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Alūksnes Novada Vēstis
Iesaisties 
novada 
attīstības
programmas 
izstrādē!
 Alūksnes novada 
Attīstības programmas 
2021.-2027. gadam 
izstrādes gaitā jau ir 
notikušas vairākas 
tematisko darba grupu 
sanāksmes un divas no 
tām notiks augustā. 
Alūksnes novada 
pašvaldība aicina 
iedzīvotājus līdzdarboties 
jaunā attīstības 
dokumenta izstrādē, 
piedaloties tematiskajās 
darba grupās. Tās notiks 
tiešsaistē ZOOM platformā.

Izglītības attīstības 
jautājumu darba grupa – 
11. augustā pulksten 14.00.
Pašvaldības pārvaldības 
un pakalpojumu attīstības 
jautājumu grupa – 
17. augustā pulksten 14.00.

Pieteikšanās dalībai kādā 
no darba grupām pie 
Alūksnes novada pašvaldības 
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciālistes Māras Saldābolas, 
rakstot uz e-pastu 
mara.saldabola@aluksne.lv 
vai aizpildot attiecīgās 
nozares tematiskās darba 
grupas tiešsaistes anketu. 
Informācija www.aluksne.lv.

Aicina pieteikt 
Alūksnes 
novada vēlēšanu 
komisijas locekļu 
kandidātus
 Pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 
27.punktu, Pašvaldības 
vēlēšanu komisiju un 
vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likuma 
9. pantu, Alūksnes 
novada pašvaldība
izsludina Alūksnes novada 
vēlēšanu komisijas locekļu 
kandidātu pieteikšanas 
termiņu no 2021. gada 
2. līdz 18. augustam.

 Lēmums par komisijas 
locekļu kandidātu pieteikšanas 
termiņu pieņemts 
29. jūlija Alūksnes novada 
domes sēdē.
 Pieteikuma veidlapa 
pieejama pašvaldības inter-
neta vietnē www.aluksne.lv, 
pagastu pārvaldēs, 
Alūksnes novada Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza 
ielā 11, Alūksnē.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Atklātas Alūksnes 
Jaunās pils restaurētās telpas

Viens no Alūksnes pilsētas 
svētku notikumiem bija 
Alūksnes Jaunās pils Klavieru 
un Ērģeļu istabu atklāšana 
pēc to restaurācijas, kā arī 
multimediālās ekspozīcijas 
“Helēnas dziedājums” un 
interaktīvās 
ekspozīcijas 
“Leģendas stāsts” 
pirmatskaņošana.

 Abi mūzikas 
saloni, kas pēc 
restaurācijas 
darbiem atkal 
atvēruši durvis 
apmeklētājiem, 

priecē un pārsteidz ar ilu-
zoriem gleznojumiem, okera 
ierāmējumu, smalkiem rakstiem 
rotātām melnām durvīm, glezno-
jumiem ar grifi em. Visas šīs 
detaļas, kas atklājušās Alūksnes 
Jaunās pils Klavieru un Ērģeļu 
istabu restaurācijas darbu laikā, 

pastiprina jau iepriekš izteiktos 
vēsturnieku secinājumus, ka 
barons Aleksandrs fon Fītinghofs 
bijis progresīvs un realizējis 
oriģinālas un pārdrošas idejas 
gan pils iekštelpās, gan muižas 
parkā. 
 Telpu atklāšanas pasākumā 

Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers 
uzsvēra mūsu novada bagātības 
– cilvēkus, dabas vērtības un 
kultūrvēstures mantojumu. 
Viņš pateicās visiem, kas bija 
iesaistīti abu Jaunās pils telpu 
restaurācijā  - projekta autorei 
arhitektei Inārai Caunītei, res-
tauratoru komandai, Alūksnes 
muzeja kolektīvam, pārrobežu 
sadarbības projekta “630 verstis 
pilnas sajūtām” vadītājai Santai 
Supei un visiem citiem, patei-
coties kuru palīdzībai un iesais-
tei, divas Alūksnes Jaunās pils 
telpas atguvušas savu krāšņumu.
 Barona un baroneses fon 
Fītinghofu pavadībā, kuru tēlos 
iemiesojās Alūksnes muzeja 
direktore Diāna Pelaka un 
muzeja speciālists Didzis Eglītis, 
atklāšanas pasākuma dalībnieki 
vēra restaurēto pils telpu durvis.

 Klavieru un Ērģeļu istabu 
restaurāciju veica Bauskas 
novada Rundāles pagasta 
Gunāra Grīnfelda individuālais 
restaurācijas uzņēmums 
“ROKAJS”, telpu oriģinālās 
apdares atsegšanas un 
konservācijas projektu 
izstrādāja un autoruzraudzību 
nodrošināja SIA “Arhitektes 
Ināras Caunītes 
birojs”.

Turpinājums 12. lappusē

Restaurētā Alūksnes Jaunās pils Klavieru istaba
Evitas Aplokas foto

 Alūksnes novada 
pašvaldībā vērsušies 
Ziemera pagasta uzņēmēji 
un iedzīvotāji ar aicinājumu 
risināt jautājumu par valsts 
nozīmes grants seguma 
autoceļa V386 Alūksne-
Ziemeri-Veclaicene stāvokli. 
Ziemerieši novērojuši, ka 
ceļam pēdējā laikā krietni 
pieaug intensitāte, taču tā 
stāvoklis ir katastrofāls un 
kļūst arvien sliktāks.

 Pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers 
un priekšsēdētāja vietniece 
attīstības un investīciju 
piesaistes jautājumos Līga 
Langrate, Ziemera pagasta 
pārvaldes vadītāja Iveta 
Vārtukapteine, Plānošanas 
un attīstības nodaļas vadītāja 
Arita Prižavoite un pašvaldības 

uzņēmējdarbības 
atbalsta speciāliste Māra 
Saldābola uzklausīja Ziemera 
pagasta iedzīvotāju, uzņēmēju 
un zemnieku viedokļus, kā arī 
“Latvijas valsts ceļi” pārstāvja 
Jura Priednieka skaidrojumu.

 Minētais ceļš ir būtiski svarīgs 
pierobežas teritorijas un novada 
attīstībā – no Igaunijas-Latvijas 
pierobežas tas ved uz Alūksni. 
Tas ir ikdienā nozīmīgs vietējiem 
iedzīvotājiem, uzņēmējiem un 
lauksaimniekiem. Tā apkārtnē un 
piegulošajās teritorijās atrodas 
ievērojams novada uzņēmumu 
un zemnieku saimniecību skaits 
– kopskaitā 29. Pagasta lauk-
saimnieki un uzņēmēji, tieko-
ties ar pašvaldības pārstāvjiem, 
uzsvēra, ka šī ceļa stāvoklis 
un seguma kvalitāte ir svarīga 
gan izejmateriālu un gatavās 

produkcijas pārvadājumiem, 
gan lauksaimniecības tehni-
kas kustībai. Sliktais ceļa 
stāvoklis rada zaudējumus un 
apgrūtina apkaimes uzņēmēju 
un lauksaimnieku darbību. 
Iedzīvotājiem, kuriem ikdienā 
no Veclaicenes un Ziemeriem 
jādodas uz Alūksni mācību vai 
darba gaitās, vai, lai saņemtu 
valsts un pašvaldības pakalpoju-
mus, ir nepieciešams kvalitatīvs 
ceļa segums.

 Tas ir arī pirmais autoceļš, pa 
kuru uz novada centru – Alūksni 
– var nokļūt tie autobraucēji, 
kuri Latvijā ierodas no Igaunijas 
caur Veclaiceni. Līdz ar to tas ir 
arī jautājums par tūristu plūsmu 
Alūksnes virzienā – par iespēju 
novada ciemiņiem pa kvalitatīvu 
tuvāko autoceļu nokļūt novada 
centrā.

 Nepilni 6 km šī autoceļa 
atrodas blakus Alūksnes ezera 
krastam. Šī teritorija būtu 
piemērota tūrisma nozares 
uzņēmējdarbības attīstībai, taču 
pašreizējais ceļa stāvoklis tam 
nav labvēlīgs, jo tūristi labprātāk 
izvēlas pārvietoties pa asfalta, 
nevis grants seguma ceļiem.

 Pašvaldība pēc šīs tikšanās 
ar Ziemera pagasta 
iedzīvotājiem, uzņēmējiem 
un lauksaimniekiem vērsīsies pie 
Satiksmes ministra ar lūgumu 
izvērtēt un iekļaut minēto 
autoceļu prioritāri 
atjaunojamo ceļu sarakstā 
un plānot tā uzlabošanu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Iedzīvotāji, uzņēmēji un 
lauksaimnieki vēršas pašvaldībā par ceļa 
Alūksne-Ziemeri-Veclaicene stāvokli

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam fi nansiālu atbalstu. 
Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, 

kā arī Eiropas Savienības viedokli.
Programmas mājaslapa www.latruscbc.eu



Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums: Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu arhīva foto. 
Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 7550 eksemplāri.

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

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 29. jūlija sēdes lēmumi
 Alūksnes novada domes 
29. jūlija sēdē piedalījās 
1  deputāti un izskatīja 

 darba kārtības 
jautājumus.

 Dome nolēma

 - nodot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldības nekustamo 
īpašumu Annas ielā 6A, Alūksnē, 
kas sastāv no zemesgabala 
0,0763 ha platībā, kā 
atsavināšanas veidu nosakot 
pārdošanu izsolē. Nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdots veikt 
pašvaldības pašumu 
atsavināšanas komisijai, izsoles 
noteikumus un rezultātus 
publicēt www.aluksne.lv

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Annas”, Ilzenes pagastā, kas 
sastāv no zemesgabala 
2, 2 ha platībā, kā atsavināšanas 
veidu nosakot pārdošanu 
izsolē. Nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdots veikt 
pašvaldības pašumu 
atsavināšanas komisijai, izsoles 
noteikumus un rezultātus publicēt 
www.aluksne.lv

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības īpašumu – 
neapbūvētu zemes starpgabalu 
“Vīgriezes”, Ziemera pagastā, kas 
sastāv no zemesgabala 
0,2700 ha platībā, pārdodot 
atklātā izsolē noteiktam personu 
lokam pievienošanai pierobežas 
īpašumam. zdots nosacītās 
cenas noteikšanu un 
atsavināšanu veikt pašvaldības 
pašumu atsavināšanas komisijai, 
izsoles noteikumus un rezultātus 
publicēt www.aluksne.lv

 - sagatavot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
– dzīvokli Ozolu ielā 3-2, 
Alūksnē, ar kopējo platību 

4,6 m  un ar to saistītām 
kopīpašuma domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu mājas, 
palīgēkas un zemes. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus, 
saistītus ar dzīvokļa īpašuma 
tiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda, novērtēšanu un 
atsavināšanas procesa veikšanu, 
sedz dzīvokļa īrnieks. Pēc 
atsavināšanas procesa 
pabeigšanas, izdevumus iekļaut 
dzīvokļa pirkuma līgumā 
noteiktās cenas samaksā. Nodot 
atsavināšanai minēto 
pašvaldības īpašumu, pārdodot 
par brīvu cenu dzīvokļa 
īrniekam. zdot nosacītās 
cenas noteikšanu 
un dzīvokļa īpašuma 
atsavināšanu veikt pašumu 
atsavināšanas komisijai, 
atsavināšanas rezultātus 
publicēt www.aluksne.lv

 - izsniegt AS Latvijas valsts 
meži” bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju smilts 
ieguvei atradnē Strautiņi” II 
laukums, Annas pagastā sastāvā 
esošā zemes vienībā

- deleģēt pašvaldības 
uzdevumu – augstas 
detalizācijas topogrāfiskās infor-
mācijas datubāzes 
uzturēšanu SIA “MĒRNIEC BAS 
DAT  CENTRS” un slēgt 
deleģēšanas līgumu ar minēto 
uzņēmumu uz vienu gadu par 
augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas 
datubāzes uzturēšanas uzdevuma 
veikšanu novadā

 - pieš irt pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas 
sistēmas statusu 1  
novadgrāvjiem Alūksnes 
pilsētas teritorijā

 - atzīt par spēku 
zaudējušiem Alūksnes novada 
domes 2021. gada 27. maija 
saistošos noteikumus 
Nr.13 2021 “Par 
kapitālsabiedrību, kurās 
Alūksnes novada pašvaldība ir 
dalībnieks, pārvaldītiem 
stratēģiski svarīgiem īpašumiem 
un pakalpojumiem 
administratīvās teritorijas 
attīstībai”. Šāds lēmums 
pieņemts, pamatojoties uz Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas vēstuli, kurā 
sniegts Pārresoru koordinācijas 
centra skaidrojums par Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 

. pantu, kurā pēc publiskas 
personas līdzdalības izvērtēšanas 
kapitālsabiedrībā pirms 
dibināšanas lēmuma 
pieņemšanas paredzēta attiecīgu 
saistošo noteikumu izdošana. Tas 
stājās spēkā 2016. gada 
1. janvārī, līdz ar to uzskatāms, 
ka noteiktais pilnvarojums izdot 
saistošos noteikumus neattiecas 
uz kapitālsabiedrībām, kas 
dibinātas vai kurās līdzdalība 
iegūta līdz 2016. gada 
1. janvārim, bet visas saistošajos 
noteikumos minētās 
kapitālsabiedrības bija 
pašvaldības kapitālsabiedrības 
vēl pirms norādītā datuma

 - apstiprināt dalības maksu 
Zeltiņu pagasta pārvaldes 
organizētajās sacensībās 
“Kristera kausa izcīņa pludmales 
volejbolā” 10,00 E R no vienas 
komandas

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
muzeja maksas pakalpojumu 
cenrādī, nosakot šādu maksu par 
ieejas maksu muzejā
 ekspozīciju un izstāžu zāļu 

apmeklējums – pieaugušajam 
4,00 E R, skolēnam studentam, 
pensionāram – 3,00 E R, 
ģimenei 2 pieaugušie
2 bērni vai 1 pieaugušais
3 bērni līdz 16 gadu vecumam 
ieskaitot  – 10,00 E R, 
ģimenes biļetei katrs nākamais 
bērns – 1, 0 E R,
 mūzikas saloni un multimediāla 

ekspozīcija “ elēnas dziedājums” 
- pieaugušajam 2,00 E R, 
skolēnam studentam, 
pensionāram – 1,00 E R, 
ģimenei 2 pieaugušie 2 bērni 
vai 1 pieaugušais 3 bērni līdz 
16 gadu vecumam ieskaitot  – 
4,00 E R, ģimenes biļetei katrs 
nākamais bērns – 0, 0 E R,
 bezmaksas ieejas maksa 

muzejā noteikta šādos 
gadījumos  izstāžu atklāšana, 
Starptautiskā Muzeju nakts, katra 
mēneša pēdējā ceturtdiena  
uzrādot attiecīgu dokumentu - 
bērnam līdz 6 gadu vecumam 
ieskaitot , bārenim vai bez 

vecāku gādības palikušam 
bērnam, bērnu ilgstošās sociālās 
aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijas 
audzēknim, personai ar 
1. grupas invaliditāti un viņa 
pavadītājiem maksimālais skaits 
2 , personai ar 2. vai 3. grupas 
invaliditāti, bērnam ar invaliditāti 
un viņa pavadītājiem 
maksimālais skaits 2 , 

grupas ne mazāk par 
10 apmeklētājiem  vadītājiem vai 
pedagogiem maksimālais skaits 
2 , politiski represētai personai, 
pašvaldības viesu delegācijai, 
akreditēta Latvijas muzeja 
darbiniekam, Starptautiskās 
muzeju padomes biedram, 
plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, 
kas popularizē muzeju
 Klavieru un Ērģeļu salonu 

nomas maksa stundā 16,4  E R 
tiek piemērots PVN

 - ņemot vērā Alūksnes novada 
domes 2021. gada 1 . jūnija 
lēmumu Nr. 167 “Par Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldes 
struktūrvienību “Specializētās 
darbnīcas”, “Dienas aprūpes 
centrs bērniem” un “Sociālās 
rehabilitācijas centrs” 
izveidošanu”, izdarīt grozījumus 
Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvaldes nolikumā, iekļaujot 
tajā iestādes jaunās 
struktūrvienības  “Dienas centrs 
“Saules za i”, “Specializētās 
darbnīcas” un “Sociālās 
rehabilitācijas centrs”

 - nodrošināt pašvaldības 
2021. gada finansējumu 
projekta “Ventilācijas sistēmas 
ierīkošana Alūksnes pilsētas 
sākumskolā” īstenošanai 
31 149 E R apmērā, tajā skaitā  
līdzfinansējuma nodrošināšanai 
11 400 E R, finansējumu 
ventilācijas sistēmas izbūves 
autoruzraudzībai 1 936 E R 
apmērā, būvdarbu izmaksu 
nodrošināšanai saskaņā ar 
piedāvājumu iepirkumam 
13 033 E R apmērā, 
būvuzraudzībai 4 7 0 E R 
apmērā. Nepieciešamo 
finansējumu izdalīt no 
atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 2 .12.2020. 
lēmumā Nr.342 “Par amata 
vietām un atlīdzību Alūksnes 

novada pašvaldībā”. Grozījumi 
veikti pašvaldības 
Administrācijas amatu 
sarakstā, domes priekšsēdētāja 
vietnieka amata nosaukumu 
papildinot ar tekstu “- 
attīstības un investīciju 
piesaistes jautājumos”, 
līdzšinējās divas vietnieka darba 
slodzes aizstājot ar vienu darba 
slodzi un līdzšinējās divas 
mēnešalgas likmes aizstājot ar 
vienu. Grozījumi saskaņā ar 
iestāžu iesniegumiem veikti arī 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādei “SPR D TIS”, kur ārsta 
palīga amat vienībai svītro 
summēto darba laiku, un 
Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvaldei, kur amatu sarakstā 
iekļauj jauno struktūrvienību 
amatus  

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus “Par grozījumiem 
Alūksnes novada domes 
2021. gada 4. februāra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 3 2021 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības budžetu 
2021.gadam””

 - par Alūksnes novada 
pašvaldības pārstāvi Vidzemes 
plānošanas reģiona Attīstības 
padomē izvirzīt domes 
priekšsēdētāju Dzintaru Adleru. 
Noteikt, ka domes 
priekšsēdētājs ir tiesīgs izdot 
pilnvaru citam Alūksnes 
novada domes deputātam 
savā vietā ar balsstiesībām 
pārstāvēt Alūksnes novada 
pašvaldību Vidzemes 
plānošanas reģiona Attīstības 
padomē

 - komandēt domes 
priekšsēdētāju Dzintaru 
Adleru 2021. gada 
20. augustā uz Salacgrīvu, lai 
piedalītos Latvijas Pašvaldību 
savienības 31. kongresā un 
biedru sapulcē

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus “Grozījums 
Alūksnes novada domes 
2013. gada 2 . jūlija 
saistošajos noteikumos 
Nr. 1 2013 “Alūksnes 
novada pašvaldības nolikums””. 
Grozījumi paredz, ka domes 
komitejas strādā  deputātu 
sastāvā

 - deleģēt darbam 
Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa 
konsultatīvajā padomē Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāju 
Dzintaru Adleru.

Pilnībā ar domes lēmumiem 
var iepa īties www.aluksne.lv 

sadaļā Pašvaldība Par Alūksnes 
novada domes darbu omes 

lēmumi

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sēdes 
 

Sociālā, izglītības un 
kultūras komiteja 

11. augustā 10.00

Tautsaimniecības 
komiteja 16. augustā 10.00

Finanšu komiteja  
19. augustā 10.00

Domes sēde   
26. augustā 10.00

Palielināts 
deputātu skaits 
domes komitejās
 Alūksnes novada domes 
29. jūlija sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu veikt 
grozījumus saistošajos 
noteikumos Nr. 18 2013 
“Alūksnes novada 
pašvaldības nolikums”” 
un  7. jūlijā lēmumā “Par 
Alūksnes novada domes 
pastāvīgajām komitejām”.

 Pašvaldības nolikumā veiktie 
grozījumi paredz, ka domes 
pastāvīgās komitejas strādā 

 deputātu sastāvā. Iepriekš 
katras komitejas sastāvā bija 
7 deputāti.
 Līdz ar to Finanšu komitejā 
tika ievēlēts Modris Lazdekalns 
Zaļo un Zemnieku Savienība .

 Tautsaimniecības komitejā 
tika ievēlēta Elita Laiva 
VIDZEMES PARTIJA, Politiskā 

partija “Latvijas Reģionu 
Apvienība” , taču, tā kā viņa 
neturpina darbu kā domes 
deputāte, šajā komitejā 
strādās deputāts Laimonis 
Sīpols, kurš kļuvis par 
deputātu E. Laivas vietā. 
 Sociālajā, izglītības un 
kultūras komitejā Elitas Laivas 
vietā šajā komitejā ievēlēts 
Aivars Fomins VIDZEMES PAR-
TIJA, Politiskā partija “Latvijas 
Reģionu Apvienība” , bet no 
jauna šīs komitejas sastāvā 
ievēlēts Arturs Dukulis Zaļo 
un Zemnieku savienība .

Izmaiņas maršrutā 
Alūksne Liepa

ēsis 
 Atsaucoties iedzīvotāju 
ierosinājumiem, no 
1. augusta maršruta 
Nr.7769 Alūksne Liepa

ēsis autobuss, kas no ēsu 
autoostas darbadienās 
izbrauc plkst.6.2 , kursēs 
visu gadu šobrīd kursē 
skolēnu mācību laikā, no 
1. septembra līdz 
31. maijam . Tādējādi reiss, 
kas ēsu autoostā no 
1. jūnija līdz 30. augustam 
darbadienās tiek uzsākts 
plkst.6. 0, tiks atcelts.

 Autotransporta direkcija 
aicina iedzīvotājus izman-
tot sabiedriskā transporta 
pakalpojumus un paņemt 
biļeti par savu braucienu, 
atgādinot, ka statistiku par 
reisa pieprasījumu veido 
pasažieriem izsniegtais biļešu 
skaits. Par konstatētiem biļešu 
tirdzniecības pārkāpumiem 
pasažieri var ziņot mūsu 
kontrolieriem jebkurā 
diennakts laikā, sūtot 
īsziņu vai zvanot pa tālruni 
27776621.

alsts S A Autotransporta 
direkcija  



Apmeklētāju pieņemšana augustā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki augustā

 Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus IEPRIEKŠ, pirms deputāta 
noteiktā pieņemšanas laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajam 

klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 643 1496, 669 4904 vai rakstīt uz e-pastu 
aluksne@pakalpojumucentri.lv, lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto deputātu.

Alūksnes novada pašvaldības vadības pie emšanas laiki saska ā ar pašvaldības nolikumu ir noteikti 
katra mēneša pirmā un trešā pirmdiena no pulksten 1 . 0 līd  1 . 0, i pilddirektoram arī katra 

mēneša otrā un ceturtā piektdiena no 
pulksten .00 līd  11.00.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars ADLERS
2. un 16. augustā no plkst. 1 .30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga LAN RATE 
2. un 16. augustā no plkst. 1 .30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
2. un 16. augustā no plkst. 1 .30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOV IKOVS
2. un 16. augustā no plkst. 1 .30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna U UNOVA 
2. un 16. augustā no plkst. 1 .30 līdz plkst. 17.30 un 13. un 27. augustā plkst. .00 

līdz plkst. 11.00

Saziņai ar pašvaldības vadību lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot Alūksnes novada Valsts un pašvaldības 
vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 643 1496, 669 4904 vai rakstīt uz 

e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv.

Deputāts Datums Laiks Vieta

Arturs DUKULIS 19.0 .2021. .4 -9.4
Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas 

centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Aivars FOMINS 19.0 .2021. .4 -9.4 Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Artūrs RĪNBER S 16.0 .2021. 12.00-13.00 Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Verners KALĒJS 20.0 .2021. 1 .00-16.00 Tālrunis 29406242

Maruta KAULI A 13.0 .2021. 11.00-12.00 Tālrunis 2971091

Modris LAZDEKALNS 16.0 .2021. 9.00-10.00 Tālrunis 292 14 vai 
e-pasts  modris@almohardwood.com

Ilze LĪVI A 02.0 .2021. 10.00-11.00 Alūksnes novada vidusskolā, Kanaviņu ielā 14, 
Alūksnē, vai pa tālruni 2927 267

Druvis MU ENIEKS 26.0 .2021. 12.30-13.30 Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Modris RA IKS 09.0 .2021. 1 .00-16.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Laimonis SĪPOLS 16.0 .2021. 14.00-1 .00 Liepnas pagasta pārvaldē

Jānis SKULTE 04.0 .2021. Visu dienu Tālrunis 29276 3
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Pašvaldība rīko izsoles
 Pašvaldība 10.0 .2021. rīko 
pašvaldības kustamās man-
tas cirsmu paketes īpašumos 
“ pmalas” un “Brāļu kapi”, 
Jaunannas pagastā, Alūksnes 
novadā 66,2 m3 apjomā - atklātu 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Mantas apskate 
piesakāma pa tālruni 2 6677 1. 
Izsoles sākuma cena – 1043 E R. 
Nodrošinājums – 104 E R, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 06.0 .2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. .00 līdz 17.00, līdz 
06.0 .2021. plkst. 16.00.

 Pašvaldība 31.0 .2021. rīko 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
– zemes un ēkas “Liedes”, 
Annā, Annas pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku ceturto izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles notei-
kumi publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 20239937. 
Izsoles sākumcena – 6  E R. 
Nodrošinājums – 7 E R, kas 

ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 27.0 .2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. .00 līdz 17.00 līdz 
27.0 .2021. plkst. 16.00.

 Pašvaldība 31.0 .2021. rīko 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
– zemes starpgabala “Vai-
davkalni”, Ziemera pagastā, 
Alūksnes novadā – mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli noteiktam 
personu lokam. Izsoles notei-
kumi publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 29376 90. Nosacītā cena 
– 71 E R. Nodrošinājums – 

7 E R, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
27.0 .2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. .00 līdz 17.00 līdz 
27.0 .2021. plkst. 16.00.

 Pašvaldība 31.0 .2021. rīko 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
– zemes starpgabala “Jurīši”, 

Ziemera pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli noteiktam 
personu lokam. Izsoles notei-
kumi publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 29376 90. Nosacītā cena 
– 1091 E R. Nodrošinājums – 
109 E R, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
27.0 .2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. .00 līdz 17.00 līdz 
27.0 .2021. plkst. 16.00.

 Pašvaldība 31.0 .2021. rīko 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
– zemes starpgabala “Salas”, 
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli noteiktam 
personu lokam. Izsoles notei-
kumi publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 20239937. Nosacītā cena 
– 461 E R. Nodrošinājums – 
46 E R, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
27.0 .2021. Pieteikumu 

reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. .00 līdz 17.00 līdz 
27.0 .2021. plkst. 16.00.

 Pašvaldība 31.0 .2021. rīko 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
– zemes gabala “Jaunie Dien-
vidi”, Jaunlaicenes pagastā, 
Alūksnes novadā – mutisku otro  
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 20239937. 
Izsoles sākumcena – 6 0 E R. 
Nodrošinājums – 6  E R, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 27.0 .2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. .00 līdz 17.00 līdz 
27.0 .2021. plkst. 16.00.

 Pašvaldība 31.0 .2021. rīko 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
– dzīvokļa “Pīlādži”-3, Mālupē, 
Mālupes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku ceturto izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles notei-

kumi publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 26437421. 
Izsoles sākumcena – 669 E R. 
Nodrošinājums – 67 E R, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 27.0 .2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. .00 līdz 17.00 līdz 
27.0 .2021. plkst. 16.00.

 Pašvaldība 31.0 .2021. rīko 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
– dzīvokļa “Pīlādži”-9, Mālupē, 
Mālupes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku ceturto izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles notei-
kumi publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 26437421. 
Izsoles sākumcena – 672 E R. 
Nodrošinājums – 67 E R, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 27.0 .2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. .00 līdz 17.00 līdz 
27.0 .2021. plkst. 16.00.

Alūksnes novada 
teritorijas plānojuma 
201 .-2027. 
gadam grozījumu 
1. redakcijas publiskā 
apspriešana
 Alūksnes novada dome 
2021. gada 27. maijā 
pieņēma lēmumu Nr.139 “Par 
Alūksnes novada Teritori-
jas plānojuma 201 .-2027. 
gadam grozījumu 1. redak-
cijas nodošanu publiskai 
apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai”.

 Publiskās apspriešanas 
norises periods tiek noteikts no 
09.08.2021. līdz 08.09.2021. 
Šajā periodā aicinām izteikt 
priekšlikumus par Alūksnes 
novada teritorijas plānojuma 
201 .-2027. gadam grozījumu 
1. redakcijā ietvertajiem 
jautājumiem.

 Priekšlikumus var iesniegt
• rakstiski Alūksnes novada 
pašvaldības klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
1. stāvā. Pieņemšanas laiks 
no plkst. .00 līdz 17.30 
pirmdienās, no plkst. .00 
līdz 17.00 no pirmdienas līdz 
ceturtdienai, no .00 līdz 16.30 
piektdienās
• elektroniski, nosūtot uz 
e-pastu dome@aluksne.lv.
 Fiziskajām personām jānorāda 
savs vārds, uzvārds, adrese 
un kontakttālrunis, juridiskām 
personām – nosaukums, 
reģistrācijas numurs, adrese un 
kontakttālrunis.

 Ar izstrādāto dokumentu 
izdrukas formātā var iepazīties 
Alūksnes novada pašvaldībā, 

Dārza ielā 11, 1. stāvā. 
Elektroniskā formātā –
www.aluksne.lv un geolatvija.lv.

 Publiskās apspriešanas 
sanāksmes norises laiks 
18. augustā plkst.18.00, 
norise vieta  Pilssalas 
estrāde.

 Saskaņā ar 2020. gada 9. jūnija 
Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 360 “Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai”, lai nodrošinātu 
personu veselības stāvokļa 
uzraudzību un apzinātu 
kontaktpersonas, publiskās 
apspriešanas sanāksmē būs 
fiksētas, personalizētas sēdvietas. 
Tādēļ sanāksmes apmeklētājus 
lūdzam reģistrēties līdz 13. 
augustam, aizpildot pietei-
kuma veidlapu Alūksnes novada 
pašvaldības klientu apkalpošanas 
centrā vai www.aluksne.lv, vai 
zvanot pa tālruni 26606 1 . 
Ierodoties uz sanāksmi, būs 
jāuzrāda derīgs COVID-19 
sertifikāts vai negatīvs tests, kas 
nav vecāks par 4  h.

Kontaktpersona  Alūksnes 
novada Plānošanas un attīstības 
nodaļas Teritorijas plānotāja 
Madara ZI E-B MB RE, 
e-pasts  
madara.bumbure@aluksne.lv, 
tālr.nr.  26606 1
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Elitas Laivas vietā 
deputāta amatā stāsies 
Laimonis Sīpols

 Pamatojoties uz Alūksnes 
novada domes deputātes 
Elitas Laivas ievēlēta no 
VIDZEMES PARTIJAS, 
Politiskās partijas “Latvijas 
Reģionu Apvienība”  šī gada 
7. jūlija iesniegumu, Alūksnes 
novada dome 29. jūlija sēdē 

pieņēma lēmumu izbeigt 
pirms termiņa viņas 
deputāta pilnvaras.

 Saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 3 . panta otrās 
daļas 1. punktu domes deputāta 
amats nav savienojams ar pa-
gasta pārvaldes vadītāja amatu, 
līdz ar to šādā situācijā personai 
jāizlemj, kuru amatu turpināt 
pildīt.
 Atbilstoši Pašvaldības domes 
vēlēšanu likumam pilnvaras 
nolikušā deputāta vietā stājas 
nākamais kandidāts no tā paša 
kandidātu saraksta, no kura bija 
iepriekšējais deputāts – tas ir 
Laimonis Sīpols. Domes deputāta 
pilnvaras izbeidzas ar brīdi, kad 
informācija par to sniegta domes 
sēdē.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Par ēdināšanas pakalpojuma 
nodrošināšanu Alūksnes novada 
izglītības iestādēs
 Kā katru gadu, tuvojoties 
jaunajam mācību gadam, 
tiek aktualizēti skolu un 
pirmsskolu izglītības iestā u 
audzēkņu ēdināšanas 
jautājumi, konkrēti, vecāku 
un pašvaldības līdzdalības 
apjoms skolēnu ēdināšanas 
pakalpojuma nodrošināšanā. 
Novada pašvaldība nodrošina  
pabalstu ēdināšanai bērniem 
no mazāk aizsargātas 
iedzīvotāju daļas, kā arī ir 
noteikti ēdināšanas izmaksu  
atvieglojumi vecākiem, kurus 
apmaksā pašvaldība. 

 Par izglītojamo ēdināšanu 
maksā – valsts, pašvaldība un 
vecāki, kur katra līdzdalība ir 
atš irīga pēc mēr a, apmēra un 
nozīmīguma. Alūksnes novada 
izglītības iestādēs skolēnu 
ēdināšanu nodrošina divos 
veidos  pakalpojumu nodrošina 
pašvaldība  vai 
pakalpojumu sniedz privāts 
ēdināšanas uzņēmums. 

 Alūksnes pašvaldība ir 
viena no nedaudzām Latvijā, kas 
vairumā gadījumu nodrošina 
ēdināšanu saviem spēkiem, 
kas nozīmē, ka izglītības 
iestāžu ēdnīcu uzturēšanas 
izdevumus sedz pašvaldība. 
Pie tam, katrā Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības 
iestādē ir noteikta atš irīga 
maksa atbilstoši izstrādātajai un 
apstiprinātajai izmaksu tāmei, 
iekļaujot tādas izdevumu daļas 
kā  virtuves personāla alga, 
sociālais nodoklis, ēdināšanas 
bloka komunālie maksājumi - 
elektrība, ūdens, kanalizācija, 
siltums, saimniecības preces, 
pārtika u.c. Visas šīs darbības 
sekmē arī ēdināšanas izmaksu 
samazinājumu, jo ir ievērojams 
pašvaldības budžeta ieguldījums.

 Otrs variants - Alūksnes pilsētas 
skolās un Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolā pašvaldība 
ēdināšanu nodrošina, izmantojot 
privātu ēdināšanas uzņēmumu 
pakalpojumus. 
Praktiski tas nozīmē, ka 
pašvaldība uzņēmumam izīrē 
izglītības iestāžu ēdnīcu telpas 
un tas ēdināšanas pakalpojumus 
sniedz audzēkņiem, bet visus 
ar ēdnīcas darbību, uzturēšanu, 
darbinieku darba apmaksu, īri 
u.c. saistītos izdevumus iekļauj 
ēdināšanas izmaksās.

Pašvaldības līdzdalība izglītojamo 
ēdināšanas nodrošināšanai
 Ar skolēnu ēdināšanas 
nodrošināšanu saistītie izdevumi 
Alūksnes novadā 2021. gadā 
plānoti vairāk kā pusmiljona eiro 
vērtībā - 6  10  eiro, t.s. valsts 
dotācija 60 2 4 eiro, pašvaldības 
ieguldījums 49  604 eiro, vecāku 
līdzmaksājums 96 247 eiro. 

 No pašvaldības budžeta 
pieš irto atvieglojumu apmērs 
noteikts pašvaldības saistošajos 
noteikumos “Saistošie noteikumi 
par ēdināšanas pakalpojuma 
maksas atvieglojumiem Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēs”.
 1.-4. klašu skolēniem 
ēdināšanas izmaksas pilnībā sedz 
valsts un pašvaldība.
 .-12. klašu skolēniem 

pašvaldība pieš ir šādus 
ēdināšanas maksas atviegloju-
mus vienai ēdienreizei mācību 
dienā
 1  skolās, kur ēdināšanas 
pakalpojumu nodrošina pati 
iestāde no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem pavārus algo 
pašvaldība  šāda situācija ir 
vairumā pagastu skolu  – 
60 centus dienā produktiem , kā 
arī no pašvaldības budžeta tiek 
segtas ēdiena sagatavošanas 
izmaksas tai skaitā pavāru 
algošana, komunālie, saim-
nieciskie izdevumi . Tātad, no 
pašvaldības budžeta šajās skolās 
skolēnu ēdināšanai ir atbalsts 
produktu izmaksām 60 centi   
izmaksām ēdiena sagatavošanai, 
kas ir atš irīgas katrai skolai. 
Ēdiena sagatavošanas izmaksu 
amplitūda skolās svārstās no 
70 centiem līdz 1,66 E R par 
ēdienreizi, turklāt jāņem vērā, 
ka pašvaldība sedz ēdiena 

sagatavošanas izmaksas visās 
ēdienreizēs, tai skaitā arī 
brokastīs vai launagā, ja skola 
tādu piedāvā,
 2  skolās, kur ēdināšanas 
pakalpojumu nodrošina 
uzņēmējs trīs skolās Alūksnē, 
kā arī Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolā  – 90 centus 
dienā. Šī summa sevī ietver 
abas ēdināšanas pakalpojuma 
nodrošināšanas daļas – gan 
produktu izmaksas, gan ēdiena 
sagatavošanas izmaksas pavāru 
algošana, komunālie, 
saimnieciskie izdevumi .

 emot vērā, ka izglītības 
iestāžu ēdināšanas 
pakalpojuma maksā ietilpstošās 
komponentes ir atš irīgas, arī 
ēdināšanas pakalpojuma maksas 
daļa, kas jāapmaksā vecākiem, 
dažādās novada skolās ir 
atš irīgas.

 Šāda ir reālā situācija skolēnu ēdināšanas jomā novadā un Alūksnes 
novada atbalsts skolēnu ēdināšanai ir vērā ņemams. 
 Atgādinām, ka pašvaldības nodrošinātu ēdināšanas pabalstu 
saņem arī Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai” PuMpuRs  izglītojamie, kā arī 
izglītības iestādes piedalās Eiropas Kopienas programmās “Skolas 
piens” un “Skolas auglis”.

Līga Langrate,
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece 

attīstības un investīciju piesaistes jautājumos

2021. 2022. apstiprinātās ēdināšanas maksas

Izglītojamie Finansētājs

Pašvaldība Pastāvīgā 
daļa ēdiena 

sagatavošanas 
izmaksas   
pieš irtais 

atvieglojums E R

Valsts 
E R

Vecāks 
E R

Strautiņu pamatskola

1.-4. klašu izglītojamie    1,40 0,71 0,71 0

.-9. klašu izglītojamie 1,40 0,60 0 0,2

Bejas pamatskola

1.-4. klašu izglītojamie     1,6 0,71 0,71 0

.-9. klašu izglītojamie 1,6 0,60 0 0,1

Pededzes pamatskola

1.-4. klašu izglītojamie   1, 4 0,71 0,71 0

.-9. klašu izglītojamie 1, 4 0,60 0 0,4

Malienas pamatskola

1.-4. klases izglītojamie.  1, 9 0,71 0,71  0

.-9. klašu izglītojamie 1, 9 0,60 0 0

Alekseja Grāvīša Liepnas 
pamatskola

1.-4. klašu izglītojamie   1,34 0,71 0,71 0

.-9. klašu izglītojamie 1,34 0,60 0 0,6

Ziemera pamatskola

1.-4. klašu izglītojamie   1,00 0,71 0,71 0

.-9. klašu izglītojamie 1,00 0,60 0 0

Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskola

1.-4. klašu izglītojamie     0,71 0,71 0

.-9. klašu izglītojamie 0,9 0 Izvēles 
ēdienkarte

Alūksnes pilsētas 
sākumskola

1.-4. klašu izglītojamie    0,71 0,71 0

.-6. klašu izglītojamie 0,9 0 Izvēles 
ēdienkarte

Alūksnes novada vidusskola

1.-4. klases izglītojamie    0,71 0,71 0

.-12. klašu izglītojamie  0,9 0 Izvēles 
ēdienkarte

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija

7.-12. klašu izglītojamie   0,9 0 Izvēles 
ēdienkarte

Nosaka ēdināšanas 
maksas atvieglojuma apmēru 
pārtikas pakām skolēniem
 Alūksnes novada domes 
29. jūlija sēdē deputāti 
apstiprināja Alūksnes novada 
domes saistošos noteikumus 
“ rozījumi Alūksnes novada 
domes 2017. gada 
2 . augusta saistošajos 
noteikumos Nr.18 2017 
“Par ēdināšanas 
pakalpojuma maksas 
atvieglojumiem Alūksnes 
novada pašvaldības 
izglītības iestādēs””.

 Grozījumu būtība ir noteikt 
gadījumus, kad ēdināšanas 
pakalpojuma maksas 
atvieglojums saņemams pārtikas 
pakas veidā.
 Ēdināšanas pakalpo-
jumu pārtikas pakas veidā 
nodrošina tad, ja visā valstī 
epidemioloģiskās situācijas dēļ 
noteikta ārkārtējā situācija, 
kā arī pēc ārkārtējās situācijas 
beigām, ja Slimību profilakses 
un kontroles centra ieteikums 
ir organizēt mācību procesu 
attālināti izglītības iestādēs 
novada administratīvajā 
teritorijā sakarā ar augstu 
epidemioloģisko saslimšanu.
 Saistošajos noteikumos pēc 
to grozījumu stāšanās spēkā 
būs noteikts, ka pārtikas pakas 

produktu vērtība ir 0,60 E R 
dienā -6 gadīgajiem un 

.-12. klašu izglītojamiem, 
ja ēdināšanas pakalpo-
jumu nodrošina pati izglītības 
iestāde, bet izglītības iestādē, 
kur ēdināšanas pakalpojumu 
nodrošina izglītības iestādes 
izvēlēts pakalpojuma sniedzējs 
– 0,90 E R dienā un no tā ne 
mazāk kā 0,60 E R dienā veido 
produktu iegādes vērtība.
 1.-4. klašu izglītojamiem 
pārtikas pakas vērtība tiek 
noteikta 70,  no normatīvajos 
aktos noteiktā valsts un 
pašvaldības budžeta finansējuma 
apmēra dienā. Savukārt 
izglītojamiem, kuri apgūst 
speciālo izglītības programmu - 
Alūksnes novada domes lēmumā 
par ēdināšanas pakalpojuma 
maksas apstiprināšanu konkrētai 
izglītības iestādei mainīgās 
daļas apmērā dienā. Ēdināšanas 
pakalpojumu nodrošina pārtikas 
pakas veidā periodā no 
1. septembra  līdz 31. maijam, 
izņemot brīvdienu laiku. Izglītības 
iestādes vadītāja noteiktajā 
kārtībā vecāki ir tiesīgi atteikties 
no pārtikas pakas saņemšanas.
 Saistošie noteikumi nosūtīti 
Vides aizsardzības un reģionālās 
ministrijai izvērtēšanai.

Apstiprina jaunās 
ēdināšanas maksas
 Pirms jaunā mācību gada 
sākuma Alūksnes novada 
domes 29. jūlija sēdē deputāti 
apstiprināja ēdināšanas 
pakalpojuma maksu apmēru 
Strautiņu, Bejas, Pededzes, Ma-
lienas, Alekseja Grāvīša Liepnas 
un Ziemeru pamatskolās.
 Pakalpojuma izmak-
sas pieaugums ir vērojams 
pastāvīgajā daļā, kas ir ēdiena 
sagatavošanas izmaksas – 
tās sedz Alūksnes novada 

pašvaldība. Vecāku maksas daļa 
gandrīz netiek mainīta vai pat 
samazinās. Speciālās  izglītības 
klašu grupu  izglītojamo 
ēdināšanas pakalpojuma izmak-
sas pilnībā sedz Alūksnes novada 
pašvaldība.
 Ar pilnu lēmumu tekstu lūdzam 
iepazīties pašvaldības interneta 
vietnē www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība Par Alūksnes novada 
domes darbu Domes lēmumi.
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Apstiprina Alūksnes
novada domes komisiju 
sastāvus
 Alūksnes novada domes 
sēdē 29. jūlijā deputāti 
apstiprināja pašvaldības 
komisiju personālsastāvu 
nākošajam pilnvaru 
termiņam, kā arī lēma 
līdzšinējiem komisiju 
locekļiem atļaut turpināt 
amatu savienošanu saskaņā 
ar iepriekš pieņemtiem 
lēmumiem, bet jaunajiem 
komisiju locekļiem atļaut 
savienot darbu attiecīgajā 
komisijā ar citiem šo personu 
ieņemamajiem amatiem.

 Domes priekšsēdētājs 
Dzintars Adlers sēdē norādīja, 
ka komisijas veidotas, cenšoties 
saglabāt līdzšinējo komis-
iju sastāvu, jo komisijas ir 
strādājušas kompetenti, līdz ar to 
nav bijusi nepieciešamība mainīt 
to personālsastāvu.

 Licencēšanas komisijas 
personālsastāvs  Everita Balande, 
Sanita Bērziņa, Māra Kovaļenko, 
Sanita Ribaka.

 Dzīvokļu komisijas 
personālsastāvs  Ingus Berkulis, 
Evita Bondare, Inese ibala, 
Māra Kauliņa.

 Zemes lietu komisijas 
personālsastāvs  
Agnese Forstere, Ilze Kalniņa, 
Ināra Kapulinska, Inese Randa, 
Sandra Smildziņa.

 Medību koordinācijas 
komisijas personālsastāvs  
komisijas priekšsēdētājs – 
Alūksnes novada pašvaldības 
pārstāvis Laimonis Sīpols, 
komisijas locekļi - Valsts meža 
dienesta Ziemeļaustrumu 
virsmežniecības Bejas nodaļas 
vecākais mežzinis Andris Mičulis, 
Lauku atbalsta 

dienesta Ziemeļaustrumu 
reģionālās lauksaimniecības 
pārvaldes Lauku reģistra daļas 
vadītājs Ilgonis Losāns, Alūksnes 
novada mednieku formējumu 
pārstāvis Arturs pīts, Alūksnes 
novada lauksaimnieku pārstāvis 
Mārtiņš Augstkalnietis, Alūksnes 
novada mežu īpašnieku 
pārstāvis ris Kreicis.

 Apstādījumu aizsardzības 
komisijas personālsastāvs  
Anda Klints, ris Kreicis, Zigmārs 
Mazulis, Ingrīda Ribozola.

 No pašumu atsavināšanas 
komisijas locekles amata, 
pamatojoties uz pašas 
iesniegumu, atbrīvota Ieva 
Pārupe, komisijas locekļa amatā 
iecelta na Tetere-Teterovska. 
pašumu atsavināšanas 
komisijas personālsastāvs  
Ieva Bolovņikova, Agnese 
Forstere, Ināra Kapulinska, 

na Tetere-Teterovska.

 No Iepirkuma komisijas 
locekles amata, pamatojoties 
uz viņas iesniegumu, atbrīvota 
Arita Prižavoite, komisijas locekļa 
amatā iecelta Inese Zīmele-
Jauniņa.  Iepirkuma komisijas 
personālsastāvs  komisijas 
priekšsēdētājs - Ingus 
Berkulis, komisijas locekļi - 
Viktorija Avota, Juris 
Balandis, Aiva Egle, Sanita Eglīte, 
Valentīna Fedotova, 
Evita edaivodina, Sandra 
Smildziņa, Inese 
Zīmele-Jauniņa.

 Administratīvās komisijas 
locekļa pilnvaras izbeigtas 
Aleksandram Finam, Gintam 
Teterovskim, Guntai Vanagai. 
Par Alūksnes novada pašvaldības 
Administratīvās komisijas 
locekļiem iecelti Arnis Bērziņš, 

Sanita Bukane, Ilze Rubene. 
Administratīvās komisijas 
personālsastāvs  Arnis Bērziņš, 
Sanita Bukane, Ilze Rubene, In-
ese Pura, Svetlana Soldatova.

 Pedagoģiski medicīniskās 
komisijas personālsastāvs  
Ineta Bērziņa, Silva Zariņa, 
Daiga Sliņ e, Irēna Greivule, 
Līga Smoļaka.

 Alūksnes novada interešu 
izglītības programmu 
izvērtēšanas un mēr dotāciju no 
valsts budžeta līdzekļiem sadales 
komisijas personālsastāvs  
Izglītības pārvaldes vadītāja 
Gunta Kupča, domes 
priekšsēdētāja vietniece 
attīstības un investīciju 
piesaistes jautājumos, Sociālās, 
izglītības un kultūras komitejas 
priekšsēdētāja Līga Langrate, 
domes deputāts, Sociālās, 
izglītības un kultūras komite-
jas loceklis Artūrs Grīnbergs, 
Izglītības pārvaldes izglītības 
metodi e skolu metodiskā darba 
un tālākizglītības jautājumos 
Baiba Lietapure, Izglītības 
pārvaldes izglītības metodi e 
interešu izglītības, profesionālās 
ievirzes izglītības, audzināšanas 
darba, brīvā laika organizācijas 
jautājumos Inga Meirāne, 
Kultūras un sporta nodaļas 
vadītāja Sanita Eglīte, Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Inga Ozoliņa.

 Stipendiju pieš iršanas 
komisijas personālsastāvs  
Evita edaivodina, Gunta Kupča, 
Maruta Kauliņa.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Deleģē pārstāvjus 
izglītības iestā u 
padomēs
 Alūksnes novada domes 
29. jūlija sēdē pieņemts 
lēmums deleģēt pārstāvjus 
Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības 
iestā u padomēs 
dibinātāja pašvaldības 
domes  pārstāvjus.

 Lēmumā arī noteikts, 
ka darbu Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 
padomēs turpina deputāts, kas 
stājas tā deputāta vietā, 
kura pilnvaras izbeigtas 
pirms termiņa vai kurš nolicis 
pilnvaras uz laiku.

 Dibinātāja pārstāvji Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēs

Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestāde “Cālis” - Maruta Kauliņa

Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestāde  “Pienenīte” - 
Druvis Tomsons
Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestāde “Sprīdītis” - 
Artūrs Grīnbergs
Alsvi u pirmsskolas izglītības 
iestāde “Saulīte” - 
Druvis Tomsons
Jaunalūksnes pirmsskolas 
izglītības iestāde “Pūcīte” - 
Modris Račiks
Malienas pirmsskolas izglītības 
iestāde “Mazputniņš” - Ilze 
Līviņa
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija - Līga Langrate
Alūksnes novada vidusskola - 
Aivars Fomins
Alekseja Grāvīša Liepnas 
pamatskola - Elita Laiva
Bejas pamatskola - Modris 
Lazdekalns
Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskola - Jānis Sadovņikovs
Malienas pamatskola - Jānis 
Skulte
Pededzes pamatskola - 
Aivars Fomins
Strautiņu pamatskola - 
Arturs Dukulis
Ziemeru pamatskola - 
Druvis Mucenieks
Alūksnes pilsētas sākumskola - 
Modris Račiks
Alūksnes Mūzikas skola - 
Verners Kalējs
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs - Jānis Skulte
Alūksnes pilsētas Bērnu 
un jaunatnes sporta skola - 
Dzintars Adlers
Alūksnes Mākslas skola - Līga 
Langrate.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Paplašinās biedrību 
loku, kas tiesīgas 
saņemt nansējumu 
darbības 
nodrošināšanai
 Alūksnes novada dome 
29. jūlija sēdē apstiprināja 
saistošos noteikumus 
“ rozījumi Alūksnes 
novada domes 2012. gada 
22. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 32 2012 “Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdz nansējuma pieš iršanu 
sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem””.

 Saistošo noteikumu 
grozījumu mēr is ir paplašināt 
to biedrību loku, kuras ir 
tiesīgas saņemt pašvaldības 
līdzfinansējumu biedrības 
darbības nodrošināšanai. Līdz 
šim saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem to varēja 
saņemt tās biedrības novadā, 
kas ir sabiedriskā labuma 
organizācijas, apvieno 
personas ar veselības 
traucējumiem un to darbība ir 
vērsta šajā jomā.

 Saskaņā ar šiem grozījumiem 
pēc to stāšanās spēkā būs 
noteikts, ka biedrība, tās 
struktūrvienība vai nodaļa, 
kas apvieno politiski represētas 
personas, būs tiesīga saņemt 
pašvaldības līdzfinansējumu 
tās darbības nodrošināšanai.
 Saistošie noteikumi nosūtīti 
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai 
izvērtēšanai un pēc pozitīva 
ministrijas atzinuma saņemšanas 
tos publicēs pašvaldības 
informatīvajā izdevumā. Tie 
stāsies spēkā pēc publicēšanas.
 Pašvaldība tuvākajā laikā 
sāks izstrādāt jaunus saistošos 
noteikumus par līdzfinansējuma 
pieš iršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem un 
biedrībām.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pieš ir papildu 
līdzekļus
 Alūksnes novada domes 
sēdē 29. jūlijā deputāti lēma 
par papildu nansējuma 
pieš iršanu pašvaldības 
izglītības iestā u 
administrācijas un pedagogu 
darba samaksas un valsts 
sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu 
palielinājumam un sociālās 
palīdzības un sociālo 
pabalstu izmaksu 
nodrošināšanai.

 Šie abi gadījumi, kad 
domei minētajiem mēr iem ir 
jāpieš ir papildu finansējums, 
ir saistīti ar valstī pieņemtiem 
normatīvajiem aktiem, kuru 
izpildes nodrošināšanai 
pašvaldībām nepieciešams 
atvēlēt vairāk līdzekļu.

 No šī gada 1. septembra tiks 
piemēroti grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada . jūlija 
noteikumos Nr. 44  “Pedagogu 
darba samaksas noteikumi”, 
kas nosaka, ka tiek palielinātas 
zemākās mēneša darba algas 
likmes vispārējās izglītības, 
profesionālās izglītības, un 
interešu izglītības iestādes 
vadītājiem, kā arī 
pedagogiem. Līdz ar to 
pašvaldībai no tās budžeta 
jāparedz līdzekļi darba 
samaksas un sociālās 
apdrošināšanas obligāto 
iemaksu pieaugumam.

 Sēdē deputāti pieņēma 
lēmumu pieš irt papildu 
finansējumu 23 026,00 E R 
apmērā Alūksnes novada 
pašvaldības pirmsskolas, 

pamata, vispārējās, interešu un 
profesionālās ievirzes iestāžu 
administrācijas un pedagogu 
darba samaksas un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu palielinājumam 
2021. gadam. Finansējums 
pārkārtots no skolēnu 
pārvadājumiem paredzētajiem 
līdzekļiem, kur ir līdzekļu 
ekonomija, ņemot vērā to, 
ka aizvadītais mācību gads 
lielākoties ritēja attālinātā darba 
formā.

 Dome pieņēma lēmumu pieš irt 
papildus daļēju finansējumu 
6  000,00 E R apmērā sociālās 
palīdzības un sociālo pabalstu 
izmaksu nodrošināšanai, 
pārkārtojot to no citām Sociālo 
lietu pārvaldes struktūrām. 
Papildu finansējums Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldei 
nepieciešams sakarā ar 
izmaiņām normatīvajos 
aktos, kas valstī regulē 
sociālās palīdzības un 
pabalstu nodrošināšanu – pieaug 
garantētā minimālā ienākuma 
līmeņa apmērs, mājokļa pabalsts 
no 1. jūlija ir pamata sociālās 
palīdzības pabalsts, kuru var 
saņemt katru mēnesi, pieaudzis 
maznodrošinātas un trūcīgas 
mājsaimniecības ienākuma 
slieksnis un līdz ar minimālās 
algas pieaugumu, palielinās 
vēl citu pabalstu apmērs, kuru 
aprē ins piesaistīts minimālajai 
algai.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Atpūtas un sporta me aparka “Me inieki” teritorijas 
apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi

doti saska ā ar eža likuma .  panta pirmo daļu inistru kabineta 201 . gada . marta noteikumiem r. 12  oteikumi par parku un mežaparku i veidošanu mežā un to 
apsaimniekošanu  2 . punktu

APSTIPRIN TI ar Alūksnes novada domes
1 .06.2021. lēmumu Nr. 164 protokols Nr. 10, 6. punkts

SAISTOŠIE NOTEIK MI 
Nr. 1 2021 SPĒK  NO 0 .0 .2021.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi no-
saka nekustamā īpašuma 
“Valsts mežs 36 6009009 ”, 
ar kadastra Nr. 36 6 009 
009 , Jaunalūksnes pagastā, 
Alūksnes novadā turpmāk – 
Mežaparks  apsaimniekošanas 
un aizsardzības kārtību. 
2. Mežaparka teritorijas kopējā 
platība ir 97,71 ha, teritorijas 
robeža un tās zonējums noteikts 
šo noteikumu 1. pielikumā.
3. Mežaparka teritorijā atrodas 
asfalta seguma sporta trase 
un sporta spēles “Disku golfs” 
laukums.
4. Saistošo noteikumu mēr is ir 
nodrošināt Mežaparka estētisko, 
ainavisko, ekoloģisko, vides, 
kultūrvēsturisko, izglītojošo, 
aktīvās atpūtas un rekreācijas 
vērtību saglabāšanu un atbilstošu 
apsaimniekošanu.

. Mežaparka teritorijas 
apsaimniekošanā, izmantošanā 
un aizsardzībā jāievēro visu vei-
du aizsargjoslas un normatīvajos 
aktos noteiktie apgrūtinājumi.
6. Mežaparka apsaimniekošanu 
veic Pašvaldības aģentūra “Spod-
ra” turpmāk - PA “Spodra” .

II. Saglabājamās dabas 
vērtības un to saglabāšanas 
un aizsardzības noteikumi

7. Mežaparka teritorijā 
sastopamās potenciālās 
bioloģiskās vērtības un 
aizsargājamie biotopi skatāmi 
Dabas aizsardzības pārvaldes 
Dabas datu pārvaldības sistēmā 
“Ozols”.

. Mežaparka teritorijā sasto-
pami potenciāli aizsargājamie 
biotopi

.1. veci vai dabiski boreāli meži 
9010

.2. purvaini meži 91D0 .
9. Mežaparka teritorijā 
sastopamās potenciālās 
bioloģiskās vērtības
9.1. liesmainā egļu piepe P cno-
porellus fulgens
9.2. apdzira uperzia selago
9.3. gada staipeknis L copodium 
annotinum
9.4. kailā apaļlape Odontoschis-
ma denudatum
9. . pieaugušas un pāraugušas 
egļu audzes
9.6. pārmitrās un purvainās 
teritorijas
9.7. dabisko mežu biotops 
nogāzušies koku stumbri, kri-

talas, sugu dzīvotnes u.tml. .
10. Noteikumi aizsargājamo 
biotopu un bioloģisko vērtību 
saglabāšanai Mežaparkā
10.1.  dabīgajā meža zonā nav 
pieļaujama mežsaimnieciskā 
darbība, izņemot sanitāro 
cirti, kura noteikta šo noteikumu 
1.pielikumā
10.2. teritorijā aizliegta īpaši 
aizsargājamo sugu augu 
lasīšana, noplūkšana un 
izrakšana, kā arī dzīvotņu 
postīšana.

III. Me aparka aizsardzības 
nosacījumi

11. Mežaparkā jāievēro 

vispārējas dabas aizsardzības 
prasības, lai
11.1. nodrošinātu meža 
bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu
11.2. nodrošinātu teritorijas 
dabisko biotopu saglabāšanos
11.3. veicinātu meža noturību 
un pielāgošanos klimata 
pārmaiņām
11.4. pasargātu virszemes 
un pazemes ūdeņus no 
piesārņošanas.
12. Saglabājamais meža platības 
īpatsvars –   no kopējās 
Mežaparka teritorijas platības.
13. Mežaparka teritorijā atļauts 
veikt ainavu cirti un sanitāro 
cirti, ievērojot atbilstošajos 
normatīvajos aktos noteiktās 
prasības. Ainavu cirti atļauts veikt 
skatu līnijās, kuras noteiktas šo 
noteikumu 2. pielikumā. 
14. Mežaparkā ir aizliegta kail-
cirte.
1 . Mežaparkā tiek ierobežota 
mehānisko transportlīdzekļu 
kustība, izņemot operatīvo 
transportu ar ieslēgtu bākuguni, 
kas nodrošina attiecīgā dien-
esta funkcijas, un teritorijas 
apsaimniekošanas transportu. 
Transportlīdzekļu novietošana un 
stāvēšana atļauta vienīgi attiecīgi 
apzīmētajā stāvvietā.
16. Meža zemsedzes, pameža 
un paaugas saglabāšanai 
Mežaparka teritorijā aizliegts no-
braukt no ceļiem vai dabiskajām 
takām un pārvietoties pa 
meža zemēm ar mehānisko 
transportlīdzekli, velosipēdu, 
skrituļslidām, skrituļdēli, vai 
citu pārvietošanās līdzekli, kas 
paredzēts sportam, izņemot 
pārvietošanos, kas saistīta ar 
Mežaparka apsaimniekošanu un
vai uzraudzību.
17. Biotopa “Purvaini meži” 
zonās un citās mežaudzes 
zonās uz slapjām vai purvainām 
augsnēm aizliegts veikt saim-
niecisko darbību, kas pasliktina 
meža stāvokli.
1 . Egļu astoņzobu mizgrauža 
Ips t pographus bojātos kokus 
vai to kritalas, kā arī kritušos un 
dobumainos kokus, ar stumbra 
diametru virs 0,4 m, saglabā 
vietās, kur tie netraucē teritorijas 
apsaimniekošanu un neapdraud 
cilvēku un īpašumu drošību.
19. Dabiska meža zonējuma 
teritorijā aizliegts veikt darbības, 
kas iejaucas dabiskajos meža 
un to dzīvotņu attīstības pro-
cesos, izņemot gadījumus, kad 
nepieciešams veikt Mežaparka 
apsaimniekošanu un vai 
uzraudzību.
20. Veicot jebkuru darbību 
Mežaparkā, jāizvairās no ūdens 
noteces traucēšanas grāvjos. 
Ja ūdens notece tiek traucēta, 
darbības veicējs pēc darbības 
pabeigšanas atjauno ūdens 
noteci. Saimnieciskās darbības 
radīts ūdens noteces traucējums 
nedrīkst būt ilgāks par di-
viem mēnešiem gadā, un tas 
nedrīkst radīt ietekmi uz citiem 
īpašumiem.
21. Mežaparkā ir aizliegts 
celt teltis un citas pagai-
du rakstura celtnes, bez 
iepriekšējas saskaņošanas ar 

apsaimniekotāju.
22. Dabas tūrisma un izziņas 
infrastruktūras elementu, 
teritorijas labiekārtojuma un 
citu būvju vai labiekārtojuma 
elementu būvniecību Mežaparka 
teritorijā ir atļauts veikt saskaņā 
ar būvniecību reglamentējošiem 
normatīvajiem aktiem.
23. Ja dabas tūrisma un izziņas 
infrastruktūras elementu, teritori-
jas labiekārtojuma un citu būvju 
būvniecībai Mežaparka teritorijā 
ir nepieciešams atmežot noteiktu 
teritoriju, atmežošana ir veicama 
atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.
24. zturoties Mežaparka 
teritorijā, jāievēro meža 
ugunsdrošības noteikumi, kā 
arī aizliegts bojāt meža aug-
sni un meža infrastruktūru, 
labiekārtojuma elementus, 
piesārņot mežu ar atkritumiem, 
postīt putnu ligzdas, skud-
ru pūžņus, mežā atrodamās 
dzīvotnes vai biotopus un 
citādi kaitēt meža augiem un 
dzīvniekiem.

2 . Mežaparka apmeklētāju 
pienākums ir savus radītos atkri-
tumus iznest no teritorijas. 

IV. Me aparka 
apsaimniekošanas nosacījumi

26. Mežaparka teritorijā ir 
jānodrošina
26.1. apstādījumu saglabāšana 
un kopšana
26.2. esošo labiekārtojuma el-
ementu uzturēšana tehniski labā 
stāvoklī
26.2.1. mazo arhitektūras formu 
koka detaļu atjaunošana, ne 
retāk kā reizi gadā
26.3. asfalta seguma 
sporta trases regulāra 
apsaimniekošana
26.3.1. cietā seguma tehniskā 
stāvokļa ikdienas uzturēšana 
vasaras sezonā
26.3.2. cietā seguma mehāniska 
slaucīšana vasaras sezonā, ne 
retāk kā 1 reizi nedēļā
26.3.3. slēpošanas trases 
sagatavošana sniega 
frēzēšana, blietēšana , atbilstoši 

meteoroloģiskajiem laika 
apstākļiem un trases lietošanas 
intensitātei.
26.4. regulāra atkritumu 
savākšana, ne retāk kā reizi 
nedēļā
26. . savlaicīga visu 
nepieciešamo mežsaimniecības 
pasākumu veikšana
26. .1. bīstamo koku izciršana 

0 m platumā no sporta trases 
abām pusēm
26. .2. bīstamo koku zaru 
apgriešana 10 m platumā gar 
sporta trases abām malām
26. .3. krūmu un pameža 
attīrīšana 2 m platumā gar 
dabisko taku abām pusēm
26. .4. egļu astoņzobu 
mizgrauža un citu kaitēkļu 
invadēto koku likvidēšana 
izņemot Dabīgo meža zonu

26. . . augu kaitēkļu un invazīvo 
sugu ierobežošana
26. .6. regulāra zāles pļaušanu, 
ne retāk kā 2 reizes gadā, gar 
sporta trases abām malām 6 m 
platumā
26. .7. regulāra zāles pļaušana 
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un krūmu izciršana sporta spēles 
“Disku golfs” laukumā, ne retāk 
kā 2 reizes gadā
26. . . regulāra pameža 
kopšana
26.6. ugunsdrošības prasību 
ievērošana, īpaši Valsts meža 
dienesta izsludinātā meža 
ugunsbīstamā perioda laikā.

V. Noteikumu izpildes kon-
trole un administratīvā 
atbildība par noteikumu 
neievērošanu

27. Kontrolēt noteikumu iz-
pildi un veikt administratīvā 
pārkāpuma procesu ir tiesīga 
Alūksnes novada pašvaldības 
policija.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu
“Atpūtas un sporta 

me aparka “Me inieki” 
teritorijas 

apsaimniekošanas un 
aizsardzības saistošie no-
teikumi” paskaidrojuma 

raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
 Ministru kabineta 2013. gada 

. marta noteikumi 
Nr.123 “Noteikumi par parku un 
mežaparku izveidošanu mežā un 
to apsaimniekošanu” 
29. punkts nosaka, ka Mežaparks 
ir uzskatāms par izveidotu, ja 
dome ir izdevusi Mežaparka 
apsaimniekošanas 
noteikumus. Saistošo 
noteikumu projekta “Atpūtas un 
sporta mežaparka “Mežinieki” 
teritorijas apsaimniekošanas un 
aizsardzības saistošie noteikumi” 
turpmāk – saistošie noteikumi, 
mēr is ir nodrošināt īpašuma 
“Valsts mežs 36 6009009 ”, ar 
kadastra Nr. 36 6 009 009 , 
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 
novadā Mežinieki  estētisko, 
ainavisko, ekoloģisko, vides, 
kultūrvēsturisko, izglītojošo, 
aktīvās atpūtas un rekreācijas 
vērtību saglabāšanu un 
atbilstošu apsaimniekošanu. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 
 Saistošie noteikumi 
nosaka īpašuma “Valsts 
mežs 36 6009009 ” 
apsaimniekošanu, pielāgojoties 
potenciālajām aizsargājamo 
biotopu zonām.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības bud etu 
 Saistošo noteikumu projekts 
neietekmē pašvaldības budžetu.

. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
 Saistošo noteikumu projekts 
uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
 Saistošo noteikumu pro-
jekts neparedz jaunas no 
esošā regulējuma atš irīgas 
administratīvās procedūras.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
 Konsultācijas nav notikušas.

7. ita informācija 
 Atbilstoši Ministru kabineta 
2013. gada . marta noteikumu 
Nr.123 “Noteikumi par parku un 
mežaparku izveidošanu mežā un 
to apsaimniekošanu” 4. punktu, 
par ieceri mežā izveidot parku 
vai mežaparku pašvaldība rīko 
publisko apspriešanu Ministru 
kabineta 2009. gada 2 .augusta 
noteikumu Nr.970 “Sabiedrības 
līdzdalības kārtība attīstības 
plānošanas procesā” kārtībā.
 Laika posmā no 13.04.2021 līdz 
14.0 .2021. Alūksnes novada 
iedzīvotājiem tika lūgts 
iepazīties ar saistošo 
noteikumu projektu Alūksnes 
novada pašvaldības mājaslapā 
un Alūksnes novada sociālajos 
tīklos, izteikt par tiem viedokli, 
priekšlikumus. 
Tika saņemti divi juridisku 

personu ieteikumi precizēt 
mehānisko transportlīdzekļu 
kustības ierobežošanu un 

potenciālo aizsargājamo biotopu 
teritorijas Mežaparkā. 
Ieteikumi tika ņemti vērā 

noteikumu sagatavošanā.

Atbalstīti divi Jaunlaicenes 
mui as parka attīstības projekti
 Latvijas vides aizsardzības 
fonds atbalstījis divus 
projektus, kas izstrādāti  
atbilstoši Jaunlaicenes 
mui as parka ainavu 
tematiskajam plānam. 
Projektu “Pasākumi 
bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai Jaunlaicenes 
mui as parkā” un 
“Pils dī a krastu tīrīšana 
Jaunlaicenes mui as parkā” 
galvenās aktivitātes ietver 
koku stāvokļa uzlabošanu 
un saglabāšanu, vienlaicīgi 
labvēlīgu aizsardzības 
stāvokļa nodrošināšanu 
retajām sugām un dzīvotnēm, 
vēsturiskās ainavas 
atjaunošanu, apstādījumu 
ierīkošanu. Līdztekus 
arī plānota pils dī a 
krastu tīrīšana un sakopšana 
mui as parkā.

 Jaunlaicenes muižas parka 
izstrādātā plāna ietvaros 

paredzēta parka dī a piekrastes 
tīrīšana pašvaldībai piederošajā 
īpašumā, izņemot no ūdenstilpes 
piekrastes daļas sakritušos 
koku zarus, lapas, dūņas un 
ūdensaugus.
 Lai varētu veikt projektos 
paredzētos  darbus, sākotnēji 
tiks veikta bīstamo un mazvērtīgo 
koku izzāģēšana Pils 
dī a krastā un parka 
A zonā – Galvenajā laucē,  
saskaņā ar parka dendroloģiskās 
inventarizācijas rezultātiem, 
kas atspoguļoti Jaunlaicenes 
muižas parka ainavu 
tematiskajā plānā. Koku 
izzāģēšanas darbus veiks 
Jaunlaicenes pagasta pārvalde. 
Ainavu tematisko plānu 
Jaunlaicenes muižas parkam 
izstrādāja arhitektūras zinātņu 
doktore Kristīne Dreija 
SIA “Veido vidi” .

 Lai kvalitatīvi sasniegtu projektos 
izvirzītos mēr us un nenodarītu 
kaitējumu dabas vērtībām, 

tika pieaicināti eksperti, kuri 
sniedza atzinumus par bioloģisko 
daudzveidību Jaunlaicenes 
muižas parka teritorijā. Tā kā 
parka teritorijā ir konstatētas 
īpaši aizsargājamās putnu, sūnu 
un ērpju, sikspārņu sugas, lai 
pareizi varētu veikt plānotos 
darbus un nenodarītu kaitējumu 
dabas vērtībām, ir saņemts 
Dabas aizsardzības pārvaldes 
putnu eksperta atzinums, 
eksperta atzinums par īpaši 
aizsargājamām sūnaugu un 
ērpju sugām Jaunlaicenes 

muižas parkā, kā arī ūdeņu 
eksperta atzinums par Jaun-
laicenes muižas parka dī a 
tīrīšanas nepieciešamību 
bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai un uzlabošanai. 
No Valsts vides dienesta ir  
pieprasīti tehniskie 
noteikumi dī a krastu tīrīšanai. 
Konsultējoties ar sikspārņu 
ekspertu Viesturu Vintuli, saņemti 
ieteikumi dī a tīrīšanai un  

labvēlīga aizsardzības stāvokļa 
nodrošināšanai parkā esošajām 
aizsargājamām sikspārņu sugām. 
 “Apsekojot un analizējot 
izstrādāto ainavu arhitektes 
Kristīnes Dreijas likvidējamo 
kokaugu plānu, redzams, ka 
plānoto skatu līniju 
zonas galvenokārt atrodas ārpus 
rekomendētās koku un krūmu 
saglabāšanas 
teritorijas”, savā atzinumā 
raksta sertificēta eksperte sugu 
un biotopu aizsardzības jomā par 
vaskulārajiem augiem, sūnām, 
ērpjiem, mežiem un virsājiem, 

purviem Līga Stradiņa.
 Viens no projektu galvenajiem 
mēr iem ir veikt parka zaļās 
infrastruktūras uzlabošanu un 
labvēlīga stāvokļa nodrošināšanu 
Latvijas un Eiropas nozīmes 
dabas vērtībām aizsargājamo 
ainavu apvidū “Veclaicene”, 
izkopjot vēsturiskos 
kokus, papildināt ar 
koku un krūmu stādījumiem, 

saglabājot vēsturiskā 
Jaunlaicenes muižas 
parka ainavas autentiskumu un 
radot labvēlīgu vidi 
aizsargājamo sūnu, 
ērpju sugām un reto putnu, 

sikspārņu sugām.
 Pašvaldība vēlas uzsvērt, ka 
izcirsti tiks tikai tie koki, kas ir 
bīstami, bioloģiski, dendroloģiski 
mazvērtīgi un bojāti, kā arī 
to ciršana nepieciešama 
plānotajiem darbiem.
 Dī a krasta līnijas sakopšana 
paredzēta līdz šā gada 
decembrim, bet parka A zonas 
– galvenā lauce - koku kopšana, 
jaunu aizvietojošo stādu 
stādīšana plānota līdz nākamā 
gada oktobrim, vienlaikus 
sabalansējot parka esošās dabas 
vērtības ar mūsdienīgas ainavas 
pienesumu. 

Sanita Spudi a,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pašvaldība lau  
ģimnāzijas ēkas pārbūves 
būvdarbu līgumu
 Alūksnes novada 
pašvaldība 26. jūlijā ir 
lauzusi ar SIA “BAZALTS” 
noslēgto līgumu par 
Ernsta lika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas ēkas 
7.-9. klašu korpusa 
1. kārtas pārbūvi. Šādu soli 
pašvaldībai nācies spert 
saistību nepildīšanas dēļ 
no uzņēmēja puses.

 Saskaņā ar atklāta 
konkursa rezultātiem ar 
SIA “BAZALTS” līgums par 
būvdarbu veikšanu noslēgts 
2019. gada 20. novembrī. 
Sakarā ar būvniecības procesā 
atklātajiem neparedzētajiem 
darbiem, kā arī pašvaldības 
rosinātajiem papildu darbiem 
ēkas funkcionalitātes uzlabošanai 
līguma termiņš tika pagarināts 
līdz šī gada 30. septembrim.

 - Pašvaldība iepriekš jau 
būvsapulcēs ir vērsusi 
būvuzņēmēja uzmanību uz to, ka 
darbu intensitāte ir nepietiekama 
un neatbilstoša paredzētajam 
grafikam, būvdarbu temps 
pārāk lēns un tas apdraud 
pašvaldības projekta īstenošanu 
nepieciešamajā termiņā. Diemžēl 
šobrīd pašvaldībai nebija citas 
izvēles kā no savas puses lauzt 
šo līgumu. Laikā, kad līgums 
tika noslēgts, cerējām, ka par 
pieejamo naudas summu būs 
iespējams paveikt objektā 

paredzētos darbus, taču 
situācija būvniecības nozarē 
ir mainījusies, ir ievērojami 
pieaugušas materiālu 
izmaksas, arī būvuzņēmējam 
radušās grūtības, līdz ar to 
pašvaldība ir spiesta rīkoties 
šādi, jo pašreizējos apstākļos 
turpināt un veiksmīgi noslēgt 
šī projekta īstenošanu nav 
iespējams, - lēmumu lauzt 
būvdarbu līgumu skaidro 
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

 Jūlijā pašvaldība informēja 
būvuzņēmēju par tās nodomu 
atkāpties no līguma, jo  ir 
apdraudēta līguma kvalitatīva 
un savlaicīga izpilde. zņēmējs 
neizmantoja savas tiesības 
līgumā paredzētā termiņā 
pierādīt pretējo un novērst 
radušos situāciju.

 Par pašvaldības kā pasūtītāja 
atkāpšanos no noslēgtā līguma 
un būvobjekta pārņemšanu 
savā pārziņā ir sastādīts akts, 
ko parakstījušas abas puses – 
pašvaldība un būvuzņēmējs. Līdz 
ar līguma izbeigšanu būvdarbi 
objektā pārtraukti.

 Puses vienojušās, ka līdz 
augusta vidum uzskaitīs 
izpildīto un pieņemamo 
būvdarbu apjomu, to kvalitāti, 
kā arī citas pušu saistības, un 
uzņēmējs atbrīvos objektu no 
tam piederošām lietām.

 Sakarā ar līguma izbeigšanu 
un būvdarbu pārtraukšanu 
objektā, mācību procesu, 
ja tas jaunajā mācību gadā 
notiks klātienē, skola diemžēl 
vēl nevarēs īstenot 7.-9. 
klašu korpusa telpās. Pašlaik 
pašvaldība vērtē turpmākās 
nepieciešamās darbības 
jaunas iepirkuma procedūras 
organizēšanai, lai ēkas pārbūvi 
varētu kvalitatīvi pabeigt.
 Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas 7.-9. klašu 
korpusa pārbūve notiek 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projekta “Alūksnes 
novada vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vides 
uzlabošana” ietvaros.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ekspluatācijā 
pieņemts Balo u 
bulvāris
 Pēc veiktās pārbūves 
ekspluatācijā pieņemts 
Balo u bulvāris, Alūksnē. 
Šis ir viens no Alūksnes 
novada pašvaldības 
projektiem, kas atbalstīts 
ar Ministru kabineta 2020. 
gada 1 . jūlija rīkojumu “Par 
atbalstītajiem pašvaldību 
investīciju projektiem valsts 
aizdevumu pieš iršanai 
ārkārtējās situācijas ietekmes 
mazināšanai un novēršanai 
saistībā ar ovid-19 
izplatību”.

 Projekta laikā veikta ielas 
infrastruktūras pārbūve, kas sevī 
ietvēra lietus ūdens drenāžas 
būvdarbus, ielu apgaismojuma 
sakārtošanu, gājēju ietves izbūvi 
no Parka ielas līdz Pils ielai, 
automašīnu stāvvietas izbūvi 
līdzās iebrauktuvei uz 
SIA “Alūksnes enerģija”. stenojot 
šo projektu, ir uzlabots drošības 
un braukšanas komforta līmenis 

visiem satiksmes dalībniekiem, 
sakārtots vēl viens pašvaldības 
ielu tīkla posms.

 Projekta kopējās 
izmaksas ieskaitot projektēšanu, 
būvdarbus, autoruzraudzību un 
būvuzraudzību  ir 
1 1 10,99 E R, tajā skaitā 
Valsts kases aizdevums 
126 634,00 E R, pašvaldības 
finansējums  176,99 E R.

 Objektā būvdarbus veica 
SIA “Ceļinieks 2010”, 
būvniecības gaitu uzraudzīja 
SIA “Būvuzraugi LV”, 
autoruzraudzību nodrošināja 
SIA “Projekts EAE”. 
Projektu vadīja Alūksnes novada 
pašvaldības projektu vadītāja 

na Tetere-Teterovska.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs intars Adlers un 
S A eļinieks 2010  atbildīgais būvdarbu vadītājs Andis rglis pārgriež 
lentu, simboliski atklājot satiksmei pārbūvēto aložu bulvāri

Evitas Aplokas foto

Alūksnes mui as parkā 
nojauktas vidi degradējošās 
būves
 Alūksnē kļuvis par vēl 
vienu sakoptu vietu 
vairāk - mui as parka 
teritorijā, Ojāra Vācieša 
ielas malā, nojauktas vidi 
degradējošās būves, tai 
skaitā nepabeigtā būve, 
tautā saukta par Lujāna 
drupām, un teritorija 
sakārtota.

 Darbus saskaņā ar iepirkuma 
procedūras rezultātiem veica 
SIA “ATR”. Tā kā būvju 
demontāža sākās pavasarī, 
grūtības radīja kūstošā sniega 
ūdens, kas krājās nepabeigtajā 
būvē, kā arī blīvi saaugušie krūmi 
un koki. Pēc ēku nojaukšanas 
teritorijā uzvesta un izlīdzināta 
augsne. 
 Alūksnes novada pašvaldībai 
ir SIA “Arhitekta L. Šmita 
darbnīca” sagatavota tehniskā 
dokumentācija, kas paredz 
pilsētas centrā esošās muižas 
parka vēsturiskās ieejas daļas 
atjaunošanu un apkārtējās teri-
torijas labiekārtošanu vairākās 
kārtās. Lai nākotnē šos darbus 
varētu būt iespējams veikt, 
primāri bija nepieciešams no-
jaukt vidi degradējošās būves.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ri arda Rožkalna foto

Jurija ro dova foto

Satiksmes ierobe ojumi 
in eniertīklu izbūves laikā 
Pumpura, Siguldas ielās
 Siguldas un Pumpura 
ielās jūlijā un augustā 
notiek centralizēto 
in eniertīklu izbūve. 
Jūlijā siltumtīklu izbūvi 
sāka SIA “Alūksnes enerģija”, 
bet augusta sākumā 
SIA “Rūpe” uzsāka 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu izbūvi Siguldas ielā 
posmā no Pils līdz 
Vējakalna ielai. 

 zņēmumi aicina apkaimes 
iedzīvotājus uz savstarpēju 
sapratni darbu veikšanas laikā. 
Inženiertīklu izbūves laikā 
vismaz mēnesi būs apgrūtināta 
pārvietošanās ar autotransportu, 
kādu laiku nevarēs piebraukt 
pie mājām, taču pašvaldība lūdz 
iedzīvotājus būt saprotošiem un 
izturēt šīs īslaicīgās grūtības.
 Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi 
izbūves teritorijā izvietotajām 
ceļa zīmēm, un būvdarbu 
laikā, kamēr nav iespējams 
piebraukt pie kādas no mājām, 
automašīnas novietot blakus ielā.

 Izbūvējamās siltumtrases 
kopējais garums ir ap 
1000 m. Pie jaunizbūvētajiem 
centralizētās siltumapgādes 
tīkliem pieslēgsies vairākas 
dzīvojamās mājas minētajās 
ielās, kā arī Nacionālo bruņoto 
spēku bāze. Atzari būs izbūvēti 
tā, lai arī pārējās dzīvojamās 
mājas būtu iespējams pieslēgt 
centralizētajai siltumapgādei, 
ja īpašnieki vēlāk izrādītu šādu 
vēlēšanos.

 Savukārt izbūvējamā 
maģistrālā ūdensvada un 
kanalizācijas vada garums 
ir 130 m. Tos izbūvē ar 
atzarojumiem uz īpašumiem, 
lai vēlāk īpašnieki varētu 
savus īpašumus pieslēgt 
centralizētajiem ūdens un 
kanalizācijas tīkliem.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Kustamās 
mantas izsoles
 Liepnas pagasta pārvalde 
2021. gada 19. augustā 
plkst.14.00  “Liepziedos”, 
Liepnā, Liepnas pagastā, 
Alūksnes novadā rīko kustamās 
mantas atklātu mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli uz pašvaldībai 
piederošo traktoru DT – 7 R 
ar lāpstu, reģistrācijas 
Nr. T44 6LB, izlaiduma gads 
19 2., nosacītā cena 
699, 3 E R bez pievienotās 
vērtības nodokļa.
 Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Alūksnes novada 
mājas lapā  www.aluksne.lv, 
Liepnas pagasta pārvaldē  -  
“Liepziedos”, Liepnā, Liepnas 
pagastā, Alūksnes novadā.
 Apskate darba dienās, iepriekš 
sazinoties pa mobilo tālr. 
29147011 I. Paia   
 Izsoles dalībniekus reģistrē  
Liepnas  pagasta pārvaldē, 
“Liepziedos”, Liepnā, 
Liepnas pagastā, Alūksnes 
novadā, darba laikā līdz 
2021. gada 19. augustam 
plkst.12.00. Pieteikuma 
iesniegšanas laiku ieteicams 
saskaņot pa tālruni 29147011.

  Alūksnes novada pašvaldības 
iestāde  - Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvalde pārdod 
par brīvu cenu arī nosacītā 
cena  42 ,00  E R bez PVN, 
Alūksnes novada pašvaldības 
kustamu mantu – automašīnu 
V  PASSAT VARIANT, valsts 
reģistrācijas numurs M 3412, 
izlaiduma gads – 1996., 
atrodas Ošu ielā , Alūksnē, 
Alūksnes novadā.
 Ar atsavināšanas noteikumiem 
var iepazīties Alūksnes novada 
pašvaldības mājaslapā 
www.aluksne.lv, Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldē, 

zvaras ielā 1, Alūksnē, 
Alūksnes novadā un Sociālās 
aprūpes centrā “Alūksne”, 
Ošu ielā , Alūksnē, Alūksnes 
novadā.
 Pieteikšanās uz atsavināmās 
mantas pirkšanu Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldē 
līdz 2021. gada 16. augusta 
plkst. 16.00. Pieteikumu 
noformē brīvā formā. Pirms 
pieteikuma iesniegšanas 
Alūksnes novada pašvaldības 
bankas kontā LV N-
LA002 00413033 , AS SEB 
banka, NLALV2 , reģistrācijas 
numurs 9000001 622, 
jāiemaksā nodrošinājums 
42, 0 E R apmērā ar 
maksājuma mēr i  - “kustamas 
mantas V  PASSAT VARIANT 
atsavināšanas nodrošinājuma 
summa”. Maksājuma 
uzdevumu par nodrošinājuma 
summas apmaksu pievieno 
pieteikumam.
 Ja atsavināmās mantas 
pirkšanai par brīvu cenu 
noteiktajā termiņā būs 
reģistrēts viens pretendents, 
atsavināšanas komisija 3 darba 
dienu laikā pieņems lēmumu 
par pretendenta atzīšanu par 
automašīnas V  PASSAT 
VARIANT pircēju un uzaicinās 
pretendentu vienas nedēļas 
laikā veikt samaksu un noslēgt 
pirkuma līgumu par nosacīto 
cenu. Maksājumi veicami 
100  euro. Ja noteiktajā 
termiņā reģistrēti vairāki 
pircēji, tad Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumā 
noteiktajā kārtībā tiks rīkota 
izsole.
 Par sīkāku informāciju par 
atsavināmo mantu, kā arī 
tās apskates vietu un laiku, 
sazināties ar Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes Sociālās 
aprūpes centra “Alūksne” 
vadītāju Baibu MEISTERI, 
tālrunis 2 671 40.

Piedzīvojums ar pievienoto 
vērtību un pašizaugsmi
 Biedrība “Interešu centrs 
“Jaunanna”” no šī gada 
jūnija ir uzsākusi īstenot 
PuMPuRS  projektu 
“Piedzīvojums ar pievienoto 
vērtību un pašizaugsmi”, 
kura mēr is ir mazināt 
priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas risku Alūksnes 
pilsētas, Jaunannas un 
Mālupes pagastu jauniešu 
vidū, veicināt viņu personības 
izaugsmi, uzņēmību, 
realizējot neformālās 
mācīšanās aktivitātes, 
kas pilnveidos jauniešu 
personības attīstību, palīdzēs 
apzināties savas spējas un 
prasmes veiksmīgas dzīves 
veidošanai, palielinās viņu 
motivāciju turpināt izglītību 
un aktīvu līdzdalību 
ikdienas dzīvē.

 Kopīgi mēr i un jauni 
izaicinājumi vieno jauniešus un 
rada līdzvērtīgas kopības vai 
komandas gara sajūtu. Tieši 
tāpēc projekta ietvaros jūnija 
beigās jaunieši tikās divu dienu 
sadarbību un pašizaugsmi 
veicinošās aktivitātēs “ES un 
MĒS  Pievienotās vērtības 
meklējumos”, ko vadīja Aivars 
Bačkurs un Elizabete Križanovska 
no jauniešu biedrības “DAGNE”. 
Divās dienās jaunieši tuvāk 
iepazina viens otru, pilnveidoja 
savas komunikācijas un 
komandas darba prasmes, 
spēlējot dažādas sporta spēles, 
attīstīja arī fi zisko stāvokli, dalījās 

ar savu pieredzi un domām, 
veidojot savstarpējās uzticēšanās 
attiecības, bet vakarā ģitāras 
pavadījumā tika dziedātas 
dziesmas, pie ugunskura 
cepti gardumi. Manuprāt, šī bija 
laba un lietderīga mācīšanās 
skola sadarbības un 
komandas veidošanā jauniešiem.  
Savukārt jūlija sākumā kopā ar 
biedrības Piedzīvojuma Gars  
vadītājiem, pārvarot 30 grādu 
svelmi, jaunieši devās divu dienu 
ekspedīcijās ar izaicinājumu, 
veica dažādus izzinošus un 
praktiskus uzdevumus, pie 
vakara ugunskura diskutēja 
par viņiem svarīgām tēmām, 
cepa pankūkas un peldējās. 
Šī pārgājiena aktivitāšu gaitā 
jauniešiem bija iespēja izprast 
un defi nēt savus mēr us, izvērtēt 
spējas un vērtības, lai gūtās 
atziņas varētu pielietot mācību 
procesā skolā.
 Trīs dienas jaunieši varēja 
piedalīties un mākslinieciski 
radoši darboties mākslas 
meistardarbnīcās kopā ar 
skolotāju Svetlanu Pavlovu. 
Daudziem no jauniešiem 
zīmēšana un sevis izteikšana caur 
krāsām bija gan izaicinājums, 
gan arī pacietības un rūpības 
pārbaude. Darbnīcu noslēgumā 
tika prezentēti oriģināli un 
interesanti darbi, kuri būs 
apskatāmi Jaunannas Za usalas 
estrādē.
 Projekta ietvaros jaunieši 
iesaistījās pasākumā “Lejup pa 
Pededzi”, kura laikā tika apgūtas 

laivošanas prasmes un iemaņas, 
laivojot izpētīta upes apkārtne. 
Arī šis laivu brauciens jauniešiem 
bija izaicinājums, spēka un 
sadarbības pārbaudījums, jo bija 
jāpārvar vairāki upē izveidojušies 
koku sanesumi. Paldies 
“Ezermalas laivas” par sadarbību 
un atbalstu, lai šis laivošanas 
pārgājiens būtu interesants un 
aizraujošs
 Ar nepacietību gaidīsim 
projekta “Piedzīvojums ar 
pievienoto vērtību un 
pašizaugsmi” nākamās 
aktivitātes - trīs fotomākslas 
meistardarbnīcas ar fotogrāfi  
Kristiānu Zelču, kopā ar Sarmīti 

Supi apgūsim video veidošanas 
pamatzināšanas un organizēsim 
orientēšanās sacensības 
Jaunannā.
 Biedrības īstenoto jaunatnes 
iniciatīvu projektu “Piedzīvojums 
ar pievienoto vērtību un 
pašizaugsmi  pilnībā fi nansē 
Eiropas Sociālā fonda 
projekts Nr. .3.4.0 16 I 001 
“Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” PuMPuRS .

Elita Jansone
projekta Pied īvojums 

ar pievienoto vērtību 
un paši augsmi  vadītāja

Zeltiņos turpinās skriešanas seriāls
 Zeltiņu pagasta atklātā 
krosa skriešanas seriāla 
pasākuma ikvienam 
“Mizojam, ka prieks” 
2. posms “Zūdam Ieviņās” 
2 . jūlijā notika jaunā 
trasē - Oļega Ivanova 
nekustamajā īpašumā 
“Ieviņas”. Trase šoreiz vijās 
pa labi pārredzamu pļavu, 
tāpēc nelielajam atbalstītāju 
pulkam bija iespēja vērot 
spraigo spēkošanos trasē. 
Šoreiz skrējienā piedalījās 
3  dalībnieki no Alūksnes un 

ulbenes novadiem.

 Ir patiess prieks, ka, pateicoties 
projekta “Dzīvo vesels Alūksnes 
novadā” atbalstam, mēs varam 
organizēt šādu pasākumu. 
Skrējienos piedalās individuālie 
skrējēji, kā arī uz sacensībām at-
brauc ģimenes – vieni, lai skrie-
tu, citi, lai atbalstītu. Domāju, 
ikvienam ir skaidrs, ka ģimenei 
kopā atpūšoties un no mazotnes 
rūpējoties par bērnu aktīvās 
atpūtas iespēju dažādošanu, 
mūsu mazajā Latvijā var izaugt 
veselīgi, spēcīgi un vispusīgi 
attīstīti jaunieši. Šādi pasākumi 
ir pirmais solis uz panākumiem 
un augstiem sasniegumiem. Tas 
mulsums un prieks, kad mazais 
bērns pirmo reizi uzkāpj uz goda 
pjedestāla, lai saņemtu medaļu, 
nav aprakstāms. Tas vienkārši ir 
jāredz. 
 Skriešanas pasākums notiek 6 
vecuma grupās. “Mizojam, ka 
prieks” 2. posma rezultāti  SB1 
grupā 1. vietā Elza Laiva, 2. vietā 

Rebeka Berkolde, 
3. vietā Kerija Tuča  VB1 grupā 
1. vietā Sandris Pakalnietis, 
2. vietā Kristaps Stankevičs, 
3. vietā Frederiks Sekstons  SB2 
grupā 1. vietā Madara Donska, 
2. vietā Mišela Tīna Berkolde, 
3. vietā Patrīcija Cacane  VB2 
grupā 1. vietā Raivo Berkolds, 
2. vietā Mi elis Salmiņš, 3. vietā 
Armands Pakalnietis  S12 grupā 
1. vietā Gerda Asnāte Berkolde, 
2. vietā Sanija Šuksta  V12 grupā 
1. vietā Renārs īgurs, 2. vietā 
Olivers Elstiņš, 3. vietā Matīss 
Salmiņš  S16 grupā 1. vietā 
Elizabete Galvane, 2. vietā Alise 
Kazaine, 3. vietā Sindija īgure  
V16 grupā 1. vietā Rihards 
Berkolds, 2. vietā Jānis Melecis  
S2  grupā 1. vietā Līga Berkolde  
V2  grupā 1. vietā Bruno Za is  

S40  1. vietā Veronika Moraru, 
2. vietā Elita Laiva  V40  1. vietā 
Aivars Berkolds, 2. vietā Viesturs 
Kazainis.
 Katrs sava skrējiena 
1.-3. vietas ieguvējs tika ap-
balvots ar medaļu, diplomu, 
biedrības un zemnieku 
saimniecības “Auziņas” sarūpētu 
balvu. 
 Paldies trases idejas autorei 
Sigitai Mūrniecei un viņas 
palīgiem par trases veidošanu. 
Paldies Oļegam Ivanovam par 
atbalstu skrējiena 2. posma 
organizēšanā. 

 Nākamie skrējiena posmi  
 3. posms “Kaimiņu būšana” 
– 2021. gada 2 . augustā, 
reģistrēšanās no pulksten 10.00 
līdz 10.4 , no plkst.10.4  līdz 
11.00 sacensību atklāšana un 
starta vingrošana dalībniekiem 
un līdzjutējiem, starts pulk-
sten 11.00 Ilgvara Laivas 
nekustamajā īpašumā “Lejnieki”. 
Šo posmu organizē Samu, Laivu 
un boliņu ģimenes.
 4. posms Krogsalas apļi  – 
2021. gada 1 . septembrī, 
reģistrēšanās no pulksten 10.00 
līdz 10.4 , no plkst.10.4  līdz 
11.00 sacensību atklāšana un 
starta vingrošana dalībniekiem 
un līdzjutējiem, starts pulksten 
11.00 Zeltiņu pagasta sporta un 
atpūtas parkā.
 Saskaņā ar nolikumu, 
kopvērtējumā tiek ņemti vērā 
trīs posmu labākie rezultāti, bet, 
lai tiktu līdz kopvērtējumam, ir 
jāpiedalās vismaz divos posmos, 
tāpēc aicinām sporta entuziastus 
atbraukt uz Zeltiņiem un izbaudīt 
pagasta burvību nākamajos 
skrējiena posmos.
 Pasākums tiek īstenots ESF 
projekta Nr.9.2.4.2 16 I 00  
“Dzīvo vesels Alūksnes novadā ” 
ietvaros.

Elita Laiva, biedrības 
Sporta klubs elti i  pārstāve 
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Alūksnes vakcinācijas centrā 
iespējams vakcinēties ar P zer vakcīnu
  Šomēnes Alūksnes 
vakcinācijas centrā būs 
iespēja saņemt P zer
BioNTec  vakcīnu pret 

OVID-19.

 VAKCIN CIJAS DAT MI
 03.0 .2021 Pfizer pirmā 

un otrā pote
 09.0 .2021 Pfizer pirmā 

un otrā pote

 14.0 .2021 Pfizer pirmā 
un otrā pote .
 Atgādinām, ka ar Pfizer
BioNTech vakcīnu var vakcinēties 
arī pusaudži un jaunieši 
no 12 gadu vecuma.

 Pierakstīties 
iespējams, zvanot pa 
tālruni 9 9 vai apmeklējot 
www.manavakcina.lv, tāpat 

visas dienas garumā ir 
dzīvā rinda bez iepriekšēja 
pieraksta.

 Alūksnes vakcinācijas 
centrs atrodas Brūža ielā 7, 
Alūksnē Alūksnes Kultūras 
centrā .
 Vakcinācijas centra darba 
laiks  9.00-13.00 un 13.30-
17.00.

 Vakcināciju nodrošina AS 
“Veselības centru apvienība”.

 Aicinām sekot līdzi aktuālajai 
informācijai par vakcinācijas 
procesu un pieejamajiem vakcīnu 
veidiem Alūksnes vakcinācijas 
centrā pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv 
un pašvaldības sociālo tīklu 
kontos

 Aicinām sekot līdzi 
atvērtajiem pieraksta datumiem 
un laikiem interneta vietnē 
www.manavakcina.lv 
kalendārā

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

ARŠU Ī AS B NĪŠA TIR Ū
Katram savu garšu un iedvesmu
1 . augustā no plkst. 1 .00 
līdz 18.00 Alūksnes Bānīša 
stacijā nebijis, radošs, 
jautrs, izklaidējošs notikums 
“ aršu cīņas Bānīsā tirgū”, 
kurā pieci augstas klases un 
starptautisku atzinību guvuši 
pavāri dalīsies pieredzē, 
sacentīsies savā starpā, 
vērtēs, tirgos, degustēs un 
kopā radīs garāko sviestmaizi 
pilsētā. Tā būs vissirsnīgākā 
Latvijā mīlētu un starptautiski 
apbalvotu un atdzītu 
pavāru mijiedarbība ar 
skatītājiem.
 

Skatītājus priecēs
Raimonds Zommers – 
restorāna “Kaļ u vārti” šefpavārs, 
vairāku zelta medaļu ieguvējs  
Baltijas kulinārijas zvaigznes 
kausā iegūta zelta medaļa 
nominācijā Banketa galds, 
Zelta medaļa un ceļojošā 
balva Reaton  zelta pavārnīca. 
Ēdināšanas servisu nodrošinājis 
gan Spānijas karaļpārim, 
Slovēnijas, ehijas, Polijas, 
Turkmenistānas un citu val-
stu prezidentiem kā arī Viņa 
Augstības Monako firsta 
Alberta II, Bo mar īza, 
vizītei Latvijā u.c.

 Svetlana Riškova – Latvijas 
pavāru kluba prezidente, 
Latvijas Bocuse d Or akadēmijas 
prezidente. TV šova “Mūsdienu 

Latvijas garšas” 1. un 3.sezonas 
fināliste. Vairāku Latvijas un 
starptautisko pavāru konkursu 
uzvarētāja. Plānojusi un atvērusi 
6 resotorānus un 4 lielās ēdes 
viesnīcas Rīgā – Grand otel 
Kempinski Riga, Albert otel 
Riga, Tallink hotel Riga, Pullman 

otel Riga u.c.
 
Ina Poliščenko – Latvijas gada 
pavāre 201 ., starptautiskā 
Dienvidkorejas kulinārijas 
konkursa Saloniki Grie ijā 
zelta medaļas ieguvēja 
kategorijā – restorānu deserts, 
arī Latvijā restorānu 
ekselences TOP 30 labākā 
deserta balvas ieguvēja. CV 
ierakstāmi restorāni Vino Rosso, 
3 pavāri, restorāns 3 un pašas 
lolojums Jonathan. 
 
Kaspars Jansons - Savas 
profesionālās gaitas sācis 
restorānā “Vincents” vidusskolas 
vecumā, piesakoties vasaras 
darbam. Pēc tā vairākus gadus 
strādājis “ otel Bergs” restorānā. 
Stažējies arī Michelin restorānos 
Eiropā, piemēram, 2014. gada 
pasaules labākajā 3 Michelin 
zvaigžņu restorānā Noma 
Kopenhāgena , 3 Michelin 

zvaigžņu restorānā Braiersbronn 
Vācija  un 2 Michelin zvaigžņu 

restorānā La Table de Gourmet 
Francija .

 
Aigars Sīlis – Baltijas valstu 

konkurencē ieguvis pirmo vietu 
konkursā “Baltijas kulinārais 
mantojums”, “Latvijas 
2012. gada labākais 
pavārzellis”, piedalījies vairākos 
starptautiskos konkursos, tostarp 
Francijā, Parīzē iekļuvis starp 
septiņiem pavāru konkursa 
finālistiem. 

Programmā
Amatnieku tirdziņš, pasaules 
valstu virtuves, vīnziņu 
padomi, pavāru stāsti un 
dalīšanās ar jautriem un 
kurioziem atgadījumiem 
no banketiem un dažādiem 
pasākumiem, ēdienu 
gatavošanas šovs, Rīgas 
šefpavāru ēdienu tirdzniecība, 
gardi kokteiļi un atspirdzinājumi, 
dalīšanās ar receptēm, konkursi, 
viktorīnas un vērtīgas balvas, 
iespēja skatītajiem baudīt 
unikālus ēdienu risinājumus, 
uzklausīt atzinību, padomus un 
ieteikumus, laba fona mūzika un 
garšu paradīze. Galvenie Garšu 
cīņu un tirgus moderatori  Valters 
Krauze, Roberto Meloni. 
 

Aicinājums 
labākajiem tautas 
kulināriem!
 
 Izsludinām gardākās tortes 
konkursu.
 Ja mīlat kulināriju, esat azartisks 
un idejām bagāts, aicinām 

pieteikties labākās tortes 
konkursam. Izcilāko garšu no-
teiks pieci Latvijas labākie pavāri. 
Labākās tortes īpašniekam 
balva no profesionāļiem. 
 Pieteikties aicinām pa tālruni  
291314 .

Bānīša svētku 
tirdziņš

 Alūksnes novada pašvaldība 
aicina pieteikties tirdzniecībai 
mājražotājus un amatniekus uz 
tirgu GARŠ  C AS B N ŠA 
TIRG .
 Tirgus norises vieta un laiks 
ir  14. augusts 14.00-1 .00 
pie Alūksnes Bānīša stacijas, 
Jāņkalna ielā 2, Alūksnē.

 Tirgotājiem pieteikšanās 
anketa šeit  https ej.uz
garšucīņabānīšatirgū

 Tirdziņā var piedalīties 
juridiskas un fiziskas personas, 

kuras veic
 augstvērtīgu pašizgatavotu 

amatniecības izstrādājumu 
tirdzniecību
 Alūksni reprezentējošu suvenīru 

tirdzniecību
 pašizgatavotas, pašaudzētas 

pārtikas izstrādājumu 
tirdzniecību
 pašizgatavotu alus, vīna un 

stipro alkoholisko dzērienu 
tirdzniecību.

 Pretendenta atbilstību dalībai 
tirgū izvērtē organizators. Orga-
nizators patur tiesības samazināt 
dalībnieku skaitu atbilstoši 
COVID-19 izplatības 
ierobežošanas pasākumiem.

 Dalības maksa tirgū tiek 
noteikta, pamatojoties uz 
Alūksnes novada domes 
201 . gada 27. septembra 
saistošajiem noteikumiem “Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
nodevām”.

SIA “Alūksnes 
nami” 
paziņojums
 Sākot ar 01.08.2021 
pašvaldības dzīvokļu 
īrniekiem tiks piestādīta 
maksa par civiltiesisko 
apdrošināšanu. 
 Maksa tiks aprē ināta
1. labiekārtots dzīvoklis 0,14 
E R par 1 m2 gadā
2. daļēji labiekārtots 0,11 E R 
par 1 m2 gadā
3. nelabiekārtots 0,09 E R 
par 1 m gadā
 Maksa tiks iekļauta ikmēneša 
rē inos par komunālajiem 
pakalpojumiem un sadalīta uz 
12 mēnešiem.
 Civiltiesiskās apdrošināšanas 
maksa ieviesta, lai pasargātu 
pašvaldību un pārvaldnieku 
pret trešo personu 
pieprasījumiem par materiālo 
zaudējumu segšanu, kas 
radušies īrnieku rīcības 
rezultātā, piemēram appludi-
not kaimiņu dzīvokļus.

S A AL KS ES A



11.Alūksnes Novada Vēstis04.08.2021.

Kultūras, atpūtas un sporta norises Alūksnes novadā augustā
Alūksnē
1 . augustā 20.00 Pilssalas 
estrādē IVO FOMINS - jaunā 
mūzikas albūma koncerttūre 
“Cilvēks”. Ieeja pasākumā, 
uzrādot derīgu Covid-19 
vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu un personu apliecinošu 
dokumentu. Ieeja  1 ,00 un 
1 ,00 E R.
1 . augustā B N ŠA SVĒTKI 
Bānīša kvartālā.
21. augustā 20.00 Pilssalas 
estrādē Latviešu kino DZIESM  
SVĒTKI. Ieeja  1 ,00  E R.
23. augustā BALTIJAS CE A atce-
res gadadiena. Informācija sekos.
28. augustā Pilssalas estrādē 
EOLIKAI - 40 jubilejas koncerts. 
Ieeja  1 ,00 E R.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes  “Iz-
baudi vasaru kopā ar grāmatu” 
02.0 .-31.0 . abonementā  

“Piedzīvojumi grāmatās” 02.0 .-
31.0 . bērnu literatūras nodaļā  
“Mēneša jubilāri – rakstnieki 
Rudīte Kalpiņa, Mirdza Timma, 
Jānis Dreslers, Juris Kronbergs” 
02.0 .-31.0 . bērnu literatūras 

nodaļā  “Lasi un vērtē  Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 2021” 
bērnu literatūras nodaļā .

Pasākumi, izstādes  
23.08.-30.09. Izstāde “Savējie 
iedvesmo  Iepazīsimies - Elīna Ra-
mane un “El decor””  2. stāvā .
2 . augustā 12.00 alūksniešu 
Astrīdas Ievednieces un Viļņa 
Blūma veidotās videofilmas 
“Atmiņa” pirmizrāde. Videofilma 
stāsta par nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieku piemiņas 
saglabāšanu. Ieeja pasākumā, 
uzrādot derīgu Covid-19 
vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu un personu apliecinošu 
dokumentu 1. stāva zālē .
30. augustā Jauno grāmatu 
diena abonementā .

Alūksnes muzejā
Pasākumi un citas aktivitātes
7. un 21. augustā 11.00 
ekskursija pa Alūksnes Muižas 
parku. Sākums no Alūksnes 
Jaunās pils. Dalības maksa  
pieaugušajiem 2, 0 E R, 
skolēniem, studentiem, 
pensionāriem 1,00 E R. Lūdzam 
ekskursijai pieteikties iepriekš pa 
tālruni 2 66 3 .
Svētku reizēm un vaļasbrīdim 
Alūksnes muzejs piedāvā 
izbraucienus ar velorikšu 
pa Alūksnes Muižas parku 1-2 
personām  
Funktierēšanas spēles 
“Mazatklātā Alūksne” un 
“Mazatklātā Alūksne 2. Alūksnes 
Muižas robežās” piedāvā pastaigu 
pilsētvidē, veicot 
uzdevumus viedtālruņa aplikācijā 
Actionbound un iepazīstot 
Alūksnes ēku stāstus. 
Dalības maksa  pieaugušajiem 
2, 0 E R, skolēniem, 
studentiem, pensionāriem
1,00 E R. 

Ekspozīcijas un izstādes
Alūksnes Jaunās pils mūzikas 
saloni - Klavieru un Ērģeļu 
istabas.  Restaurētajās telpās 
var vērot mākslinieciskos sienu 
gleznojumus, baudīt multimediālo 
ekspozīciju “ elēnas dziedājums” 
un interaktivitāti “Leģendas 
stāsts”.
Alūksnes pastāvīgā vēstures 
ekspozīcija “Laikmetu mielasts”. 
Ekspozīcijā pie lielā mielasta 
galda satiekas seši nozīmīgi 
Alūksnes, Latvijas un pasaules 
vēstures laika posmi  Alūksnes 
senvēsture, Viduslaiki un Jaunie 
laiki 13.-1 . gs. , Muižas laiki 

1 . gs.-191 . g. , Latvijas 
Republikas laiks 191 .-1940. g. , 
Okupācijas laiks 1940.-1991. 
g. , Atmoda 19 6.-1991. g.  un 
Latvijas Republikas laiks 1991. g. 
– mūsdienas .
Keramikas amata meistara ģa 
Puzuļa jubilejas izstāde. izstāžu 
zālē “Ledus pagrabs”.
Ilonas Jahimovičas gludekļu un 
mazgāšanas priekšmetu privātā 
kolekcija. Izstāde skatāma līdz 2 . 
augustam. 
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”. 
J. Medmana privātā mēbeļu kole-
kcijas izstāde “19. gs. muižkungu 
guļamistaba”. 
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
Izstāde “No trimdas Latvijā – 
Austras Lindes 120 tautu meitu 
miniatūras”.
“Totalitārajā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”.
“Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 
V. Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”. 

Virtuālās izstādes 
Alūksnes muzeja mājas lapā 

.aluksnespils.lv
“100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”. 
Izstāde ļauj ieskatīties dažādās 
dzīves jomās laika posmā no 
191 . līdz 2017. gadam.
“No miesta līdz pilsētai”. Izstāde 
atspoguļo Alūksni no 19. gs. 
beigām, kad tā vēl bija miests 
Krievijas impērijas sastāvā, līdz 
pilsētas tiesību iegūšanas brīdim 
1920. gada 2. janvārī.
“Alūksnes ēku foto albums”. 
Fotogrāfu un foto entuziastu 
Alūksnes ēku foto fiksācija 
2020. gadā no skatupunkta, kādu 
iemūžinājuši 20. gs. fotogrāfi.
“Kad emocijām nav robežu”. 
Alūksnes muzeja pamatkrājuma 
un digitālā krājuma 20. gs. 
fotogrāfijas.
“Aiz Tēvzemes robežas”. 
Virtuālā izstāde iepazīstina ar 
12 personību un viņu ģimeņu 
likteņstāstiem.

Sporta norises
7. augustā pulksten 12.00 
“Me iniekos” skriešanas 
sacensības “Drosmes skrējiens”.
1 .-1 . augustā pulksten 
11.00 Alūksnes novadā 
Latvijas čempionāts 
riteņbraukšanā.
21. augustā pulksten 10.00 
Pilssalas pludmales volejbola 
laukumos Alūksnes novada 
atklātās sacensības pludmales 
volejbolā.
20.-22. augustā pulksten 
12.00 “Me iniekos” Latvijas 
čempionāts vasaras biatlonā.
2 . augustā no pulksten 
16.00 līdz 19.00 pie dolfa 
Liepaskalna piemiņas 
akmens orientēšanās seriāls 
“ orizonts”.
28. augustā pulksten 11.00  
Pilssalā Latvijas čempionāts 
triatlona sprintā.
31. augustā no pulksten 16.00 
līdz 19.00 Zeltiņu apkārtnē 
orientēšanās seriāls “ orizonts”.

Alsvi u pagastā
Alsvi u bibliotēkā literatūras 
izstādes  “Rīts būs gudrāks. Parīts 
vēl gudrāks. Nemaz nerunājot par 
aizparītu. Ai vecie labie laiki ...
dzejniekam, tulkotājam Jurim 
Kronbergam - 7 , Latvijas Valsts 
prezidentam Gustavam Zem-
galam  1 0, aktrisei Mirdzai 
Martinsonei – 70.
2. augustā 10.00 
datorapmācības senioriem Alsvi u 
bibliotēkā Strautiņos.
. augustā 10.00 senioru 

grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās Alsvi u bibliotēkā.

Ilzenes pagastā
21. augustā 11.00 reģistrēšanās 
no 10.30  Ilzenē komandu 
sporta un atpūtas diena 
“Sporto un asini prātu”. 
Komandā jābūt trīs dalībniekiem 
viena no tiem sieviete . 

Dalības maksa 3,00 E R no 
komandas.

Jaunalūksnes pagastā
1 . augustā 22.00 Bejas 
brīvdabas estrādē “Dainas” 
zaļumballe kopā ar grupu 
“Brīvdiena”. Ieeja  3, 0 E R ar 
derīgiem Covid-19 vakcinācijas 
vai izslimošanas sertifikātiem un 
personu apliecinošu dokumentu .
18. augustā izzinošs 
brauciens senioriem Lubāna 
ezera ūdens tūrisma un attīstības 
centrs “B KA” ar skatu plat-
formu, deņas pilskalns, Lūznavas 
muiža, Preiļi – Metāla mākslas 
galerija “Nester Custom”, Preiļu 
muižas komplekss, degustācijā 
mielošanās ar siera “ edars”  
produkciju, Varakļānu Romas 
katoļu baznīca un Sv. Viktora 
kapela baronu Borhu kapenes , 
ar derīgiem 

Covid-19 vakcinācijas vai 
izslimošanas sertifikātiem un 
personu apliecinošu dokumentu . 
Informācija un pieteikšanās 
līdz 1 . augustam pa tālruni 
26194964.
13. augustā no 20.00 Kolberģī 
pie strūklakas  muzikālās 
pastaigas laikā romantiku  
noskaņu radīs saksofonists 
Arnis Graps.

Jaunannas pagasts
.-6. augustā parkā pie 

Jaunannas Tautas nama video 
veidošanas meistarklase, 
projekta “Piedzīvojums ar 
pievienoto vērtību un 
pašizaugsmi” ietvaros.
13. augustā no 20.00 
Jaunannas Za usalā 
amatiermākslas kolektīvu 
mēģinājums “Sezona turpinās”.
13. augustā 21.00 
Jaunannas Za usalā 
zaļumballe ar Juri irsonu no 
grupas “OTTO”. Zaļumballes 
apmeklētājiem nepieciešams 
uzrādīt derīgu Covid-19 sertifikātu 
un personu apliecinošu 
dokumentu. 
Ieeja  3, 0 E R.
9.-13. augustā Jaunannas 
Za usalā piedzīvojuma dienas 
nometne bērniem un jauniešiem 
“Izdzīvo sportu ”.
1 . augustā  no 9.30 
Jaunannas Za usalā dubļu 
tautas bumbas sacensības 
sīkāka informācija pa tālruni 

2949 371 . Obligāta komandu 
pieteikšanās.
16. augustā 19.00 parkā pie 
Jaunannas Tautas nama skaņu 
pelde meditācija gonga, kokles, 
zvanga u.c. instrumentu skaņās . 
Dalības maksa 
10,00 E R. Pieteikšanās pa 
tālruni  2949 371.
28. augustā Jaunannas 
pagastā nakts orientēšanās 
“Jaunanna 2021” projekta 
“Piedzīvojums ar pievienoto 
vērtību un pašizaugsmi” ietvaros 
sīkāka informācija sekos .

Jaunlaicenes pagasts
Jaunlaicenes mui as muzejā
Pamatekspozīcijas
“Jaunlaicenes muiža” – par 
Jaunlaicenes muižu un tās 
apbūvi, par Vidzemes muižu 
apsaimniekošanu un sadzīvi, 
par baronu fon Volfu dzimtu 
apmeklējot pamatekspozīciju, 

iespējams izspēlēt lielo galda 
spēli “No muižas uz baznīcu”
“Malēnieša pasaule” – par to, kas 

mēs esam, kādi mēs esam, kāda 
ir mūsu valoda un dzīves uztvere 
apmeklējot pamatekspozīciju, 

iespējams izspēlēt malēniešu 
vārdu spēli, sameklēt atš irības 
starp malēniešu un latgaliešu 
valodu un pamēģināt pašam 
gaismu dabūt maisā .
Izstādes
“Noklusētā varonība. Latvijas 
Neatkarības karš 191 .-1920.” 
– par Latvijas Neatkarības kara 
norisi, par Ziemeļlatvijas armi-
jas 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 apmeklējot 
izstādi, iespējams izspēlēt spēli 
“Kas meklē, tas atrod”, pārbaudīt 
sevi “Maņu un sajūtu pasaulē”, 
uzzināt kā dažādus rīkus sauc 
malēnieši un izmēģināt spēkus 
citās izglītojošās spēlēs .
Virtuālā izstāde “No Vaidavas 
līdz Melnupei” 
www.jaunlaicenesmuzejs.lv mui-

zas  – par 12 Opekalna draudzes 
teritorijā ietilpstošajām muižām 
informācija pieejama interaktīvā 

veidā, kur katram pašam dar-
bojoties tiek parādītas kartes, 
fotogrāfijas un īsi apraksti
Izstāde ārpus muzeja “Jaun-
laicenes muiža” - izvēlies īsāku vai 
garāku pastaigu pa Jaunlaicenes 
muižas parka teritoriju, kur izvi-
etoti 10 informatīvie stendi, kas 
stāsta par Jaunlaicenes muižas 
apbūvi sākuma stends atro-
das pie muzeja ēkas, kā palīgu 
pastaigai muzejā var saņemt seno 
muižas plānu .

Kalncempju pagasts
Kalncempju pagasta Viktora 

irpa Ates muzejā
Līdz 18. septembrim Alūksnes 
Kultūras centra Tautas lietiš ās 
mākslas studijas “Kalme” un 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas . klašu skolēnu darbu 
izstāde “Pretstati”.
No 6. augusta līdz 30. novem-
brim muzeja krājuma izstāde 
“Zeltiņu baznīca laiku lokos”.

Mālupes pagasts
3. augustā 10.00 Mālupes salā 
meistarklase  netradicionālajā 
gleznošanā  “Vasaras krāsas”.
11. augustā 11.00 Mālupes 
Saieta namā senioru tematiskā 
tikšanās no cikla “Par vērtībām 
savā pagastā”. Vēsturiskie 
notikumi Mālupes pagastā.
28. augustā no 10.00  līdz 
13.00  pie Mālupes Saieta 
nama  aktīvā atpūtas diena “Vai 
pazīsti Mālupes pagastu ”.

Zeltiņu pagasts
6.-7. augustā Zeltiņu pagasta 
sporta un atpūtas parkā 
Zeltiņu pagasta sporta svētki
“Kristera kausa izcīņa pludmales 
volejbolā” – sacensību sākums 
7. augustā 10.00, reģistrēšanās 
līdz 9. 0. Kausa izcīņa 
norisināsies vīriešu un sieviešu 
konkurencē, komandā divi 
spēlētāji, dalībnieku vecums un 
profesionalitāte netiek ierobežota. 
Dalības maksa 10 E R no 
komandas.
Foto orientēšanās “Kur zelts ” trīs 
distancēs – kājām, velo un auto. 
Sacensības notiks  
6. augustā no 17.00 līdz 21.00, 
7. augustā 11.00 līdz 14.30, 
reģistrēšanās līdz 2021. gada 
7. augusta 12.00  komandā 
var būt līdz  dalībniekiem. 
Apbalvošana 7. augustā ap 1 .30 
Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas 
parkā.
Obligāta distancēšanās un citi 

valstī noteiktie ierobežojumi 
sakarā ar Covid-19 izplatības 
ierobežošanu.
7. augustā sacensību laikā būs 
pieejama bufete.
7. augustā 18.00  Zeltiņu 
estrādē lustīga uzvešanās 
brīvā dabā, kur savu mācēšanu 
izrādīs Carnikavas amatierteātris 
“Nagla” ar izrādi iz seniem 
laikiem “Preilenīte”, Carnikavas 
folkloras kopa “Cēlāji”  ar ausij 
tīkamiem dziedamiem gabaliem 
un  Grundzāles deju kolektīvs 
“Rieda” ar jestru dancošanu. To 
visu kopā “tamborēs” aktieris un 
režisors  Zigurds Neimanis. Ieeja  
3, 0 E R, bērniem līdz 12 gadu 
vecumam ieeja  brīva.
Apmeklētājiem būs jāuzrāda 
derīgs digitālais Covid-19 
sertifikāts, kas apliecina veikto 
vakcināciju vai Covid-19 
izslimošanu, un  personu 
apliecinošs dokuments.
 Pasākumu BĒRN  sektorā kopā 
ar vecākiem vecākiem uzrādot 
iepriekš minētos dokumentus  
var apmeklēt bērni līdz 12 gadu 
vecumam, kas nav vakcinēti, 
pārslimojuši, viņiem nav jāveic 
Covid-19 tests. Lūdzam uz 
pasākumu ierasties savlaicīgi
7. augustā no 22.00 vakara 
turpinājums kopā  ar grupu “Ro-
lise”. Ieeja  4,00 E R.
Apmeklētājiem būs jāuzrāda 
derīgs digitālais Covid-19 
sertifikāts, kas apliecina 
veikto vakcināciju vai Co-
vid-19 izslimošanu un  personu 
apliecinošs dokuments.
Slāpes un izsalkumu remdēs 
bufetnieki no “Citas Operas”.
8. augustā 13.00  Zeltiņu 
kapsētā Dievkalpojums.
Zeltiņu vēstures krātuvē  
pastāvīgās ekspozīcijas “Ziemeļu 
zvaigzne” veltījums Edgaram 
Liepiņam , “Nesenā pagātne”, 
“Novadnieku istaba”, “Mana 
skola Zeltiņos”. rtelpu izstāde 
“Pēteris Logins - sporta tradīciju 
veidotājs Zeltiņos”.
28. augustā skriešanas seriāla 
“Mizojam, ka prieks” 3. posms 
“Kaimiņu būšana”. Reģistrēšanās 
no 10.00 līdz 10.4 , no 10.4  
līdz 11.00 sacensību atklāšana un 
starta vingrošana dalībniekiem 
un līdzjutējiem, starts pulksten 
11.00 Ilgvara Laivas nekustamajā 
īpašumā “Lejnieki”.

Ziemera pagasts
6. augustā 20.00 Māriņkalna 
tautas namā viesosies 
Baltinavas amatierteātris 
“Palādas” ar Danskovītes izrādi 
“Ontans i vampīri” 1. daļa. 
Ieejas biļete  4,00 E R. Biļešu 
iepriekšpārdošana Ziemera pa-
gasta pārvaldē darba dienās no 
9.00 līdz 16.00. Informācija pa 
tālr. 29379 90.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes 
“Visu, ko esmu pieredzējis, 
Vienmēr esmu vērojis kā no 
malas” režisoram, aktierim 
O. Kroderam – 100 , “ rstniecības 
augi – tavai veselībai”, “Kad korī 
katra balss uzmirdz un skan kā 
viena” kordiriģentiem Imantam 
un Gido Kokariem – 100 , “Bērnu, 
jauniešu un Vecāku žūrija – 2021” 
jaunā grāmatu kolekcija , “Au-

gusts - ceļojumu laiks”.

Kultūras un sporta norises tiek 
organi ētas saska ā ar noteikumi-
em par epidemiolo iskas drošības 
prasībām. Pasākumu plānā var no-
tikt i mai as, tādēļ aicinām sekot 
līd i informācijai www.aluksne.lv.

Apkopoja  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste



12. Alūksnes Novada Vēstis 04.08.2021.

Mājas kafejnīcu diena 
Aizsargājamo ainavu apvidū Veclaicene
 Nav skaistākas vietas 
kā ainaviskā malēniešu 
pasaule Latvijas-Igaunijas 
pierobe ā, kur vienuviet 
savijas dabas unikalitāte, 
malēniešu čaklums un 
kultūras daudzveidība. 
Veclaicenes apkārtne ir 
lieliska pašmāju alternatīva 
Skandināvijas un Alpu 
cienītājiem, jo šeit 
vienuviet satiekas 
Alūksnes augstiene 
ar izteiksmīgu reljefu, 
ziemeļnieciskā savdabība 
un pierobe as šarms. 

 Pirmo reizi šeit 2 . augustā 
notiks “Mājas kafejnīcu dienas”, 
kur viesmīlīgi ļaudis deviņās 
vietās atvērs savus pagalmus un 
dārzus, lai galdā celtu 
gardas pašu gatavotas maltītes. 
Apvidum un malēniešiem 
raksturīgajā gaisotnē būs 
iespējams baudīt šova “Lauku 
sēta” atmosfēru, ukstu karjera 
noslēpumu, viesoties muižu 
parkos un gleznainos mežu 
ielokos. Saimnieki piedāvās 
pašu audzētu, gardu un rūpīgi 
gatavotu ēdienu - pontāgu, 
škurmuli, kartupeļus ar zosti, 
vietējo ezeru zivju zupu, kā arī 
daudz citus pēc senām malēniešu 
receptēm gatavotus vai ģimenes 
lokā iecienītus gardus ēdienus. 

Tāpat katras kafejnīcas saimnieks 
padomājis par īpašu noskaņu 
un aktivitātēm, kuras papildinās 
maltīti. 
 Malēniešiem rūp vide ap sevi 
un viņi lepojas ar aizsargājamo 
ainavu apvidu “Veclaicene”, 
tāpēc pasākums veidots ievērojot 
videi draudzīga pasākuma 
principus – izmantota videi 
draudzīgi mazgāšanas līdzekļi, 
pārdomāta atkritumu š irošana 
un dalībniekus aicinām kafejnīcu 
apmeklējumu apvienot ar velo iz-
braucieniem un dabā ejot ievērot 
principu  Ko atnesi to aiznes
 Lai ikviens apmeklējums 
būtu īpašs un drošs, kafejnīcu 
apmeklējums obligāti jāpiesaka. 
Tāpat jāņem vērā, ka norē ini 
būs tikai ar skaidru naudu. n 
laikapstākļi pie mums ir mainīgi, 
tāpēc aicinām labai atmosfērai 
un noskaņai sagatavojieties tiem 
laikus. 
 Tāpat atgādinām, ka, esot 
Eiropas izcilākajā tūrisma 
galamēr ī aizsargājamo 
ainavu apvidū “Veclaicene”, 
nedrīkst palaist garām iespēju 
uzkāpt stāvajā Drusku kalnā, lai 
saskatītu Baltijas augstāko 
virsotni Lielo Munameģi, 
iemācīties malēniešu 
vārdus Jaunlaicenes muižas 
muzejā un izbaudīt ainavisku 
pastaigu vairāk kā 

1km garajā Ziemeru 
ozolu dubultalejā.
 Māju kafejnīcu dienas ir 
gardēžu ceļojums un mielošanās 
pasākums, kas norisinās 
32 apvidos visā Latvijā. Tā ir 
iespēja apceļot Latviju, baudot 
īpašus ēdienus, ko gatavojuši 
lauku saimnieki galdā ceļot 
katrs savu meistarsti i – ēdienu, 

kas ir pašu ģimenes un draugu 
iecienīts. Pasākumu organizē 
Latvijas Lauku tūrisma asociācija 
“Lauku ceļotājs” un Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūra, 
bet iniciatīvas koordinators 
Aizsargājamo ainavu apvidū 
“Veclaicene” ir Alūksnes 
Tūrisma informācijas centrs. 
 Vairāk informācijas 

par pasākumu 
www.majukafejnicas.lv, 
www.visitaluksne.lv un 
Aizsargājamo ainavu apvidus 
“Veclaicene” facebook kontā 
@veclaicene

Alūksnes Tūrisma 
informācijas centrs
www.visitaluksne.lv

Turpinājums no 1. lappuses

 Restauratoru uzdevums bija 
noņemt krāsu uzslāņojumus, lai 
atsegtu oriģinālos gleznojumus, 
konservēt un daļēji restaurēt tos. 
Darbs nebija vienkāršs, 
jo oriģinālo gleznojumu 
saglabātības stāvoklis bija 
trausls. Vietumis sienu glezno-
jumi savulaik bojāti, velkot 
elektrības vadus. Klavieru istabā 
sienas rotā krāšņi iluzorie sienu 
gleznojumi ar grifiem, savukārt 
telpas durvis, kas ved uz vestibi-
lu, zem pārkrāsojuma slāņiem 
slēpušas smalku zīmējumu uz 
tumša fona. Restaurētas arī 
starp Klavieru un Ērģeļu istabām 
esošās durvis. Klavieru istabas 
austrumu sienā durvis pārceltas 
to vēsturiskajā vietā. Ērģeļu 
istabā nojaukta padomju laikos 
būvētā starpsiena, kas sadalīja 
telpu divās daļās, vēsturiskā 
vietā atjaunotas durvis uz blakus 
zāli. Atjaunota sienu apakšējo 
un augšējo daļu greznojusī 
koka panelējuma imitācija, kas 
apakšējā daļā kombinēta ar koka 
līstēm un nosedzošo profilu. Pēc 
restaurācijas Klavieru istabu 
rotā elektrificēta neogotikas stila 
formās veidota 30 sveču lustra. 
Interjera veidošanā atbalstījis 
mākslas zinātnieks Dainis 
Bruģis un interjera priekšmetu 
restaurācijas firma Intarsija .

 Restaurāciju piedzīvojis arī 
vēsturiskais Alūksnes muzeja 
krājumos uzglabātais Leipcigas 
firmas “J.Bl thner” izgatavo-
tais koncert īģelis, kas būvēts 
ap 1 3.-1 4. gadu. Pēc 
restaurācijas un atjaunošanas 

gāles ērģeļbūves darbnīcā pie 
Latvijā pazīstamā ērģeļbūves 
meistara Jāņa Kalniņa, īģelis 
atguvis savu sākotnējo muzikālo 
un estētisko kvalitāti un atkal 

skanēja atklāšanas pasākumā.
 Atklāšanas dienā atskaņotais 
jaundarbs “ elēnas dziedājums” 
veltīts Marienburgas pēdējai 
baronesei elēnai un turpmāk 
tiks atskaņots multimediālajā 
ekspozīcijā Alūksnes Jaunās pils 
restaurētajā Klavieru istabā. 
Tā dzejprozas autore ir Andra 

gāre Manfelde , bet mūzikas 
autors - Artis Gāga, skaņdarbu 
ieskaņojuši un atklāšanas dienā 
izpildīja Sniedze Kaņepe balss , 
Artis Gāga saksofons , Pēteris 
Ozoliņš čells  un Māris agars 
klavieres . Savukārt interaktīvo 

ekspozīciju “Leģendas stāsts”, 
kas stāsta par Fītinghofu dzimtu, 
radījuši SIA “Overl ”.

 Alūksnes Muižas parkā 
piektdienas pēcpusdienā un 
vakarā notika sajūtu ceļojums 
“Daba runa uz cilvēku”, kas 
apmeklētājiem pastaigu pa 
parku ļāva apvienot ar dabas 
ainavu un mazās arhitektūras 
formu skicēšanu, tējas 
baudīšanas rituālu, muzikālu 

ceļojumu klasiskās mūzikas 
pasaulē. Līdz ar tumsas 
iestāšanos parkā iemirdzējās 
gaismas taka ar maģisku 
gaismas un dabas saspēli 
un kā kulminācija tam bija 
ebru mākslas performances 
mākslinieces Andas 
Kolosovas izpildījumā, kad 

zīmējumi projicējās ūdens 
ekrānā, radot nebijušu sintēzi 
starp dabu, cilvēku un 
mūsdienu tehnoloģijām.

Alūksnes Jaunās pils telpu 
pārvērtības un sajūtu ceļojums 
“Daba runā uz cilvēku” notika 
Latvijas-Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas 2014.-
2020. gadam atbalstītā projekta 
Nr.LV-R -00  “630 verstis pilnas 
sajūtām  Sajūtu verstis”  “630 
Versts Full of Feelings Versts of 
Feelings” ietvaros. 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Atklātas Alūksnes Jaunās pils restaurētās telpas

Restaurētā r eļu istabaKlātesošos u runā Alūksnes novada domes priekšsēdētājs 
intars Adlers    Evitas Aplokas foto

Restaurētais Leipcigas firmas J. l t ner  i gatavotais koncert ī elisSajuūtu ceļojumā uižas parkā
Sanitas Spudi as foto


