasta pārvaldes, 
Annas pagasta kultūras nama 
un sporta centra.

Pededzes pagasts

 Pededzes pagasta pārvaldei 
no pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanas mērķprogrammas 
atbalstīts projekts “Pededzes 
tautas nama lielās zāles grīdas 
seguma nomaiņa”. 
 Pārvalde gatavo dokumentus 
iepirkuma veikšanai. Plānotais 
remonts nepieciešams, jo 
grīdas segums nav mainīts 
kopš 1976. gada, tas ir nodilis, 
nelīdzens. Parketā izveidojušās 
plaisas, caurumi. Tautas nama 
lielajā zālē grīdas segumu 
maiņa radīs estētisku, drošu 
un kvalitatīvu vidi, kā rezultātā 
ieguvēji būs amatiermākslas 
kolektīvu dalībnieki, pasākumu 
apmeklētāji, pagasta iedzīvotāji, 
kas apmeklē tautas namu 
ikdienā un svētkos.

Mālupes pagasts

 Mālupes pagasta pārvalde 
atlikušos pagastam paredzētos 
mērķprogrammas līdzekļus 
27 586,00 EUR izmantos 
kā līdzfinansējumu 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai atbalstītā 
projekta “Sporta infrastruktūras 
uzlabošana Mālupes sporta 
zāles ēka” īstenošanai. Projekta 
ieguldīs arī pagasta pārvaldes 
budžeta līdzekļus un Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai piešķirto finansējumu. 
Darbi objektā notiks šogad un 
nākamgad.

Apkopoja Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ziemera pagasta sporta laukums

Publisko teritoriju apgaismojums Ilzenes pagastā

Liepnas estrādes grīdas segums
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 Alūksnes novada domes 
29. oktobra sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu uzsākt 
Alūksnes novada Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumu grozījumu 
izstrādi. Iedzīvotāji, 
uzņēmumi, organizācijas 
aicināti iesniegt savus 
priekšlikumus pašvaldībā.

 Grozījumus plānots veikt 
vienā no plānojuma sadaļām 
sastāvdaļām - teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos, kas ir 
tiesiskais pamats novada 
teritorijas izmantošanai un 
nosaka atļauto izmantošanu un 
tās ierobežojumus. To prasības 
ir saistošas visām fiziskām un 
juridiskām personām, veicot 
jebkādu nekustamā īpašuma 
izmantošanu, zemesgabalu 
sadalīšanu vai apvienošanu, 
būvju projektēšanu, būvdarbus, 
restaurāciju, pārbūvi, 
atjaunošanu vai nojaukšanu, vai 
citu saimniecisku darbību.

 Alūksnes novada domes 
Tautsaimniecības komitejas sēdē 
oktobrī komitejas vadītājs, domes 
priekšsēdētāja vietnieks 
Dzintars Adlers prezentēja 
vairākus virzienus un problēmas, 
ko nepieciešams skatīt un novērst 
teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu grozījumu 
izstrādes gaitā.

 Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi neat-
bilst šobrīd spēkā esošiem 

normatīviem aktiem, tajos 
trūkst stingru nosacījumu, kas 
jāievēro īpašniekiem attiecībā uz 
īpašumu uzturēšanu, remonta un 
pārbūvju veikšanu. Bez stingrāku 
nosacījumu noteikšanas 
nepieciešama arī to izpildes 
kontrole. Ņemot vērā Alūksnes 
uzņemto attīstību, nepieciešams 
veidot vienotu vizuālo tēlu 
pilsētas, kā arī novada ciemu 
teritorijā, veidojot tonāli 
saskanīgu vienotu apbūvi.

 Pilsētas vēsturiskās apbūves 
teritorijā koka apbūvē nebūtu 
pieļaujams izmantot sintētiskos 
materiālus, piemēram, plast-
masas logus vai žogus. Būtu 
jāregulē šķūņu un citu palīgēku 
vizuālā izskata prasības. Jāskata 
jautājums, vai privātmāju 
apbūves teritorijā būtu nosakāms 
maksimālais atļautais ēku 
skaits vienā apbūves gabalā, lai 
izvairītos no situācijas, ka tiek 
veidota sīku būvju sadrumstalota 
apbūve. Stingrāks regulējums 
būtu nepieciešams arī tam, kur 
un kā īpašnieks drīkst izbūvēt 
piekļuvi savam īpašumam.

 Līdz šim pilsētas terito-
rija ir attīstījusies, pašvaldībai 
pielāgojoties īpašnieku vēlmēm 
un mērķiem, līdz ar to pilsētas 
zonējums izveidojies raibs. 
Vienā kvartālā nevajadzētu 
atrasties ražošanas objektiem 
kopā ar privātmāju apbūvi vai 
daudzdzīvokļu māju apbūvi. 
Diskutējams ir jautājums, 
vai nākotnē būtu pieļaujama 
saimnieciskās darbības 

organizēšana privātmāju 
apbūves teritorijā un pakalpo-
jumu sniegšanas uzņēmumu 
ierīkošana daudzdzīvokļu mājās, 
tā kropļojot daudzdzīvokļu māju 
primāro pielietojumu.

 Nākotnē pašvaldībai būtu 
jānosaka perspektīvās attīstības 
teritorijas, piemēram, klusās 
zonas, kur attīstīties privātmāju 
apbūvei, teritorijas piepilsētā, 
kur koncentrēt ražošanas 
objektus, daudzdzīvokļu māju 
kvartāli. Tas ļautu izvairīties no 
situācijām, kad īpašnieks vēlas 
savā nelielā zemesgabalā būvēt 
daudzdzīvokļu māju, lai gan 
tur nav pieejama nepieciešamā 
infrastruktūra. Šādā veidā 
pašvaldība arī varētu plānot 
infrastruktūru un pievedceļus 
privātmāju teritorijai, kur investo-
ri var izbūvēt mājas un iedzīvotāji 
tās iegādāties.

 Grozījumi Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos tiks izstrādāti darba 
grupā, iesaistot speciālistus un 
novada sabiedrību – iedzīvotājus, 
uzņēmējus un privātīpašniekus, 
kuri plāno un vēlas investēt teri-
torijas attīstībā. 
 Pašvaldība ir plānojusi grozījumu 
izstrādē iesaistīt arī nozares 
ekspertu. Šim aicinājumam ir 
piekritis arhitekts Laimonis Šmits, 
kuram Alūksnes arhitektūra un 
pilsētvide ir labi pazīstama.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Iedzīvotājus aicina izteikt 
priekšlikumus Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumiem

Bezmaksas seminārs Alūksnē
 Alūksnē notiks 
bezmaksas seminārs par 
ražošanas efektivitātes un 
ilgtspējas nodrošināšanu, 
izmantojot bioresursus. Seminārs 
ir paredzēts ikvienam 
interesentam, kurš vēlas 
noskaidrot, kā bioekonomika 
var palīdzēt radīt ilgtspējīgu 
uzņēmējdarbību. Ar 
bioekonomikas attīstību un 
uzņēmēja lomu tajā iepazīstinās 
VPR un Latvijas augstvērtīgas 
un veselīgas pārtikas klas-
tera pārstāve Irīna Kulitāne. 
Par uzņēmumu jauno pieeju 
inovācijām skaidros Kristīne 
Cinglere no LLKC. Savukārt savos 

pieredzes stāstos par 
bioresursu izmantošanu un 
jauniem tehnoloģiskajiem 
risinājumiem dalīsies uzņēmēji 
Māra Lieplapa (SIA “Plūkt”) un 
Jānis Ķesa (SIA “Wild 
Cosmetics”, SIA “Trimpus”, 
Alus darītava Cēsu vecpilsētā).
Seminārs notiks 12. novembrī 
plkst. 10.00 Alūksnes Kultūras 
centrā. Iepriekšējā pieteikšanās 
obligāta! Pieteikties zvanot uz 
25425222 vai rakstot uz mara.
saldabola@aluksne.lv.
Semināru organizē Alūksnes 
novada pašvaldība un 
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs”.

Turpinājums no 2. lappuses

2) Liepnas pagasta pārvaldei 
amata vienībai traktortehnikas 
vadītājs noteikt summēto darba 
laiku, amata vienībai autobusa 
vadītājs noteikt summēto darba 
laiku,
3) Zeltiņu pagasta pārvaldei 
izveidot jaunu amata vienību 
saimniecības pārzinis, amata 
vienībai traktora vadītājs, noteikt 
summēto darba laiku,
4) Alūksnes muzejam izveidot 
jaunu amata vienību klientu 
apkalpošanas speciālists,
5) Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvaldei palielināt darba 
slodzi vienai sociālā darbinieka 
amata vienībai sociālās aprūpes 
centrā “Alūksne” un vienai – 
sociālās aprūpes centrā “Pīlā-
dži”, sociālās palīdzības nodaļā 
amata vienības “sociālā darba 
organizators” nosaukumu aizstāt 
ar “sociālās palīdzības organi-
zators” un likvidēt divas sociālā 
darbinieka amata vienības,  
izveidot divas jaunas amata 
vienības – sociālais mentors 
Eiropas Sociālā fonda 
projekta “Profesionāla sociālā 

darba attīstība pašvaldībās” 
ietvaros pilotprojekts 
“Ģimenes asistenta pakalpojuma 
aprobēšana” laikā,
6) Alūksnes Tūrisma informācijas 
centram amatam - izglītojošā 
darba un darba ar apmeklētā-
jiem speciālists amata 
nosaukumu aizstāt ar amata 
nosaukumu “tūrisma 
informācijas speciālists”;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 26/2020 “Par 
grozījumiem Alūksnes novada 
domes 2020. gada 
28. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 1/2020 “Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžetu 2020. gadam””

 Pilnībā ar Alūksnes novada 
domes 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 29. oktobra sēdē

Sagatavotas kartes ar 
pašvaldības īpašumiem
 Alūksnes novada 
pašvaldības speciālisti ir 
sagatavojuši grafiskas kartes, 
kurās uzskatāmi attēloti katrā 
novada administratīvajā 
teritorijā – gan pilsētā, gan 
pagastos - esošie 
pašvaldības īpašumi.

 Kartes ikvienam 
interesentam dos iespēju 
redzēt, kuri pašvaldības 
īpašumi ir iznomāti, kuri ir 
nepieciešami pašvaldības 

funkciju veikšanai, kurus 
pašvaldība varētu iznomāt vai 
nodot atsavināšanai u.c. Kartes 
tiks sagatavotas publicēšanai 
internetā un tās būs pieejamas 
pašvaldības mājaslapā www.
aluksne.lv sadaļā “Īpašumi”. 
Tajās attēlotā informācija būs 
saistoša gan iedzīvotājiem, 
gan uzņēmējiem, kuri vēlas 
attīstīt savu komercdarbību, un 
potenciālajiem investoriem, 
lai novērtētu iespējamās 
investīciju teritorijas.

PAZIŅOJUMS
 Teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādi 
vadīs Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāja 
vietnieks Dzintars Adlers.

 Rakstiski priekšlikumi 
un ieteikumi iesniedzami 
personīgi Alūksnes novada 
pašvaldībā Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-
4301, vai sūtot uz 

e-pastu: dome@aluksne.lv, 
fiziskajām personām 
norādot savu vārdu, uzvārdu, 
adresi, juridiskā personām – 
nosaukumu, reģistrācijas 
datus, adresi.
 Ar esošo Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu un darba 
uzdevumu Teritorijas plānojuma 
grozījumiem var iepazīties 
Alūksnes novada pašvaldības 
mājaslapā www.aluksne.lv 

sadaļā > “Pašvaldība” > 
“Dokumenti” > “Teritorijas 
plānojums”, kā arī Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv sadaļā 
“Teritorijas attīstības plānošana”.
 Jautājumu un konsultāciju 
gadījumā vērsties pie Alūksnes 
novada teritorijas plānotājas 
Ievas Pārupes e-pasts: 
ieva.parupe@aluksne.lv, 
tālr. 26606818 

11. novembrī, Lāčplēša dienā, Alūksnē
 No 15.00 iedegti piemiņas 
ugunskuri pie 7. Siguldas 
kājnieku pulka pieminekļa

 No 17.00 līdz 20.00 
mūzikas atskaņošana pie 
monumentālā Latvijas 
karoga administratīvās ēkas 
laukumā, Dārza ielā 11

 Aicinām iedzīvotājus individuāli 
novietot aizdegtas sveces pie 
monumentālā Latvijas valsts karo-
ga administratīvās ēkas laukumā, 
Dārza ielā 11. Nacionālo bruņoto 
spēku Kājnieku skola aicina 
iedzīvotājus individuāli nolikt 
ziedus un sveces pie 7. Siguldas 
kājnieku pulka pieminekļa

 20.00 Latvijas valsts himnas 
atskaņošana laukumā pie 
administratīvās ēkas, Dārza 
ielā 11

 Aicinām iedzīvotājus šajā laikā  
godināt gan Latvijas Brīvības cīņu 
varoņus, gan šīs dienas varoņus, 
it īpaši mediķus, iededzot savu 

mājvietu logos svecīti, izejot pie 
loga vai uz balkona un 
sasaucoties ar gaismām 
(lukturīšiem, svecītēm).

Pirms gada 11. novembrī svinīgi tika pacelts Latvijas valsts karogs 
monumentālajā mastā Alūksnē

Alvita Grīvnieka foto

Augsts rādītājs ģimnāzijai
 Pēc obligāto centralizēto 
rezultātu indeksa no kopā 
304 vidējās izglītības 
iestādēm Latvijā Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzija 
ir 20. vietā, bet starp visām 
ģimnāzijām – 10. vietā.

 Obligāto centralizēto eksāmenu 
rezultātu indeksa aprēķinam 
izmanto katra skolas 12. klases 
skolēna obligāto centralizēto 
eksāmenu rezultātus, skolas 
12. klases skolēnu skaitu, kuri 
kārtojuši attiecīgo obligāto 
centralizēto eksāmenu, katra 
Valsts izglītības informācijas 

sistēmā mācību gada beigās 
reģistrētā skolas 12. klases 
skolēna gada vērtējumu mācību 
priekšmetos, kuros tiek kārtoti 
obligātie centralizētie eksāmeni, 
izteiktu procentpunktos.
Valstī vidējais rādītājs procen-
tos 2019. gadā bijis 48,9%, 
2020. gadā – 51,6%. Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
rādītājs 2019. gadā bijis 61,6%, 
2020. gadā 68,8%, indekss 
67,777.
 Augstākie rādītāji valstī bijuši 
RTU inženierzinātņu vidusskolai – 
2019. gadā – 81,3%, 2020. gadā 
– 85,6%, indekss 88,763.
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Vēsturei saglabās 
Kalncempju pagasta ainas

 2019. gada nogalē, 
pētot Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzeja 
krājuma fotogrāfijas, tika 
konstatēts, ka ir ļoti maz 
pagasta ainavu un māju 
fotogrāfiju. Laika gaitā 
Kalncempju kultūrainava ir 
ievērojami izmainījusies. 
Līdz mūsdienām nav 
saglabājušies daudzi 
objekti, kā arī saimnieciskās 
un sabiedriskās būves. 

 Plānojot 2020. gada izstādes, 
vēlējāmies izcelt Kalncempju 
vērtības, taču konstatējām, ka 
fotogrāfiju ir tik maz, ka izstādei 
noteikti nepietiek. Sazinoties ar 
Alūksnes novada Ilzenes pa-
gasta jaunieti - fotogrāfi Laini 
Meleci, radās ideja, fotografēt 
Kalncempjus šobrīd, 2020. gadā. 
No iegūtajām fotogrāfijām 
2020.  gada oktobrī izveidot 
izstādi ar Kalncempju mājām, 
pastkastēm, norādēm un 
ainavām. Varbūt kādai no 
mājām šī bija pēdējā iespēja tikt 
pamanītai, jo ļoti daudzas mājas 

jau ir aizgājušas bojā. Fotogrāfi 
Alvits Grīvnieks un Ainārs Gaidis 
iemūžināja arī drona foto jeb 
foto no putna lidojuma, parādot 
Kalncempjus savādāk, nekā mēs 
to redzam zemes līmenī.
 Izstāde tapusi ar Alūksnes 
novada kultūras un 
kultūrizglītības iestāžu projektu 
konkursā iegūto atbalstu un 
projekta "Alūksnes NVO 
atbalsta centrs - rosīgām 
kopienām" laikā, ko finansiāli 
atbalsta  Sabiedrības integrācijas 
fonds no Kultūras ministrijas 
piešķirtajiem Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem.
 Kalncempju pagasta Vik-
tora Ķirpa Ates muzejā izstāde 
“Kalncempji caur fotoobjektīvu” 
būs aplūkojama no 2020. gada 
24. oktobra līdz 30. novembrim. 
Apmeklējot izstādi, aicinām 
ievērot visus noteiktos drošības 
nosacījumus.

Janita Šolina, 
Kalncempju pagasta Viktora 

Ķirpa Ates muzeja vadītāja

Alūksnes muzejam atbalstīti divi 
projekti vēsturisko liecību saglabāšanai
 Valsts Kultūrkapitāla fonds 
atbalstījis divus Alūksnes 
muzeja iesniegtos projektus. 

 Mērķprogrammā “Nākotnes 
kultūras piedāvājuma veidošana 
visās kultūras nozarēs” piešķirti 
3500 EUR projekta “Alūksnes 
Jaunās pils Svinību zāles 
Z puses ieloces un sienas 
mākslinieciskās apdares 
attīrīšana un konservācija” 
realizācijai. Alūksnes Jaunajā 
pilī kopš 2019. gada novembra 
pārrobežu sadarbības program-
mas Nr. LV-RU-008 projektā “630 
Versts full of feelings”/ “Versts of 
feelings” notiek divu pils 1. stāva 
telpu – Fortepiano istabas un 
Ērģeļu istabas griestu un sienu 
oriģinālās apdares atsegšana un 
konservācija. Darbus veic Baus-
kas rajona Rundāles pagasta 
Gunāra Grīnfelda individuālais 
restaurācijas uzņēmumus 
“ROKAJS”. 
 Restaurācijas laikā, veicot 
Fortepiano istabai blakus esošās 
Svinību zāles mākslinieciskās 
apdares apsekošanu, atbildīgā 
restauratore-veicmeistare Zi-
naida Grīnfelde konstatēja, ka 
zāles ziemeļu puses ieloces un 
sienas mākslinieciskās apdares 
oriģinālais krāsas slānis ir ļoti 
nestabils un birstošs. Lai novērstu 
turpmākus oriģinālās dekoratīvās 
apdares neatgriezeniskus zudu-
mus, un nākotnē būtu iespējama 
Alūksnes Jaunās pils 1. stāva 
telpu vēsturiskās apdares 
restaurācija, pēc iespējas ātrāk 
nepieciešams nostiprināt jau 
agrāk attīrītos laukumus, un at-
segt un nostiprināt vēl neatsegtos 
laukumus ~1720 dm2 platībā.
 Projekta īstenošana uzsākta 
oktobrī un to plānots realizēt līdz 
šī gada beigām. Restaurācijas 
darbus veiks restauratore-
vecmeistare Zinaida Grīnfelde.
  Valsts Kultūrkapitāla fonda 
2020. gada 3. kultūras projektu 

konkursā “Kultūras 
mantojuma nozarē” piešķirti 
1050 EUR Alūksnes muzeja 
projektam “Alūksnes viduslaiku 
pils arheoloģiskās izpētes laikā 
iegūto senlietu konservācija”.
 Alūksnes novada pašvaldība 
no 2011. līdz 2018. gadam 
aktīvi organizēja arheoloģiskās 
izpētes darbus valsts nozīmes 
arheoloģiskajā piemineklī 
- Alūksnes viduslaiku pilī. 
Arheoloģiskās izpētes darbi veikti 
vairākās vietās – pils Ziemeļu 
priekšpils daļā, galvenās pils 
Ziemeļrietumu daļā, apaļajā 
Dienvidu tornī, kā arī Dienvidu 
priekšpilī. Izrakumu laikā iegūti 
vairāk kā 5000 arheoloģisko 
priekšmetu, kas nodoti Alūksnes 
muzeja krājumā.
 Atsevišķi unikālākie atradumi 
ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
un Alūksnes novada pašvaldības 
atbalstu jau ir konservēti, un ir 
aplūkojami muzeja vēsturiskajā 
ekspozīcijā “Laikmetu mielasts”. 
Tomēr lielākā daļa priekšmetu, 
ierobežota finansējuma dēļ, 
aizvien atrodas kritiskā stāvoklī. 
Apdraudētākā priekšmetu 
grupa ir dzelzs priekšmeti, kas 

klāti ar biezu, nevienmērīgu, 
saslāņojušos un trauslu korozijas 
produktu uzaugumu slāni un 
bronzas priekšmeti, kas klāti ar 
ļaundabīgās patinas un korozijas 
produktu uzaugumu slāni.
 Šobrīd Alūksnes muzejs ir 
uzsācis Alūksnes viduslaiku pils 
arheoloģijas ekspozīcijas 
izveidi - ir izstrādāta ekspozīcijas 
koncepcija un uzsākta 
eksponējamo priekšmetu 
atlase. Izvērtējot atlasīto 
priekšmetu saglabātības stāvokli, 
no katras tematiskās daļas 
atlasīti nozīmīgākie, konkrēto 
tematu spilgtāk raksturojošie 
priekšmeti, kuriem nepieciešama 
konservācija. 
 Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstītā projekta ietvaros 
paredzēs konservēt 5 metāla 
un 1 kaula priekšmetu. Projekta 
īstenošana uzsākta oktobrī un to 
plānots realizēt līdz 2021. gada 
30. jūnijam. Konservācijas dar-
bus veiks arheoloģiskā materiāla 
restauratore-vecmeistare 
Ieva Baļļa.

Elīna Birzniece,
Alūksnes muzeja 

Zviedrijas vara ēre (1629.g.) 

Alūksnes muzejs izdevis grāmatu par Alūksnes ēku stāstiem
 Alūksnes muzejs uz 
valsts svētkiem Alūksnei 
un alūksniešiem dāvā 
grāmatu “Alūksnes ēku 
stāsti”.

 Alūksnes muzejs, gūstot 
atbalstu Valsts Kultūrkapitāla 
fonda 2020. gada Muzeju 
nozares attīstības programmā, 
izdevniecībā “Sava grāmata” 
izdevis grāmatu “ALŪKSNES 
ĒKU STĀSTI”. Muzeja darbinieku, 
Zandas Pavlovas, Elīnas 
Birznieces, Ilzes Miķelsones un 
Didža Eglīša, izlolotā grāmata, 
nenoliedzami, ir komplekss 
vēstures un arī citu nozaru 
speciālistu darbs, kas tagad, 
svētku laikā, varēs iepriecināt 
alūksniešus un tos, kuri jūtas 
Alūksnei piederīgi. 
 Grāmatas ievads lasītāju 
uzrunā: “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. Lielas un mazas, 
graciozas un necilas, krāšņas 
un pieticīgas, vēsturiskas un 
mūsdienīgas. Dažādas, bet katra 
no tām ar savu stāstu. 
Alūksnes ēkas aicina izzināt, 
kā veidojusies, augusi un 
pilnveidojusies mūsu 
pilsēta…”
 Viena no grāmatas 
galvenajām sastādītājām, 
Alūksnes muzeja vēsturniece 
Zanda Pavlova raksta: 
“Alūksnes muzejā pieejamas 
bagātīgas vēstures liecības, 
kas par Alūksnes ēkām 
vāktas un apkopotas daudzu 
gadu garumā. Muzeja 
krājumā glabājas pilsētas 
kartes un ēku būvprojekti. 
Objektu kartotēkā 
apkopota informācija par 
ēku īpašniekiem, īrniekiem 
un izmantošanu, savukārt 
pētniecības materiālos pieejamas 
alūksniešu atmiņas, kas atdzīvina 
katras ēkas stāstu un piešķir 
tam savu šarmu. Kā liela muzeja 
vērtība jāpiemin dažādos 
periodos pilsētā rīkoto 
ekspedīciju materiāli, kuros 
apkopotas ziņas par ielām, 
namīpašumiem un to vēsturi. 
Savu artavu ēku vēstures 

apzināšanā ir snieguši 
muzeja darbinieki. Viņu 
publikācijas ir nozīmīgs Alūksnes 
ēku stāstu papildinājums. 
Neatņemama ēku stāstu 
daļa ir arī fotogrāfijas. Alūksnes 
muzeja krājums glabā bagātīgu 
Latvijas Republikas laika un 
padomju gadu fotogrāfiju 
klāstu, kas tiek papildināts arī 
mūsdienās.” 
 Alūksnes ēku stāstu publicēšanu 
tipogrāfiskā izdevumā - grāmatā 
''Alūksnes ēku stāsti'', muzeja 
darbinieki kā aktualitāti un 

nepieciešamību izvirzīja, 
pamatojoties uz vēsturiskās 
informācijas daudzveidību, 
bagāto apjomu un sabiedrības 
interesi par populārāko un 
lasītāko Alūksnes muzeja rubriku 
“Toreiz un tagad”, kas aizsākās 
2016. gadā sadarbībā ar lai-
krakstu ''Malienas Ziņas'' rubrikā 
''Agrāk un tagad''. Grāmatu 
papildina 2020. gadā Alūksnes 
muzeja organizētā un Alūksnes 
novada pašvaldības atbalstītā 
fotoplenēra materiāli. Alūksnes 
simtgades jubilejas vasarā 

vietējie fotogrāfi, 
fotoentuziasti un Alūksnes 
muzejs veica Alūksnes ēku foto 
fiksāciju no tā skatupunkta, kādu 
to iemūžinājuši 1920.–30. gadu 
un padomju laika fotogrāfi. 
Rezultātā tapa foto prezentācija 
un mūsdienu foto materiāls 
grāmatai. 
 Grāmata “Alūksnes ēku stāsti” 
ir vērtīga un paliekoša dāvana 
Alūksnes pilsētai simtgadē un 
pamudinājums alūksniešiem 
novērtēt mūsu kultūras un 
vēstures dārgumus. Tās atvēršana 
paredzēta 18. novembrī, Latvijas 
Neatkarības proklamēšanas 
dienā. Vērtējot šī brīža situāciju, 
pasākuma dalībnieku skaits 
būs ierobežots. Ar ielūgumiem 
tiks aicināti cilvēki, kuri devuši 
vislielāko ieguldījumu 
grāmatas tapšanā. Tomēr, 
neraugoties uz apstākļiem, tie 
būs lieli svētki un dāvana mums 
visiem. Jauno izdevumu no 
19. novembra varēs iegādāties 
Alūksnes muzeja kasē. Alūksnes 
ēku stāsti rosinās atmiņas, 
emocijas, līdzpārdzīvojumu, 
un tie jau ir kļuvuši par 
mūsu – alūksniešu - 
sirdsstāstiem. Lai prieks lasīt!

Alūksnes muzejs

Grāmatas vāku rotās šis vēsturiskais Alūksnes skats

Kalncempju pagasta ainas no drona iemūžinājis Alvits Grīvnieks
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Apstiprināta saslimšana 
bērnudārza “Saulīte” 
audzēkņa vecākam
 Alūksnes novada pašvaldība 
informē, ka apstiprināta 
saslimšana ar Covid-19 
kādam no Alsviķu pirms-
skolas izglītības iestādes 
“Saulīte” audzēkņa vecākam. 
Pašvaldība šo informāciju 
saņēmusi 2. novembrī.

 Bērnudārzs turpina darbu, 
pastiprināti veicot nepieciešamos 
pasākumus slimības izplatības 
ierobežošanai. Audzēknis 
kopā ar vecāku, kuram tika 
konstatēta saslimšana, šobrīd 
ievēro pašizolāciju. Savukārt 
pārējo bērnu vecāku ziņā paliek 
izvēle par to, vai laist bērnu uz 

bērnudārzu. Bērnudārza vadība 
atgādina, ka bērnus ar jebkāda 
veida saslimstības simptomiem 
vai temperatūru uz dārziņu vest 
nedrīkst.
 Aicinām novada iedzīvotājus, 
kā arī darba devējus izturēties 
atbildīgi pret notiekošo valstī, 
ievērot visus epidemioloģiskos 
drošības pasākumus, lai 
ierobežotu koronavīrusa 
Covid-19 izplatību darba 
kolektīvos, ģimenes un draugu 
lokā. 

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Sociālo lietu pārvaldē 
izmaiņas klientu 
apkalpošanas kārtībā
 Sakarā ar valstī pieaugošo 
saslimstības ar Covid-19 
gadījumu skaitu, Alūksnes 
novada Sociālo lietu 
pārvalde ir mainījusi klientu 
apkalpošanas kārtību.

 Sociālo lietu pārvaldes speciālisti 
klientus Alūksnē turpmāk apkal-
pos pēc iepriekšēja pieraksta. Lai 
saņemtu kādu no Sociālo lietu 
pārvaldes pakalpojumiem vai do-
kumentiem, klienti tiek lūgti vizīti 
pieteikt, rakstot sociālajam dar-
biniekam uz e-pastu slp@aluk-
sne.lv vai zvanot pa tālruņiem: 
64335008, 25771189 (sociālās 
palīdzības nodaļa), 26357597; 
64335010 (sociālās palīdzības 
nodaļas vadītāja), 29459551; 
64322004 (sociālo pakalpojumu 
nodaļas vadītāja). Izņēmuma 
gadījumā, lai klātienē satiktu 
pārvaldes speciālistus, klienti 
aicināti nospiest zvana pogu pie 
pārvaldes ēkas.
 Iesniegumus pakalpojumu 
saņemšanai var iesniegt arī 

elektroniski, sūtot uz e-pasta 
adresi slp@aluksne.lv vai 
izmantojot e-pakalpojumu 
www.latvija.lv. Tāpat 
iesniegumus var iemest 
pastkastītē, kas izvietota ārpusē 
pie Sociālo lietu pārvaldes.
 Izmaiņas saistītas arī ar 
citām Sociālo lietu pārvaldes 
struktūrvienībām. Ņemot vērā 
valstī pieaugošo saslimstības 
līmeni, abos sociālās aprūpes 
centros - “Alūksne” un “Pīlādži”, 
kuru iemītnieki ir riska grupā, 
noteikti stingrāki drošības 
ierobežojumi, tādēļ klientus 
nevar apmeklēt apmeklētāji. 
Sociālās aprūpes centros 
dzīvojošajiem ir iespējams nodot 
paciņas, iepriekš 
sazinoties ar attiecīgo aprūpes 
centru no pulksten 8.00 līdz 
17.00. Apmeklētājus nepieņem 
arī dienas aprūpes centrā 
“Saules stars”.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

  

“Astēs un Ūsās” šobrīd dzīvo un 
jaunas mājas meklē gan kaķēni, 
gan pieauguši kaķi. 

 

Dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”

Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontakttālrunis:
dzīvnieku mājā "Astes un Ūsas" 29477535.

Aktualitātes par Covid-19
  Covid-19 
ierobežošanai valdība 
piektdien plāno lemt 
par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu

 Covid-19 izplatības 
ierobežošanai Latvijā valdība 
piektdien, 6. novembrī, plāno 
lemt par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu valstī no 9. no-
vembra. Pēc valdības un Krīzes 
vadības padomes kopsēdes 
Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš atzina, ka šobrīd eksperti 
gatavo dokumentus par 
ārkārtējās situācijas ieviešanu 
valstī un atbalsta mehānismiem 
ekonomikai. Tos plānots izskatīt 
piektdien.
 Ja valdība pieņems lēmumu 
izsludināt ārkārtējo situāciju, tā 
stāsies spēkā pirmdien, 
9. novembrī. Pēc Kariņa teiktā, 
patlaban nav zināms, cik ilgi tā 
varētu ilgt. "Ja valdība pieņems 
lēmumu, tad ārkārtējās situācijas 
ilgums būs atkarīgs no tā, 
kā valstī veiksies ar slimības 
savaldīšanu," skaidroja premjers.

Vecākajām klasēm 
nosaka prasību nēsāt 
sejas maskas ārpus 
stundām
 Valdība otrdien, 3. novembrī, 
nolēma, ka vecāko klašu 
attālinātās mācības skolās 
ar atsevišķiem izņēmumiem 
turpināsies līdz 13. novembrim, 
un noteica, ka skolotājiem un 
skolēniem, kuri sasnieguši 13 
gadu vecumu, ārpus stundām 
skolas telpās būs jānēsā sejas 
maskas. 
 Līdz šim sejas maskas izglītības 
iestādēs izglītojamajiem nēsāt 
nevajadzēja. Otrdien valdība 
nolēma noteikt, ka izglītības 
iestādēs nodarbinātajiem un 
izglītojamajiem, kuri sasnieguši 

13 gadu vecumu, ārpus tiešās 
izglītības programmas apguves 
ir jālieto mutes un deguna 
aizsegus. Minēto nosacījumu 
nepiemēros vietām, kurās mutes 
un deguna aizsega lietošana nav 
iespējama, piemēram, ēdot.

Līdz 13. novembrim 
pagarina aizliegumu 
rīkot sporta pasākumus 
un grupu treniņus 
iekštelpās
 Valdība otrdien, 3. novembrī, 
ārkārtas sēdē nolēma līdz 
13. novembrim pagarināt 
aizliegumu rīkot sporta 
pasākumus un grupu treniņus 
iekštelpās.
 Līdz šim bija noteikts, ka līdz 
6. novembrim sporta treniņi ir 
jāorganizē ārtelpās, individuāli 
vai attālināti, turklāt organizējot 
grupu sporta treniņus ārtelpās, 
nedrīkst izmantot ģērbtuves. 
Minētais ierobežojums 
netika attiecināts uz Latvijas 
pieaugušo izlases, Latvijas 
Olimpiskās vienības un Latvijas 
Paralimpiskās vienības spor-
tistu, kā arī komandu sporta 
spēļu augstāko līgu komandu 
sporta treniņiem pieaugušajiem. 
Valdība nolēma minēto 
ierobežojumu pagarināt līdz 
13. novembrim.
 Līdz 13. novembrim pagarināts 
arī aizliegums organizēt sporta 
pasākumus. Minētais aizliegums 
gan nav attiecināms uz starptau-
tiskajiem sporta pasākumiem, 
kā arī komandu sporta spēļu 
augstāko līgu komandu sporta 
sacensībām pieaugušajiem.
 Līdztekus minētajam 
valdība lēma, ka pieaugušo 
profesionālās tālākizglītības, 
profesionālās pilnveides un 
pieaugušo neformālās izglītības 
programmu apguve notiek 
attālināti, izņemot programmas 
tādas praktiskās daļas apguvi, 

kas nepieciešama profesionālo 
prasmju vai kvalifikācijas ieguvei.
 Minētie noteikumi stāsies spēkā 
sestdien, 7. novembrī.
 
Samazina ģimenes 
ārstu saziņas apjomu 
ar Covid-19 pacientu 
kontaktpersonām
 Lai atvieglotu ģimenes ārstu 
noslodzi, valdība 3. novembrī 
nolēma samazināt minimālo 
saziņas apjomu, kas ģimenes 
ārstam ir jānodrošina ar savā 
praksē reģistrētajām Covid-19 
pacientu kontaktpersonām.
 Līdz šim ģimenes ārstiem 
medicīniskās novērošanas laikā 
vajadzēja vismaz reizi dienā 
attālināti sazināties ar 
kontaktpersonu un noskaidrot 
viņas veselības stāvokli.
Tagad šī prasība tiek samazināta, 
nosakot, ka ģimenes ārstam 
ar kontaktpersonām jāsazinās 
vismaz divas reizes medicīniskās 
novērošanas laikā. Ģimenes 
ārsts varēs arī izvērtēt, kādos 
gadījumos un vai saziņa ar 
konkrēto cilvēku nepieciešama 
biežāk. Tāpat kā līdz šim, 
kontaktpersonu uzraudzību veiks 
arī Veselības inspekcija.

Precizē maksimālo 
personu pulcēšanos 
skaitu bērēs
Tāpat ar otrdien pieņemtajiem 
grozījumiem tika noteikts, ka 
maksimālais personu pulcēšanās 
skaits privātos pasākumos - 
desmit personas - neietver 
personas, kas tieši saistītas ar 
bēru norises nodrošināšanu, 
piemēram, izvadītājus un citas 
personas, kas sniedz 
pakalpojumu. Tas nozīmē, ka
vienlaikus bērēs var pulcēties 
kopā desmit mirušā piederīgie.

 Pēc LETA informācijas

Bāriņtiesa pieņems 
apmeklētājus pēc 
iepriekšēja pieraksta
 Alūksnes novada bāriņtiesa 
informē, ka apmeklētāju 
pieņemšana Alūksnes pilsētā un 
Alūksnes novada pagastos notiks 
tikai pēc iepriekšēja pieraksta. 

 Darbinieku kontaktinformācija 
ir pieejama Alūksnes novada 
mājaslapā www.aluksne.lv. 
Kontakttālrunis 
bāriņtiesā – 64323129.

Kam veic bezmaksas 
COVID-19 analīzes?
 No 26. oktobra ir jauna 
testēšanas kārtība. Ja 
radušās aizdomas par 
Covid-19 saslimšanu, vispirms 
jāsazinās ar ģimenes ārstu. 
Ja ārstniecības persona, 
uzklausot pacientu par 
viņam esošajiem slimības 
simptomiem, lems, ka tests 
ir nepieciešams, tiks 

izrakstīts e-nosūtījums. 
Pēc tam, pašam cilvēkam 
zvanot uz tālruni 8303, 
viņš tiks pierakstīts rindā 
uz testa veikšanu pēc 
iespējas drīzāk.

 8303 darba laiks:
•  darba dienās no plkst.8.00 
līdz 20.00;

•  sestdienās no plkst. 9.00 līdz 
15.00.
Detalizēta informācija par 
testēšanu dažādām sabiedrības 
grupām atrodama Slimību 
profilakses un kontroles centra 
tīmekļvietnē www.spkc.gov.lv

www.covid19.gov.lv

Pašvaldība nodrošina pārtikas
pakas 7.-12. klašu skolēniem
 Ņemot vērā attālinātā 
mācību procesa norisi 
7.-12. klasēm, Alūksnes 
novada izglītības iestādēm 
ir dots uzdevums minēto 
klašu audzēkņiem par 
periodu no 26. oktobra līdz 
13. novembrim sagatavot 
pārtikas pakas.

  Pārtikas pakas novada izglītības 
iestādes sagatavo ēdināšanai 
paredzētā finansējuma 
ietvaros, kas katrai izglītības 
iestādei piešķirts no pašvaldības 
budžeta, pakas saturu saskaņojot 
ar iestādes padomi.

Attēlam ir ilustratīvs raksturs
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Jaunalūksnes bibliotēka aicina piedalīties 
vēstuļu rakstīšanas konkursā “Uzraksti 
vēstuli Latvijai!”
 Šajos laikos, kad gandrīz 
visiem ir dators, cilvēki ziņu 
nosūtīšanai izmanto e-pastus. 
Pavisam nesen cilvēki vēl 
visu rakstīja uz baltas papīra 
lapas… Kādreiz vēstuļu 
rakstīšana tika pacelta pat 
mākslas līmenī! Mainās laiki, 
mainās sazināšanās līdzekļi, 
mainījusies attieksme pret 
vēstulēm.

  Vai Tu esi kādreiz rakstījis 
vēstuli? Ja neesi, tad šī ir 
brīnišķīga iespēja to izdarīt. Ja 
esi, tad šī ir lieliska iespēja iz-
pausties. Jaunalūksnes bibliotēka 
aicina piedalīties vēstuļu 
rakstīšanas konkursā 

“Uzraksti vēstuli Latvijai!”. 
Kas vēstule jāiekļauj:
1.  Kas Tev ir Latvija?
2.  Tavs skaistākais notikums/ 
mīļākie svētki Latvijā.
3.  Sirsnīgs novēlējums Latvijai 
102. dzimšanas dienā.

Obligātās prasības:
1.  Vēstulei jābūt rakstītai ar 
roku, glīti noformētai.
2.  Vēstules garums nepārsniedz 
A4 formāta lapu.
3.  Vēstuli neparaksti, bet 
pievieno atsevišķu lapiņu, uz 
kuras norādi – vārdu, uzvārdu, 
vecumu, kontaktinformāciju 
(šī prasība paredzēta, 
lai žūrija vērtētu vēstuli, 

nezinot tās autoru).
 Vēstules saņēmējs: Jaunalūksnes 
bibliotēka, “Dālderi”, Kolberģis, 
Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes 
novads, LV-4350.
 Vēstuļu iesūtīšana: no 
26.10.2020. līdz 08.11.2020.
 Vēstules vērtēs četrās vecuma 
grupās: 1. grupa - pirmsskolas 
un 1. klases vecuma bērni 
aicināti piedalīties kopā ar 
vecākiem, 2. grupa - 2.-5. klase, 
3. grupa - 6.-9. klase, 4. grupa 
- jaunieši un pieaugušie. Katrā 
grupa labākos trīs noteiks žūrija 
trīs dalībnieku sastāvā. 
 Ar uzvarētājiem Jaunalūksnes 
bibliotēkas vadītāja sazināsies 
personīgi. Lai veicas rakstīšanā.

Mālupes pagasta 
bibliotēka jaunās telpās
 No 5. oktobra 
Mālupes pagasta bibliotēka 
atrodas jaunās telpās - 
bijušajā sociālajā centrā 
“Māras”.

 Bibliotēka tagad ir tuvāk 
centram, un tajā bez problēmām 
varēs tikt arī cilvēki ratiņkrēslā 
un jaunās māmiņas ar bērnu 
ratiņiem. Tāpat paliek arī sociālā 
telpa, kurā var mazgāt drēbes 
un iet dušā, iepriekš sazinoties 
ar sociālo darbinieci. Jaunās 
bibliotēkas vietas izvēle ir 
izdevusies, jo telpas ir gaišas, 
siltas un ļoti mājīgas. Iepriekšējā 
ēkā “Austriņi” bibliotēka 
pastāvēja no 1947. gada, 
telpu nomaiņa tika veikta, lai 
optimizētu pašvaldības īpašumu 
lietošanu. Septembrī novada 
pašvaldības izpilddirektore 
Janīna Čugunova, pašvaldības 
Kultūras un sporta nodaļas 
vadītāja Sanita Eglīte, Īpašumu 
nodaļas vadītājs Ingus 
Berkulis kopā ar Mālupes 
pagasta pārvaldes vadītāju Ivetu 
Priedi un ēku un komunālās 
saimniecības pārzini Daini 
Ertmani vērtēja telpas, 
kuras būtu vairāk piemērotas 
bibliotēkai - pagasta pārvaldes 
ēkā vai sociālā centra “Māras” 

telpās. Pašvaldības 
izpilddirektore Janīna Čugunova 
un Kultūras un sporta nodaļas 
vadītāja Sanita Eglīte vienprātīgi 
atzina, ka bibliotēkai vajag 
gaišas telpas, kam piekrita arī 
pārvaldes vadītāja Iveta Priede, 
līdz ar to tika pieņemts lēmums 
bibliotēku pārcelt uz “Mārām”, 
bet sociālo centru - uz pagasta 
pārvaldes ēku. Bibliotēka uz 
jaunajām telpām tika pārcelta 
vienas nedēļas laikā, 
nepārtraucot lasītāju 
apkalpošanu.
 Bibliotēkā ir saglabāts 
bagātīgais grāmatu klāsts, 
atsevišķi plaukti žurnāliem un 
laikrakstiem, atsevišķa telpa 
interneta lietotājiem un bērniem, 
un atsevišķa telpa bibliotēkas 
vadītājai. Tagad, maksājot 
rēķinus vai strādājot pie datora, 
vecākiem bērni ir visu laiku 
redzami un nevajag uztraukties, 
ko bērns dara.
 Bibliotēkas darba laiks nav 
mainīts: pirmdien, otrdien no 
08.00 līdz 13.30, trešdienās, 
ceturtdienās no 11.00 līdz 19.00, 
piektdienās no 08.00 līdz 13.00.

 Daiga Babule,
Mālupes bibliotēkas vadītāja 

Atjaunota piemiņas 
zīme Ilzenē dzīvojušajiem 
līviem

 Ilzenes pagasta pārvalde 
šogad finansējusi piemiņas 
zīmes atjaunošanu Ilzenē 
dzīvojušajiem līviem, ko 
identisku pirmajai izgatavojis 
mākslinieks Artūrs Mollers. 
Rudenī pagasta iedzīvotāji 
aicināti pārgājienā uz Līvu 
piemiņas vietu.

 Ilzenes pagastā jau 
2006. gadā ar Alūksnes 
un Apes novada fonda un 
Nīderlandes organizācijas 
“KNHM” atbalstu tika izvei-
dota piemiņas vieta apkaimē 
dzīvojušajiem līviem. Tolaik 
uzstādīta ozolkoka piemiņas 
zīme, novietoti soliņi, lukturīši. 
Līvu senkapi kā viena no 
pieturvietām iekļauti 
velobrauciena pagastā 
notiekošā ikgadējā 
velobrauciena “Līkloči papardēs” 
maršrutā.
 14 gadu laikā, kopš piemiņas 
vieta ierīkota, gandrīz ik rudeni 
šajā vietā rīkoti Līvu dienas 
pasākumi. Arī šogad, turpinot 
iesākto tradīciju, 17. oktobrī, par 
rudens pārgājiena galapunktu 
bija izvēlēta Ilzenē dzīvojošo 
Līvu piemiņas vieta.
 Pārgājiena laikā ar pārgājiena 
dalībniekiem tika runāts par 

Ilzenes vietvārdiem, kas skan 
neparasti vai dīvaini, bet lībiski 
tiem ir pavisam konkrēta nozīme: 
Paikeni – Ielāpu ciems, Siveci - 
Ragu ciems, Sūzari – Purva sirds, 
un pati Ilzene - skaista vieta.
 Galapunktā pārgājiena 
dalībniekus sagaidīja pārējie 
ilzenieši, kuri bija ieradušies 
no tuvākās apkārtnes. Ilzenes 
pagasta pārvaldes darbinieki jau 
bija parūpējušies par omulīgu 
atpūtu pie ugunskura - iespēju 
nobaudīt tradicionālo līvu 
putru un liepziedu tēju. Paldies 
Agatei Jaškovai par gardo putru! 
Senlaicīgu noskaņu radīja uzde-
vums katram atminēt trūkstošos 
patskaņus Ilzenē pierakstītām 
tautasdziesmām.  
 Senā līvu apmetņu vieta 
piesaista ar savu mieru un 
noslēpumainību. Šogad visiem 
bija iespēja par to pārliecināties, 
kad pa mežu ieskauto taciņu 
mums tuvojās “seno līvu gars” ar 
sirmu bārdu un garu mēteli.
 Ceru, ka šī diena bija īpaša 
katram - ar Ilzenes dabas 
skaistumu, noslēpumainību, 
ugunskura siltumu, līdzcilvēku 
sirsnību un sirds gaišumu. 

   Nora Ceriņa,
Ilzenes bibliotēkas vadītāja - 
kultūras darba organizatore

Notikumi Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā
 Rudens atnākšana saistās 
ar 1. septembri, kad 
sākas jauns darba cēliens 
skolotājiem un skolēniem, 
satraukuma pilna neziņa 
mazajiem pirmklas-
niekiem un viņu vecākiem. 
8., 9. klases skolēni bija 
sagatavojuši sveicienu 
pirmklasniekiem. Arī 
Karlsons jeb Tīna Rudbārža 
iepriecināja “pirmīšus”. Tā, 
ziedu un krāsainu balonu 
ieskauts, sākās 2020./2021. 
mācību gads Alekseja 
Grāvīša Liepnas pamatskolā. 

  No 2020. gada septembra 
arī mūsu skolā 1., 4., 7. klases 
skolēni uzsāka mācīties pēc 
jaunā satura un mācību 
pieejas. Pilnveidotā mācību 
satura pamatā ir vīzija par to, 
kādu vēlamies redzēt 
katru skolēnu – atbildīgu un 
aktīvu sabiedrības dalībnieku, 
personību ar pašapziņu, kurš 
ciena un rūpējas par sevi un 
citiem, radošu darītāju un 
lietpratēju izaugsmē, kam 
mācīšanās kļuvusi par ieradumu. 
1. klases skolēni sākuši savu 
piedzīvojumu programmēšanas 
pasaulē ar Photon robotu. 
Šis robots ir tehnoloģiski 
vismodernākais izglītības robots, 
kas šobrīd pieejams. Tam ir viss 
interaktīvo sensoru klāsts, pada-
rot to par lielisku mācību līdzekli, 
kurš bērniem caur pieredzi un 
eksperimentiem ļauj iepazīt 
mūsdienīgo tehnoloģiju pasauli. 
Nodarbības ar Photon palīdz 
skolotājai Ivetai Boroduškai radīt 
izglītības situācijas, kas veicina 
interesi par programmēšanu, 
palīdz skolēniem attīstīt kritiskās 
domāšanas un sadarbības 
prasmes, kas nepieciešamas, lai 
gūtu panākumus nākotnē.
 Septembra otrā svētdiena 
- Tēvu diena, un 2. klases 
skolēni, audzinātājas Zitas 
Rudbāržas mudināti, sagatavoja 
pārsteigumu: ar tīģeri rotātu 
apsveikumu un video sveicienu, 
kas bija adresēts katram tētim. 
Apsveikumus savam tētim 
gatavoja arī pirmsskolas 
grupiņas audzēkņi. 
 28. un 29. septembrī skolā 
varēja apskatīt Miķeļdienas 
izstādi. Vienmēr patīkami 
noraudzīties uz bērnu un 
vecāku izdomu. Šogad skolēni 
piedalījās ļoti aktīvi – 
“Miķeļi” bija gan dabas radīti, 
gan pašu veidoti. Darbus 
vērtēja žūrija, un katrā klasē 
tika noteikts uzvarētājs. Balvu 
sagādāšana ir biedrības “Liepna 
– manas mājas” ziņā. Arī šoreiz 

skolēni saņēma saldas balviņas. 
Miķeļdienu ar bagātīgu izstādi 
un pīrāgu cepšanu atzīmēja 
arī pirmsskolas audzēkņi kopā 
ar audzinātāju Edīti Kļaviņu un 
auklīti Anitu Žviriņu.
 Bet varbūt mūsu skolā radīsies 
jauna tradīcija, ko ierosināja 
skolēnu pašpārvalde - 
Miķeļdienā staigāt “krokšos”. 
Tā kā izsenis Miķeļi saistās ar 
rudens bagātīgo ražu, 3. klases 
skolēni no rudens veltēm 
gatavoja saldos un sāļos 
salātus, degustēja augļus 
un ogas.
 Labo darbu nedēļa ir laiks, 
kad visa Latvijas sabiedrība tiek 
aicināta paveikt lielus vai mazus 
labus darbus. Šīs nedēļas 
laikā 6. oktobrī skolas pārstāvji 
devās uz dzīvnieku māju “As-
tes un Ūsas”. Tika noskaidrots, 
kas nepieciešams dzīvniekiem. 
Skolēni un viņu vecāki tika 
aicināti atbalstīt dzīvnieku 
mājas iemītniekus - visi kopā 
saziedojām 110 kg smilšu 
kaķiem, vairākus kg dzīvnieku 
barības, segas un spilvenus. 
“Astēs un Ūsās” mūsu gids bija 
Aleksejs, kurš pastāstīja par katra 
patversmē nonākušā dzīvnieka 
likteni. Pirms pastaigas ar suņiem 
viņš mums rādīja un stāstīja, kā 
pareizi turēt suni pie pavadas, 
kā rīkoties cita suņa uzbrukuma 
gadījumā. Paldies dzīvnieku 
mājas vadītājai un viņas 
komandai par dāvāto 
siltumu, mājas sajūtu 
un ēdienu ķepaiņiem.
  Savukārt 2. klases skolēni 
un audzinātāja, sadarbojo-
ties ar Liepnas pagasta sociālo 
darbinieci Benitu Štrausu, 
Labo darbu nedēļā apciemoja 
kādu Liepnas pagasta vientuļo 
pensionāri, lai sakoptu pagalmu: 
sagrābtu lapas, izraktu puķes 
un darītu arī citus darbiņus. 
Kad darbi bija padarīti, kundze 
bērniem stāstīja par saviem 
mazbērniem, kuri dzīvo ārzemēs, 
rādīja fotogrāfijas, cienāja ar 
konfektēm. Šī diena mācīja 
skolēniem sadarboties un to, 
ka jāciena gados vecāki cilvēki. 
Labo darbu nedēļu 2. klases 
skolēni noslēdza ar veselīgu 
našķu gatavošanu sev un saviem 
skolas biedriem, gatavojot saldos 
burkānu čipsus.
 Gan 2., gan 3. klases skolēni 
izmantoja iespēju nedēļu pirms 
brīvlaika izmēģināt “Baubau” 
konstruktora “Bāzes komplektu”. 
Viņi ar lielu sajūsmu skrūvēja 
un būvēja. Gala rezultātā tika 
uzbūvēta māja, kurā katrs bērns 
iekāpa iekšā, lai nofotografētos. 
Lielas skumjas pārņēma, 

kad mājiņa bija jādemontē, 
jāliek detaļas atpakaļ kastē un 
konstruktors jānodod direktorei.
 9. oktobrī projektā 
“Skolas soma” 3. klases 
skolēni un audzinātāja Jana 
Kalēja devās ekskursijā uz 
Gulbenes novadu. Pirmā 
pietura: izglītojošais un 
interaktīvais centrs “Dzelzceļš un 
Tvaiks”, kur izvietotas interaktīvas 
ierīces, ar kuru palīdzību var 
iepazīt dzelzceļa darbību, vēsturi 
un attīstību. Nākamā pietura - 
Druvienas latviskās dzīvesziņas 
centrs, kur skolēni izspēlēja 
stundu vecajā klasē, sēdēja 
divvietīgos solos ar atzveltni, 
rakstīja glītrakstīšanas
uzdevumu. Pēc labi padarīta 
darba sekoja kulinārijas 
nodarbība. Brauciena laikā 
skolēni vēroja krāšņo rudens 
ainavu. 
 No 14. septembra līdz 
14. oktobrim Baltijas 
Elektro Sabiedrība rīkoja bērnu 
zīmēšanas konkursu “Ar ko tev 
saistās skola?” Lai piedalītos 
konkursā, bija jāuzzīmē 
zīmējums jebkurā zīmēšanas 
programmā un jāiesūta. Kopumā 
bija iesūtīts 51 darbs un 3. klases 
skolēns Raivis Borisans par savu 
zīmējumu ieguva simpātiju 
balvu. 
 5. klases skolēni kopā ar 
audzinātāju Sanitu Bordāni, 
skolotāju Mārīti Pugeju un 
Andri Spirku piedalījās konkursā 
“Dizaina darbi”. Konkursam tika 
iesūtīta spēle “Izzini Liepnu!” 
Lai tā taptu, skolēni iepazina 
gan skolas, gan pagasta vēsturi, 
apmeklējot skolas vēstures 
istabu, klausoties un skatoties 
bibliotekāres Ineses Paia 
sagatavoto prezentāciju par 
mūsu pagastu. Jautājumu 
sagatavošanā palīdzēja arī 
skolēnu vecāki. 
 Skola turpina dalību 
Eiropas Sociālā fonda projektā 
Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
jeb PuMPuRS. Projektā iesaistīti 
7 pedagogi, kuri sniedz atbalstu 
12 skolēniem. Skolēni apmeklē 
ne tikai logopēda nodarbības 
un papildus konsultācijas 
latviešu, angļu, krievu valodā, 
matemātikā, Latvijas vēsturē un 
ķīmijā, bet arī saņem skolotāja 
palīga palīdzību un ēdināšanas 
pakalpojumu apmaksu. 

Skolotāju Ivetas Boroduškas, 
Zitas Rudbāržas un Janas 

Kalējas stāstījumu pierakstīja un 
papildināja Sanita Bordāne 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 24/2020

Alūksnē
11. novembrī, Lāčplēša dienā:
No 17.00 līdz 20.00 mūzikas 
atskaņošana pie monumentālā 
Latvijas karoga administratīvās 
ēkas laukumā Dārza ielā 11,
Iedzīvotāji aicināti individuāli 
novietot aizdegtas svecītes pie 
karoga administratīvās ēkas 
laukumā un pie 7. Siguldas
kājnieku pulka pieminekļa,
20.00 Latvijas valsts himnas 
atskaņošana laukumā pie 
administratīvās ēkas 
Dārza ielā 11, 
Iedzīvotāji šajā laikā aicināti 
godināt gan Latvijas Brīvības cīņu 
varoņus, gan šīs dienas varoņus, it 
īpaši mediķus, iededzot savu māj-
vietu logos svecīti, iziet pie loga 
vai uz balkona un sasaukties 
ar gaismām (lukturīšiem, 
svecītēm).
18. novembrī 16.00 
Alūksnes Kultūras 
centrā Latvijas 
102. dzimšanas dienas svinības 
“Mēs kā zīles ozolā”: Alūksnes 
novada pašvaldības 
apbalvojuma “Sudraba zīle” 
pasniegšana un grupas 
“Grey Velvet trio” muzikāls 
sveiciens. Ieeja: ar bezmaksas 
personalizētiem ielūgumiem 
(iepriekšēja saņemšana Alūksnes 
Kultūras centra kasē).
19. novembrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā jaunās 
dokumentālās filmas 
“Komandas mūzika” un 
“Zobens un zābaki” ar auto-
ru - žurnālista Ata Klimoviča un 
novadnieka Mareka Pakalna 
piedalīšanos. Ieeja: 
2,50 EUR, skolēniem līdz 12 gadu 
vecumam un pensionāriem 
1,50 EUR.

22. novembrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā svētku koncerts 
- jauna tautasdziesmu program-
ma Latvijai “Dieva dēli. Saules 
meitas.” Piedalās: Kristīne Kārkle-
Kalniņa, Andris Ērglis, Anmary, 
Dainis Skutelis, Antra Stafec-
ka un aktieris Rihards Lepers, 
Jānis Strazds taustiņinstrumenti), 
Kristīne Kārkle-Kalniņa (vijole), 
Edgars Kārklis (dūdas, stabules, 
akordeons), Jānis Kalniņš (ģitāra), 
Valters Sprūdžs (bass), Miķelis 
Vīte (sitaminstrumenti) un Ansis 
Jansons (kokle). 
Ieeja: 19,00-25,00 EUR.
29. novembrī 20.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Dailes teātra 
viesizrāde - Ēriks Asuss “Mūsējās” 
(nopietna komēdija 2 daļās). 
Lomās: Lauris Subatnieks 
(Makss), Gints Grāvelis (Pols), 
Aldis Siliņš (Simons), Inita 
Sondore (Estella), Ērika Eglija 
(Katrīna), Kristīne Nevarauska 
(Magalī). Ieeja: 15,00 EUR.

Alūksnes muzejā
Pasākums
18. novembrī Alūksnes muzeja 
grāmatas “Alūksnes ēku stāsti” 
atklāšana. Pasākuma norise 
plānota ar ielūgumiem. Aicinām 
sekot aktuālajai informācijai.

Mainīgās izstādes
Gleznotāja Pētera Postaža 
jubilejas izstāde “Veltījums 
Alūksnei”. Gleznotāja Pētera 
Postaža daiļradi raksturo te-
matiska daudzveidība. Jebkas 
apkārtējā pasaulē – redzamā un 
neredzamā – ir iemesls gleznas 
tapšanai. Mākslinieks saka, ka 
māksla ir doma formā. Izstāde 
aplūkojama no 10. septembra.
V. Blūma foto izstāde “Alūksne 

toreiz un tagad”. Izstādē 
Alūksnes vecmeistaru fotogrāfijās 
redzama Alūksne gan 20. gs. sā-
kumā, gan Pirmās brīvvalsts lai-
kā, savukārt alūksnietis fotogrāfs 
Vilnis Blūms uzlūko šīs vietas ar 
šodienas skatījumu. Izstādē vie-
nuviet skatāmas pilsētas ainavas 
toreiz un šodien.
J. Medmana privātā mēbeļu ko-
lekcijas izstāde “19. gs. muiž-
kungu guļamistaba”. Izstādē 
apskatāmas 19.-20. gs. eklekti-
kas un bīdermeijera stila interjera 
mēbeles. 

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

Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un arheo-
loģiskā ekspozīcija “Laikmetu 
mielasts”. Vienotā vēstures un 
arheoloģijas ekspozīcija, kur pie 
lielā mielasta galda satiekas laika 
periodi no aizvēstures līdz Latvijas 
valsts neatkarības atjaunošanai.
Digitāla izstāde “100 vēstu-
riski mirkļi Alūksnē”. Izstāde 
ļauj ieskatīties un saprast, kā 
vēsturiskās norises ietekmējušas 
un mainījušas pilsētas dzīvi un 
tēlu, vēstot par norisēm dažādās 
dzīves jomās laika posmā no 
1918.-2017. gadam.
“Fītinghofu zelta dzīsla 
Alūksnē”. Ekspozīcijas pamatā 
fotomateriāli un citas vizuālas un 

tekstuālas liecības par Fītinghofu 
dzimtu un tās devumu Alūksnei.
“Pa 7. Siguldas kājnieku 
pulka pēdām”. Izstāde veltī-
ta pulka dibināšanas simtajai 
gadadienai un tajā apskatāmas 
Alūksnes muzeja, Latvijas Kara 
muzeja, privātkolekcionāru, kā 
arī alūksniešu deponētās vēstures 
liecības par pulka dibināšanu, 
cīņām Latvijas Neatkarības karā 
un miera gadiem Alūksnē.
“Leo Kokle. Mākslinieka 
istaba”. Izcila, tautā populāra un 
mīlēta gleznotāja un portretista 
piemiņai veltīta ekspozīcija, kurā 
apskatāmi mākslinieka darbi un 
personīgās lietas.
“Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. Daudzvei-
dīgu tēlniecības darbu ekspozī-
cija, kurā apskatāmi gan profe-
sionālu tēlnieku, L. Līces un G. 
Grundbergas darbi, gan padomju 
gados neatzītu autoru darbi.
“Totalitārajā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”. Ekspozī-
cija veidota represiju atcerei 
un atspoguļo Alūksnes novada 
iedzīvotāju likteņgaitas Sibīri-
jā un Tālajos Austrumos. Tajā 
apskatāmi dokumenti, priekšmeti, 
fotogrāfijas un atmiņu stāsti.

Aicinām sekot līdzi Alūksnes 
muzeja aktuālajai informācijai 
www.aluksnespils.lv, 
www.facebook.lv, 
www.draugiem.lv!

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Rudeņos 
tērpies tu zelta un purpura 
rotā…” /Latvijai - dzimšanas die-
na/ (02.11.-30.11. abonementā), 
“Vai tu zini, kas ir Latvija? 
Tā ir zeme, mana dzimtene” 

/J.Peters/ (02.11.-20.11. bērnu 
literatūras nodaļā), “Mēneša 
jubilāri - Andrejs Migla - 80, 
Marks Tvens - 185, Roberts Lūiss 
Stīvensons - 170” (02.11.-
30.11. bērnu literatūras nodaļā). 

Pasākumi, izstādes:
02.11.-30.11. ciklā 
“Alūksniešu vaļasprieki” Jolantas 
Kļavas radošo darbu izstāde 
“Būt sev” (lasītavā),
02.11.-30.11. Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
audzēkņu darbu izstāde “Latvju 
rakstu zīmes” (bērnu literatūras 
nodaļā),
09.11.-15.11. Ziemeļvalstu 
literatūras nedēļa “Ziemeļvalstis 
un pasaule” (literatūras izstāde, 
Ziemeļvalstu autoru grāmatu 
lasījumi 1.-4. klašu skolēniem, 
neklātienes konkurss),
30.11. Jauno grāmatu diena 
(abonementā).

Alsviķu pagastā
No 2. līdz 30. novembrim 
Alsviķu kultūras nama mazajā 
zālē apskatāma Janas Rāgas 
fotoizstāde “Manai pilsētai 100! 
Starp mirkļiem un vietām vienā 
telpā”. Obligāta iepriekšējā 
pieteikšanās – 28330421.
7. novembrī 16.00 Alsviķu 
kultūras namā režisores Ilzes 
Burkovskas-Jākobsenas animā-
cijas filma “Mans mīļākais karš”. 
Ieteicams no 12 gadu vecuma. 
Ieeja: 3 EUR, pensionāriem, 
personām ar invaliditāti, uzrā-
dot apliecību 2 EUR. Obligāta 
iepriekšējā pieteikšanās līdz 
6. novembrim – 28330421.

Turpinājums 12. lappusē

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā

1. Izdarīt Alūksnes 
novada domes 2013. gada 
25. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 18/2013 “Alūksnes novada 
pašvaldības nolikums” 
šādus grozījumus:
1.1.  Aizstāt visā tekstā vārdus 
“Alūksnes novada pašvaldības 
laikraksts” ar vārdiem “Alūksnes 
novada pašvaldības informatīvais 
izdevums” attiecīgā locījumā.
1.2.  Aizstāt 11.4.1 apakšpunktā 
vārdus “akciju sabiedrība 
“SIMONE” ar vārdiem 
“sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “Alūksnes enerģija”” 
attiecīgā locījumā.
1.3.  24.punktā izteikt 
24.1.1.apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“24.1.1. sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “Alūksnes enerģija”.
1.4. Izteikt 42.1 punktu šādā 
redakcijā:
“42.1 Komitejas vadītājs 
normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos ne vēlāk kā divas 

stundas iepriekš var noteikt, ka 
komitejas sēdes norisē tiek iz-
mantota videokonference (attēla 
un skaņas pārraide reālajā 
laikā), ja deputātu rīcībā esošie 
tehniskie līdzekļi nodrošina 
iespēju piedalīties komitejas 
sēdes norisē ar videokonfer-
ences (attēla un skaņas pārraide 
reālajā laikā) palīdzību, elek-
tronisko balsošanu tiešsaistē un 
deputātiem ir iespēja reģistrēties 
sēdei elektronisko dokumentu 
vadības sistēmā NAMEJS”.
1.5.  Izteikt 73.1 punkta pirmo 
teikumu šādā redakcijā:
“Domes sēdes vadītājs 
normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos ne vēlāk kā divas 
stundas iepriekš var noteikt, ka 
domes sēdes norisē tiek izman-
tota videokonference (attēla un 
skaņas pārraide reālajā laikā), 
ja deputātu rīcībā esošie tehni-
skie līdzekļi nodrošina iespēju 
piedalīties domes sēdes norisē 
ar videokonferences (attēla un 

skaņas pārraide reālajā laikā) 
palīdzību, elektronisko balsošanu 
tiešsaistē un deputātiem ir 
iespēja reģistrēties sēdei ele-
ktronisko dokumentu vadības 
sistēmā NAMEJS”.
2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2020.gada 2.novembrī.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu

“Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2013. gada 25. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 
18/2013 “Alūksnes novada 

pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

 Saistošo noteikumu projekts 
“Grozījumi Alūksnes no-
vada domes 2013. gada 25. 
jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.18/2013 “Alūksnes novada 
pašvaldības nolikums””, turpmāk 

– saistošie noteikumi, ir sagat-
avots, lai precizētu pašvaldības 
darba organizācijas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts

 Saistošo noteikumu grozījumi 
izstrādāti, pamatojoties uz 
likumu “Grozījumi likumā 
“Par pašvaldībām”” (“Latvijas 
Vēstnesis” Nr.202A).
 Ar saistošajiem noteikumiem 
precizēta domes komiteju un 
sēžu darba kārtība. 
 Ar saistošajiem noteikumi-
em precizētas normas par 
informatīvo izdevumu iedzīvotāju 
informēšanai, kapitālsabiedrības 
forma un nosaukums.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

 Saistošo noteikumu grozījumi 
nepiedāvā izmaiņas attiecībā 
uz pašvaldības budžetu. 

Saistošo noteikumu izpilde tiks 
nodrošināta esošo institūciju 
ietvaros.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

 Projekts šo jomu neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas. 

7. Cita informācija

Nav.

  Atgādinām, ka kultūras, sporta un izklaides pasākumi notiek atbilstoši valstī attiecīgajā laikā noteiktajiem epidemioloģiskās drošības 
un pulcēšanās ierobežojumiem! Saskaņā ar valstī noteikto kārtību publiski pasākumi šobrīd jāapmeklē ar sejas aizsegu – masku vai 
vizieri. Ja valstī tiks pastiprināti ierobežojumi vai ieviesta ārkārtējā situācija, pasākumi var tikt atcelti vai pārcelti, tādēļ aicinām sekot 
līdzi aktuālajai informācijai!
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā
Turpinājums no 11. lappuses

10. novembrī 10.00 Alsviķu 
kultūras namā senioru kopas 
“Noskaņa” ikmēneša tikšanās – 
Mārtiņdienas svinības.
18. novembrī 13.00 Alsviķu 
kultūras namā Latvijas dzimša-
nas dienai veltīts koncerts “Mana 
mazā dzimtā Latvija!”. Piedalās 
Kate Tīna Melberde, Ilze Rakov-
ska, Lauris Neilands, Rolands 
Melberds. Ieeja: bez maksas. 
Obligāta iepriekšējā pieteikšanās 
līdz 17. novembrim – 28330421.
5. decembrī 10.00 Alsviķu 
kultūras namā tikšanās ar koku 
vilnas meistaru Ritvaru Toču no 
Barkavas pagasta. Praktiska 
nodarbība – nātres vilnas pīnes 
darināšana, kas palīdzēs mazināt 
galvas sāpes. Dalības maksa:
10 EUR (materiāliem). Obligāta 
iepriekšējā pieteikšanās 
līdz 30. novembrim – 28330421.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstāde: “Cilvēks nav ne labs, ne 
ļauns. Varbūt vienkārši šimbrī-
žam nepiemērots. Vai jūs esat 
redzējuši lidojam putnu ar vienu 
spārnu?” - mūziķim, dzejniekam 
Valdim Atālam - 70; tematiskā 
izstāde: “Tā zeme ir Dzimtene 
mana, Te izaugt un dzīvot man 
ļauts. Ik puķe tās vārdu man zva-
na, Šo zemi par Latviju sauc....” 
- veltīta Lāčplēša un Latvijas Re-
publikas proklamēšanas dienai; 
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija.

Annas pagastā
11. novembrī 11.00 Ezeriņu 
kapos Lāčplēša dienai veltīts 
piemiņas brīdis.
13. novembrī 15.00 Annas 
pagasta “Ķiršās” piemiņas vietas 
atklāšana Latvijas nacionālajiem 
partizāniem Aleksandram un 
Jānim Rēderiem.
18. novembrī 14.00 Annas 
kalnā pie bērzu birztalas svēt-
ku pasākums “Labajam sapņos 
un dvēselēs uzmirdzēt”. 
Annas bibliotēkā izstādes: 
“Tautasdziesmai pa pēdām” – fol-
klora savam pagastam; “Ziemas-
svētku gaidīšanas laikā”.

Ilzenes pagastā
No 16. novembra SKIM centrā 
“Dailes” apskatāma  iedzīvotāju  
izveidoto foto izstāde  par Ilzeni  
“Viena vien saule man dota”.
11 un 18. novembrī iedzīvotāji 
aicināti individuāli aizdegt sve-
cītes pie mūra sienas Jaunzemu 
ciema centrā, godinot Latvijas 
Brīvības cīnītājus un Latvijas Re-
publikas dibināšanas gadadienu.

Jaunannas pagastā
17. novembrī 19.00 pie Jau-
nannas tautas nama pasākums 
“Izgaismo Latviju!”, turpinājumā 
tautas namā filma “Dvēseļu 
putenis”. Ieeja: brīva. Uz  filmas 
noskatīšanos pieteikties pa tālruni 
29495371.
22. novembrī 14.00 Jaunan-
nas tautas namā Ziemassvētku 
apsveikuma kartīšu gatavošanas 
darbnīca. Dalībai pieteikties pa 
tālruni 29495371.
Līdz 19. novembrim Jaunan-
nas tautas nama Mazajā zālē 
Leldes Gustas, Māras Skudras, 
Madaras Zaķes un  mākslas 
darbnīcas “Radošums procesā” 
dalībnieku  darbu izstāde. 
No 23. novembra līdz 23. 
decembrim Jaunannas tautas 
nama Mazajā zālē izstāde 
“Individuālā dualitāte” (foto por-
tretos un tekstos sevi atklājuši 12 
Alūksnes un Apes novada cilvēki, 
kuri darbojas biedrībās, nodibi-
nājumos un neformālās iedzīvo-
tāju grupās).

Jaunalūksnes pagastā
3. novembrī 13.30 

Jaunalūksnes bibliotēkā 
tikšanās ar dzejnieci un rakst-
nieci Andru Manfeldi. Ieeja: bez 
maksas, atbalsta VKKF projekts 
“Mirklis kopā ar autoru”. Pasā-
kums tiks organizēts, ievērojot 
valstī noteiktos ierobežojumus.
4. novembrī 13.00 Piemiņas 
brīdis Jaunalūksnes pagasta 
mājvietā “Asteri” – “Novadnie-
kam, inženierzinātņu doktoram, 
ģeodēzijas un fotogrammetrijas 
profesoram Alvilam Buholcam 
-140”.
11. novembrī 16.00 Kolberģa 
tautas namā leļļu teātra “RIKKO 
LELLES” leļļu koncerts bērniem 
“Latvija – manas mājas”. Ieeja: 
bez maksas.
11. novembrī, Lāčplēša die-
nas vakarā, iedzīvotāji aicināti 
individuāli doties nolikt aizdegtas 
svecītes kritušo karavīru piemiņas 
vietā Bejas Brāļu kapos, kā arī 
ievietot tās savu mājvietu logos, 
godinot Brīvības cīņās kritušos 
Latvijas aizstāvjus.
12. novembrī 12.00 Jauna-
lūksnes bibliotēkā tikšanās ar 
bērnu grāmatas autori, ilustratori 
un dzejnieci Loti Vilmu Vītiņu. 
Ieeja: bez maksas, atbalsta VKKF 
projekts “Mirklis kopā ar autoru”. 
Pasākums tiks organizēts, ievēro-
jot valstī noteiktos ierobežojumus.
17. novembrī 18.00 ārā pie 
Kolberģa tautas nama muzi-
kāls sveiciens Latvijai dzimšanas 
dienā “Mēs Tevi mīlam”, noslē-
gumā ugunsšovu un žonglēšanas 
studijas “Fire Spirit” ugunsšovs.
Bejas bibliotēkā literatūras un 
tematiskās izstādes: “Mārtiņš gāja 
ap istabu, Balts kažoks mugurā; 
Nāc, Mārtiņ, istabā, Sēsties galda 
galiņā”, “Dzeja Latvijai”, “Vis-
skaistākais gadalaiks ir mīlestība” 
/ mūziķim dzejniekam Valdim At-
ālam - 70;  10. novembrī 12.00 
pasākums lasītāju klubiņā “Svi-
nēsim Latviju!”, 9.-15. novembrī 
Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 
“Ziemeļvalstis un pasaule” 
ietvaros Rīta stundas un Krēslas 
stundas lasījumi skolēniem (laiks 
tiks saskaņots ar skolu).
Bejas bibliotēkas vēstures 
krātuvē pastāvīgās ekspozīcijas: 
Jaunalūksnes pagasta vēsture 
līdz 1945. gadam, Jaunalūksnes 
pagasts pēckara periodā (1945.-
1988.), Nacionālo partizānu 
kustība Jaunalūksnes pagastā no 
1945. līdz 1953. gadam, Bejas 
skolas vēsture 19.-21. gs.,
Dabas un vēstures objekti 
Jaunalūksnes pagastā. Apmeklē-
jumus lūgums pieteikt pa tālruni 
25664432.
Jaunalūksnes bibliotēkā 3.-
30. novembrī literatūras izstāde 
amerikāņu rakstniekam Markam 
Tvenam - 185.

Jaunlaicenes pagastā
Latvijas valsts svētkiem 
veltīti pasākumi:
14. novembrī no 9.00 līdz 
17.30 Jaunlaicenes muižas 
muzeja apmeklējums 
bez maksas,
14. novembrī 18.00 
Jaunlaicenes tautas namā 
valsts svētkiem veltīts pasākums.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
pamatekspozīcijas:
“Jaunlaicenes muiža”,
no 14. novembra “Malēnieša pa-
saule” – par malēnieša raksturu 
un dzīvesziņu;
izstādes:
“Noklusētā varonība. Latvijas 
Neatkarības karš 1918.-1920.”, 
par izstādes tēmu pieejama izglī-
tojošā nodarbība “Mana Latvija” 
ar komandu galda spēli “Apskriet 
apkārt Latvijai!”,
“Ja ikviens tik zemē sētu” – par 
ražas novākšanas un pārstrādes 
rīkiem un metodēm no 19. gs. 
līdz 20. gs. vidum, apmeklējot 

izstādi, iespējams izspēlēt spēli 
“Kas meklē, tas atrod”, pārbaudīt 
sevi “Maņu un sajūtu pasaulē”, 
uzzināt, kā dažādus rīkus sauc 
malēnieši un izmēģināt spēkus 
citās izglītojošās spēlēs;
izstāde ārpus muzeja: izvēlies 
īsāku vai garāku pastaigu Jaun-
laicenes muižas parkā.

Kalncempju pagastā
14. novembrī 14.00 Kaln-
cempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja zālē koncertstāsts 
ar J. Petera dzeju un dziesmām 
“Ceļā pie Tevis” (balss, režija 
Santa Sāre, pianists Ģirts Ripa, 
perkusionists Mārcis Kalniņš). 
Programma, kas aicina klausītāju 
uz brīdi atstāt aiz durvīm ikdienas 
rūpes un caur dziesmu izdzīvot 
patiesu, dziļu un izjustu stāstu. 
Pasākums notiks, ievērojot dro-
šības un distancēšanās noteiku-
mus. Dalību pasākumā pieteikt 
pa tālruni 25664436, vietu skaits 
ierobežots.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā:
līdz 30. novembrim izstāde “Stāv 
dzirnas zaļā ielejā”. Izstāde veltīta 
Ottes dzirnavu 225 gadu pastā-
vēšanai;
no 24. oktobra līdz 30. novem-
brim Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā izstāde “Kaln-
cempji caur fotoobjektīvu”;
izzinošas ekskursijas un izglītojo-
šās nodarbības dažāda vecuma 
apmeklētājiem, sīkāk: atesmu-
zejs.aluksne.lv.

Liepnas pagastā
11. novembrī iedzīvotāji aicināti 
individuāli iedegt svecīti logā vai 
aiznest uz Lāčplēša Kara ordeņa 
kavaliera Teodora Mendes atdu-
sas vietu Sprinduļkalna kapsētā, 
tādejādi godinot Brīvības cīņās 
kritušos un stiprinot sevi.
18. novembrī 18.00 Liepnas 
tautas nama teritorijā Latvijas 
valsts gadadienai veltīts svētku 
pasākums. Sīkāka informācija 
afišās vai pa tālruni 29438300.
No 27. oktobra līdz 20. no-
vembrim Liepnas tautas namā 
apskatāma izstāde “Individu-
ālā dualitāte”, kurā var iepazīt 
12 Alūksnes un Apes novada 
cilvēkus, kuri darbojas biedrībās, 
nodibinājumos un neformālās 
iedzīvotāju grupās.
20. novembrī 14.00 
Sprinduļkalna kapsētā 
Nacionālo partizānu piemiņas 
vietas atklāšana. Iespējams 
ziedot piemiņas vietas izvei-
dei: nodibinājums “Alūksnes 
un Apes novada fonds” reģ.
nr.40008090271, banka: AS SEB 
Banka, kods: UNLALV2X, konts: 
LV96UNLA0050019750651 ar 
norādi “Ziedojums piemiņas 
vietai Liepnā”, skaidrā naudā 
Alūksnes un Apes novada fondā 
pie Dzintras Zvejnieces vai fonda 
ziedojumu kastītēs, kas izvietotas 
Liepnas pagasta pārvaldē, Liep-
nas tautas namā.
Liepnas pagasta bibliotēkā 9.-
19. novembrī “Kā savu dzimteni 
lai tēloju?” - Latvijas dzimšanas 
dienai veltīta literatūras izstāde; 
Ziemeļvalstu literatūras nedēļā 
9.-12. novembrī Rītausmas un 
Krēslas stundas lasījumi skolē-
niem.

Malienas pagastā
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Mārtiņš gaili dan-
cī veda, ap istabu tekādams”, 
“Mana Latvija, dadzītis mazs, 
ieķēries pasaules svārkos...”, 
amerikāņu rakstniecei Margaretai 
Mičelai - 120.

Mālupes pagastā
10. novembrī 16.00 nūjošanas 
aktivitātes. Pulcēšanās pie Mā-

lupes Saieta nama, līdzi ņemot 
nūjošanas nūjas.
11. novembrī iedzīvotāji aici-
nāti individuāli aizdegt sveces 
Mālupes kapos Latvijas brīvības 
cīnītāju piemiņai.
14. novembrī 19.00 Mālu-
pes Saieta namā valsts svētku 
ieskaņas koncerts “Latvijas spēka 
sirdsdziesma”. Koncertā pieda-
lās dziesminieks Māris Lāpāns, 
soliste Dagmāra Laicāne, pianists 
Dāvis Lāpāns.
Mālupes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstāde: “Par to es 
padomāšu rīt” – rakstniecei Mar-
garetai Mičelai - 120, “Uz ežiņas 
galvu liku” - 11. novembris 
Lāčplēša diena, “Daudz laimes, 
Latvija” - 18. novembris Latvijas 
Republikas proklamēšanas diena.

Mārkalnes pagastā
18. novembra vakarā pagasta 
iedzīvotāji aicināti iedegt svecī-
tes par godu Latvijas dzimšanas 
dienai mājās un pagasta centrā. 
Izgaismosim Latviju!
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstāde “Savai zemei”; 
14. novembrī 10.00 Ziemeļvalstu 
literatūras nedēļas Rīta stundas 
lasījumi ar līdzdarbošanos bēr-
niem un jauniešiem.

Pededzes pagastā
5., 12., 19., 26. novembrī 
10.00 Pededzes tautas namā 
rokdarbu pamatu apgūšana 
“Darbnīca dvēselei”.
11. novembrī 15.30 sadar-
bībā ar pagasta pārvaldi un 
tautas namu piemiņas brīdis 
“Akmeņdruvās” Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieru Otto un Paula 
Palmu atdusas vietā, kura lab-
iekārtota mācību cikla “Līderība 
rosīgām kopienām” ietvaros, 
pateicoties AANF piešķirtajam 
finansējumam.
17. novembrī 13.00-18.00 Pe-
dedzes tautas nama mazajā 
zālē Pededzes video maratons 
“No tautas dvēseles” - veltīts Lat-
vijas Republikas proklamēšanos 
gadadienai (līdz 20 cilvēkiem, 
ierašanās ar sejas masku),
18.00 Pededzes tautas nama 
lielajā zālē Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltīts 
svinīgs pasākums (līdz 100 cilvē-
kiem, ierašanās ar sejas masku).
Pededzes tautas namā novadpēt-
niecības pamatekspozīcija “Pede-
dzes senā sadzīve” (apskatāma, 
iepriekš piesakoties pa tālruni 
29176039):
- tematiska pasākuma “Lellīšu 
tīšana” apmeklējums,
- īpašais piedāvājums kāzām pēc 
Pededzes pagasta pareizticīgo 
iedzīvotāju kāzu rituāla tradīci-
jām, kuras iereģistrētas Latvijas 
Nacionālā nemateriālā kultūras 
mantojuma sarakstā,
- speciāls piedāvājums kāzām, 
vecpuišu/ vecmeitu ballītēm;
 Vēl piedāvājumā: latviešu pasa-
ku takas apmeklējums, vizinā-
šanās zirga pajūgā, Pededzes 
pankūku nogaršošana, pareizticī-
go baznīcas apmeklējums.
Pededzes bibliotēkā 11.-19. 
novembrī izstāde “Spēka vārdi 
Latvijai” izveidota no bibliotē-
kas apmeklētāju novēlējumiem; 
23.-30. novembrī Jauno grāmatu 
izstāde-apskats.

Veclaicenes pagastā
Veclaicenes vēstures krātuvē 
izstāde ar līdzdarbošanos “Mani 
labie vārdi Veclaicenei”.
Veclaicenes bibliotēkā no 
16. novembra - izstāde 
“Veclaicenietis - stiprs savā vietā”.
No 16. novembra līdz
19. decembrim Veclaicenes 
tautas namā foto izstāde par 
Veclaicenes stiprajām dzimtām 
un ģimenēm.

18. novembrī Veclaicenes 
tautas namā:
16.00  spēlfilma “Cīrulīši” (1980. 
gads, režisors O. Dunkers). Filma, 
kas nenoveco un savu vēstījumu 
nes cauri laikiem, par mums un 
arī kā veltījums latviešu viensē-
tām,
18.00 dokumentālā filma “Vai 
viegli būt jaunam?”. Viena no 
populārākajām latviešu doku-
mentālajām filmām, Latvijas 
drīzās brīvības priekšvēstnešiem, 
ar milzīgās enerģijas lādiņu, 
kas vairs neļāvās tikt iegrožots 
padomisko klišeju rāmī. Uz  filmu 
skatīšanos lūgums pieteikties pa 
tālruni 26468307.

Zeltiņu pagastā
11. novembrī 16.00 Lāčplēša 
dienai veltīts piemiņas brīdis 
Zeltiņu kapos.
18. novembrī 12.00 Zeltiņu 
tautas namā Jaungulbenes 
postfolkgrupas “Dadzes” sirdij 
mīļo dziesmu koncerts “Dziesmas 
ceļus staigājot” un dzimšanas 
dienai piederīgi saldie 
pārsteigumi. Pieteikšanās līdz 
15. novembrim, zvanot 
pa tālruni 29492284.
Zeltiņu tautas namā novembrī 
jauna Solveigas Kļaviņas gleznu 
izstāde.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Kad manas Dzimtenes 
dārzos caur sniegu miķelītes zied, 
stāv mana Tēvzeme vārtos, caur  
kuriem uz ziemu iet” (I. Būmane-
Lūse); “Iepazīsim dažādu tautu 
literatūru” - skandināvu tautu 
literatūra; “Ceļojums Ziemeļ-
valstu bērnu literatūrā” -  Pepijai 
Garzeķei – 75.
Zeltiņu vēstures krātuvē: 
pastāvīgās ekspozīcijas “Zieme-
ļu zvaigzne” (veltīta Edgaram 
Liepiņam), “Nesenā pagātne”, 
“Novadnieku istaba”, “Mana 
skola Zeltiņos”, fotostāsts “Gad-
simtu vējos šūpojoties”. Novembrī 
iespēja noskatīties videofilmu 
“Smeldzīgais stāsts” (filma par 
alūksniešiem - cīnītājiem par 
brīvu Latviju, kuru pēdējā atdu-
sas vieta nav zināma). Lūgums 
pieteikties iepriekš pa tālruni 
25745577.

Ziemera pagastā
13. novembrī 19.00 
Māriņkalna tautas namā Lat-
vijas Republikas proklamēšanas 
gadadienai veltīts meiteņu dueta 
“VIOLIN DIIVAS” svētku koncerts. 
Programmā dziesmas ar latviešu 
dzejnieku vārdiem, kā arī popu-
lāru melodiju aranžijas. Pagasta 
jaundzimušo sveikšana. Aicinām 
pieteikt sveikšanai Ziemera 
pagastā deklarētos jaundzimušos 
mazuļus. Uz pasākumu obligāta 
iepriekšēja pieteikšanās līdz 11. 
novembrim pa tālruni 26413370. 
Vietu skaits ierobežots. Būsim 
atbildīgi, ievērosim valstī 
noteiktos ierobežojumus un 
sociālo distancēšanos.
Māriņkalna bibliotēkā 
izstādes: “Aktierim 
V. Daudziņam – 50”, “Jau no 
dzimšanas liktenis mani 
pārbauda…” - dzejniekam, 
mūziķim, pogu māksliniekam 
V. Atālam – 70, “Lai mūžīgas 
būtu brīvības zvaigznes, kas 
tautu un Latviju vieno” – 
Latvijas Republikas 
proklamēšanas 102. gadadiena, 
“Nāc, lasi un kļūsti par 
ekspertu!” – Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija – 2020; 
pasākumi: “Mārtiņi, Mārtiņi! 
Ziemai vaļā vārtiņi” – 
bibliotekārā stunda skolēniem, 
“Ziemeļvalstis un pasaule” 
Ziemeļvalstu Literatūras 
nedēļā – bibliotekārā stunda 
skolēniem.

Apkopoja: Evita Aploka




