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Alūksnes Novada Vēstis

Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet…
Iesim
Saņemt un starot
Un dot.
                                     (O. Vācietis)

Sveicam visus Alūksnes novada 
skolēnus, studentus, pedagogus 

un vecākus jaunajā mācību gadā!

Alūksnes novada pašvaldībaAlūksnes novada pašvaldība

Novada attīstībai nozīmīgo Veselības 
veicināšanas pakalpojumu centra projektu 
negrib atbalstīt VARAM

 Tomēr jau šobrīd ir skaidrs – 
ja atbilde projekta īsteno-
šanai būs nelabvēlīga un 
vienošanās par projekta 
īstenošanu starp pašvaldī-
bu un Centrālo fi nanšu un 
līgumu aģentūru (CFLA) netiks 
noslēgta, pašvaldība vērsīsies 
attiecīgās instancēs un lēmu-
mu pārsūdzēs.

FAKTI
2016. gada 23. marts - 
Alūksnes novada pašvaldības 
projekta ideja par Veselības 
veicināšanas pakalpojumu centra 

izveidi apstiprināta VARAM izvei-
dotajā Reģionālās attīstības 
koordinācijas padomē

2016. gada 1. jūnijs - 
Ministru kabineta rīkojums 
Nr.310 par Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda fi nansējuma 
kvotas apstiprināšanu Alūksnei 
kā reģionālās nozīmes 
attīstības centram 

2019. gada 30. maijs - 
Alūksnes novada pašvaldības 
projekts “Veselības veicināšanas 
pakalpojumu centra izveide” 
iesniegts Centrālajā 

fi nanšu un līgumu aģentūrā

2020. gada 29. maijs – Projekts 
apstiprināts Centrālajā fi nanšu 
un līgumu aģentūrā

 Projekts paredz izbūvēt Veselības 
veicināšanas pakalpojumu centru 
kā objektu komercdarbībai, 
kas tiek nodots nomā 
uzņēmējdarbības veikšanai, 
kā to paredz Ministru kabineta 
noteikumi. Mērķis ir Alūksnes 
novadā radīt jaunas darbavietas, 
piesaistīt privātās investīcijas un 
vienlaikus padarīt pieejamus 
veselību veicinošus 

pakalpojumus gan iedzīvotājiem, 
gan viesiem. 

 Projekta īstenošanai līdz ar 
pašvaldības un struktūrfondu 
ieguldījumu ir vajadzīgas arī 
līdzvērtīgas privātas - uzņēmēju 
investīcijas, sasniedzot noteiktu 
jaunu darba vietu skaitu un 
veicot ERAF fi nansējuma 
apjomam līdzvērtīgu nefi nanšu 
ieguldījumu projekta teritorijā 
vai teritorijās, kas robežojas ar 
projekta īstenošanas vietu.

Turpinājums 4. lappusē

 Šovasar Alūksnē ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
līdzfi nansējumu bija jāsāk 
īstenot projektu “Veselības 
veicināšanas pakalpojumu 
centra izveide”, tomēr tas vēl 
nav sākts. Iemesls – Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas 
(VARAM) apzināta 
nevēlēšanās saskaņot 
projektu un vēlme Alūksnei 
apstiprināto fi nansējumu 
atņemt.

 Par šo situāciju ar Alūksnes 
novada pašvaldību diskutējuši 
nevalstisko organizāciju līderi 
un arī uzņēmēji. Nevalstisko 
organizāciju līderi savu 
neizpratni par ministrijas rīcību 
pauduši, nosūtot vēstuli Ministru 
prezidentam Krišjānim Kariņam, 
VARAM ministram Jurim Pūcem 
un Finanšu ministram Jānim 
Reiram. Ar prasību nekavējoties 
uzsākt komercdarbības attīstību 
veicinošā projekta īstenošanu 
pie Ministru prezidenta K. Kariņa 
vēstulē vērsušies 29 novada 
uzņēmēji. Savukārt Alūksnes 
novada pašvaldība ir vērsusies 
pie Tiesībsarga.

 Līdz 2. septembra darbdienas 
beigām, kad “Alūksnes 
Novada Vēstu” kārtējais 
numurs tika nodots iespiešanai 
tipogrāfi jā, Alūksnes novada 
pašvaldībā tā arī joprojām 
nebija saņemta ofi ciāla 
rakstiska atbilde no atbildīgajām 
institūcijām par projekta 
likteni. Publiski VARAM ministrs 
J. Pūce gan paudis, ka neatbalsta 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu.

Veselības veicināšanas pakalpojumu centra projekts, kura plānošanā un sagatavošanā pašvaldība ieguldījusi lielu darbu, šobrīd ar neskaidru  
iznākumu. Taču Alūksnes novada pašvaldība cīnīsies par tā īstenošanu

Pašvaldība aicina 
uz tikšanos uzņēmējus

Alūksnes novada pašvaldība 
aicina novada uzņēmējus uz 

tikšanos 11. septembrī plkst.13.00 
Alūksnes Kultūras centrā.

 Tikšanās laikā plānots iepazīstināt ar apkopotajām novada 
uzņēmējdarbības attīstības vajadzībām un vienoties par turpmāko 
rīcību uzņēmējdarbības atbalstam.
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 27. augusta sēdē
 Alūksnes novada domes 
sēdē 27. augustā piedalījās 
14 deputāti un izskatīja 
24 darba kārtības 
jautājumus.

 Dome nolēma:

 - nodot atsavināšanai 
Alūksnes novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu “Pullans 
166”, Pullanā, Alsviķu 
pagastā, kas sastāv no 
zemesgabala 1243 m² 
platībā, pārdodot to izsolē. 
Nosacītās cenas noteikšanu un 
izsoles organizēšanu uzdot 
veikt pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Pullans 216”, Pullanā, 
Alsviķu pagastā, kas sastāv no 
zemesgabala 1080 m² platībā, 
pārdodot to izsolē. Nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Lejmalas”, 
Jaunalūksnes pagastā, 
kas sastāv no zemesgabala 
5,31 ha platībā, pārdodot to 
izsolē. Nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Vizbuļi”, Jaunlaicenes pagastā, 
kas sastāv no zemes vienības 
14,78 ha platībā, pārdodot to 
izsolē. Nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - sagatavot atsavināšanai 
nekustamā īpašuma Vītolu 
ielā 4, Alūksnē, sastāvā esošas, 
pašvaldībai piederošas zemes 
vienības pie dzīvokļa īpašuma 
piederošās kopīpašuma 
domājamās daļas no zemes. 
Nodot atsavināšanai 
pašvaldības īpašuma – zemes 
vienības domājamās daļas no 
zemes, pārdodot par brīvu cenu 
zemesgrāmatā ierakstīta 
dzīvokļa Vītolu ielā 4-1 
īpašniekam. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un 
atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - sagatavot atsavināšanai 
nekustamā īpašuma 
“Jaunciems”, Jaunalūksnes 
pagastā, sastāvā esošu 
apbūvētu, pašvaldībai 
piederošu zemes vienību. 
Piekrist, ka atsavināšanas 
izdevumus sedz atsavināšanas 
ierosinātājs. Pēc atsavināšanas 
procesa pabeigšanas tos ieskaitīt 
zemes pirkuma līgumā noteiktās 
cenas samaksā. Nodot 
atsavināšanai minēto īpašumu, 

pārdodot to par brīvu cenu uz 
zemesgabala esošu, 
zemesgrāmatā ierakstītu būvju 
īpašniekam. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un 
atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

- apstiprināt noteikumus “Par 
medību tiesību nodošanas 
kārtību”. Atzīt par spēku 
zaudējušu Alūksnes novada 
domes 26.06.2014. lēmuma 
Nr. 237 “Par medību platību 
apsaimniekošanu” 2., 3., 4., 5. 
un 6. punktu;

 - apstiprināt pašvaldības 
aģentūras “SPODRA” 
2019. gada publisko pārskatu;

 - izdarīt grozījumus 
pašvaldības 27.09.2018. 
noteikumos Nr.4/2018 
“Kārtība, kādā sadala 
mērķdotāciju Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēm 
bērnu no piecu gadu vecuma 
izglītošanā nodarbināto 
pedagogu, pamata un 
vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām”: izteikt 8.1.2. punktu 
jaunā redakcijā: “8.1.2. 
Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolai aprēķināto 
finansējumu pārdalot Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādei 
“Pienenīte””, aizstāt 
10.9. punktā skaitli “0,4” ar 
skaitli “0,33”, svītrot vārdus 
“Ziemeru pamatskolā”. Lēmums 
stājas spēkā 01.09.2020. 
Grozījumi saistīti ar to, ka 
PII “Saulīte” un Ziemeru 
pamatskola turpmāk nodrošinās 
logopēda pakalpojumu 
audzēkņiem savā iestādē;

 - izdarīt grozījumus domes 
25.07.2019. lēmumā Nr.221 
“Par ēdināšanas pakalpojuma 
maksu Alekseja Grāvīša Liepnas 
pamatskolā”. Grozījumi 
saistīti ar to, ka izglītības 
iestādes pirmsskolas grupā sāk 
mācības izglītojamie no viena 
līdz divu gadu vecumam un, tā 
kā iepriekš šāda vecuma grupas 
skolā nebija, nepieciešams 
apstiprināt ēdināšanas 
pakalpojuma maksu;

 - izdarīt grozījumu domes 
25.07.2019. lēmumā 
Nr.220 “Par ēdināšanas 
pakalpojuma maksu Strautiņu 
pamatskolā”. Grozījumi 
saistīti ar to, ka izglītības iestādē 
mācības sāks audzēknis, kam 
saskaņā ar ārsta atzinumu 
nepieciešams specifisks uzturs, 
līdz ar to jāapstiprina 
ēdināšanas pakalpojuma 
izmaksas;

 - apstiprināt līdzfinansējuma 
maksu (maksa netiek aplikta 
ar pievienotās vērtības nodokli) 
par Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra pakalpojumiem, īstenojot 
interešu izglītības programmas 
laika posmā no 01.09.2020. 

līdz 31.05.2021.: ABJC teātris 
“SnulliS”- 4,00 EUR; 
Improvizācijas teātris - 
4,00 EUR; “Džambas” - 
4,00 EUR; projektu un iniciatīvu 
darbnīca “10 kW radošo 
citronu” - 4,00 EUR; lego 
darbnīca - 4,00 EUR; 
eksperimenti un lego - 
4,00 EUR, dronu skola  - 
4,00 EUR; animācijas un 
komiksu darbnīca - 4,00 EUR; 
vides izglītības pulciņš 
“Mazpulks” - 4,00 EUR; šahs un 
dambrete - 4,00 EUR; 
tehniskā modelēšana - 
4,00 EUR; šūšanas pulciņš 
“Skroderdienas PaGALMĀ” - 
4,00 EUR; ukulele un ģitāras 
spēle - 4,00 EUR; Jauno produ-
centu apvienība - 4,00 EUR; 
dzīvesprasmju skoliņa - 
4,00 EUR; deju kolektīvs 
“Enku - drenku” (skolas vecuma 
grupa) - 5,00 EUR; robotika un 
tehniskā jaunrade - 5,00 EUR; 
mūsdienu deju studija “Dejo 
savam priekam” - 5,00 EUR; 
dziedāšanas studija “Dziedi 
savam priekam” - 5,00 EUR; 
mūsdienu deja Hip Hop. Urban 
- 5,00 EUR; deju kolektīvs “Enku 
- drenku” (pirmsskolas grupa) - 
7,00 EUR; dziedāšanas pulciņš 
“Puķuzirņi” (pirmsskolas 
grupa) - 7,00 EUR; lego 
darbnīca (pirmsskolas grupa) 
- 6,00 EUR; estētikas skoliņa 
(pirmsskolas grupa) - 8,00 EUR;

 - piešķirt papildu 
finansējumu 3000,00 EUR 
pašvaldības aģentūrai “ALJA” 
ūdens augu pļaušanai un 
izvākšanai no Alūksnes 
ezera. Niedru pļaušanai 
iestādes budžetā šogad ir 
piešķirti 3000 EUR, taču, ņemot 
vērā silto ziemu, kas bijusi 
ūdens augu attīstībai labvēlīga, 
ir nepieciešams papildus veikt 
peldošo ūdens augu izvākšanu 
vairākās vietās iekšezerā – 
“Vējiņā”, pie Pilssalas laipām, 
pie tilta, laivu nolaišanas vietā 
pie Mākslas skolas. papildu 
piešķirtais finansējums 
nepieciešams, lai niedru 
pļaušanu un augu izvākšanu 
veiktu pilnā plānotajā apjomā; 

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.21/2020 “Par 
grozījumiem Alūksnes novada 
domes 2020. gada 28. janvāra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 1/2020 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības 
budžetu 2020. gadam””;

 - apstiprināt aktualizēto 
Alūksnes novada attīstības 
programmas 2011.-2017. 
Investīciju plānu 2015.-2020. 
gadam, iekļaujot tajā tādas 
augstas gatavības projektu 
idejas, kam ir izstrādāta 
tehniskā dokumentācija, kā 
Tālavas ielas pārbūve, Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
ēku pārbūves 2. kārta, Alūksnes 
Jaunās pils telpu pārbūve un 
restaurācija (1., 2. un 3. kārta),  
kā arī projektu idejas, par 
kurām jau pieņemti domes 

lēmumi – “Bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana 
Jaunlaicenes muižas parkā”, 
Labklājības ministrijas 
pilotprojekts “Ģimenes 
asistenta pakalpojuma 
aprobēšana”, “Bezkontakta, 
attālinātas energopārvaldības 
monitoringa sistēmas 
ieviešana”, uzņēmējdarbībai 
nozīmīgu autoceļu vai to posmu 
atjaunošana pagastos, 
kopskaitā 34 ceļi vai to posmi;

 - nodot trīs stāvu dzīvojamās 
ēkas ar 24 dzīvokļu īpašumiem 
Merķeļa ielā 19A, Alūksnē, 
pārvaldīšanas tiesības ar 
dzīvokļu īpašumu īpašnieku 
savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai – 
sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “ALŪKSNES NAMI”;

 - atcelt domes 2012. gada 
27. septembra lēmumu 
Nr. 302 “Par minimālo 
dividendēs izmaksājamo peļņas 
daļu Alūksnes novada 
pašvaldības kapitālsabiedrī-
bām”, kas noteica, ka minimālā 
pašvaldībai dividendēs 
izmaksājamā daļa no 
pašvaldības kapitālsabiedrības 
vai izšķirošajā ietekmē esošās 
kapitālsabiedrības (kurā 
pašvaldībai pieder vairāk nekā 
50% kapitāldaļu) peļņas ir 10% 
no tīrās peļņas. Lēmums atcelts 
tādēļ, ka likums “Par valsts un 
pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām” paredz, ka 
nosakot kapitālsabiedrībai, kurā 
pašvaldībai ir izšķiroša ietekme, 
dividendēs izmaksājamo  
peļņas daļu, ievēro 
kapitālsabiedrības mērķus 
un to īstenošanu, tās budžetu 
un tajā iekļauto peļņas 
prognozi, vidēja termiņa 
darbības stratēģijas plānus par 
sabiedrības budžetu 
nākamajiem gadiem, 
turpmākajiem tās attīstības un 
investīciju piesaistes virzieniem, 
finanšu ieguldījumiem un to 
avotiem un citiem pasākumiem, 
kas palielina kapitālsabiedrības 
vērtību, nepieciešamību 
nodrošināt optimālu kapitāla 
struktūru (paša kapitāla un 
aizņemtā kapitāla attiecību), 
sabalansējot finanšu riskus, kā 
arī izvērtējot kapitāla 
pietiekamības un atdeves 
rādītājus;

 - piekrist SIA “Alūksnes 
slimnīca” priekšlikumam un 
atstāt 2019. gada peļņu, 
proporcionāli Alūksnes 
novada pašvaldībai 
piederošajām kapitāla daļām, 
12 249,41 EUR apmērā 
kapitālsabiedrības attīstībai.

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

Evita Aploka

2. Alūksnes Novada Vēstis 03.09.2020.

Sēdes 
 

Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu 
komitejas sēde  

7. septembrī 10.00

Tautsaimniecības komitejas 
sēde      14. septembrī 10.00

Finanšu komitejas 
sēde     17. septembrī 10.00

Domes sēde   
24. septembrī 10.00

Sēdes notiek Dārza ielā 11, 
1. stāva zālē.

Izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
29.09.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – 
dzīvojamās mājas un 
palīgēkas Skārņu ielā 14, 
Alūksnē, Alūksnes novadā - 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi 
publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 28324910. Nosacītā 
cena – 3801 EUR. Nodrošinā-
jums – 380 EUR, kas 
ieskaitāmi pašvaldības kontā līdz 
25.09.2020. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā 
Klientu apkalpošanas centrā 
no plkst. 9.00 līdz 11.00 un 
no plkst. 14.00 līdz 16.00, līdz 
25.09.2020. līdz plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
29.09.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes  
“Pullans 147”, Pullanā, 
Alsviķu pagastā, Alūksnes 
novadā - mutisku izsoli ar aug-
šupejošu soli. Izsoles noteikumi 
publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 26468713. Nosacītā 
cena – 1202 EUR. 
Nodrošinājums – 120 EUR, kas 
ieskaitāmi pašvaldības kontā līdz 
25.09.2020. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā 
Klientu apkalpošanas centrā 
no plkst. 9.00 līdz 11.00 
un no plkst. 14.00 līdz 16.00, 
līdz 25.09.2020. līdz plkst. 
16.00.

Atjaunots reiss 
Rīga-Jaunlaicene-
Alūksne svētdienās
 Valsts SIA “Autotransporta 
direkcija” informējusi Alūksnes 
novada pašvaldību, ka pēc 
iedzīvotāju lūguma, AS “Nor-
deka” sākot ar š.g. 1. septembri 
atjauno reisu izpildi maršrutā 
Nr.7905 Rīga-Jaunlaicene-
Alūksne reiss plkst.5.40 no 
Alūksnes AO, plkst.6.03 no 
Jaunlaicenes uz Rīgu un reiss 
plkst.13.30 no Rīgas SAO, 
plkst.17.23 no Jaunlaicenes uz 
Alūksni ar izpildi svētdienās.

No 1. septembra 
atjaunoti vairāki 
maršruta Alūksne-
Beja-Liepna reisi
 No 2020. gada 1. septembra 
tiks atjaunots maršruta Nr.6692 
Alūksne–Beja–Liepna reiss, 
kas pieturā Liepna otrdienās 
un piektdienās tiek uzsākts 
plkst.8.15 un Alūksnes autoostā 
– plkst.13.00. Reisi tika slēgti, jo 
sakarā ar ārkārtējo situāciju val-
stī samazinājās pasažieru skaits.



Apmeklētāju pieņemšana septembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki septembrī

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 
7. un 21. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS 
7. un 21. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS 
7. un 21. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA 
7. un 21. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 

11. un 25. septembrī 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 25.09.2020. 9.00-10.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Verners KALĒJS 18.09.2020. 15.00-16.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Viola Aija KAPARŠMITE 22.09.2020. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, 117. kabinetā

Maruta KAULIŅA 17.09.2020. 11.00-12.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Līga LANGRATE 24.09.2020. 13.00-14.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS 14.09.2020. 9.00-10.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Ainars MELDERS 17.09.2020. 9.00-10.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā

Druvis MUCENIEKS 24.09.2020. 13.00-14.00 Alsviķu pagasta pārvaldē

Laimonis SĪPOLS 17.09.2020. 14.00-15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS 14.09.2020. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, 317. telpā

Jānis ZELTIŅŠ 25.09.2020.
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 09.09.2020. 11.00-12.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

1. stāvā (tālrunis 29355400)

3.Alūksnes Novada Vēstis03.09.2020.

Piedalīsies pilotprojektā un 
nodrošinās ģimenes asistentus
 Domes 27. augusta sēdē 
deputāti pieņēma lēmumu 
atsaukties Labklājības 
ministrijas uzaicinājumam 
un kā sadarbības partnerim 
piedalīties pilotprojektā 
“Ģimenes asistenta 
pakalpojuma aprobēšana”, 
kas tiek īstenots Eiropas 
Sociālā fonda projekta 
“Profesionāla sociālā 
darba attīstība pašvaldībās” 
ietvaros.

 Pilotprojektā Alūksnes novadā 
plānots iesaistīt 2 ģimenes 
asistentus, kuri provizoriski 
pilotprojekta ietvaros strādās līdz 

2022. gada 1. novembrim. Abu 
asistentu sākotnējām apmācībām 
un darba nodrošināšanai uz visu 
periodu plānots finansējums 
41 233,10 EUR apmērā, tai 
skaitā 40 242,20 EUR ir pro-
jekta finansējums un 990,90 
EUR līdzekļi no Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes budžeta. 
 Pēc Sociālo lietu pārvaldes 
datiem, Alūksnes novadā 
ģimenes asistenta pakalpojums 
būtu nepieciešams ģimenēm ar 
bērniem, personām vai ģimenēm 
ar garīga rakstura traucējumiem, 
pilngadīgiem jauniešiem 
pēc ārpusģimenes aprūpes 
izbeigšanas (bāreņiem).

Mācību gadu Alūksnes novadā uzsāk klātienē
 Alūksnes novadā visas 
izglītības iestādes jauno 
mācību gadu uzsākušas, 
īstenojot mācību procesu 
klātienē. Savukārt COVID-19 
infekcijas izplatīšanās 
draudu gadījumā daļēju 
vai pilnībā attālinātu 
izglītības procesu konkrētai 
novada pašvaldības izglītības 
iestādei noteiks Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs 
– tā 27. augustā notikušajā 
sēdē nolēma Alūksnes 
novada dome.

 Ņemot vērā, ka izglītības 
iestādes ir atšķirīgas pēc to 
izglītojamo skaita un telpu 
platības, gatavojoties jau-
najam mācību gadam, katra 
izglītības iestāde ir izstrādājusi 

tai atbilstošu kārtību, kā jaunajā 
mācību gadā tiks organizēts 
iestādes darbs.
 - Visām izglītības iestādēm 
no 1. septembra ir jānodrošina 
drošības ievērošana, lai 
pēc iespējas ierobežotu 
infekcijas izplatību. Četri pamat-
principi, kas ietverti iestāžu 
izstrādātajā darbības kārtībā, 
ir: distancēšanās, higiēna, 
informēšana un veselības 
uzraudzība. 
 Katra iestāde ir paredzējusi, 
kā tā organizēs ikdienas darbu, 
skolēnu pārvietošanās plūsmu 
ārpusstundu laikā un starpbrīžos, 
koplietošanās telpās, ēdināšanu. 
Šo dokumentu katra izglītības 
iestāde ir pārrunājusi ar 
iestādes padomi un nodrošina 
skolēnu vecāku informēšanu. Ar 

pašvaldības vadību pirms jaunā 
mācību gada apmeklējot skolas 
un bērnudārzus klātienē, vēlreiz 
pievērsām uzmanību tam, kā 
iestādes plāno organizēt mācību 
procesu jaunajos apstākļos. 
Vecākus īpaši aicinām būt 
atbildīgiem - sākot jauno mācību 
gadu, skolēnu vecākiem būs 
jāapliecina, ka bērns pēdējo 
14 dienu laikā nav bijis ārvalstīs, 
pēc kuru apmeklējuma jāievēro 
karantīna, nav bijis kontaktā 
ar COVID-19 slimnieku un 
saslimšanas gadījumā izglītības 
iestādi neapmeklēs. Līdzīga 
kārtība būs arī pirmsskolas 
izglītības iestādēs bērniem, kuri 
no jauna sāks apmeklēt iestādi, 
- skaidro Alūksnes novada 
Izglītības pārvaldes vadītāja 
Gunta Kupča.

 Saskaņā ar Izglītības un 
zinātnes ministrijas vadlīnijām, 
COVID-19 izplatības laikā 
izglītības iestādes mācību 
procesu var īstenot pēc viena 
no trim modeļiem vai 
kombinējot tos 
vienlaikus atkarībā no 
apstākļiem konkrētajā 
izglītības iestādē. Šie modeļi 
ir: 
1) klātienes, kas ietver arī 
iespēju vecāko klašu audzēkņiem 
nelielu daļu mācību procesa 
veikt attālināti, 
2) kombinētais, kad jaunāko 
klašu skolēni mācās klātienē, bet 
vecāko klašu skolēniem ir gan 
attālināts, gan klātienes mācību 
process, 
3) attālinātais, kad visi 
izglītojamie mācās attālināti.

 Iemesli, kuru dēļ var pieņemt 
lēmumu pārtraukt mācību 
procesu klātienē, ir noteikti 
Ministru kabineta noteikumos, 
un tie ir saistīti ar distancēšanās 
iespējas nodrošināšanas 
neiespējamību koplietošanas 
telpās un organizējot skolēnu 
plūsmu, gadījumos, ja izglītības 
iestādei, skolēnam vai dar-
biniekam Slimību profilakses 
un kontroles centrs notei-
cis obligātus pretepidēmijas 
pasākumus, kā arī tad, ja 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, kur atrodas izglītības 
iestāde, vai teritorijās, ar ko tā 
robežojas, novērojams Covid-19 
infekcijas izplatības pieaugums 
vai saglabājas augsti infekcijas 
izplatības rādītāji.

 No jaunā mācību gada 
nedarbojas Ziemeru 
pamatskolas Jaunlaicenes 
mācību punkts, kur notika 
pirmsskolas vecuma bērnu 
apmācība.

 Šādu lēmumu Alūksnes novada 
dome pieņēma 27. augusta 
sēdē, ņemot vērā mazo bērnu 
skaitu, kas to apmeklētu.
 Uz 1. septembri Ziemeru 
pamatskolā bija pieteikti tikai 
6 bērni, kas apmeklētu pirms-
skolas grupu Jaunlaicenes 
mācību punktā. Sociālajā, 
izglītības un kultūras komitejā 
skolas direktore Ilze Andron-
ova uzsvēra, ka reāli ikdienā 
Jaunlaicenes mācību punktu 
apmeklējošo bērnu skaits ir vēl 
mazāks. 

 Tā kā šis skaits neatbilst 
2013. gada 23. maija noteiku-
mos Nr.2/2013 “Par minimālo 
un maksimālo izglītojamo skaitu 
Alūksnes novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības un 
vispārējās izglītības iestāžu 
pirmsskolas grupās” noteiktajam 
bērnu skaitam grupas atvēršanai, 
izglītības iestāde rosināja šajā 
mācību gadā Jaunlaicenes 
mācību punktu neatvērt.
 Pirmsskolas izglītības 
pakalpojums, tāpat kā 
iepriekš, būs pieejams Ziemeru 
pamatskolā. Vairāki no bērniem, 
kas iepriekš apmeklēja Jaun-
laicenes mācību punktu, jau šīs 
vasaras periodā apmeklējuši 
Ziemeru pamatskolas 
pirmsskolas grupu.

Mazā bērnu skaita dēļ 
šogad neatver Jaunlaicenes 
mācību punktu

Izīrēti dzīvokļi 
jaunajiem speciālistiem
 Alūksnes novada pašvaldība 
šogad ir izīrējusi dzīvojamās 
telpas diviem jaunajiem 
medicīnas speciālistiem, 
kas strādā SIA “Alūksnes 
slimnīca”.

 Šāds palīdzības veids ir 
paredzēts pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr.7/2018 “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā Alūksnes novadā”. 
Saskaņā ar minētajiem notei-

kumiem pašvaldība dzīvojamo 
telpu var izīrēt kvalificētiem 
speciālistiem nozarēs, kurās 
Alūksnes novadā ir nepieciešami 
speciālisti: medicīnā – neiro-
logs, internists-endokrinologs, 
ģimenes ārsts-internists, ģimenes 
ārsts, otolaringologs, ārsts-
radiologs, ķirurgs, traumatologs, 
zobārsts; arhitektūrā – arhitekts; 
teritorijas apsaimniekošanā – 
būvinženieris (transportbūvju 
apsaimniekošanas inženieris).



4. Alūksnes Novada Vēstis 03.09.2020.

Turpinājums no 1. lappuses

 Projekta īstenošanu 
pašvaldība plānojusi pabeigt 
līdz 2022. gada 31. decembrim. 
Uzsākt to bija paredzēts šovasar. 
Diemžēl darbi nav sākušies, jo 
no CFLA puses pašvaldība nav 
saņēmusi aicinājumu noslēgt 
vienošanos par projekta 
īstenošanu, jo, lai gan projektu 
CFLA ir apstiprinājusi un 
pašvaldība tai iesniegusi 
papildu pieprasīto informāciju, 
nav saskaņojuma no VARAM 
puses. Ministrs J. Pūce publiski 
izteicies, ka atbildes no Alūksnes 
novada pašvaldības saņemtas 
tikai daļēji, kas ir nepatiess ap-
galvojums, jo kopš šī gada 
23. jūlija, kad pašvaldība iesnie-
dza CFLA pieprasīto informāciju, 
papildu jautājumus pašvaldība 
nav saņēmusi, kas liecina par to, 
ka sniegtā informācija ir pilnīga.

 Pašvaldība saskata, ka 
ministrija apzināti vēlas 
izgāzt šo projektu un mūsu 
novadam paredzētos ERAF 
līdzekļus atdot kādam citam.

Pašvaldība uzskata, ka, vēr-
tējot tās iesniegto projektu, 
ir pārkāpti normatīvo aktu 
nosacījumi par termiņiem, 
kādos atbildīgajām institūci-
jām jāveic ar projekta 
apstiprināšanu un līguma 
noslēgšanu saistītās darbī-
bas. 
 Ir pārkāpts gan projekta 
vērtēšanas termiņš, gan 
termiņš, kurā ar pašvaldību 
jānoslēdz vienošanās par 
projekta īstenošanu.

PAŠVALDĪBA 
NORAIDA MINISTRA 
ARGUMENTUS

Alūksnes novada 
pašvaldība noraida 
Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministra Jura Pūces publiski 
paustās nepatiesības un 
nepamatotos argumentus, ar 
kuriem Pūce mēģina piesegt 
savu rīcību, cenšoties atņemt 
Alūksnes novada 
uzņēmējdarbības atbalstam 
piešķirto finansējumu
3,2 miljonus EUR.

1. NEPATIESĪBA: “Pašvaldība 
grib būvēt par reģionālajiem uz-
ņēmējiem paredzēto naudu…”

 Projekta finansējums ir pa-
redzēts pašvaldībām ar mērķi 
piesaistīt komersantu investīcijas 
un radīt jaunas darbavietas.

2. NEPATIESĪBA: “Pašvaldība 
grib būvēt uz privātas, 
pašvaldībai nepiederošas zemes”

 Projekta īstenošanas noteikumi 
neaizliedz īpašumu būvēt uz 
privātas zemes, ja tiek slēgts 
apbūves tiesību līgums, kurš ir 
ierakstīts zemesgrāmatā. 
 Alūksnes novada pašvaldībai ir 
zemesgrāmatā ierakstīts apbūves 

tiesības līgums. 
 Ministram vajadzētu zināt, ka  
prioritāte veiksmīgai 
komercdarbībai šādos gadījumos 
nav zemes piederība, bet 
stratēģiski svarīga vieta, kurā 
iespējams paplašināt un 
nodrošināt veiksmīgu 
biznesu.

3. NEPATIESĪBA: “Veselības 
veicināšanas pakalpojumu centra 
nomas tiesību līgums noslēgts 
ar uzņēmumu, kas bija vienīgais 
izsoles dalībnieks”

 Pašvaldības izsludinātajā 
nomas tiesību izsolē bija 
pieteikušies divi pretendenti.

4. NEPATIESĪBA: “Komersants 
projekta īstenošanas vietā 
plāno nodarboties ar 
saimnieciskās darbības nozari, 
kas neatbilst atbalstāmo nozaru 
sarakstā”

 Pašvaldība nebūvē ēku, 
kurā paredzēta izmitināšana, 
un arī komersants, ar kuru 
pašvaldība noslēgusi līgumu par 
centra nomu, neplāno projekta 
īstenošanas vietā nodarboties ar 
izmitināšanu.  Nomnieks plāno 
savas investīcijas gan nomas 
objektā, gan arī blakus projekta 
teritorijai.  Teritorijā, kas 
robežojas ar projekta īstenošanas 
vietu, plānots uzbūvēt viesnīcu, 
un šāda veida investīcijas 
un darbavietas ir ieskaitāmas 
rādītāju sasniegšanā. Viesnīcā 
plānotas ne mazāk kā 30 darba 
vietas, kuras arī ministram 
neinteresē.

1. NEPAMATOTAIS 
ARGUMENTS: “Eiropas 
Savienības finansējumu 
nepieciešams novirzīt 
efektīvākiem projektiem ar 
fokusu uz eksportu…..” 

 Projekts sekmēs ekonomisko 
aktivitāti un veselības tūrisma 
attīstību. Tūrismam ir 
eksportspējas potenciāls, ko 
apliecina Nacionālās industriālās 
politikas 2021-2027 dokumentā 
minētie dati – tūrisma 
pievienotā vērtība
IKP 4,3% apmērā un īpatsvars 

pakalpojumu eksportā 
16% apmērā.

2. NEPAMATOTAIS 
ARGUMENTS: “Nomas tiesību 
izsolē uzvarējis uzņēmums, kas 
ticis dibināts vienu dienu pirms 
izsoles dienas”

 Noteikumos nebija paredzēti 
ierobežojumi, liegumi attiecībā 
uz jaundibinātiem uzņēmumiem. 
Gluži pretēji aktivitāte paredz 
atbalstu arī jauniem 
uzņēmumiem. Jauna 
pakalpojuma sniegšanai biznesa 
vidē ir pieņemts dibināt jaunus 
uzņēmumus un tā ir normāla 
prakse.

3. NEPAMATOTS 
ARGUMENTS: “Riski par 
projekta iznākuma rādītāju – 
jaunas darba vietas un ERAF 
līdzekļiem līdzvērtīgas nefinanšu 
investīcijas - nesasniegšanu”

 Objekta nomnieks nav vienīgais 
darba vietu radītājs un nepiecie-
šamo rādītāju sasniedzējs, bet 
tie ir arī vietējie uzņēmēji, kuri 
blakus projekta teritorijai veiks 
savas investīcijas un radīs jaunas 
darba vietas. Pašvaldībai rādītāju 
sasniegšanu ir apliecinājuši 
8 uzņēmēji.
 Neviens nav aprēķinājis, cik 
lielus zaudējumus šī projekta 
neatbalstīšana radīs pašvaldībai 
un vietējiem uzņēmējiem. Vai tos 
ministrija būs gatava atmaksāt?

4. NEPAMATOTAIS 
ARGUMENTS: “ERAF 
finansējums būs jāatmaksā 
valsts budžetā, ja nesasniegs 
rādītājus”
 
 Projekta nosacījumi paredz, 
ka ERAF līdzfinansējumu 
finansējuma saņēmējs atmaksā 
proporcionāli nesasniegtajiem 
iznākuma rādītājiem. Pašvaldībai 
ir dubults nodrošinājums pret 
projekta rādītāju nesasniegšanu. 
Investēt un radīt darbavietas 
paredz gan nomnieks, gan 
vietējie uzņēmēji.

5. NEPAMATOTAIS 
ARGUMENTS: “Projekta 
pamatojums balstīts uz datiem, 

kas neatbilst aktuālajai situācijai, 
jo projekts iesniegts pirms 
COVID-19 pandēmijas, kas 
smagi skāra tūrisma nozari”

 Pandēmija radīja bažas 
ne jau Alūksnes tūrisma nozarei, 
bet visai pasaulei un tās 
ekonomikai.  Savukārt šobrīd 
pandēmijas rezultātā ir tieši 
pretējs efekts tūrismam reģionos, 
jo nespējam uzņemt tik daudz 
tūristus, cik atbrauc. 
 Ministra kungam, ilgstoši 
izvairoties no sarunas ar 
pašvaldību, nav bijusi interese 
aprunāties arī ar tūrisma nozares 
uzņēmējiem. 
 Šī brīža aktuālie dati un 
pieņēmumi ir ar strauju 
pozitīvu tendenci salīdzinājumā 
ar projekta sagatavošanas 
perioda datiem. Ministra 
pārmetums par it kā 
neatbilstīgiem tūrisma plūsmas 
datiem ir īstermiņa skatījums, 
nevienam šobrīd nav zināmas 
nākotnes tendences. 
 26. augustā, atklājot “Balti-
covo” ražošanas kompleksu, 
Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrs Juris 
Pūce uzsvēra veikto inves-
tīciju nozīmi: “Iepriecinoši, ka 
Latvijā darbojas lielākais ražotājs 
Ziemeļeiropā, kurš izvēlas investēt 
laikā, kad daudzi citi uzņēmumi 
globālās pandēmijas dēļ investīci-
jas aptur. Tās ir 10 miljonu lielas 
investīcijas Latvijas ekonomikā, 
izaugsmē un eksportspējā.”
 Turpretim Veselības 
veicināšanas centra projekta 
rezultātā pandēmijas laikā 
plānotās liela mēroga 
investīcijas Alūksnes novadā 
ministra kungam nav 
svarīgas!

6. NEPAMATOTAIS 
ARGUMENTS: “finanšu 
eksperta atzinumā identificēti 
riski projektā”

 Ministra kungs ir izvēlējies 
nesniegt informāciju, ka finanšu 
eksperts ir norādījis arī pasā-
kumus, kā projekta riski var tikt 
mazināti.
 Pašvaldība, gluži pretēji ministra 
apgalvojumam, ir veikusi 
neuzbūvēta objekta nomas 

tiesību izsoli, lai mazinātu 
projekta riskus. Pašvaldība ir 
pārliecinājusies par komersanta 
spēju izpildīt savas saistības un 
no komersanta saņēmusi doku-
mentus, kas apliecina tā spēju 
izpildīt savas saistības. Nomnieks 
pašvaldībai būtu jānodrošina 
tikai pēc objekta nodošanas 
ekspluatācijā, ja arī tas nav 
atbilstošs kādiem pašvaldībai 
nezināmiem Ministru Kabineta  
noteikumiem, tad to pašvaldībai 
ir iespējas divu gadu laikā līdz 
objekta nodošanai ekspluatācijā 
vairākas reizes nomainīt.

SABIEDRĪBA 
NEIZPRATNĒ – 
KĀDĒĻ ALŪKSNEI 
ATŅEM 
FINANSĒJUMU

 Par notiekošo neizpratnē ir 
vietējā sabiedrība. Uzņēmēji ir 
sašutuši par izveidojušos situāciju 
un projekta īstenošanas kavēša-
nu, jo ir pārliecināti, ka šis pro-
jekts veicinās turpmāku novada 
ekonomisko izaugsmi. Uzņēmēji 
šo projektu atzīst par ilgi gaidītu 
un perspektīvu, jo tā īstenošana 
radīs vajadzību pēc dažādiem 
blakus pakalpojumiem. Ar Vese-
lības veicināšanas pakalpojumu 
centra projektu uzņēmēji saistī-
juši savas ieceres paplašināt un 
attīstīt savu esošo komercdarbī-
bu. Šāds projekts ļautu izveido-
ties arī citiem jauniem uzņēmu-
miem. Sekojot līdzi informācijai 
par projektu, uzņēmēji jau sākuši 
plānot un veikt savus investīciju 
projektus, gatavot dokumentāciju 
un plānot nepieciešamo 
pamatlīdzekļu iegādes.

 Uzņēmēji tikšanās laikā uzsvēra, 
ka neizprot, kā var būt situācija, 
ka pašvaldība ir ieguldījusi lielu 
darbu, plānojot un sagatavojot 
šo projektu, bet ministrija šobrīd 
neatbalsta apstiprināto projektu 
un būtiski kavē novada attīstību. 
Tas uzņēmējiem rada iespaidu, 
ka valsts līmenī joprojām pastāv 
100. kilometra princips – viss, 
kas tiek īstenots 100 km attālu-
mā no Rīgas, ir labi, bet tas, ko 
vēlas īstenot tālāk no Rīgas, nav 
nepieciešams. Līdz ar to uzņē-
mēji secina, ka nav vienlīdzīgas 
attieksmes un plānveidīgas, 
vienmērīgas reģionālās attīstības, 
jo atņemot Alūksnes novadam 
ERAF finansējumu projekta īste-
nošanai, tiks liegts mūsu nova-
dam attīstīties līdzvērtīgi citiem.

 Tiekoties ar Alūksnes novada 
uzņēmējiem, kuri vēstulē vērsu-
šies pie Ministru prezidenta ar 
prasību atļaut īstenot projektu 
un novadā attīstīties komerc-
darbībai, domes priekšsēdētāja 
vietnieks Dzintars Adlers norā-
dīja, ka, lai veicinātu novada 
ekonomisko aktivitāti, pašvaldība 
strādā divos galvenajos virzienos 
– atbalstot komercdarbību un 
tūrisma nozari.

Turpinājums 5. lappusē

Novada attīstībai nozīmīgo Veselības 
veicināšanas pakalpojumu centra projektu 
negrib atbalstīt VARAM
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 - Novada pastāvēšanas 
10 gados esam izveidojuši daudz 
jaunu objektu, rekonstruējuši 
vēsturiskos, kopā ar uzņēmējiem 
izveidojuši jaunus pakalpojumus 
un šobrīd Alūksnes novadu ap-
meklē vairāk tūristu, kā spējam 
uzņemt un apkalpot. To apliecina 
skaitļi, kas balstīti uz tūrisma ob-
jektu un viesnīcu apmeklējuma 
datiem. Attīstot tūrisma nozari, 
esam īstenojoši apmēram 80% 
no iecerēm un ir atlicis īstenot šo 
pašu lielāko objektu uzņēmēj-
darbības attīstībai, uz ko esam 
strādājuši vairāku gadu garumā. 
ERAF 3,2 miljoniem eiro pašval-
dība plāno pievienot 5 miljonus 
eiro, lai uzbūvētu šo pašvaldības 
objektu, ap kuru uzņēmēji iegul-
dīs savas investīcijas un veidos 
jaunas darba vietas, lai nodro-
šinātu projekta sasniedzamos 
rādītājus – nefinanšu investīcijas 
ERAF finansējumam līdzvērtīgā 
apmērā un 47 darba vietas. 
Viens no lielākajiem investīciju 
objektiem plānojas būt viesnīca. 
Uzņēmēji investēs arī projekta 
apkārtējā teritorijā, līdz ar to 
nav pamata ministra šaubām, 
jo šie rādītāji tiks sasniegti pat 
vairākkārt. Ja tas ministrijai ne-
pieciešams, jāsēžas pie galda un 
jādiskutē ar novada uzņēmējiem, 
kuri var apliecināt, kā varētu at-
tīstīties šī teritorija. Pats Veselības 
veicināšanas pakalpojumu centrs 
pēc izbūves vairs nebūs uz paš-
valdības pleciem, jo būs nodots 
nomniekam.
 Zinām, ka uzņēmēji jau ir sākuši 
plānot savas investīcijas. Ar bied-
rību “Alūksnes lauku partnerība”, 
kas nodrošina ELFLA finansējuma 
piešķiršanu mazajiem uzņēmē-
jiem, esam sākuši stratēģisku 

plānošanu nākotnei arī kon-
tekstā ar šī projekta attīstību, 
lai atbalstītu mazos uzņēmējus 
jaunu pakalpojumu veidošanai 
un esošo paplašināšanai.
 Par šo projektu esam runājuši ar 
četriem VARAM ministriem. Līdz 
šim neviens no viņiem to netika 
apturējis. Tagad, projekta pēdējā 
fāzē, atrodas cilvēks, kurš, attais-
nojoties ar neticību projektam, 
nav ieinteresēts reģionu attīstībā, 
bet tas nenozīmē, ka viņam ir 
jānorauj šis projekts! Tas nav 
taisnīgi! Pats personīgi tiku brau-
cis pie Pūces prezentēt novada 
plānus un sadzirdēt no viņa at-
balstu, bet nebija arī iebildumu. 
Ja viņam jau tajā brīdī likās, ka 

kaut kas ar projektu nav kārtībā, 
bija iespējas neskaitāmas reizes 
tikties ar visiem potenciālajiem 
investoriem un diskutēt, bet no 
viņa puses nav bijis intereses! 
Tas nozīmē, ka ne jau neticībā ir 
problēma, bet tanī apstāklī, ka 
interesē mūsu novadam pare-
dzētais finansējums.
 Atceramies, ka šī nav konkursa 
nauda, uz kuru pretendējuši visi, 
bet mūsu novadam iezīmēta 
kvota, vadoties no iedzīvotāju 
skaita, un tā ir paredzēta projek-
tiem uzņēmējdarbības attīstības 
veicināšanai.
 Tiek meklēts katrs salmiņš, kur 
pieķerties, lai mums neļautu 
īstenot šo projektu. Vaina tiek 

meklēta arī nomniekā. Ja Pūcem 
nepatīk šis nomnieks, esam 
gatavi turpināt meklēt. Uzskatu, 
ka ministram nav tiesību neļaut 
slēgt vienošanos ar pašvaldī-
bu kā projekta ieviesēju. Jau ir 
pārkāpti visi projekta vērtēšanas 
termiņi. Ir pagājusi vasara – īstais 
būvniecības laiks, kas ir ļoti svarī-
gi būvniecībai īpaši mūsu pusē. 
Šobrīd, kad valsts ekonomika 
ir cietusi dēļ COVID-19 krīzes, 
mēs, pašvaldība, stāvam uz 
vietas pusgadu ar milzīgu 
objektu - tas nevienam nav 
svarīgi, svarīga ir ministra 
ambīcija apturēt un noņemt, 
pat neinteresē – atbilst vai 
neatbilst noteikumiem – tie-

koties ar novada uzņēmējiem 
uzsvēra Dz. Adlers.

 Pašvaldības līdzšinējā periodā 
padarīto augsti novērtē biedrī-
bas “Alūksnes lauku partnerība” 
valdes priekšsēdētāja Santa 
Harjo-Ozoliņa, uzsverot, ka no-
vads ir ļoti nozīmīgi, mērķtiecīgi 
attīstījies. 
 - Alūksne ir piemērs, kad ir ļoti 
koncentrēti darīts darbs svarīgos 
virzienos. Pašvaldība ir paveikusi 
savu daļu - ieguldījusi līdzekļus 
publiskajā infrastruktūrā, tagad 
uzņēmēji var attīstīt savus pakal-
pojumus. Es ceru, ka reģionālās 
attīstības ministrija sāks beidzot 
pildīt savu funkciju līdz galam un 
reģionālā attīstība notiks kopumā 
visā valstī nevis tikai uz papīra, - 
sacīja S. Harjo-Ozoliņa.

 To, ka Veselības veicināšanas 
pakalpojumu centra projekts 
būtu izcils pakalpojums novada 
iedzīvotājiem, novērtē biedrības 
“Alūksnes nevalstisko organizāci-
ju atbalsta centrs valdes priekš-
sēdētāja Dzintra Zvejniece. Viņa 
uzsver, ka arī biedrības var no 
savas puses sniegt ieguldījumu 
ar nelieliem veselības uzlabo-
šanas projektiem. Novadā ir 
179 nevalstiskas organizācijas, 
tai skaitā ir sporta, pensionāru, 
Diabēta, Astmas un alerģijas, In-
valīdu biedrības, biedrības, kuru 
darbības galvenā mērķauditorija 
ir bērni un jaunieši ar īpašām 
vajadzībām. Turklāt šogad valstī 
īpaši aktualizējies jautājums par 
Latvijas iedzīvotāju sliktajām 
peldēšanas prasmēm – iespēja 
apgūt peldēšanas prasmi svarīga 
arī mūsu novada bērniem un arī 
pieaugušajiem.

Nāc un pasaki savu 
viedokli!
9. septembrī publiskās apspriešanas sanāksme par 
lokālplānojumu teritorijai Pils ielā 3
 Lokālplānojuma 
teritorijai Pils ielā 3, 
Alūksnē, izstrādes 
priekšlikums paredz 
funkcionālā zonējuma 
maiņu šajā nekustamajā 
īpašumā no savrupmāju 
apbūves uz 
publiskas apbūves teritoriju. 
Lokālplānojuma 
redakcijas publiskās 
apspriešana notiek no 
13. augusta līdz 
17. septembrim. Publiskās 
apspriešanas sanāksme 
notiks 9. septembrī 
pulksten 18.00 Alūksnes 
novada pašvaldības 
administratīvās ēkas zālē 
1. stāvā Dārza ielā 11, 
Alūksnē. Pašvaldība aicina 
iedzīvotājus būt sociāli 
atbildīgiem un aktīvi izteikt 
savas domas un viedokli.

  Šī gada 30. jūnijā Alūksnes 
novada dome pieņēma lēmumu 
“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”.
 Ar lokālplānojuma pirmo 
redakciju un citiem ar to 
saistītajiem dokumentiem 
aicinām iepazīties pašvaldības 
mājaslapā www.aluksne.lv 
sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, 
kā arī valsts vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas 
portālā www.geolatvija.lv. 
Savukārt ar izdrukātajiem 
lokālplānojuma redakcijas 
materiāliem izdrukas 
veidā var iepazīties Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu 

apkalpošanas centrā 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 
tā darba laikā.
 Rakstiskus iesniegumus un 
priekšlikumus var iesniegt 
personīgi vai pa pastu līdz 
17. septembrim Alūksnes 
novada pašvaldībā Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301, kā arī elektroniski, 
sūtot uz e-pasta adresi: 
dome@aluksne.lv. Fiziskām 
personām jānorāda vārds, 
uzvārds, adrese, juridiskām 
personām – nosaukums, 
reģistrācijas numurs, adrese.
 Lokālplānojuma izstrādes 
vadītāja Ieva Pārupe, 
tālr. 26606818, 
e-pasts: ieva.parupe@aluksne.lv.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes pilsētas 
pensionāru biedrība 

“Sudrabs” aicina
 Gada sākumā organizācija “Ziedot.lv” apstiprināja 
Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības “Sudrabs” 
projektu “Rudens raža – azaida galdam”.
 Projekta realizācija notiks 25. septembrī no pulksten 
12.00 Alūksnes Kultūras centrā. Tāpēc aicinām visus 
Alūksnes un Apes novada seniorus piedalīties ar saviem 
ražotajiem gardumiem gan no dārza, gan meža veltēm.
 Notiks degustācija un vērtēšana – gan žūrija, gan katrs 
varēs vērtēt pēc savas garšas un sajūtas,
 Rezultātā apbalvos trīs pirmās vietas gan saldajos, gan 
sāļajos konservējumos. Varēs arī individuāli apbalvot 
kādu sev īpaši iepatikušos rudens velti.

 Sīkāka informācija par pasākumu pa tālruni 20222012.

 Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis (attēlā pa kreisi) un priekšsēdētāja vietnieks 
Dzintars Adlers tikās ar uzņēmējiem diskusijā par Veselības veicināšanas pakalpojumu centra likteni

Novada attīstībai nozīmīgo Veselības 
veicināšanas pakalpojumu centra projektu 
negrib atbalstīt VARAM
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POP - UP projekti 
turpina attīstīties
 Par spīti neierastajiem 
apstākļiem šogad valstī 
un pasaulē, kas saistīti ar 
COVID-19 izplatību, 
Alūksnes novada pašvaldība 
turpina aktīvi īstenot 
POP-UP projektu. Kamēr 
gaidāmi jaunumi par 
nākamo POP-UP uzņēmēju, 
atskatīsimies uz to, kā 
veicies divām entuziastiskām 
uzņēmējām, kuras 
savas POP-UP idejas uzsāka 
visgrūtākajā periodā – 
martā, kad valstī tika 
noteikta ārkārtējā 
situācija ar daudziem 
ierobežojumiem.

 Kluba “Cita Opera” gadījumā 
ārkārtējā situācija nozīmēja 
pilnīgu biznesa apstāšanos, tādēļ 
uzņēmēja Linda Vaivode nonāca 
pie idejas izveidot POP-UP 
burgernīcu kluba telpās. Linda 
stāsta, ka bez burgernīcas būtu 
bijis gandrīz neiespējami turpināt 
izmaksāt algu darbiniekiem 
un saglabāt uzņēmumu. Īpaši 
iecienītas bijušas burgeru 
piegādes darbavietās vai uz 
mājām. Lai arī uzņēmuma 
pamatdarbība palēnām 
atjaunojas, Linda uzsver, ka 
burgernīca paliks kā uzņēmuma 
turpmākās darbības sastāvdaļa, 
kā arī uzņēmējai jau ir ieceres, 
kā papildināt burgernīcas 
sortimentu.
 Otra POP-UP uzņēmēja 
ir Inese Driņina De Echazabal 
Acosta, kura savu 
pakalpojumu - mīksto mēbeļu 
ķīmiskā tīrīšana uzsāka laikā, 
kad reti kurš vēlējās uzņemt 
viesus savās mājās. Savukārt 
lielu popularitāti klientu vidū 
ieguva automašīnas sēdekļu 
ķīmiskā tīrīšana. Inese priecājas 
par jau iegūto stabilo klientu 
loku un ir pārliecināta, ka 
vislabākā reklāma ir tieši klientu 
atsauksmes. Uzņēmēja plāno 
neapstāties un turpināt iesākto, 
jo ziema nav šķērslis mašīnu 
salonu un mīksto mēbeļu 
tīrīšanai.
 Abas uzņēmējas ir gandarītas 
par iespēju sadarbībā ar 
pašvaldību realizēt savas biznesa 

idejas, kuras ir pierādījušas 
to dzīvotspēju. Lai 
projektu varētu turpināt 
realizēt, pašvaldība 
aicina atsaukties tukšo telpu 
īpašniekus un izvērtēt savas 
iespējas iznomāt telpas. Telpu 
jautājums ir aktuāls ne 
tikai projekta uzņēmējiem, 
bet ikvienam, kurš vēlas 
uzsākt uzņēmējdarbību. Sadar-
bojoties dažādām iesaistītajām 
pusēm, ir iespējams veidot 
pilsētas centru dzīvu un aktīvu, 
lai tajā valdītu ekonomiska 
rosība.

Alūksnes novada pašvaldība ir 
iesaistījusies Eiropas Savienības 

starpreģionu sadarbības 
programmā URBACT III, kas 
atbalsta projektus ilgtspējīgai 
pilsētu attīstībai.Projekts “Augoša 
pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes 
pārvarēšana mazajās pilsētās” 
(Re-grow City: Tackling Long 
Term Decline in Smaller Cities”). 
Projekta galvenais sadarbības 
partneris Altenas pilsēta, Vācijā.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Inese Driņina uzsākusi mīksto mēbeļu un autosalonu ķīmisko tīrīšanu

Linda Vaivode izveidojusi POP-UP burgernīcu

Būvdarbu laikā mainīta satiksmes organizācija Gulbenes ielā
 4. augustā Alūksnes 
novada pašvaldība 
parakstīja vienošanos ar 
Centrālo fi nanšu un līgumu 
aģentūru par projekta 
“Publiskās infrastruktūras 
uzlabošana Alūksnes 
novadā” īstenošanu. 
Projekta ietvaros tiks izbūvēti 
inženiertīkli: ūdensvads un 
kanalizācija Gulbenes ielā no 
Gulbenes ielas 3A līdz 
Malienas ielai un tai 
piegulošajā teritorijā no 
Malienas ielas 2A līdz 
krustojumam ar Tālavas ielu. 
Augusta nogalē būvdarbi ir 
sākušies, un to laikā mainīta 
satiksmes organizācija.

 Projekta mērķis ir veicināt 
privātās investīcijas 
komercdarbībā, uzlabojot 
ūdenssaimniecības infrastruktū-
ru, kas nepieciešama sekmīgai 
vietējo komersantu uzņēmējdar-

bības paplašināšanai. Projekta 
darbības ir plānotas, balstoties 
uz uzņēmēju vajadzībām 
uzņēmējdarbības attīstībai. 
Inženierkomunikāciju – ūdens-
vada un sadzīves kanalizācijas 
infrastruktūras izbūve tiks veikta, 
piesaistot sadarbības partneri 
– Alūksnes novada pašvaldības 
kapitālsabiedrību SIA "Rūpe". 
 Minētie ielas posmi satiksmei 
slēgti netiks, bet, tā kā ūdensva-
da un kanalizācijas izbūve notiks 
ar atklātas tranšejas metodi, 
būvdarbu laikā satiksme 
tajos būs apgrūtināta. 
Dažādos būvdarbu etapos 
satiksmes nodrošināšanai tiks 
pielietoti dažādi satiksmes 
organizācijas risinājumi.
 Darbu veikšana ir uzsākta no 
Tālavas un Malienas ielas 
krustojuma, kur šobrīd ir 
apgrūtināta nogriešanās no 
Tālavas ielas uz Malienas ielu. 
Darbi iespēju robežās tiek 

organizēti tā, ka dienas laikā 
izraktajā būvbedrē tiek guldīta 
caurule un būvbedre aizbērta. 
Līdz ar to būvbedre katru dienu 
atradīsies citā vietā. Plānots 
rakšanas darbus Malienas ielā 
pabeigt nedēļas laikā, bet visā 
objektā – divu mēnešu laikā.
 Būvdarbus veic SIA “Rubate”. 
Projekta kopējās izmaksas ir 
106 791,10 EUR, tajā skaitā 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfi nansējums ir 
75 111,86 EUR. Projekta 
īstenošanas laiks: 13 mēneši. 
 Projektu vada Alūksnes novada 
pašvaldības projektu vadītāja 
Una Tetere-Teterovska.
 Pašvaldība atvainojas par 
sagādātajām neērtībām un 
aicina sekot aktuālajām 
ceļazīmēm būvdarbu zonā!

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība 
turpina sakārtot 
rūpnieciskās 
apbūves zonu
 Alūksnes novada 
pašvaldība sākusi īstenot 
projektu “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes pilsētā”, 
lai attīstītu komercdarbību, 
radītu jaunas darba vietas, 
kā arī revitalizētu degradētu 
teritoriju, izveidojot tajā 
komercdarbībai piemērotu 
infrastrukūru.

 Projektā paredzēts turpināt 
sakārtot vienu no lielākajām 
pilsētas rūpnieciskās apbūves 
zonām Rūpniecības ielā 
Alūksnē, blakus jau uzbūvētajai 
industriālajai ēkai. Šajā projektā 
izbūvēs industriālo laukumu 
un tam ierīkos nepieciešamās 
inženierkomunikācijas 
– ūdenssaimniecības 
infrastruktūras pieslēgumu, 
centralizētās siltumapgādes 
sistēmas atzaru un 
elektroenerģijas pieslēgumu, 
kā arī uzlabos ūdenssaimniecības 
infrastruktūru Rūpniecības 
ielas 2A industriālajai 
teritorijai. Tādā veidā viena 
no degradētajām ražošanas 
teritorijām Alūksnē kļūs 
pievilcīga uzņēmējdarbības 
attīstībai un atbilstoša uzņēmēju 
vajadzībām. Projekta rezultātā 
plānots atjaunot degradēto 
teritoriju 1,11424 ha platībā, 
izveidot ne mazāk kā 
3 jaunas darba vietas un 
piesaistīt investīcijas 
389 800 EUR apmērā.
 Projekta īstenošanas 
sākotnējā fāzē veikta 
būvniecības objekta uzmērīšana 
un nospraušana, grants 
pārvietošana, demontēts 

betona bruģis un naftas 
produktu platformas, vietās, 
kur tas nepieciešams projekta 
īstenošanai, nozāģēti koki. Tālāk 
būvuzņēmējs sāks lietus ūdens 
kanalizācijas tīklu un elektrotīklu, 
kā arī ceļa daļas nesošo slāņu 
izbūvi.
 Projekts “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes pilsētā” 
(Nr.5.6.2.0/20/I/008) tiek 
īstenots Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
5.6.2 specifi skā atbalsta 
mērķa “Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām” trešās 
kārtas ietvaros. Tā kopējās 
izmaksas ir 629 252,29 EUR, 
attiecināmās izmaksas ir 
623 952,79 EUR, tajā skaitā 
Eiropas reģionālās attīstības 
fonda fi nansējums 
75,73% – 472 533,08 EUR. 
Plānotais kopējais projekta 
īstenošanas ilgums – 
18 mēneši.
 Pēc SIA “BM projekts” un 
SIA “Ekolat” izstrādātā 
tehniskā projekta darbus veic 
SIA “8 CBR”. Autoruzraudzību 
nodrošina SIA “BM projekts” 
un SIA “Ekolat”, būvuzraudzību – 
SIA “Būvuzraugi LV”. 
Projektu vada Alūksnes 
novada pašvaldības projektu 
vadītāja Inese Zīmele-
Jauniņa.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Tempļakalna parkā 
plānots jauns aktīvās 
atpūtas objekts
 Alūksnes novada domes 
27. augusta sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu nodot 
nomā zemes gabalu 
Tempļakalna parkā, 
nomnieku noskaidrojot 
zemes nomas tiesību 
mutiskā izsole.

 Nomas tiesību noteikumos tiks 
paredzēts, ka zemes gabala 
izmantošanas mērķis ir aktīvās 
atpūtas objekta – virvju un koka 
konstrukciju gaisa takas (kokos) 
– izveidošana un apsaimniekoša-
na. Nomas termiņš būs noteikts 
līdz 10 gadiem. Nomniekam 
teritorijā nebūs atļauts izbūvēt 
patstāvīgas ēkas, taču uz 
noteiktu termiņu līdz 5 gadiem 
būs atļauts novietot pagaidu 
palīgēku inventāra novietošanai. 
Nomas tiesību izsoli organizēs 
Alūksnes novada pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai.
 Lēmums saistīts ar 
biedrības “Koordināta” iesniegu-
mu pašvaldībā ar priekšlikumu 
par piedzīvojumu parka izveidi 
Tempļakalna parkā, kas plāno 
startēt ar projektu biedrības 
“Alūksnes lauku partnerība” at-
klātajā projektu iesniegumu kon-
kursa kārtā ekonomikas attīstībai 
tūrisma jomā. Lai zemes gabalu 
nodotu nomā, pašvaldībai 
jāorganizē nomas tiesību izsole. 
Potenciālā teritorija, kur varētu 

tikt veidots jaunais objekts, 
atrodas ap “101 pakāpienu” un 
tā varētu būt līdz 8000 m2 liela. 
 Gaisa takas šobrīd ir kļuvušas 
par vienu no iecienītākajiem 
izklaides veidiem aktīvām, 
sportiskām ģimenēm un jauniem 
cilvēkiem. Šādi piedzīvojumu 
un aktīvās atpūtas objekti ar 
atšķirīgas grūtības un veiklības 
pakāpes trasēm Latvijā atrodas 
jau daudzviet, zināmākie no tiem 
ir “Tarzāns” Siguldā, “Mežakaķis” 
Mežaparkā un Siguldā, “Tērvetes 
Gaisa takas”, “Braku takas” pie 
R. Blaumaņa muzeja Ērgļos un 
citi. Ir zemās un augstās gaisa 
takas. Ja projekts tiks atbalstīts, 
iecerēts, ka Tempļakalnā tiktu 
veidotas augstās gaisa takas. 
Tā kā taku teritoriju nav 
paredzēts atļaut iežogot, 
brīvām pastaigām Tempļakalna 
parkā tās netraucēs.
 Saskaņā ar Tempļakalna parka 
attīstības stratēģiju, vietā, kur 
nākotnē varētu atrasties gaisa 
takas, ir pastaigu un atpūtas 
zona.  Parka attīstības vīzija ir 
veidot to par sakoptu parku, kurā 
ir atjaunoti kultūrvēsturiskie 
objekti un labiekārtota 
rekreācijas zona iedzīvotājiem.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Saullēkta dārzu attīstīs kā radošu 
un māksliniecisku vietu atpūtai
 Augustā uz jauno mājvietu 
Saullēkta (Saules) dārzā 
no muižas parka teritori-
jas pārvietotas 2001. gadā 
tēlniecības simpozija “Gad-
simtu sasaukšanās” laikā 
tapušās piecas akmens 
skulptūras – “Čiekurs”, 
“Kolumba ola”, “Diānas 
dzimšana”, “Kalna ezers”, 
“E-ola”. Šogad arī tiks 
paveikti priekšdarbi, lai sāktu 
īstenot Saullēkta dārza terito-
rijas attīstību.

 Skulptūru līdzšinējās atrašanās 
vietas - Alūksnes muižas parka 
- misija ir saglabāt un aizsargāt 
18. gadsimta ainavu veidošanas 
mākslinieciski arhitektoniskos un 
filozofiskos principus, vienlaikus 

kalpojot par mūsdienīgu atpūtas 
vidi vietējiem iedzīvotājiem. 
Līdz ar to mūsdienās tapušās 
skulptūras no parka teritorijas 
tika nolemts pārcelt, veidojot tām 
cienīgu atrašanās vietu Saullēkta 
dārzā, tādejādi arī attīstot un 
vairāk izceļot šo teritoriju.
 Šī gada sākumā teritorijai 
izstrādāts attīstības koncepts, 
kas paredz to veidot kā radošu, 
ar mākslu saistītu vietu ar 
divām zonām – atpūtas zonu un 
dekoratīvo puķu pļavu. Va-
saras laikā no Pils ielas izbūvēts 
stāvlaukums, lai nodrošinātu 
piekļuvi šai zonai. Šoruden 
paredzēts uzsākt teritorijas 
sagatavošanu, lai izveidotu puķu 
pļavu, kas ar saviem ziediem 
ikvienu priecēs jau nākamvasar. 

Tāpat plānots ierīkot nelielu 
atpūtas vietu ar soliņiem, iestādīt 
dendroloģiski vērtīgus kokus.
 Koncepcijā iecerēts, ka skulptūru 
dārzs varētu tikt papildināts arī 
ar citiem mākslas darbiem, 
vienuviet izvietojot pilsētā 
dažādās vietās esošās, 
dažādos laikos un stilos radītās 
skulptūras, to izvietojumam 
dizainiski saskanot ar kopējo 
teritorijas plānojumu. Līdz ar 
to līdz šim iedzīvotāju mazāk 
iecienītais Saullēkta dārzs varētu 
kļūt par jaunu atpūtas un laika 
pavadīšanas vietu dabā pilsētas 
tuvumā.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

 Biedrība “Reģionālo 
attīstības centru apvienība” 
13. augustā Kuldīgā tikās 
ar vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministru Juri Pūci un 
ministrijas pārstāvjiem. 
Tikšanos apmeklēja arī 
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis 
un priekšsēdētāja vietnieks 
Aivars Fomins.

 Tikšanās galvenie temati 
bija saistīti ar jautājumiem 
par pašvaldību nākotni pēc 
administratīvi teritoriālās 
reformas, pašvaldību un 
topošo administratīvo reģionu 
funkcijām un finansējumu, jauno 
Pašvaldību likuma projektu, 
pašvaldību investīciju iespējām 
jaunajā ES fondu plānošanas 
periodā 2021.-2027. gadam, ar 
administratīvi teritoriālo reformu 
saistīto ceļu programmu un citām 
tēmām.
 - Tiekoties ar kolēģiem, 
diskutējām par turpmāko 
Reģionālo attīstības cen-
tru apvienības darbību pēc 
administratīvi teritoriālās refor-
mas īstenošanas. Vienojāmies, 
ka apvienība turpinās sadar-
boties ar Latvijas Pašvaldību 
savienību, kas ir pašvaldību 
pārstāvis valsts līmenī, - saka 
A. Dukulis.
 - Līdz šim pašvaldības Latvijā 
bija atšķirīgas – mazākas 
un lielākas, reģionālie cen-
tri, lielās pilsētas – tagad būs 
vienlīdzīgākas, bet tāpat būs 
būtiska interešu atšķirība starp 
Pierīgu, lielajām pilsētām 
un novadiem. Lai reģionus 
varētu pienācīgi aizstāvēt, 

RACA pieņēma lēmumu, ka tā 
aktīvi piedalās un izsaka savus 
priekšlikumus, - papildina 
A. Fomins.
 Ministrs Pūce iepazīstinājis ar 
pašvaldību reformas īstenošanas 
ceļa karti, kurā atspoguļoti 
galvenie pieturas punkti tās 
īstenošanas procesā. Plānots, 
ka valsts piešķirs mērķdotācijas 
jaunveidojamajām pašvaldībām 
to administratīvās struktūras 
projektu izstrādei, teritorijas 
attīstības plānošanas 
dokumentu projektu 
izstrādei, kā arī apvienošanās 
administratīvajiem izdevumiem.
 Valsts un pašvaldību kopīgu 
funkciju realizēšanai plānots 
izveidot administratīvos 
reģionus, kas veiks daļu valsts 
un arī atsevišķas pašvaldību 
funkcijas. Pašvaldību funkciju 
realizēšanai arī sekošot dotācija 
administratīvajam reģionam no 
pašvaldību budžeta. Ministru 
kabinets līdz nākamā gada
1. janvārim izstrādāšot likumpro-
jektu par administratīvo reģionu 
izveidi valsts un pašvaldību 
kopīgu funkciju realizēšanai.
 Tāpat ministrijas pārstāvji 
iepazīstinājuši ar izstrādē 
esošo jauno Pašvaldību likumu, 
kurā būšot atcelta prasība 
veidot katra pagasta un pilsētas 
pārvaldi, kā arī paredzēts 
izslēgt normu par pašvaldības 
pirmpirkuma tiesību izmantošanu 
uz tās administratīvajā teritorijā 
atsavināmu nekustamo īpašumu. 
Pašvaldību pārstāvji gan šo mi-
nistrijas plānu par pirmpirkuma 
tiesību atcelšanu aktīvi kritizējuši 
un ministrijas pārstāvji solījušies 
ieklausīties. Tāpat jaunajā likumā 
paredzēta norma, ka pašvaldību 

izpilddirektors tiek iecelts amatā 
uz 5 gadu termiņu, tomēr 
pašvaldību pārstāvji ministrijai 
vērsuši uzmanību uz to, ka, šādā 
kārtībā domes sasaukuma un 
izpilddirektora darbības termiņš 
būs nesakritīgs. Pašvaldības 
ieteikušas noteikt termiņu uz 
deputātu sasaukumu plus 
2-3 mēnešiem. Norma gan 
neliegs jaunam deputātu 
sasaukumam amatā iecelt 
līdzšinējo izpilddirektoru.
 Tāpat sarunās ar VARAM 
pašvaldības diskutējušas par 
jaunajā likumā paredzēto 
tā saukto nulles līmeni jeb 
iedzīvotāju valdes/konsultatīvās 
padomes veidošanu un 
līdzdalības budžeta ieviešanu, 
nosakot iedzīvotājiem tiesības 
lemt par budžeta izlietojumu 
noteiktas summas apmērā.
 - Pašvaldības attiecībā uz nulles 
līmeni bažījās par to, lai nevei-
dojas situācija, ka kādā pagastā 
pāris aktīvi cilvēki nobloķē 
visu attīstību. Savukārt par 
sabiedrības līdzdalības budžetu 
ministrijas pārstāvjiem uzsvērām, 
ka ir svarīgi nodefinēt, kāds ir 
procentuālais apjoms, ko virza 
lemšanai iedzīvotājiem. Zināmā 
mērā mūsu pašvaldības budžeta 
mērķdotācija pagastu pārvalžu 
infrastruktūras uzlabošanai 
jau ir sabiedrības līdzdalība, 
jo pagastu pārvaldes par 
veicamajiem darbiem konsultējas 
ar iedzīvotājiem, - uzsver 
A. Dukulis.
 Ministrs prezentējis karti ar 
potenciāli atbalstāmajiem 
autoceļiem, kur starp prioritāri 
sakārtojamiem autoceļiem 
no papildus administratīvi 
teritoriālajai reformai 

plānotajiem budžeta resursiem 
iekļauti Alūksne-Liepna ceļa 
posms un autoceļš Zeltiņi-
Līzespasts, bet no Satiksmes 
ministrijas un Latvijas Valsts ceļu 
līdzekļiem – Vidzemes šosejas 
posms Alūksnes novadā un ceļa 
Alūksne-Litene posms.
 Ministrija iepazīstinājusi 
arī ar plānotajiem Eiropas 
struktūrfondu virzieniem no 
2021. gada. 
 Sarunās ieskicēts, ka nākotnē 
valstī tiks samazināts atkritumu 
poligonu skaits no pašreizējiem 
11 uz 5-6, līdz ar to poligons 
“Kaudzītes” varētu būt viens 
no tiem, kas nesaglabāsies. 
Atbildīgās institūcijas 
secinājušas, ka tik daudz 
atkritumu poligonu valstī nav 
nepieciešams, jo saražotais 
atkritumu apjoms nav tik liels, 
turklāt no Eiropas puses iz-
virza arvien jaunas stingras 
prasības atkritumu šķirošanai un 
nepieciešamās iekārtas prasa 
lielus ieguldījumus. Poligonu 
skaita samazināšanas process 
notikšot ar pārejas periodu.
 - Samazinoties poligonu 
skaitam, protams, pieaugs 

transportēšanas izmaksas, 
taču nekļuva skaidrs, kā tiks 
organizēta sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana, samazinot 
poligonu skaitu, - secina 
A. Fomins.
 - Kopumā no tikšanās ar 
ministriju palika iespaids, 
ka pašvaldībām samazinās 
budžeta ieņēmumu daļu, bet 
funkcijas īpaši nesamazinās. 
Reformas gaitā ministrija visu 
laiku uzsvēra, ka iedzīvotāji 
tās rezultātā iegūs. Bet tagad, 
ja budžeti saruks, pašvaldības 
būs spiestas koncentrēties 
tikai uz likumā noteikto funk-
ciju nodrošināšanu un atteik-
ties no dažādām brīvprātīgām 
iniciatīvām, ko tās līdz šim 
īstenojušas, domājot par 
iedzīvotājiem, - saka A. Dukulis.
 - Pašvaldību pārstāvji norādīja 
uz neloģiku – ministram kā 
reformas īstenotājam vajadzētu 
pierādīt tās labvēlīgo 
ietekmi uz iedzīvotājiem, bet 
tai pašā laikā tiek mazināts 
pašvaldību budžeta finansējums, 
kas radīs pretēju ietekmi, - 
norāda A. Fomins.

RACA tikšanās ar Pūci

1. Čiekurs Ainārs Zelčs

2. Kolumba ola Vilnis Titāns

3. Diānas dzimšana Andris Vārpa

4. Kalna Ezers Juris Švalbe

5. E-ola Igors Dobičins

Pašvaldību pārstāvju tikšanās ar ministru Juri Pūci
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Pārbūvēts ceļa posms 
Mārkalnes pagastā
 Mārkalnes pagastā 
pabeigta autoceļa 
“Mežamuiža-Pakalni-
Ezīšava-Vecāgas” posma 
“Mežamuiža-Pakalni-
Ezīšava” pārbūve”, kas
veikta ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai atbalstu.

 Jūlija beigās Mārkalnes 
pagastā pēc pārbūves 
ekspluatācijā nodots pašvaldības 
autoceļa “Mežamuiža-Pakalni-
Ezīšava-Vecāgas” posms 
“Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava” 
5,84 km garumā. Projekta 
realizācijas laikā izrakti un iztīrīti 
sāngrāvji, noņemts nomaļu 
uzaugums, izbūvētas jaunas 
nobrauktuves un caurtekas, 
pastiprināts ceļa segums. 
Pamatojoties uz atklāta 
iepirkuma konkursa rezultātiem, 
darbus objektā veica 
SIA “SORMA”.
 Veicot ceļa pārbūvi, uzlabots 
tā tehniskais stāvoklis, 
nodrošināta droša satiksme, 
četriem Mārkalnes pagasta 
lauksaimnieciskās produkcijas 
ražotājiem (pagastā lielākais 
lauksaimniecības produkcijas 
ražotājs Z/S "Vārpas" ar 
govju fermu 150 vietām, 
Z/S "Tvaikonītis", kas 
nodarbojas ar graudkopību un 
sniedz lauksaimniecības 
tehnikas pakalpojumus, kā 
arī 2 fiziskas personas, kuru 
piemājas saimniecības 
pamatā nodarbojas ar 
piena lopkopību) uzlabota 
piekļūšana viņu ražošanas 
objektiem. Būs atvieglota piena 
savākšanas mašīnas kursēšana, 
lopbarības pārvadāšana un 
citas lauksaimniecības tehnikas 

pārvietošanās, kā arī pagasta 
iedzīvotājiem piekļuve savai 
dzīves vietai.
 Projekta  “Alūksnes novada 
pašvaldības  Mārkalnes 
pagasta pārvaldes autoceļa 
“Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava-
Vecāgas” posma “Mežamuiža-
Pakalni-Ezīšava” pārbūve” 
izmaksas sastāda 
233 672,62 EUR ar pievienotās 
vērtības nodokli, no kurām 
attiecināmās izmaksas ir 
163 864,31 EUR, ko sastāda 
ELFLA finansējums 90% 
apmērā 147 477,88 EUR  un 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējums – 
16 386,43 EUR, projekta 
neattiecināmās izmaksas -  
69 808,31 EUR, ko sedz 
Alūksnes novada pašvaldība.
 Mārkalnes pagasta
pārvaldes apstiprinātā 
budžeta ietvaros finansējums 

7 340,34 EUR  ar pievienotās 
vērtības nodokli izlietots 
būvprojekta sagatavošanai un 
autoruzraudzības veikšanai, 
būvprojekta sagatavošanu un 
autoruzraudzību veica 
SIA “XDRAFTS”.
 Būvuzraudzību objektā veica 
SIA “RS Būvnieks” par iepirkumā 
noteikto cenu 14 822,50 EUR ar 
pievienotās vērtības nodokli.  
 Projekts realizēts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atklātā projektu 
iesniegumu konkursa Latvijas 
lauku attīstības programmas 
2017.-2020. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros.
 

Ārija Rone,
Alūksnes novada pašvaldības 

projektu vadītāja

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

KALNCEMPJU PAGASTA VIKTORA ĶIRPA ATES MUZEJĀ
2020. gada 12. septembrī plkst. 11.00

Moto: Ražas laiks – kāzu laiks
Vidzemes lauku sētas darbu darīšana, dziedāšana, dancošana un andelēšanās

11.00 Svētku atklāšana
Piedalās: Medņevas etnogrāfiskais ansamblis, Jaunlaicenes folkloras kopa “Putnis”, 
Grundzāles vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rieda”, 
Jaunannas Tautas nama senioru deju kolektīvs "Oga"

11.30 - Darbu darīšana kopā ar tautas muzikantiem “Ziemeļmala” un Igauņu ģimeni
labības kulšana ar kuļmašīnām, veļas mazgāšana, kartupeļu rīvēšana, kāpostu skābēšana, 
medus sviešana, kalšanas darbi, karošu grebšana, klūdziņu pinumi, ādas apstrāde un  zirglietu 
darināšana, celmu bungu gatavošana, linu auklu apavu gatavošana, 
puļķu maizes cepšana, zupas vārīšana un degustācija, 
TLMS “KALME” un TLMS “SAGŠA”, radošās darbnīcas

13.00 – umurkumurs 
13.30 – Baltinavas dramatiskais kolektīvs „Palādas" ar komēdijas 
“Ontans i Anne” 2. daļu "Kuozu goda jubileja''

Pasākumu vada Ieva Malteniece

no 11.00 – mājražotāju un amatnieku tirdziņš, izjādes 
ar zirgiem (z/s “Purenes”)

Svētkos piedalās:
darbu un amatu pratēji no Vidzemes un Latgales,
Svētkus atbalsta: Alūksnes novada pašvaldība, 
SIA “J.A. Lejas”, Radio Tev, laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas”

atesmuzejs.aluksne.lv , T.25664436, 26563597, 
e-pasts: atesmuzejs@aluksne.lv

Ieejas maksa: pieaugušajam – 4,00 EUR, skolniekam – 2,00 EUR, 
ģimenes biļete – 15,00 EUR, autostāvvieta – 1,00 EUR

PĻAUJAS SVĒTKI OTTESMUIŽĀ

Bānīša svētki 
retro ritmos Alūksnē!

5. septembrī
No pulksten 13.30

– grupa “Rumbas kvartets”
– Alūksnes Kultūras centra deju kopa “Jukums”, 
vadītājs Agris Veismanis
– āra spēles par un ap Bānīti
– retro foto “Kaste Kust”
– retro un neikdienišķu mašīnu parāde un skatītāju 
simpātiju balvas izcīņa, piedalīties var jebkurš 
interesents, kas vēlas izrādīt savu auto 
(informācija pa tālruņiem 26567614 vai 26590320)
– tvaika lokomotīves ūdens uzpildes kolonnas un 
Alūksnes stacijas vilcienu izmaiņu atjaunotā ceļa 
atklāšana.

Pasākuma vadītājs Guntis Skrastiņš.

Ekspozīcija “Alūksnes Bānīša stacija” būs 
pieejama no 10.00 līdz 18.00.

FERDINANDS DODAS CEĻĀ UZ GULBENI 15.25!

Svētku brauciena RETRO bānītis Alūksne – Gulbene laikā 
vagonos:
RETRO ziņģes, RETRO lambetvoks, RETRO izpriecas, 
RETRO slavenības Mildiņa Nabiņa un Skaidrīte Krāniņa, 
Ulmaņlaika gardumi un vectēva dzira!

Biļetes svētku braucienam bānīti atrodamas 
www.bezrindas.lv

Plāno ieviest 
attālinātu 
energomonitoringa 
sistēmu
 Alūksnes novada domes 
27. augusta sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu iesniegt 
investīciju projekta 
“Bezkontakta, attālinātās 
pārvaldības sistēmas 
ieviešana” iesniegumu 
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrijā valsts budžeta 
aizdevuma saņemšanai 
un apstiprināt projekta 
indikatīvās izmaksas līdz 
75 000 EUR.

 Šobrīd pašvaldībām ir 
iespēja saņemt valsts budžeta 
aizdevumu attālināto 
pakalpojumu ieviešanai. 
Minētā projekta mērķis ir 
ieviest jaunu bezkontakta 
pakalpojumu - 
energomonitoringa sistēmu 
ne mazāk kā 30 pašvaldības 
enerģētiski ietilpīgākajās ēkās 
novadā. Šī sistēma ar 
attālinātu datu nolasīšanu 
mazinās nepieciešamību 
darbiniekiem doties uz 
objektiem veikt datu nolasīšanu, 
dos iespēju attālināti 
sekot enerģijas patēriņam un 

iekštelpu klimatam 
ēkās, nodrošinot racionālu 
enerģijas patēriņu 
pašvaldības ēkās.
 Attālināta monitoringa 
sistēma jau līdz šim ir 
ieviesta atsevišķās novada 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
un ģimnāzijas internāta 
ēkā. Tā nodrošina plašu datu 
apjomu analīzei par enerģijas 
lietojumu ēkās pa dienām un 
stundām, kas savukārt ļauj 
plānot darbības un 
ieguldījumus, lai enerģētiskie 
resursi tiktu lietoti 
ekonomiskāk un būtu
iespējams taupīt līdzekļus. 
Vienotā platformā būs 
iespējams savstarpēji 
salīdzināt ēku resursu 
patēriņu, nosakot, kura 
no ēkām patērē neatbilstoši 
daudz resursu un izvērtējot, 
kādas investīcijas 
nepieciešamas problēmu 
risināšanai vai uzlabojumiem. 
Šis būs būtisks 
sociālekonomiskais ieguvums 
gan pašvaldībai, gan 
sabiedrībai kopumā.  
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Mālupes Saieta namam 
vasaras sezona ir izdevusies!
 Vasaras izskaņā varam 
atskatīties, kāda bijusi šī 
vasara Mālupes Saieta 
namam. Saskaņā ar valstī 
noteiktajiem ierobežojumiem, 
Mālupes Saieta namam šī 
vasara izvērtās nedaudz 
citādāk nekā bija plānots, bet 
ne mazāk aizraujoši – notika 
gan zaļumballes, gan dažādi 
pasākumi. Vasaras sezona 
bija aktīva un rosīga, jo jau 
vasarā tika dota iespēja 
amatiermākslas kolektīviem 
atsākt nodarbības. Visi 
kolektīvi izmantoja šo iespēju 
būt kopā un darboties, 
neskatoties uz to, ka vasara 
parasti kolektīviem ir atpūtas 
laiks.

 Šovasar Mālupes sieviešu 
vokālais ansamblis ar dziesmām 
ciemojās gan sociālās aprūpes 
centrā “Pīlādži”, gan piedalījās 
dažādos jautros un atraktīvos 
pasākumos. Kolektīvs ar jaunu 
spēku un vasarā gūtajām 
pozitīvajām emocijām ar 
nepacietību gaida nākamās 
sezonas sākumu!
 Mālupes rokdarbu pulciņa “An-
nele” dalībnieces jau pavasarī 
atsaucās Rīgas Starptautiskās 
laikmetīgās mākslas biennāles 
(RIBOCA) aicinājumam 
iesaistīties akcijā, lai kopā ar 
matemātiķi, Ginesa rekordisti un 
otrās biennāles dalībnieci Dainu 
Taimiņu izveidotu mākslas objek-
tu no tamborētām hiperboliskām 
plaknēm. Rokdarbnieces cītīgi 
tamborēja un nosūtīja uz Rīgu 
savus tamborējumus, kur tie tika 
izmantoti, veidojot izstādi "Viss 
reizē zied" mākslas biennālei. 
Rīgā šī izstāde skatāma līdz 
13. septembrim. 
 Šobrīd rokdarbu pulciņa 
dalībnieces cītīgi gatavojas ne 
tikai savu darbu izstādei “Caur 
mežģīni”, bet arī pirmajam 
rokdarbnieku saietam Mālupē, 
kas notiks Mālupes Saieta namā 
šī gada 10. oktobrī. Uz rokdarb-
nieku saietu ir aicināti visa veida 
rokdarbnieki, kuri grib satikties 
vienkopus, iepazīties, parādīt arī 
citiem savus darbiņus. Aicinām 
jau pieteikties pie Mālupes 
Saieta nama vadītājas Ivetas 
Zvejnieces ( mob.t. 26585594).
 Mālupiešu vasara nav 
iedomājama bez aktīvās atpūtas 
dienas “Ejam, skrejam, smejam”. 
Arī šogad  Mālupes salā 
15. augustā norisinājās 
tradicionālā aktīvās atpūtas 
diena, kur sanāca gan lieli, 
gan mazi sportot gribētāji un 
līdzjutēji. Bērni labprāt darbojās 
radošajās darbnīcās, kur varēja 
gatavot gan atslēgu turētājus, 
gan līmēt, zīmēt, locīt kuģīšus, 
kuri pēc tam piedalījās īstā kuģu 
regatē. Visas dienas garumā 
ikviens varēja piedalīties dažādās 
sportiskajās aktivitātēs, nopelnot 

par to kādu saldumu, vai, izcīnot 
kādu godalgotu vietu, varēja  tikt 
pie kādas dāvaniņas. Dalībnieku 
garšas kārpiņas lutināja Aivas 
un Modra vārītā gardā pus-
dienu zupa. Pasākuma izskaņā 
sportotāji tika pie dažādām 
dāvanām, par to mēs sakām lielu 
paldies pasākuma atbalstītājiem: 
SIA “RUFS”, Z/S “KADIĶI M.A.”, 
AAS “BALTA”, Z/S “DZIRNAVU 8”, 
SIA “SANDORS”, SIA “VALRITO”, 
A. Babra piemājas saimniecībai 
“PRIEDNIEKI”, Z/S “BITĪTES” , 
Z/S “ALODZENE”, 
SIA “SCANDAGRA LATVIA”, 
SIA “ALDATORS”. Paldies 
visiem, visiem, kuri iesaistījās 
un atbalstīja šīs aktīvās atpūtas 
dienas organizēšanu un norisi! 
 Šīs vasaras sezonas noslēguma 
pasākums bija 22. augustā, 
kad līnijdeju grupa “Nāc līdz” 
aicināja uz  piekto starpnovadu 
līnijdeju sadanci “Saules meitas 
danci grieza”. Patiess prieks, ka 
arī šogad mums tomēr bija tā 
lieliskā iespēja satikties Pededzes 
upes ielokā un kopā klausīties 
putnu čalās, baudīt satikšanas 
prieku un kopā izdejot līnijdeju 
soļus. Šogad pie mums bija 
tuvāki un tālāki ciemiņi - līnijdeju 
grupas “Dzinteles” no Lejas-
ciema, “Forever Live” no Smil-
tenes, “Malide” no Mārsnēniem, 
“Punktiņi” no Žīguriem un “Kantrī 
ritmi” no Brantiem. Visi, kas 
piedalījās sadancī, apstiprināja, 
ka ir tik labi būt kopā, izdejot sev 
zināmās dejas, apgūt kādu jaunu 
deju un vienkārši satikties.
 Priecājamies, ka Mālupes 
pagastu un Mālupes Saieta 
namu šovasar apciemoja 
daudzas ekskursantu grupas gan 
no tuvākiem Latvijas novadiem, 
gan tālās Kurzemes. Ekskur-
santiem bija iespēja iepazīties 
ar Mālupes pagasta un muižas 
vēsturi, rokdarbu pulciņa “An-
nele” darbiem un apskatīt Māra 
Salmiņa skaisto gleznu izstādi.
 Vēl tikai nedaudz ir palicis  no 
vasaras un klāt būs krāšņais 
rudens ar jauno sezonu, tādēļ 
30. septembrī plkst.18.30 
uzsākot jauno sezonu, visu 
kolektīvu dalībnieki tiek aicināti 
uz atkal satikšanos Mālupes 
Saieta namā. Runāsim par 
kolektīvu sniegumu un paveikto 
aizvadītajā sezonā un ieskicēsim 
jaunās sezonas plānus. Gaidīsim  
arī jaunus dalībniekus! 
 Šī vasara mums visiem bija 
īpaša, tādēļ gribu teikt lielu 
paldies visiem, gan tiem kuri 
iesaistās mūsu pagasta kultūras 
dzīves veidošanā, gan visiem 
tiem, kas atbalsta mūsu darbību 
apmeklējot mūsu pasākumus. 
 Dzīve ir kustībā – tieši tāda, kādi 
esam mēs paši. Būsiet mīļi gaidīti 
Mālupes Saieta namā!

Iveta Zvejniece,
Mālupes Saieta nama vadītāja

Jaunlaicenes muižas kungu mājas 
kāpnīšu atjaunošanai saziedo 305 eiro
 2020. gada 25. jūlijā 
Jaunlaicenē norisinājās 
muižas svētki “No Vaidavas 
līdz Melnupei”. Pasākuma 
laikā Alūksnes un Apes 
novada fonds organizēja 
ziedojumu vākšanu 
Jaunlaicenes muižas 
kungu mājas kāpnīšu 
atjaunošanai. 

 Kopumā tika saziedoti 
305,56 eiro. Paldies 
atbalstītājiem! Katrs 
ziedotājs saņēma arī karti, 
kas piedalījās spēlē “Sapnis 
par muižu”. Svētku izskaņā 
Jaunlaicenes estrādē tika 
izspēlētas 36 burvīgas dāvanas. 
Pasākumu vadīja Sanita un 
Didzis Eglīši. Pateicamies 
par sadarbību Jaunlaicenes 

muižas muzeja vadītājai 
Sandrai Jankovskai un Jaun-
laicenes bibliotēkas vadītājai 
Ivetai Šķepastei, kā arī visiem 
pārējiem, kas iesaistījās!

Lāsma Kaupuža, 
“Alūksnes un Apes novada fonds” 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunlaicenes muižas kāpnes 1913. gadā un tagad

 Kad uzsākām darbu pie 
pakalpojuma “transports pēc 
pieprasījuma” ieviešanas 
divās Vidzemes pašvaldībās, 
likās, ka 2020. gada sep-
tembris ir vēl ļoti tālu. Tomēr 
laiks ir nepielūdzams, un 
projekts, kura ietvaros 
pakalpojums tika organizēts, 
noslēdzas.  

 Projekta komanda vismaz vēl 
reizi vēlētos satikt novadniekus, 
kuri pakalpojumu izmantoja. 
Tāpēc vēršam uzmanību, ka 
ikviens, kurš individuāli vai kopā 
ar ģimenes locekļiem reģistrējās 
kā pakalpojuma lietotājs (un 
pakalpojums ir lietots vairāk 
nekā vienu reizi), savā pastkastītē 
pavisam drīz saņems ielūgumu 
uz noslēguma pasākumu 

18. septembrī.  
 Pavisam nepiespiestā 
atmosfērā baudīsim paši 
savus piedzīvojumu stāstus, 
dalīsimies novērojumos un 
sajūtās un skatīsimies pirmizrādi 
video, kas tika uzņemts šovasar; 
galvenajās lomās jūs paši – 
“transports pēc pieprasījuma” 
pasažieri. 
 Pēc ielūguma saņemšanas 
savu dalību pieteikt, zvanot 
+371 27891000 (tiks organizēts 
transports nokļūšanai uz 
pasākuma norises vietu).  

 Paldies Interreg Baltijas 
jūras reģiona programmas 2014-
2020 projektam “MAMBA” par 
iespēju izmēģināt Vidzemē vēl 
nebijušu mobilitātes risinājumu. 
Projekts ļāva iesaistīt vietējos 

iedzīvotājus jaunā eksperimentā, 
kas, cerams, nezaudēs savu 
nozīmību arī tam noslēdzoties un 
drīzāk būs aizsākums nopietnām 
pārmaiņām sabiedriskā 
transporta pakalpojumu 
organizēšanas kārtībā ne tikai 
Vidzemē, bet arī valstī kopumā. 
Esiet arī turpmāk tikpat drosmīgi 
izmēģināt ko jaunu un vēl līdz 
šim nepiedzīvotu! DZĪVE IR 
KUSTĪBA! 

Anita Āboliņa,
Vidzemes plānošanas reģiona 
sabiedrisko attiecību vadītāja

Vidzemnieku dārza svētkos 
sumina Aldi Drikānu
 19. augustā Gulbenes 
novada Stāmerienas pilī 
Vidzemes plānošanas 
reģions pulcēja uzņēmējus 
un pašvaldību pārstāvjus 
no Vidzemes pašvaldībām, 
lai arī šogad īpaši izceltu 
26 uzņēmēju pieredzi un 
panākumus. Viņu vidū bija 
arī veterinārārsts Aldis 
Drikāns no Alūksnes 
novada.

 Par tradīciju kļuvušais dārza 
svētku pasākums notika jau 
devīto gadu. Kā ierasts, Vidzemes 
plānošanas reģions apzināja 
katru reģiona pašvaldību, lai 
uzzinātu to uzņēmēju, kuru 
tā vēlas šogad īpaši izcelt. 
Uzņēmēji tika godināti, 
balstoties uz dažādām 
tematiskajām kategorijām 
– inovatīvs uzņēmējs, 
tūrisma uzņēmējs, atbildīgs 
uzņēmējs, saimniecība, debija, 
eksportspēja, mājražotājs/
amatnieks, entuziasts. 
 Šogad par profesionālo darbību 
Alūksnes novadā Vidzemes 
plānošanas reģions un 
novada pašvaldība sumināja 

veterinārārstu Aldi Drikānu, kurš 
pirms četriem gadiem uzsāka 
darbu savā privātpraksē mūsu 
novadā. Viņa specializācija ir 
dzīvnieku terapija, ķirurģija un 
reprodukcija. Nozīmīgu izrāvienu 
privātpraksei deva pirms gada 
veiksmīgi īstenotais LEADER 
projekts, kad iegādāta mobilā 
veterinārā stacija – apvidus 
automašīna ar veterinārajām 
iekārtām, tai skaitā portatīvo 

ultrasonogrāfu. Šobrīd 
veterinārārsta pārziņā ir 
aptuveni 10 liellopu novietnes. 
Nākotnē iecerēts privātpraksei 
piesaistīt papildu darbiniekus, 
lai varētu palīdzēt arvien 
vairāk saimniecībām.

Ieva Bīviņa,
Vidzemes plānošanas reģiona 

sabiedrisko attiecību speciāliste

“Transports pēc pieprasījuma” 
lietotājus aicina uz 
noslēguma tikšanos

Mālupes Saieta namu šovasar apciemojušas daudzas viesu grupas, 
tostarp no Pāvilostas
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Aicina uz 
koncertu Zeltiņos

 

26. septembrī 15.00 Zeltiņu 
tautas namā viesosies Sandris 
Dubovs (attēlā) sadarbībā ar 
komponistu Gaiti Lazdānu 
koncertprogrammā “Nāc pie 
manis, princesīt”.

 Jaunā koncertprogramma ir 
radīta Sandra temperamen-
tam un būtībai. Tā pielāgota 
mūziķa aktivitātei, smaidam 
un sirsnīgumam uz skatuves. 
Komponists kopā ar mākslinieku 
īpaši izmeklējuši muzikālo 
materiālu, lai klausītājam zālē 
ir nepārprotama pārliecība, ka 
dziesmas radītas tieši viņam.
 Sandris Dubovs ir interesants, 
smaidīgs un ļoti komunik-
abls mākslinieks, kas savos 
pasākumos spēj radīt aktīvu 

un draudzīgu atmosfēru, kas 
apmeklētājos izraisa dabīgu 
vēlmi dziedāt un dejot līdzi. 
Sandrim piemīt spēja pielāgoties 
jebkurai publikai un uzburt īsto 
gaisotni ikvienā auditorijā. Joki, 
uzrunas un neuzbāzīgi aicinājumi 
klausītājam ļauj justies brīvi un 
nepiespiesti. Sandra koncer-
tos, ballēs un citos pasākumos 
smaida tie, kas sadrūmuši, 
dejo tie, kas parasti nedejo un 
dzied līdzi arī tie, kas nezina 
vārdus. Mīlestība un neizsīkstošā 
enerģija, nesamākslotība un 
patiesā atvērtība, ko viņš iegulda 
savā darbā, katru pasākumu 
padara īpašu un atkārtošanas 
vērtu.
 Biļetes iepriekšpārdošanā no 
14. septembra, papildu 
informācija pa tālruni 29492284.

Svētki Zeltiņos
 Sirsnīgā gaisotnē no 
7. līdz 9. augustam aizvadīti 
pagasta svētki, kas Zeltiņos 
ir gaidītākais gada notikums. 
Sabrauc tuvi un tāli radi, 
draugi un ir patīkami, ja 
izdodas viņiem radīt svētkus, 
piedāvājot maksimāli plašu 
sporta un kultūras aktivitāšu 
klāstu.

 Svētku ieskaņā Zeltiņu tautas 
namā aicinājām noskatīties 
pašu radītās dokumentālās 
filmas “Zeltiņu Liepiņi” - par 
ārstu Rūdolfu Liepiņu un mūsu 
novadnieku - aktieri, Joku 
karali un dziesminieku Edgaru 
Liepiņu. Filmas uzņemtas pirms 
vairākiem gadiem un tajās savās 
atmiņās dalījās Zeltiņu Maestro 
Gunārs Kalējs, skolotāja Ruta 
Zvaigzne, cienījama kultūras 
darbiniece Vija Cinglere. Šie 
cilvēki nu jau devušies aizsaulē 
un tagad noraugās uz mums no 
mākoņu maliņas, tādēļ tā bija 
tikšanās arī ar viņiem. Patīkami, 
ka ieradās  ārsta Rūdolfa Liepiņa 
ģimene - bērni, mazbērni, 
mazmazbērni, pastāstīja par sevi, 
dalījās atmiņās par cienījamo 
dakteri.  Bija arī interesanta 
atklāsme, kāds kungs pēc filmu 
noskatīšanās bija izbrīnīts, ka 
abi Liepiņi nav radinieki. Kungs 
apgalvoja, ka daudzi domājot, 
ka Edgars Liepiņš ir Rūdolfa 
Liepiņa dēls. Tas mums bija liels 
pārsteigums, skaidrojām, ka viņi 
nav pat attāli radinieki. 
 Ģimenisku noskaņu radīja 
pasākumi brīvdabas estrādē - 
koncerts kopā ar grupu “Baltie 
lāči” un zaļumballe ar grupu 
“Rolise”. Cilvēku bija daudz un 
estrādē visa vakara garumā 

valdīja mierīga un draudzīga 
atmosfēra, varēja just, ka visi  
ir ļoti noilgojušies izbaudīt to 
prieku, ko sniedz kopā būšana, 
iespēja paklausīties labu mūziku 
un  izdancoties no sirds.
 Sporta aktivitātes šogad sākās 
jau piektdienas vakarpusē, kad 
starts tika dots foto orientēšanās 
sacensībām “Kur Zelts?”. 
Domājot par iedzīvotāju drošību, 
šogad sporta svētkus veidojām 
tā, lai pēc iespējas mazāk būtu 
kontakta sporta norišu. To 
ierosināja mūsu aktīvās jaunie-
tes Agate un Sigita Mūrnieces. 
Viņas izdomāja, lai sacensībās 
būtu iespēja piedalīties iespējami 
lielākam iedzīvotāju skaitam, 
foto orientēšanās var notikt trīs 
dažādās trasēs – dodoties kājām, 
braucot ar velo vai auto. 
 Orientēšanās sacensības 
organizēja Zeltiņu jaunieši no 
biedrības “Sporta klubs Zeltiņi”. 
Galvenais tiesnesis un 
organizators Agate Mūrniece. 
Zelta medībās devās 
14 komandas un 
5 individuālie dalībnieki.
 Dalībniekiem kartē bija jāatrod 
norādītie punkti un tie 
jāatpazīst pēc maziem foto 
fragmentiem. Kontrolpunkti 
atradās dažādās Zeltiņu vietās, 
kur sanāk bieži braukt garām, 
bet nesanāk piestāt un izpētīt, 
un vietās, kuras katram vietējam 
zināmas gan šodienas, gan 
senāku laiku kontekstā. Katrā 
no sacensības pieturpunktiem 
bija dažādi radoši un āķīgi 
uzdevumi, piemēram, stārķa 
dejas atveidošana, matemātisko 
uzdevumu risināšana, kā arī 
erudīcijas spēles “Zelta prāti” 
mini versija. Tādā veidā zeltinieši 

un pagasta viesi iepazina Zeltiņu 
vēsturi un pagasta skaisto dabu.
 Dalībnieki tika apbalvoti 
dažādās nominācijās – agrākie 
putniņi, krāšņākā komanda, 
jaunākā komanda, kā arī ātrākie 
indivīdi kājām un velo distancēs. 
Sacensību mērķis nebija atrast 
ātrākos vai zinošākos, bet gan 
aicināt vietējos un ciemiņus 
azartiski pavadīt laiku ģimenes 
un draugu lokā un katram 
atrast savu zeltu. Paldies 
Agatei Mūrniecei par sacensību 
organizēšanu un medaļu 
gatavošanu, dalībniekiem 
par radošu dzirksti divu 
dienu garumā un Rāmkalniem 
par atbalstu zelta meklētāju 
cildināšanā! 
 Reizē ar foto orientēšanos starts 
tika dots aktivitātei “Vajag tik 
rakt!”. Lai piedalītos aktivitātē, 
vajadzēja iegādāties Zeltiņu 

jauniešu veidotu apsveikuma 
kartiņu un tad bija iespēja tik 
pie jaukām dāvanām. Līdzekļi 
364,10 EUR, kas tika savākti 
aktivitātes “Vajag tik rakt!” 
ietvaros, ir novirzīti Zeltiņu sporta 
dzīves tālākai attīstībai. Paldies 
28 aktivitātes atbalstītājiem, kuru 
dāvanas palīdzēja savākt sporta 
attīstībai prāvus finanšu līdzekļus. 
Paldies Vitai Vanagai, Simonai 
Sindijai Šukstai, Melitai Velikai un 
Enijai Lavendelei par apsveikuma 
kartiņu gatavošanu, Alūksnes un 
Apes novada fondam par ideju 
un palīdzību tās realizācijā, Vitai 
Vanagai, Danielai Tišanovai un 
Lāsmai Kaupužai par aktivitātes 
norises organizēšanu.
 Pludmales volejbola sacensībās 
“Kristera kausa izcīņa pludmales 
volejbolā” šogad piedalījās 
18 komandas – 6 sieviešu un 
12 vīriešu. Ļoti iepriecināja tas, 

ka sākotnēji pieteicās 11 vīriešu 
komandas, bet bija daži spēlētāji, 
kuriem nebija pārinieka. Galvenā 
tiesneša Ivara Laiva aicināti šie 
puiši izveidoja divpadsmito 
komandu. Kopvērtējumā 
jaunradītā komanda ierindojās 
11. vietā. Vīriešu konkurencē 
1. vietu un Kristera kausu spraigā 
cīņā izcīnīja vietējie puiši Arvīds 
Sams un Artis Maksims,  
2. vietā atstājot Kristeru 
Kanaviņu un Jāni Pajatu. 
3. vietu izcīnīja Deivids Miķelsons 
un Āris Lazdiņš, 4. vietā atstājot 
Kristera brāli Ervīnu Zariņu ar 
komandas biedru Māri Cauku. 
Sieviešu konkurencē 1. vietu 
un Kristera kausu izcīnīja Krista 
Misiņa un Marina Vīksniņa, 
2. vietā Aleksandra Šabanova 
un Ance Ozola, 3. vietā Elīna 
Karaseva un Dana Dzilna. 
Paldies visiem spēļu dalībniekiem 
par sportisko baudījumu un 
Edgaram Mūrniekam par kausu 
un medaļu izgatavošanu. 
 Zeltiņu pagasta pārvalde 
pateicas svētku norišu 
atbalstītājiem: Jurim Vītolam, 
SIA “Geo Solutions”, 
SIA “Lainre”, Vidzemes Partijai, 
Maritai Fominai. Paldies Anitai 
Maksimai par afišu un diplomu 
maketēšanu. Sirsnīgs paldies 
visiem svētku dalībniekiem, kas 
piedalījās svētku norisēs tautas 
namā, sporta un atpūtas parkā 
un Zeltiņu estrādē. Sargāsim 
sevi, smelsimies enerģiju un 
spēku no pozitīviem cilvēkiem un 
dabas enerģijas, lai tiktos atkal 
nākamajā gadā.

Elita Laiva,
Zeltiņu pagasta pārvaldes 

vadītāja

Orientēšanās sacensību komanda, vidū sacensību organizatore 
Agate Mūrniece

Novērtē līdzcilvēkus un iesaki 
apbalvojumam “Sudraba zīle”!
 Alūksnes novada 
pašvaldības augstākais ap-
balvojums “Sudraba zīle” jau 
vairāk kā 10 gadus tiek pas-
niegts Latvijas valsts svētkiem 
veltītajā pasākumā novembrī. 
Pašvaldība aicina iedzīvotājus 
arī šogad līdz 30. septembrim 
pieteikt apbalvošanai ikvi-
enu, kura veikums novada un 
tā iedzīvotāju labā ir sevišķi 
nozīmīgs.

 Apbalvošanai var pieteikt 
gan novada iedzīvotājus, gan 
personas, kas dzīvo un darbojas 
citur Latvijā vai ārzemēs, kuru 
ieguldījums novadā ir nozīmīgs 
ilgākā laika periodā. Tāpat var 
pieteikt ģimenes, nevalstiskas 
organizācijas, uzņēmumus u.c.
 Piesakot pretendentu, lūdzam 
rakstīt iesniegumu brīvā formā, 
norādot pamatojumu, kādēļ 
un kādā jomā konkrētā per-
sona jāapbalvo. Pēc iespējas 
precīzi lūdzam norādīt arī 
informāciju pieteiktās perso-
nas identificēšanai – vārdu, 
uzvārdu, nodarbošanos vai 
ieņemamo amatu; uzņēmuma 
vai organizācijas nosaukumu, 
kolektīva nosaukumu un 
vadītāju.
 Pretendentus var pieteikt 
gan individuāli, gan kolektīvi, 
pieteikumā norādot arī 
informāciju par iesniedzēju, lai 
nepieciešamības gadījumā varētu 
sazināties. Ar pašvaldības apbal-
vojumu nolikumu var iepazīties 

pašvaldības mājaslapas www.
aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Do-
kumenti/Nolikumi.
 Pieteikumus ar norādi “Pietei-
kums apbalvošanai ar “Sudraba 
zīli”” aicinām sūtīt pa pastu 
Alūksnes novada pašvaldībai 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā LV-4301, elektroniski uz 
e-pasta adresi: dome@aluksne.lv 
vai nogādāt tos personīgi Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Dārza 
ielā 11, Alūksnē. Lai atvieglotu 
pretendentu pieteikšanu, tāpat 
kā pērn, esam izveidojuši arī 
elektroniski aizpildāmu veidlapu, 
kas atrodama saitē: http://ej.uz/
Sudraba_zili.

Kopš 2010. gada "Sudraba 
zīle" pasniegta:

2010. gadā - Andrejam Alek-
sejevam, Zinovijai un Gunāram 
Aplokiem, Jānim Baltiņam, Inta-
ram Berkulim, Vilnim Blūmam, 
Dzidrai Mazikai, Jānim Polim, 
Agritai Šaicānei, Ivaram Zariņam

2011. gadā - Lidijai Zitānei, 
Vizmai Dravniecei, Ivaram 
Hamanim, Viesturam Kazainim, 
Andrim Kļaviņam, Gunāram 
Ozoliņam, Gunitai Palejai, Mārai 
Podkalnei, Raivim Podrezo-
vam, Ilonai Riekstiņai, Anitai 
Šnikvaldei

2012. gadā - Evai Aizupei, Intai 
Aizupietei, Edgaram Bertukam, 

Lidijai Juksei, Aigaram Peper-
niekam, Aigaram Steberim,  Zitai 
Skultei, Aldim Verneram, Gunitai 
Virkai, Sašam Dišeinam (Sacha 
Duchaine)

2013. gadā - Ivetai Baltajai-Van-
agai, Zigrīdai Ilenānei, Dainai 
Dubrei-Dobrei, Dzintrai Zvejnie-
cei, Gintam Teterovskim, Ivetai 
Druvai – Druvaskalnei, Agrim 
Jermacānam, Imantam Samam, 
Aritai Prindulei, SIA “Dzīpari S”

2014. gadā - Ilzei Līviņai, 
Daigai Ozoliņai, Ingai un Uģim 
Prauliņiem, Renātei Pilipai, 
Gunāram Kalējam, biedrībai 
“Astes un Ūsas”, Laivu ģimenei, 
Uģim Puzulim, Ivaram Tīcam

2015. gadā - Lilitai Spirkai, Rūtai 
Merkuševai, Dainai Libertei, 
Ilgvaram Vaskim, Inārai Kravalei

2016. gadā - Edītei Ojai, Natai 
Meģei, Aivaram Mālniekam, 
Irēnai Greivulei, Metai Lerhai

2017. gadā - Verai Sedleniecei, 
Mārai Krieviņai, Aldim Līcim

2018. gadā - Marinai Ramanei, 
Ausmai Miningai, Vizmai Orlo-
vskai, Inai Perevertailo, Alūksnes 
Maizes kombināta kolektīvam

2019. gadā – Brigitai Bijonei, 
Leonīdam Perevertailo, Gustu 
ģimenei, Laimai Aigarei, Krista-
pam Kaulakanam.
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Kultūras, 
atpūtas un 
sporta pasākumi 
Alūksnes novadā 
septembrī
Atgādinām, ka kultūras, sporta 
un izklaides pasākumi notiek 
atbilstoši valstī attiecīgajā laikā 
noteiktajiem pulcēšanās 
ierobežojumiem.

Sporta pasākumi novadā
8. septembrī no pulksten 
16.00 līdz 19.00 a.p. 
“Lūšakrogs” apkārtnē 
orientēšanās seriāla 
“Horizonts” sacensības. 
15. septembrī no pulksten 
16.00 līdz 19.00 a.p. 
“Zīles” apkārtnē 
orientēšanās seriāla 
“Horizonts” sacensības.
20. septembrī no pulksten 
10.00 Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas angārā 
Alūksnes novada atklātais 
čempionāts galda tenisā. 
22. septembrī no pulksten 
16.00 līdz 18.00 Rezakas 
apkārtnē orientēšanās seriāla 
“Horizonts” sacensības. 
29. septembrī no 
pulksten 16.00 līdz 18.00 
pie dzelzceļa stacijas 
“Alūksne” orientēšanās 
seriāla “Horizonts” sacensību 
pēdējā kārta. 

Alūksnē
5. septembrī 12.00 
Alūksnes Kultūras centrā 
TLMS “Kalme” audējas 
Ligitas Plienas izstādes “Bij’ 
man raibi dzīpariņi…” atklāša-
na. Ieeja: bez maksas.
5. septembrī no 13.30 pie 
Alūksnes Bānīša stacijas 
Alūksnes Bānīša svētki 
retro ritmos. Programma 
www.aluksne.lv.

Alūksnes muzejā
Pasākumi
5. septembrī 12.00 tikšanās 
ar mākslas zinātnieci Ilonu 
Auderi, mākslinieku Robertu 
Muzi, tekstilmākslinieci Elīnu 
Lūsis-Grīnbergu un gleznotāju 
Agati Muzi sarunā par 
tekstilmākslinieces Ainas 
Muzes un rotu mākslinieka 
Aiga Audera radošo devumu 
mākslas un kultūras telpā.
10. septembrī 16.00 
gleznotāja Pētera Postaža 
jubilejas izstādes “Veltījums 
Alūksnei” atklāšanas 
pasākums.
26. septembrī 15.00 Eiropas 
Kultūras mantojuma dienu 
ietvaros pastaiga pa Alūksnes 
muižas parku ar stāstījumu par 
parka vēsturi, mazajām 
arhitektūras formām un 
dendroloģisko daudzveidību. 
Tikšanās Alūksnes Jaunajā pilī. 
Dalības maksa: pieaugušajiem 
- 2,50 EUR, skolēniem, 
pensionāriem - 1,00 EUR.

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

Turpinājums 12. lappusē

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pulciņi gaida dalībniekus 2020./2021. mācību gadā

Dejas, mūzikas un teātra PASAULE
Pulciņa 

nosaukums Pedagogs Pirmā tikšanās Vieta Pedagoga 
kontakti

Dalības maksa 
mēnesī (EUR)

Deju kolektīvs “Enku-drenku”
1.-3. klase

Daiga Ozoliņa

2. septembrī plkst.17.40

ABJC
2. stāva zālē 29418595 5,00

2.-3. klase
4. klase

2. septembrī plkst.17.20
5. klase

5.-7. klase
2. septembrī plkst.17.00

6.-9. klase
10.-11. klase

2. septembrī plkst.16.30
11.-12. klase

Mūsdienu deju studija “Dejo savam priekam”
1.-2. klase

Una Tetere- Teterovska 8. septembrī plkst.17.30 ABJC 2. stāva zālē 26056867 5,00
3.-5. klase

Mūsdienu deja. Hip-Hop.Urban.
1.-3. klase

Nataļja Ņikuļina-Svile 9. septembrī plkst. 17.30 ABJC 2. stāva zālē 22435035 5,004.-6. klase
7.-12. klase

Dziedāšanas studija “Dziedi savam priekam’’
1.-4. klase

Linda Berkule 3. septembrī plkst.17.00 ABJC 2. stāva zālē 22847149 5,00
5.-9. klase

Džambas
2.-12. klase Mārcis Kalniņš 8. septembrī plkst.17.15 ABJC 1. stāva zālē 64322402 4,00

Ukuleles spēle
3.-12. klase Diāna Lozko 3. septembrī plkst.14.00 ABJC 1. stāva zālē 28653322 4,00

Ģitāras spēle
7.-12. klase Una Tomiņa 8. septembrī plkst.16.00 ABJC 2. stāva zālē 29435392 4,00

Alūksnes BJC teātris “SnulliS”
1.-6. klase

Daiga Bētere 10. septembrī plkst.18.00 Alūksnes Kultūras centra 
kamerzālē 29101657 4,00

7.-10. klase
Improvizācijas teātris

1.-4. klase
Ieva Rakova 8. septembrī plkst15.00 ABJC 2. stāva zālē 28440448 4,00

5.-9. klase
Tehniskās jaunrades PASAULE

Robotika un tehniskā jaunrade
6.-10. klase Ivars Vīksna 9. septembrī plkst.16.00 ABJC 2. stāva 2. kabinetā 26405829 5,00

LEGO darbnīca
3.-4. klase Ivars Vīksna 10. septembrī plkst.16.00 ABJC 2. stāva 2. kabinetā 26405829 4,00

Dronu skola
6.-10. klase Ivars Vīksna 7. septembrī plkst.16.00 EGVĢ 2. stāva datorklasē 26405829 4,00

Tehniskā modelēšana
2.-5. klase Juris Balandis 16. septembrī plkst.17.30 ABJC 1. stāva zālē 29484565 4,00

Eksperimenti un LEGO
1.-2. klase Ieva Rakova 11. septembrī plkst. 14.00 ABJC 2. stāva 2. kabinetā 28440448 4,00

Jauniešu PASAULE
Jauno producentu apvienība

9.-12. klase Una Tomiņa 7. septembrī
plkst.16.00 ABJC 1. stāva zālē 29435392 4,00

Projektu un iniciatīvu darbnīca “10 kW radošo citronu”
9.-12. klase Kristīne Vimba 9. septembrī plkst. 16.00 ABJC 1. stāva zālē 29184008 4,00

Dažādā PASAULE
Animācijas darbnīca

2.-9. klase Diāna Lozko 3. septembrī
plkst.15.00 ABJC 1. stāva zālē 28653322 4,00

Šahs un dambrete
1.-12. klase Dzintars Strodāns 3. septembrī plkst.16.00 ABJC 1. kabinetā 27056165 4,00

Dzīvesprasmju skoliņa “Princešu studija”
1.-3. klase Kristīne Vimba 9. septembrī plkst.15.00 ABJC 2. stāva zālē 29184008 4,00

Vides izglītības pulciņš “Mazpulks”

1.-6. klase Sandra Buliņa 7. septembrī plkst.15.00 ABJC 2. stāva zālē 28678406 4,00

Šūšanas pulciņš “Skroderdienas PaGALMĀ”

5.-6. klase
Irēna Berkule 4. septembrī

plkst.14.00 ABJC 1. stāva zālē 26463713 4,00
7.-9. klase

Pirmsskolas PASAULE
Deju kolektīvs “Enku-Drenku”

5-6 gadi Sanita Drunka Informācija pie skolotājas PII “Sprīdītis” 26350216 7,00

Deju kolektīvs “Enku-Drenku”

4-7 gadi Anete Kaktiņa Informācija pie skolotājas PII “Pienenīte” 26388874 7,00

“Estētikas skoliņa”

4-6 gadi Iveta Kronberga,
Eva Aizupe Informācija pie skolotājām PII “Pienenīte” 29539123;

29190552 8,00

LEGO darbnīca pirmsskolā
5-6 gadi Sanita Strakša Informācija pie skolotājas PII “Sprīdītis” 29343651 8,00

Dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi”

4-7 gadi Linda Berkule Informācija pie skolotājas PII “Sprīdītis” 22847149 7,00
Citu iniciatīvu PASAULE

Mākslas un dizaina pulciņš
4.-9. klase Žanete Ludviga 7. septembrī plkst.15.00 ABJC 2. stāva 1. kabinetā 27811512 -

No standing, only dancing
7.-8. klase Elvita Keita Ķikute 3. septembrī plkst.16.00 ABJC 2. stāva zāle 29825983 -

Informācija pa tālruņiem: 64322402; 29190552, www.abjc.lv; Dārza ielā 8a, Alūksnē.



12. Alūksnes Novada Vēstis 03.09.2020.

Turpinājums no 11. lappuses

Normunda Laņģa darbu 
izstāde “Varde zelta podā sakuļ 
krējumu sviestā”. Radīšanas 
procesā keramiķis katru detaļu 
individuāli pielāgojis, apstrādājis 
un piestiprinājis īstajā vietā, tā, 
lai finālā mākslas darbs būtu ne 
tikai unikāls, bet arī solīds. Izstāde 
aplūkojama vasaras izstāžu 
zālē - Ledus pagrabs. 
Ainas Muzes piemiņas izstāde 
“Bezgalīgais pavediens”. 
Mākslinieces tekstili ir apliecinā-
jums tam, ka viņas daiļradi allaž 
caurvij rūpes par Latvijas vēsturi 
un kultūru kā patiesu un saudzē-
jamu vērtību. Izstāde aplūkojama 
līdz 5. septembrim.
Aiga Audera rotu izstāde “Daba 
un rotas”. Par mākslinieka rotām 
tapuši dažādās kompozīcijās 
savienoti dabas elementi - smalki 
sakņu vijumi, jūras nogludināti 
priekšmeti, meža veltes un dabas 
veidojumi, ko akcentē Latvijas 
dārgakmens - dzintars. Izstāde 
aplūkojama līdz 5. septembrim.
Edvīns Šakalis - kalējmeistars 
izstādē “Iezvanos zvanā”. 
Mākslinieks māk uguni kā jaunu 
meiteni apčubināt, māk laktu un 
veseri pārvērst svilpavniekā, 
kura sasauktās un izdziedātās 
melodijas pārtop īstos mākslas 
darbos. Izstāde aplūkojama 
vasaras izstāžu zālē - Apaļais 
tornītis.  
Viļņa Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”. Izstādē 
Alūksnes vecmeistaru fotogrāfijās 
redzama Alūksne gan 20. gs. sā-
kumā, gan Pirmās brīvvalsts laikā, 
savukārt alūksnietis fotogrāfs 
Vilnis Blūms uzlūko šīs vietas ar 
šodienas skatījumu. Izstādē vie-
nuviet skatāmas pilsētas ainavas 
toreiz un šodien.
Jāņa Medmana privātās mēbeļu 
kolekcijas izstāde “19. gs. muiž-
kungu guļamistaba”. Izstādē 
apskatāmas 19.-20. gs. eklektikas 
un bīdermeijera stila interjera 
mēbeles. 

Tematiskā izstāde
 “No trimdas Latvijā – Austras 
Lindes 120 tautu meitu minia-
tūras”. Izstādi veido 120 tau-
tumeitu miniatūras etnogrāfiskajos 
latviešu tautas tērpos, kurus pagā-
jušā gadsimta astoņdesmitajos un 
deviņdesmitajos gados darinājusi 
trimdā ASV dzīvojusi novadniece 
Austra Linde (dz. Ķauķis).

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

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Klusiem 
soļiem rudens nāk…” 
I. Trimalniece (rudens motīvi 
latviešu dzejā un mākslā, 
01.09- 30.09. abonementā), 
“Eiropas valodas” (01.09.-30.09. 
lasītavā); “Te ir mana māja. Te ir 
mans tētis…” (veltīta Tēvu dienai 
01.09.-30.09. bērnu literatūras 
nodaļā), “Mazi dzejoļi mazajiem” 
(01.09.-30.09. bērnu literatūras 
nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
01.09.-30.09. izstāde “Skan 
skolas zvans no pagātnes…” 
(lasītavā),
02.-04.09. plkst. 10.00-18.00 
sarunu festivāla “LAMPA” diskusiju 
kopā skatīšanās Alūksnes pilsētas 

bibliotēkā. Laipni aicināts ikviens 
apmeklētājs!
08.09. plkst. 12.00 VKKF 
projekta “Rakstnieks + grāmata 
+ lasītājs = lasītprieks!” ietvaros 
tikšanās ar bērnu grāmatas autoru 
Mārtiņu Zuti (bērnu literatūras 
nodaļā),
10.09. plkst. 16.00 “Melnas notis 
un tik krāsaini likteņi” tikšanās ar 
muzikoloģi, žurnālisti un grāmatu 
autori Daigu Mazvērsīti,
11.09. plkst. 17.00 Lauris 
Valters: tikšanās dzejā un 
mūzikā “Visumā Veidoti Vārdi”. 
Pie Alūksnes 
Mākslas skolas, lietus 
gadījumā – Kultūras centrā. 
Ieeja: bez maksas,
01.09.-30.09. “Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 2020” grāmatu 
lasīšana pilsētas bērnudārzu 
audzēkņiem (bērnu literatūras 
nodaļā),
28.09. Jauno grāmatu diena 
(abonementā).

Alsviķu pagastā
3., 10., 17., 24. septembrī 
10.00 Alsviķu bibliotēkas 
telpās Strautiņos senioru grupas 
apmācības datorzinībās.
9., 16., 23., 30. septembrī 
9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās.
16. septembrī 10.00 Alsviķu 
pagasta Karvā senioru kopas 
“Noskaņa” ikmēneša tikšanās – 
sportiskas aktivitātes.
23.-30. septembrī Alsviķu 
pagasta teritorijā Eiropas sporta 
nedēļas “Piecelies un piecel citus!” 
ietvaros sportiski atraktīvas aktivi-
tātes maziem un lieliem pagasta 
iedzīvotājiem (sīkāka informācija 
sekos).
5. oktobrī 10.00 Alsviķu 
kultūras namā viesojas leļļu 
teātris “Tims” ar muzikālo leļļu 
izrādi bērniem “Ceļojums”. 
Ieeja: 2 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Klusums kā lietus līst 
skanēdams, Vai tu dzirdi, vai tu 
dzirdi, kā klusums līs?” - 
rakstniekiem Vladimiram 
Kaijakam - 90, Melānijai 
Vanagai - 115, Agatai Kristi - 130, 
dzejniekam, dramaturgam Rainim 
- 155, Velgai Krilei - 75; tematiskā 
izstāde: “ Valodu diena Eiropā”; 
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija.

Annas pagastā
10. septembrī 11.00 Annas 
kultūras namā Dzejas dienas 
pasākums “Vēl mazumiņu dzejas 
spēka rast…”. Skanēs Vitas 
Vīksnas dzeja un dziesmas ar 
dzejnieces vārdiem.
Annas bibliotēkā izstādes: 
“Mūžs uzrakstīts dzejoļos un 
stāstos”, novadniecei literātei Vitai 
Vīksnai - 85; “Spilgti raksturi, 
skaudri likteņi…”, rakstniekam 
Vladimiram Kaijakam - 90; “Skan 
bērnubērniem viņa vārds un 
darbs…”, dzejniekam Jānim 
Rainim - 155; “Rit mūži 
mūžībā…”, rakstniecei Melānijai 
Vanagai - 115.

Ilzenes pagastā
10. septembrī Ilzenes 
bibliotēkā izstāde “Dzeja, kas 
sasilda sirdi”  - bibliotēkas  
lasītāju ieteiktās dzejas grāmatas.
26. septembrī 12.00  SKIM 
centrā “Dailes” radoša darbnīca 
“Magoņu laiks”. Filca ziedu 
veidošanu vadīs Iveta Cigle no 
Litenes. Lūgums pieteikties pa 
tālruni  29140752.

Jaunannas pagastā
17. septembrī 18.00 
Jaunannas tautas namā rotu 
gatavošanas meistardarbnīca ar 
Leldi Gustu. Pieteikšanās un 
informācija par pasākumu pa 
tālruni 29495371.
26. septembrī 17.00 

Jaunannas tautas namā vietējo 
mākslinieku izstādes atklāšana, 
zīmēšanas un gleznošanas 
meistardarbnīcas “Radošums 
procesā”. 
27. septembrī 11.00 
Jaunannas tautas namā 
Svētdienas bērnu rīts ar jauniešu 
klubu “Tikšķis”.
Jaunannas bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Katram ir 
savs Rainis…” - dzejniekam, 
dramaturgam Rainim – 155,  
“Detektīvromānu karaliene” - 
rakstniecei Agatai Kristi – 130.

Jaunalūksnes pagastā
2. septembrī 17.00 Kolberģa 
tautas namā leļļu teātra “Tims” 
muzikāla izrāde bērniem 
“Ceļojums”. Ieeja: 2,00 EUR.
16. septembrī Jaunalūksnes 
senioriem izzinošs brauciens pa 
Ziemeļlatgali (Egļavas mežniecības 
muzejs, Viļakas pilsēta, zemnieku 
saimniecība “Kotiņi”, Rekovas 
dzirnavas, Baltinavas amatnieku 
centrs un katoļu baznīca, 
Balvu novada muzejs. 
Informācija un pieteikšanās pa 
telefonu 25775584 līdz 
11. septembrim.
No 18. septembra Kolberģa 
tautas nama foajē Dainas Rudzī-
tes gleznu izstāde.
Jaunalūksnes bibliotēkā litera-
tūras izstāde: “Kas zina, ko grib – 
spēj, ko grib” Rainim  - 155;
2.-4. septembrī sarunu festivāla 
LAMPA kopā skatīšanās (sīkāka 
informācija pa tālruni 64354028);
8. septembrī 15.00 “Dzeja dziedē 
– tā tas ir…” Jaunalūksnes bib-
liotēka un Kolberģa tautas nams 
aicina uz Andra Baltača Dzejas 
dienu koncertstāstu “Es būšu klāt”. 
Ieeja: bez maksas.

Jaunlaicenes pagastā
Jaunlaicenes muižas muzejā
pamatekspozīcija “Jaunlaicenes 
muiža” – par Jaunlaicenes muižu 
un tās apbūvi, Vidzemes muižu 
apsaimniekošanu un sadzīvi, 
baronu fon Volfu dzimtu;
izstādes:
“Noklusētā varonība Latvijas Ne-
atkarības karš 1918.-1920.” – par 
Latvijas Neatkarības kara norisi, 
Ziemeļlatvijas armijas sākumu 
un kaujām par Ziemeļvidzemes 
atbrīvošanu virzienā no Apes uz 
Alūksni,
“Ja ikviens tik zemē sētu” – par 
ražas novākšanas un pārstrādes 
rīkiem un metodēm no 19. gs. 
līdz 20. gs. vidum,
izglītojošās nodarbības un 
tematiskie pasākumi dažāda 
vecuma apmeklētājiem. Sīkāku 
informāciju var iegūt zvanot pa
tālr. 29356277.

Kalncempju pagastā
12. septembrī 11.00 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā pasākums 
“Pļaujas svētki Ottesmuižā”.
Vidzemes lauku sētas darbu 
darīšana, dziedāšana, 
dancošana un andelēšanās. 
Kalncempju pagasta Vikto-
ra Ķirpa Ates muzejā līdz 30. 
septembrim - izstāde “Vasara - 
kāzu laiks!”; līdz 30. novembrim 
- izstāde “Stāv dzirnas zaļā ielejā”. 
Izstāde veltīta Ottes dzirnavu 225 
gadu pastāvēšanai;
izzinošas ekskursijas un 
izglītojošās programmas:
“Čaklā bitīte” - stāsts par 
bitēm un medu;
“Veļas diena” - sārma gatavošana, 
veļas mazgāšana ar koka veļas 
mazgājamo mašīnu, velēšana, 
gludināšana ar ogļu gludekli;
“Neba maize pati nāca” - stāsts 
par maizes ceļu no grauda līdz 
maizes kukulim, izmantojot 
muzeja krājuma priekšmetus;
“No linu pogaļas līdz kreklam” 
– stāsts par linu audzēšanu un 
apstrādi ar aktīvu līdzdarbošanos;

“Koka pārvērtības” – izzinoša un 
aktīva programma par dažādu 
koku pielietojumu sadzīvē un 
attēlojumu folklorā;
“No aitas sprogas līdz vilnas 
zeķei” - iepazīstina ar vilnas 
apstrādes procesu;
kāzu programma “Darbi lauku 
sētā” – atraktīva programma 
jaunlaulātajiem un kāzu viesiem.

Liepnas pagastā
3. septembrī 14.00 Liepnas 
tautas namā leļļu teātra “Tims” 
izrāde “Ceļojums”.
4. septembrī 12.00 Liepnas 
tautas namā aicināti pagasta 
seniori uz sarunu par aktuāliem 
un svarīgiem jautājumiem, 
tajā skaitā senioru atpūtas 
pēcpusdienas pasākuma rīkošana. 
Cita info pa tālruni 28743064.
12. septembrī no 10.00 Liepnā 
ģimenes pasākums lieliem un 
maziem “Sporto ar tēti!” pulcēša-
nās pie Liepnas tautas nama.
26. septembrī no 10.00 
Miķeļdienas pasākums: tirdziņš - 
aicināti amatnieki, 
mājražotāji, tirgotāji pieteikties pa 
tālruni 29438300, 15.00 Žīguru 
kultūras nama amatierteātris 
“Virši” izrādes “Ontans i Anne” 
5. daļa “Ontans i plāšniki”.
27. septembrī Liepnas kapsē-
tās svecīšu vakari: Saidu  kapos 
– 16.00, Sprinduļkalna  kapos - 
17.00, Liepnas kapos – 18.00.
Liepnas pagasta bibliotēkā 
“Skolas ikdiena – bibliotēka” 
(2. klasei un bērnudārza bēr-
niem) ekskursija bibliotēkā, 
viktorīna zinātkārajiem, spēle 
(25.09.); Skolas ikdiena – bib-
liotēka” (skolēniem) grāmatu 
apskati, viktorīna par izlasītajām 
grāmatām (12.09.), grāmatu 
izstāde “Jaunākais - dzejas dienai” 
(3.-28.09.).

Malienas pagastā
14. septembrī 13.00 Malienas 
tautas namā tikšanās ar jauno 
dzejnieci Kristīni Bogdanovu. 
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Rudentiņš bagāts vīrs”, 
“Pagātni nedrīkst aizmirst”! 
(rakstniecei M. Vanagai - 115); 
8. septembrī Lasītpratības un 
rakstītpratības diena.

Mālupes pagastā
5. septembrī 10.00 Mālupes 
Saieta namā Nemateriālā kul-
tūras mantojuma saglabāšanas 
pasākums “Satiec savu meis-
taru 2020”. Izmantojot dzijas, 
kas krāsotas no augu izcelsmes 
krāsvielām, varēs apgūt dažādu 
zeķu valnīšu adīšanu un ziedainās 
jostas aušanu.
26. septembrī 18.00 Svecīšu 
vakars Mālupes kapos.
30. septembrī 18.30 Mālupes 
Saieta namā pašdarbības kolek-
tīvu dalībnieku tikšanās “Sanā-
kam, sadziedam, sadancojam!”.
Mālupes pagasta bibliotē-
kā literatūras izstādes: “Griba 
dara lielu arī mazo, ideja panāk 
reālo” – dzejniekam, drama-
turgam Rainim 155, “Kā tas var 
būt, ka debesis izskatās tikpat 
tālu…” - rakstniekam Sudrabu 
Edžum - 160, “…ja tik ilgi vēro 
un tik pamatīgi iepazīst cilvēkus, 
tad gan neko labu no viņiem vairs 
nevar gaidīt...” – angļu rakstniecei 
Agatai Kristi 130; “Lasīt ir forši” - 
Starptautiskā lasītprasmes diena 
8. septembrī.

Mārkalnes pagastā
2. septembrī no 13.00 līdz 
16.00 Mārkalnes tautas namā 
bezmaksas seminārs 
“KOPIENAS IZAUGSMEI. KĀPĒC 
UN KĀ?” Semināru vada 
neformālās mācīšanās fasilitatore, 
koučs Ilze Zvejniece. 
9. septembrī 12.00 ekskursija pa 
Mārkalni. Maršruts: “Mārkalnas 
bruģis”, SIA “A UN A” palešu 

ražotne, z/s “Sauleskalns” (pie-
teikties pa tālruni 25662273).
13. septembrī 12.00 Tēvu dienas 
pasākums pie Mārkalnes biblio-
tēkas. Jaunannas bērnu teātris 
“EJam” ar uzvedumu “Reiz kādā 
karaļvalstī...”. Pēc uzveduma 
spēles un atjautības uzdevumi, 
Zemessardzes 31. kājnieku 
bataljona aktivitātes. Ieeja: bez 
maksas. 
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
jaunākās literatūras izstāde “Pretī 
rudenim”; Bērnu un jauniešu 
žūrijas grāmatu izstāde “Mārkal-
nes pagasta bibliotēka kā atbalsta 
bibliotēka”.

Pededzes pagastā
26. septembrī 16.00 Kūdupes 
kapos svecīšu vakars.
Pededzes bibliotēkā 3.-10. 
septembrī Jauno grāmatu izstāde 
– apskats, 3. septembrī sarunu 
tiešraides skatīšanās festivāla 
LAMPA ietvaros, 10. septembrī 
Dzejas dienu pasākums “Mans 
mīļākais dzejolis”.

Veclaicenes pagastā
No 7. septembra Veclaicenes 
bibliotēkā izstāde ar 
līdzdarbošanos “Mani labie 
vārdi Veclaicenei”.

Zeltiņu pagastā
26. septembrī 15.00 Zeltiņu 
tautas namā Sandris Dubovs 
unkomponists Gaitis Lazdāns 
koncertprogrammā “Nāc 
pie manis, Princesīt!”.
Ieeja: 4,50 EUR, biļetes pārdošanā 
no 14. septembra, informācija pa 
tālruni 29492284.
26. septembrī 18.00 Zeltiņu 
kapos svecīšu vakars.
1. oktobrī 10.00 Zeltiņu pagasta 
seniori aicināti doties izglītojošā 
un izklaides braucienā “Skaists 
bij’ tēva novadiņš”, lai iepazītos 
ar jaunākajiem piedāvājumiem 
Alūksnes novada kultūras, tūrisma 
un uzņēmējdarbības jomās. 
Pieteikšanās līdz 24. septembrim, 
zvanot pa tālruni 29492284 
(Gunitai).
Zeltiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes “Kaut kas pašam savs” 
(V. Kaijakam - 90), “Dzejas mīlestī-
bai ir rudens krāsas”, “Zelta sietiņš 
sidrabu sijā” (Rainim - 155).
Zeltiņu vēstures krātuvē: 
pastāvīgās ekspozīcijas 
“Ziemeļu zvaigzne” (veltīta 
Edgaram Liepiņam), “Nesenā 
pagātne”, “Novadnieku istaba”, 
“Mana skola Zeltiņos”, fotostāsts 
“Gadsimtu vējos šūpojoties”; eks-
kursijas uz bijušo PSRS kodolraķe-
šu bāzi Zeltiņos gida pavadībā (lū-
gums pieteikties  vismaz 2 dienas 
iepriekš pa tālruni 29492284).

Ziemera pagastā
3. septembrī 11.00 Māriņkalna 
tautas namā leļļu teātra “Tims” 
muzikāla izrāde “Ceļojums”.
27. septembrī 16.00 Māriņkal-
na tautas namā starptautiskā 
dzejas festivāla “Dzeja dziedē” iet-
varos tikšanās ar dzejnieci Regīnu 
Melzobu. Piedalās amatierkolektīvi 
no Alūksnes un Smiltenes novada.
30. septembrī 12.00 Māriņ-
kalna tautas namā senioru 
pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes 
“Mana Latvija – vēstures līkločos” 
- rakstniekam V. Kaijakam – 90, 
“Man neizdevās glezniecībā tā īsti 
izpatikt” - gleznotājai Dž. Skul-
mei – 95, “Nāc, lasi un kļūsti par 
ekspertu!” – Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija 2020; pasākumi: 
“Ceļojums bērnu grāmatu pasau-
lē” (bibliotekārā stunda jaunāko 
klašu skolēniem), “Miķeļi – rudens 
saulgriežu laiks” (bibliotekārā 
stunda skolēniem).

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā septembrī




