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Alūksnes Novada Vēstis

Ja pastkastē nav 
„Alūksnes Novada 

Vēstu”
 Novada iedzīvotājus, kuri 
pastāvīgi dzīvo novada 
teritorijā, bet savā pastkastītē 
nesaņem pašvaldības lai-
krakstu „Alūksnes Novada 
Vēstis”, aicinām informēt par 
to pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciālisti Evitu 
Aploku, zvanot pa tālruņiem 
64381502 vai 26646749. 

Aicina uz restaurētā 
Mauzoleja atklāšanu
 Aicinām 5. oktobrī 
pulksten 19.00 Alūksnes 
muižas parkā uz restaurētā 
Fītinghofu dzimtas mauzoleja 
atklāšanas pasākumu.

 Fītinghofu dzimtas mauzolejs 
ir viens no Alūksnes muižas 
parka ievērojamākajiem 
arhitektūras objektiem. Tas 
atrodas parka tālākajā 
austrumu stūrī. Mauzolejs ir 
valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis, kas celts 
1831. gadā Paula fon Fītinghofa 
laikā pēc arhitekta J. V. Krauzes 
projekta. Celtnē skaidri 
atainotas ampīra stila norieta 
iezīmes. Kapliča 
veidota kā cilindriska 
centrālbūve, ēkas kupols 
interjerā simbolizē debesis. 
Mauzoleja iekštelpā ierīkoti 
četri diagonāli sakārtoti 
pusloka logi, lai varētu 
salasīt uzrakstus uz marmora 
piemiņas plāksnēm, 
kas agrāk atradās 
pie sienas. Zem Mauzoleja 
grīdas izmūrētajās pagraba 
telpās atradušās baronu 
dzimtas kapenes. Uz šejieni 
tika pārvestas Fītinghofu ģimenes 
locekļu mirstīgās atliekas no 
Kapsētas pussalas un pat no 
Rēveles. Apkārt Mauzolejam 
izrakts grāvis un šī zeme 
iesvētīta. Mauzolejā tika 
apglabāti tuvākie Fītinghofu 
dzimtas radinieki, attālākie – 
blakus Mauzolejam. 1900. gadā 
Mauzoleja centrālā daļa 
aizbērta. Vēlākā laikā 
apslēptās mantas meklētāji 
celtnes telpas vidusdaļā 
uzlauzuši grīdu un cokola 
sānu sienas, un kapenes 
izpostītas.
 Šovasar tika veikta 
Mauzoleja restaurācija 
Kultūras ministrijas Eiropas 

Savienības fondu programmā 
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu, kā arī ar to 
saistītos pakalpojumus” projektā 
“Gaismas ceļš cauri gadsimtiem”. 
Restaurācijas projekta autors – 
SIA “ARHITEKTA L. ŠMITA 
DARBNĪCA”, arhitekts Laimonis 
Šmits. Būvdarbus veica 
SIA “Būvfirma Inbuv”, 
būvuzraudzību nodrošināja 
būvuzraugs Dāvis Priede no 
AS “Būvuzņēmums Restaura-
tors”. Projektā veikta Mau-
zoleja restaurācija, saglabājot 
pilnīgu oriģinālās substances 
apjomu. Veikta jumta kon-
strukciju un jumta seguma 
atjaunošana, iesedzot skārda 
segumu, koka dzegas konstruk-
ciju un krāsojuma restaurācija, 

ēkas fasādes un iekštelpas 
restaurācija, ieejas un logu 
režģu restaurācija, apkārtējās 
teritorijas labiekārtošana. 
Izstrādāta Mauzoleja un ar to 
saistītā Alūksnes muižas parka 
interaktivitāšu koncepcija un pro-
jekts. Koncepts balstīts uz parka 
radītāju Fītinghofu – Šēlu dzimtas 
gadsimtiem godā turēto ideālu 
– izglītot un padarīt pievilcīgus 
tikumus.
 Paša Mauzoleja iekštelpas tēls 
ir visai precīza Didro minētā 
ideāla vizuāls iemiesojums – 

četri pusapaļie logi šeit allaž 
asociējas ar intensīviem gaismas 
avotiem tumšākā telpā. Tā ir 
gaisma, kas laužas iekšā apjomā, 
padarot to gaišāku, dzidrāku, 
jeb – Didro principiem sekojot: 
izglītojot un padarot pievilcīgu 
pašu dzīvi.

Jolanta Baldiņa,
Alūksnes muzeja izglītojošā 

darba un darbā ar apmeklētājiem 
speciāliste

Pašvaldība aicina 
izteikt viedokli par sporta un izglītības 
kompleksa lokālplānojumu
 Alūksnes novada 
pašvaldība informē, ka 
2018. gada 4. septembra 
domes sēdē pieņemts lēmums 
Nr. 323 “Par lokālplānojuma 
nekustamajam īpašumam 
Jāņkalna iela 17A, Alūksne, 
Alūksnes novads, pirmās 
redakcijas nodošanu 
publiskai apspriešanai 
un institūciju atzinumu 
saņemšanai” 
(protokols Nr. 11, 5.p.). 
Publiskās apspriešanās 
termiņš noteikts no šā gada 
10.  septembra līdz 

19. oktobrim.

 Ar lokālplānojuma 
nekustamajam īpašumam 
Jāņkalna iela 17A, Alūksne, 
pirmo redakciju var 
iepazīties iepriekš minētajā 
termiņā Alūksnes novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.aluksne.lv (sadaļā 
“Sabiedrība”/“Sabiedrības 
līdzdalība”), Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās 
ēkas 202. kabinetā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 
no pirmdienas līdz ceturtdienai 

plkst. 8.00-17.00 un piektdienās 
plkst. 8.00-16.30, un Valsts 
vienotās ģeotelpiskās 
informācijas portālā 
www.geolatvija.lv. 

 Publiskās apspriešanas 
sanāksme tiks organizēta 
Uzņēmējdarbības atbalsta 
centra telpās (Alūksnes Kultūras 
centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē, 
2. stāvā) 2018. gada 9. oktobrī 
plkst. 17.30.

 Rakstiskus priekšlikumus 
un komentārus par 

lokālplānojuma pirmo 
redakciju var iesniegt personīgi 
vai pa pastu līdz 2018. gada 
19. oktobrim (pasta zīmogs) 
Alūksnes novada pašvaldības 
kancelejā: Dārza iela 11, 
Alūksne, Alūksnes novads, LV-
4301, kā arī elektroniski uz 
e-pasta adresi: 
dome@aluksne.lv.

  Fiziskajām personām jānorāda 
savs vārds, uzvārds, adrese, 
juridiskām personām – 
nosaukums, reģistrācijas 
dati, adrese.

Restaurētais Mauzolejs Alūksnes muižas parkā
Evitas Aplokas foto

Ja esi jaunietis vecumā 
no 15 līdz 29 gadiem, 

pašlaik nemācies, nestrādā 
algotu darbu, neapgūsti arodu 

pie amata meistara un neesi 
reģistrēts Nodarbinātības valsts 

aģentūrā (NVA) kā 
bezdarbnieks, piesakies 

atbalstam projektā 
“PROTI un DARI”! 

 Tu iegūsi atbalstu no 1 līdz 9 
mēnešu garumā, iespēju apgūt 
jaunas prasmes un zināšanas, 
mentora atbalstu.

 Piesakies pie programmas 
vadītājas Inas Raipules, 
tel. 64322004 vai 25771189, 
e-pasts: 
ina.raipule@aluksne.lv

 Projektu īsteno Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentū-
ra (JSPA) Eiropas Savienības fondu 
darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā 
atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nere-
ģistrēto NEET jauniešu prasmes un 
veicināt to iesaisti izglītībā, NVA 
īstenotajos pasākumos Jauniešu 
garantijas ietvaros un nevalstisko 
organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā” ietvaros. Alūksnes nova-
da pašvaldība projektā piedalās kā 
sadarbības partneris. 

PROTI

un DARI

Sveicam 
Alūksnes novada 
pedagogu saimi 
Skolotāju dienā!

Ik skolotājs ir burvis,
Jo sirdis atslēgt māk,
Lai tajā labestība un mīlestība 
nāk.
Ik skolotājs ir burvis
Un eņģelis mazliet,
Jo zināšanas sējot,
Caur gadsimtiem spēj iet.
(M. Bārbale)

Alūksnes novada 
pašvaldība



Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu 
arhīva foto. Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 8050 eksemplāri.

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

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 27. septembra sēdē
 Alūksnes novada domes 
27. septembra sēdē piedalījās 
13 deputāti un izskatīja 43 
darba kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

 - nodot īpašumā bez atlīdzības 
fiziskai personai zemesgabala 
„Brenci 11”, Brencos, Malienas 
pagastā, pie dzīvokļa īpašuma 
Nr.14 piederošās domājamās 
daļas;

 - sagatavot atsavināšanai 
Alūksnes novada pašvaldības ne-
kustamo īpašumu – dzīvokli Tor-
ņa ielā 3-3, Alūksnē, ar kopējo 
platību 40,7m² un ar to saistītām 
kopīpašuma domājamām daļām 
no daudzdzīvokļu mājas. Piekrist, 
ka atsavināšanas izdevumus sedz 
dzīvokļa īrnieka ģimenes loceklis. 
Pēc atsavināšanas procesa pa-
beigšanas, tos iekļaut pirkuma 
līgumā noteiktās cenas samaksā. 
Nodot atsavināšanai minēto 
dzīvokli, pārdodot to par brīvu 
cenu dzīvokļa īrnieka ģimenes 
loceklim. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - sagatavot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
– viendzīvokļa māju Peldu ielā 
12, Alūksnē, ar kopējo platību 
60,8m². Piekrist, ka atsavinā-
šanas izdevumus sedz mājas īr-
nieks. Pēc atsavināšanas procesa 
pabeigšanas, tos iekļaut īpašuma 
pirkuma līgumā noteiktās cenas 
samaksā. Nodot atsavināšanai 
minēto īpašumu, pārdodot par 
brīvu cenu viendzīvokļa mājas 
īrniekam. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - reģistrēt īpašumā un 
sagatavot atsavināšanai nekus-
tamā īpašuma Valkas ielā 22A, 
Alūksnē, sastāvā esošu, 
pašvaldībai piekritīgu zemes 
vienību. Piekrist, ka atsavinā-
šanas izdevumus sedz zemes 
starpgabala atsavināšanas 
ierosinātājs. Pēc atsavināšanas 
procesa pabeigšanas, tos ieskaitīt 
ierosinātāja zemes pirkuma 
līgumā noteiktās cenas samaksā, 
bet, ja zemesgabalu atsavina 
citām personām, atmaksāt atsa-
vināšanas ierosinātājam. Nodot 
atsavināšanai minēto īpašumu, 
pārdodot atklātā izsolē noteik-
tam personu lokam pievienoša-
nai pierobežas īpašumam. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu un 
atsavināšanu veikt Īpašumu atsa-
vināšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai paš-
valdības nekustamo īpašumu 
„Liedes”, Annā, Annas pagastā, 
pārdodot to izsolē. Nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles or-
ganizēšanu uzdot veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamā īpa-
šuma “Asarīši”, Annas  pagastā, 
sastāvā esošu neapbūvētu, paš-
valdībai piekritīgu zemes vienību, 
par kuru Annas pagasta pārvalde 
2009. gadā noslēgusi zemes no-
mas līgumu ar bijušo zemes lie-
totāju. Piekrist, ka atsavināšanas 
izdevumus sedz atsavināšanas 
ierosinātājs. Pēc atsavināšanas 
procesa pabeigšanas, tos ieskaitīt 
pirkuma līgumā noteiktās cenas 

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

 - turpināt pašvaldības nekusta-
mā īpašuma “Dārziņi”–23, Jaun-
laicenē, Jaunlaicenes pagastā, 
atsavināšanu, pārdodot par brīvu 
cenu – 1002 EUR. Atsavināšanas 
procesu uzdot organizēt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - izsniegt SIA “SORMA PLUS” 
bieži sastopamo derīgo izrakte-
ņu ieguves atļauju smilts-grants 
un smilts ieguvei smilts-grants 
un smilts atradnē „Putrenie-
ši”. Noteikt atļaujas derīguma 
termiņu līdz Valsts vides dienesta 
izsniegtā derīgo izrakteņu limitā 
norādītajam termiņam – 2037. 
gada 31. decembrim;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 13/2018 “Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
nodevām”;

 - izdarīt grozījumus domes 
2015. gada 29. oktobra lēmumā 
Nr. 351 “Par maksas pakalpoju-
miem Alūksnes novada tau-
tas/ kultūras/ saieta namiem”, 
papildinot tos ar jaunu Pede-
dzes tautas nama pakalpojumu 
ieejas maksu cenrādi vienam 
apmeklētājam, kas ir spēkā no 
1. oktobra: ieejas biļete tradīciju 
pamatekspozīcijā pieaugušajam 
1,50 EUR, skolēnam, studen-
tam, pensionāram – 1,00 EUR, 
tematiska pasākuma (lellīšu 
tīšana) apmeklējums – 1,50 EUR, 
speciālais piedāvājums kāzām  
- 1,50 EUR, vecpuišu/vecmeitu 
ballīte – 1,50 EUR, fotografēša-
nās tradicionālajos kostīmos – 
1,00 EUR;

 - izdarīt grozījumus domes 
23.08.2018. lēmumā Nr. 305 
“Par ēdināšanas pakalpojuma 
maksu Alsviķu pirmsskolas izglī-
tības iestādē “Saulīte””, mainot 
izglītojamo vecuma grupas: 1-3 
gadu grupu aizstājot ar 1-2 gadu 
grupu un 4-6 gadu grupu aizstā-
jot ar 3-6 gadu grupu;

 - veikt grozījumus domes lēmu-
mā par Alūksnes muzeja maksas 
pakalpojumiem, apstiprinot jau-
nu maksu par vairākiem muzeja 
pakalpojumiem. Maksa ir spēkā 
no 1. oktobra;

 - izdarīt grozījumus 23.08.2018. 
lēmumā Nr.303 “Par ēdināšanas 
pakalpojuma maksu Malienas 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Mazputniņš””, mainot izglīto-
jamo vecuma grupas: 1-3 gadu 
grupu aizstājot ar 1-2 gadu gru-
pu un 4-6 gadu grupu aizstājot 
ar 3-6 gadu grupu;

 - piešķirt pašvaldības stipendiju 
100% apmērā no valstī no-
teiktās minimālās mēnešalgas 
2018./2019. mācību gadā uz 
11 mēnešiem (izņemot 
kalendārā gada augustu) šādām 
medicīnas studiju rezidentēm 
Martai Ziņģei, Jolantai Umurei, 
Baibai Koševarei, Zanei Sviklei;

 - apstiprināt noteikumus 
Nr. 4/2018 “Kārtība, kādā sada-
la mērķdotāciju Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēm 

bērnu no piecu gadu vecuma no-
darbināto pedagogu, pamata un 
vispārējās vidējās izglītības ies-
tāžu pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām”;

 - apstiprināt noteikumus Nr. 
5/2018 “Valsts budžeta mērķdo-
tācijas speciālajām pirmsskolas 
izglītības iestādēm un pirmssko-
las izglītības iestāžu speciālajām 
grupām sadales kārtība”;

 - noteikt nosacījumus un kritēri-
jus, pēc kādiem sadala Alūksnes 
novadam piešķirto valsts bu-
džeta finansējumu pašvaldībām 
piemaksu, prēmiju un naudas 
balvu izmaksai pašvaldību vispā-
rējās izglītības iestāžu (izņemot 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogus) pedagogiem 30 831 
EUR apmērā;

 - apstiprināt atklāta projektu 
konkursa “Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu pro-
jektos” nolikumu;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 31.01.2018. 
lēmumā Nr. 43 “Par izglītības 
iestāžu izdevumu noteikšanu 
pašvaldību savstarpējos norēķi-
nos”, apstiprinot viena skolēna 
izmaksas mēnesī par Alūksnes 
novada pašvaldības pamata un 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem 
no 2018. gada 1. septembra: 
Alūksnes pilsētas sākumskolā 
35,40 EUR, Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijā 67,55 EUR, 
Alūksnes novada vidusskolā 
48,31 EUR, Strautiņu pamatskolā 
116,76 EUR, Bejas pamatskolā 
87,81 EUR, Jaunannas Mūzikas 
un mākslas pamatskolā 
64,81 EUR, Liepnas vidusskolā 
121,91 EUR, Malienas 
pamatskolā 60,28 EUR, 
Pededzes pamatskolā 
76,95 EUR, Ziemeru pamatskolā 
77,24 EUR, Ziemeru pamatskolas 
Jaunlaicenes filiālē 171,43 EUR, 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādē „Sprīdītis” 147,55 EUR, 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādē „Pienenīte” 150,93 EUR, 
Alsviķu pirmsskolas izglītības 
iestādē „Saulīte” 214,21 EUR, 
Jaunalūksnes pirmsskolas izglītī-
bas iestādē „Pūcīte” 178,12 EUR, 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādē „Cālis” 136,75 EUR, 
Malienas pirmsskolas izglītības 
iestādē „Mazputniņš” 
203,86 EUR, apstiprināt viena 
iemītnieka izmaksas par Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
internāta sniegtajiem 
pakalpojumiem (gultas vietu) 
181,45 EUR mēnesī;

 - ņemot vērā Ilzenes 
pamatskolas un Jaunlaicenes 
sākumskolas likvidāciju un abām 
minētajām skolām piešķirtā 
valsts budžeta finansējuma 
mācību literatūras un/vai mācību 
līdzekļu iegādei 2018. gadam at-
likumu, pārdalīt to proporcionāli 
uzņemto abu skolu izglītojamo 
skaitam citās novada pašvaldības 
izglītības iestādēs, kas īsteno 
licencētas pirmsskolas, vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības programmas, un 
apstiprināt finansējuma atlikuma 
sadali;

 - atbalstīt Jaunalūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādei 
“Pūcīte” apkures katlu nomaiņu 
ar indikatīvajām izmaksām līdz 
40 000 EUR. Uzdot iestādei sa-
gatavot tehnisko dokumentāciju, 
veikt iepirkumu, pēc iepirkuma 
rezultāta izziņošanas informēt 
domi par nepieciešamā finansē-
juma apmēru;

 - piešķirt 3 726,00 EUR Jaun-
laicenes pagasta pārvaldei 
nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, 
Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagas-
tā (bijusī skolas ēka) un 
3 074,00 EUR Ilzenes pagasta 
pārvaldei nekustamā īpašuma 
“Zinīši”, Ilzenes pagastā, (bijusī 
skolas ēka) apkures nodrošināša-
nai līdz 2018. gada decembrim;

 - piešķirt 4400,00 EUR Alūksnes 
viduslaiku pils teritorijā arheo-
loģiskās izpētes darbos iegūtu 
kultūrvēsturisku senlietu restau-
rācijai;

 - izdalīt no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
38 470,00 EUR būvprojektu 
izstrādei un ekspertīzei šādiem 
projektu ieviešanas un sagatavo-
šanas pasākumiem: būvprojekta 
“Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas ēku pārbūve” eksper-
tīzei, Alūksnes ezera rietumu līča 
sedimentu un atmiruši augu at-
lieku izvākšanas un krasta joslas 
nostiprināšanas tehnisko doku-
mentu sagatavošanai, pašvaldību 
nozīmes koplietošanas meliorā-
cijas sistēmu atjaunošanas darbu 
tehnisko dokumentu izstrādei;

 - izdalīt Kalncempju pagasta 
pārvaldei no pašvaldības Ceļu un 
ielu uzkrājuma fonda 8398 EUR 
Slūžu tilta uz pašvaldības autoce-
ļa “Ate – Augstiekalni – Niedras 
– 4. ceļš” remontdarbiem;

 - apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr.14/2018 „Par grozīju-
miem Alūksnes novada domes 
2018. gada 31. janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr. 1/2018 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžetu 2018.gadam””;

 - Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājam Arturam 
Dukulim piešķirt papildatvaļinā-
jumu - desmit darba dienas no 
1. līdz 12. oktobrim;

 - komandēt domes priekšsēdē-
tāju Arturu Dukuli no 23. oktobra 
līdz 28. oktobrim uz Pafosu, Kip-
rā, uz Interreg Europe projekta 
CHRISTA-Culture and Heritage 
for Responsible, Innovative and 
Sustaineble Tourism Actions 
semināru un gadskārtējo Eiropas 
Kultūras tūrisma tīkla (ECTN 
– European Cultural Tourism 
Network) konferenci;

 - par Dzīvokļu komisijas locekli 
ievēlēt Evitu Bondari.

Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties 

www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes novada 

domes darbu/Domes lēmumi

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sēdes 
 

Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 

10. oktobrī 10.00

Tautsaimniecības 
komitejas sēde  

16. oktobrī  10.00

Finanšu komitejas sēde  
18. oktobrī  10.00

Domes sēde   
25. oktobrī  10.00

Alūksnē, pie 
Alūksnes 

Kultūras centra

27. oktobrī
no plkst. 9.00 

Pieteikšanās līdz 22.10. 
pa tālruni 29207776 vai 

e-pastu 
gundegaand@gmail.com

Marienburgas 
DIŽTIRGUS

Donoru diena 
Alūksnē
11. oktobrī no pulksten 9.00 
līdz 13.00 Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās 
ēkas Dārza ielā 11 lielajā zālē 
notiks DONORU DIENA.

Būs bezmaksas 
papildu reisi 
Svecīšu vakarā 
Alūksnē
 Sestdien, 6. oktobrī, 
Alūksnes Lielajos un 
Mazajos kapos no 
pulksten 18.00 Svecīšu 
vakars.
 Šajā dienā maršrutā Alūksnes 
autoosta – Alūksnes Lielie kapi 
– Alūksnes autoosta no pulk-
sten 16.00 līdz 20.00 kursēs 
BEZMAKSAS papildu autobusu 
reisi. Šo reisu nodrošināšanu 
apmaksās Alūksnes novada 
pašvaldība.

Skatu tornis 
atvērts līdz 
oktobra beigām
 Alūksnes skatu tornis 
Tempļakalna parkā 
būs pieejams apmeklētājiem 
līdz oktobra beigām. Sakarā ar 
agro tumsas iestāšanos, 
oktobrī tiek mainīts torņa 
darba laiks – ierastajās skatu 
torņa darba dienās no 
otrdienas līdz svētdienai no 
plkst. 11.00 līdz 17.00.
 Kā jau ierasts, apmeklēt 
populāro tūrisma objektu 
ārpus tā darba laika iespējams 
grupām, iepriekš piesakot 
apmeklējumu pa tālruni 
+371 29130280.



Apmeklētāju pieņemšana oktobrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki oktobrī

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku 
pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, 
pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no 
pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. 

Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
15. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
1. un 15. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
1. un 15. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 
1. un 15. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

12. oktobrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
 

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 10.10.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Verners KALĒJS 19.10.2018. 15.00-16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE 16.10.2018. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 29.10.2018. 11.00-12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Līga LANGRATE 25.10.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Modris LAZDEKALNS 16.10.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Ainars MELDERS 25.10.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis MUCENIEKS 18.10.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Laimonis SĪPOLS 16.10.2018. 13.00-14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Askolds ZELMENIS 08.10.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 317.telpā

Jānis ZELTIŅŠ 23.10.2018. 9.00-10.00
11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Jana ZILKALNE 09.10.2018. 13.00-14.00 Alsviķu pagasta pārvaldē
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Informācija par Saeimas vēlēšanu norisi
Vēlēšanu iecirkņi un to 
darba laiks Alūksnes 
novadā

Alūksnes novada vēlēšanu 
komisija informē, ka vēlēšanu 
iecirkņu darba laiks 13. Saeimas 

vēlēšanu dienā 6. oktobrī ir no 
plkst. 7.00 līdz plkst. 20.00.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 
pirms vēlēšanu dienas:
01.10.2018. no plkst. 17.00 
līdz plkst. 20.00
02.10.2018. no plkst. 08.00 

līdz plkst.11.00
03.10.2018. no plkst. 17.00 
līdz plkst. 20.00
04.10.2018. no plkst. 09.00 
līdz plkst. 12.00
05.10.2018. no plkst. 10.00 līdz 
plkst. 16.00

Balss nodošana 
glabāšanā

 13. Saeimas vēlēšanās 
Alūksnes novada vēlētājs var 
nodot balsi glabāšanā trīs 
dienas pirms vēlēšanu dienas 
293. vēlēšanu iecirknī - Alūksnes 
pašvaldības administratīvajā 
ēkā, Dārza ielā 11, Alūksnē:
Trešdien, 3. oktobrī – no 
plkst. 17.00 līdz plkst.20.00
Ceturtdien, 4. oktobrī – no 
plkst. 9.00 līdz plkst.12.00
Piektdien, 5. oktobrī – no 
plkst. 10.00 līdz plkst.16.00

Balsošana vēlētāja 
atrašanās vietā

 Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa 
dēļ nevar ierasties balsošanas 
telpās, šo vēlētāju aprūpētāji un 
slimojošu personu aprūpētāji, 
drīkst pieteikt balsošanu savā 
atrašanās vietā. Balsošana 
atrašanās vietā jāpiesaka no 

2018. gada 1. oktobra līdz 
6. oktobrim vēlētāja atrašanās 
vietai tuvākajā vēlēšanu 
iecirknī. 
 Iesniegumu vēlēšanu 
iecirknī drīkst nogādāt 
jebkura vēlētāja uzticības 
persona. Vēlētāja uzticības 
persona iesniegumu ar vēlētāja 
lūgumu organizēt balsošanu 
mājās var uzrakstīt arī 
iecirknī.
 Iesniegumā jānorāda 
vēlētāja vārds, uzvārds, 
personas kods, iemesls, kādēļ 
nepieciešama balsošana 
atrašanās vietā; precīza adrese, 
kur jāierodas vēlēšanu komisi-
jai (ieteicams norādīt arī ēkas 
ārdurvju kodu, ja tāds ir, un 
telefona numuru).
 Ja vēlētājam ir drošs elektronisks 
paraksts, iesniegumu savlaicīgi 
var nosūtīt pašvaldībai pa 
e-pastu dome@aluksne.lv vai 
portālā www.latvija.lv. 
 Informāciju par balsošanas 
kārtību iespējams saņemt 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
mājas lapā  www.cvk.lv.

Alūksnes novada vēlēšanu 
komisija, tālrunis 26526652, 
e-pasts: nvk@aluksne.lv.

Iecirkņa Nr. Iecirkņa nosaukums Adrese
293. Alūksnes pašvaldības administratīvā ēka Dārza iela 11, Alūksne
294. Alūksnes pilsētas sākumskola Lielā Ezera iela 26, Alūksne
295. Alūksnes novada vidusskola Kanaviņu iela 14, Alūksne
296. SIA “Alūksnes energoceltnieks” ēka Apes iela 4, Alūksne
298. Alsviķu kultūras nams “Kultūras nams-Alsviķi”, Alsviķi, Alsviķu pagasts
299. Strautiņu pamatskola “Strautiņu Pamatskola”, Strautiņi, Alsviķu pagasts
300. Annas kultūras nams “Tautas nams”, Anna, Annas pagasts

302. Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības 
centrs “Dailes”

“Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts

303. Bejas bibliotēka “Rūķi”, Beja, Jaunalūksnes pagasts
304. Kolberģa tautas nams “Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts
305. Jaunannas tautas nams “Zīles”, Jaunanna, Jaunannas pagasts
306. Jaunlaicenes pamatskola “Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts
307. Kalncempju pagasta pārvalde “Cempji 4”, Kalncempji, Kalncempju pagasts
308. Liepnas tautas nams „Birzītes”, Liepna, Liepnas pagasts
309. Malienas tautas nams “Brenci”, Brenci, Malienas pagasts
310. Mālupes saieta nams “Austriņi”, Mālupe, Mālupes pagasts
311. Mārkalnes tautas nams “Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts
312. Pededzes tautas nams “Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts
314. Veclaicenes pagasts pārvalde “Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts
316. Zeltiņu pagasta bibliotēka “Tērces”-10, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts
317. Ziemera pagasta pārvalde “Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts

Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas

 Pirms vēlēšanu dienas 
vēlēšanu iecirkņos var iepazīties 
ar kandidātu sarakstiem, 
priekšvēlēšanu programmām, 
balsošanas kārtību.

Izstrādāts Alūksnes Jaunās 
pils telpu pārbūves un 
restaurācijas būvprojekts
 Augustā Alūksnes 
novada domes Sociālās, 
izglītības un kultūras 
komitejas, tautsaimniecības 
un finanšu komitejas 
kopīgajā sēdē Alūksnes 
muzeja direktore Diāna 
Pelaka informēja, ka ir 
noslēgusies būvprojekta 
izstrāde Alūksnes Jaunās 
pils telpu pārbūvei un 
restaurācijai, ko veica 
SIA “Arhitektes Ināras 
Caunītes birojs”.

 Projekta ietvaros paredzēts 
izstrādāt būvprojektu 
arhitektūras daļai, 
inženierrisinājumu daļai,
t. sk. būvkonstrukcijas, apkure, 
siltummehānika, ventilācija 
un gaisa kondicionēšana, 
elektroapgāde, ūdensapgāde 
un kanalizācija, ugunsdzēsības 
automātikas sistēma, vides 
pieejamības nodrošināšana. 
Inženierkomunikāciju risinājumi 
projektā paredzēti atbilstoši 
esošajam plānojumam 
ar iespēju vienkāršā veidā 
veikt to pārbūvi, realizējot 
plānojuma izmaiņas.
 Alūksnes Jaunās pils 
pārbūves un restaurācijas 
projekta mērķis ir iespēju 
robežās atgriezties pie pils 
vēsturiskā plānojuma un 
nodrošināt pils telpu racionālu 
izmantošanu un drošu 
ekspluatāciju Alūksnes muzeja 
vajadzībām.
 Projekta ietvaros paredzēts pils 
pārbūvi un restaurāciju veikt 
trijās būvdarbu kārtās.
 PIRMAJĀ KĀRTĀ paredzēta 
vēsturiskā plānojuma 
atjaunošana tajā apjomā, kas 
skar ēkas stabilitāti un drošību 
pagraba stāvā, kā arī muzeja 
turpmāko funkciju 
nodrošināšanu pils pagraba 

stāvā un pirmajā stāvā.
 OTRAJĀ KĀRTĀ paredzēts 
turpināt iesākto atgriešanos pie 
vēsturiskā plānojuma pils pirmajā 
stāvā un pilnveidot pagraba 
stāva un pirmā stāva plānojumu 
ēkas turpmākās izmantošanas 
kvalitātes uzlabošanai.  
 TREŠAJĀ KĀRTĀ paredzēts 
pabeigt pils pārbūves un 
restaurācijas darbus. Ēkas daļas, 
kuras neskar attiecīgās kārtas 
būvdarbi, plānots ekspluatēt.
 Pēc būvprojekta realizācijas 
Alūksnes Jaunās pils telpu funk-
cijas būs šādas:
pagraba stāvs - atvērtais krājums 
Alūksnes muzeja krājuma 
priekšmetu uzglabāšanai, 
restorāna virtuve un palīgtelpas;
pirmais stāvs - Alūksnes Jaunās 
pils reprezentatīvās telpas 
- svētku zāle, banketu zāle, 
mūzikas saloni, pils inter-
jera ekspozīcijas un restorāna 
telpas delegāciju uzņemšanai, 
kāzām un citiem saviesīgiem 
pasākumiem;
otrais stāvs - Alūksnes muzeja 
ekspozīciju un izstāžu zāles, 
administrācijas telpas, trešais 
stāvs jeb bēniņi ekspluatēti 
netiks. Būtisks ieguvum būs vides 
pieejamības nodrošināšana, 
izbūvējot invalīdu pacēlāju jeb 
liftu.
 Kopējās telpu pārbūves un 
restaurācijas izmaksas visām 
kārtām 3 941 727,52 EUR. 
Alūksnes Jaunās pils telpu 
pārbūve un restaurācija iekļauta 
Alūksnes novada attīstības 
programmas Investīciju plānā 
un tiek plānota kā pašvaldības 
investīciju vajadzība 
Eiropas Savienības fondu 
2021.-2027. gada periodam.

Diāna Pelaka,
Alūksnes muzeja direktore
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Unikāla ekspozīcija atjaunotajā 
Alūksnes stacijas bagāžas šķūnī
 Kopš septembra 
apmeklētājiem ir atvērta jau-
na, multimediāla ekspozīcija 
“Alūksnes Bānīša stacija” 
pārbūvētajā stacijas bagāžas 
šķūnī. Tā stāsta par dzelzceļa 
vēsturi, laikmeta ainām un 
Bānīti kā palīgu, darba vietu 
un iedvesmas avotu.

 Ekspozīciju atklāja 31. augustā, 
klātesot Kultūras un Satiksmes 
ministriju, Nacionālās kultūras 
mantojuma pārvaldes, Centrālās 
finanšu un līgumu aģentūras, 
Gulbenes, Cesvaines un Smiltenes 
novadu pašvaldību pārstāvjiem, 
projektētājiem, būvniekiem, 
dizaineriem un citiem sadarbības 
partneriem.
 - Šaursliežu dzelzceļam ir 
nozīmīga loma Alūksnes attīstībā, 
20. gadsimta sākumā no miesta 
pārtopot par pilsētu. Tas ir ne tikai 
vienkāršs satiksmes līdzeklis, tam 
piemīt arī milzīga kultūrvēsturiska 
un industriāla vērtība. Alūksnes 
novada pašvaldībai ir svarīgi 
saglabāt un atjaunot šādus 
nozīmīgus objektus, tādēļ arī 
stacijas šķūnis ir atdzimis, lai 
mūsdienīgā un interesantā veidā 
alūksniešiem un viesiem stāstītu 
par dzelzceļa un līdz ar to arī 
šīs apkaimes vēsturi. Pateicoties 
projektam un Eiropas Savienības 
atbalstam, esam varējuši saglabāt 
vienu vēsturisku celtni, - uzrunājot 
klātesošos, uzsvēra Alūksnes no-
vada domes priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis.
 Jaunā ekspozīcija ierīkota 
Alūksnes Bānīša stacijas bagāžas 
šķūnī, kura pārbūve ir nozīmīgs 
notikums Gulbenes-Alūksnes 
šaursliežu dzelzceļa līnijas 
kultūrvēsturiskā un industriālā 
mantojuma saglabāšanā un 
attīstībā. Šķūņa pārbūves 
būvprojekta autors ir SIA “Arhi-
tektes Ināras Caunītes birojs”, 
būvdarbus objektā saskaņā ar 
iepirkuma procedūras rezultātiem 
veica uzņēmums SIA “RE RE MEIS-
TARI”, būvuzraudzību nodrošināja 
AS „Būvuzņēmums Restaurators”, 
bet atbildīgais autoruzraugs bija 
Ināra Caunīte.
 - Alūksnes Bānīša stacijas šķūnis 
ir neliels, bet īpašs objekts – ar 
savu vēsturi un kultūrvēsturisko 
nozīmi, tāpēc visā restaurācijas 
darbu gaitā pret ēkas detaļām 
esam izturējušies ar lielu respe-
ktu. Tāpat kā citos objektos, arī 
šeit maksimāli izmantojām veco 

pamatu laukakmeņus, vecās koka 
sijas un spāres. Tika restaurēti 
autentiskie koka vārti ar vecajām 
eņģēm un atslēgām, bet fasāžu 
un iekštelpu apdarei pielietojām 
arī no citas ēkas aizgūtus vecos 
apšuvuma dēļus, kas ir analogi 
oriģinālajiem. Apdarei izmantojām 
dabīgās lineļļas krāsas un citus vi-
dei draudzīgus materiālus. Man ir 
liels gandarījums, ka šī restaurētā 
ēka ir būtisks ieguldījums 
Alūksnes novada un arī Latvijas 
kultūras mantojumā. Ceru, ka 
novada iedzīvotāji un šī ob-
jekta apmeklētāji to pamanīs un 
novērtēs, - atklāšanas pasākumā 
sacīja SIA “RERE Meistari” valdes 
loceklis Ervīns Koncevičs.
 Dizaina biroja “H2E” veidotās 
ekspozīcijas vizuālā tēla pamats 
ir unikālā Alūksnes stacijas 
bagāžas šķūņa arhitektonika, kā 
arī tā galvenā funkcija – bagāžas 
novietošana.
 - Lai izveidotu interesantu un 
iesaistošu izstādes dizainu, 
būtiskākais ir radīt pamatotu, 
skaidru stāstu, kas sakņojas 
konkrētās vietas vēsturē 
un kontekstā. Stāstu, kuru 
apmeklētājs vēlas piedzīvot, 
izzināt un līdzdarboties. Šajā ziņā 
unikālais industriālais mantojums, 
Gulbenes-Alūksnes Bānītis, ir bijis 
ļoti pateicīgs objekts. Tas ļāva 
veidot ekspozīciju kā ceļojumu 
laikā un telpā, atgādinot, ka 

jau vairāk nekā 100 gadus tieši 
dzelzceļš ir savienojis mūs ar 
Eiropu un pārējo pasauli. Bānīša 
stāstu veido cilvēki, kuri ar to 
brauca, brauc, un vēl tikai brauks. 
Galvenais uzdevums bija parādīt, 
kas ir būtiskākais, unikālais un 
neatkārtojamais, ko Alūksnes 
Bānīša stacija var pavēstīt un kas 
ir pieejams vienīgi šeit, Alūksnē. 
Šis darbs ir mūs iedvesmojis un 
aicinājis lepoties ar vēl vienu 
atklātu un izgaismotu Latvijas 
vēstures bagātību. Mēs ceram, ka 
pēc ekspozīcijas iepazīšanas līdzīgi 
jutīsies arī alūksnieši un pilsētas 
viesi, - saka dizaina biroja “H2E” 
vadošā dizainere Ingūna Elere.
  Darbi Alūksnes Bānīša stacijā 
norisinās projekta “Gaismas ceļš 
cauri gadsimtiem” ietvaros, pro-
jekta vadītāja - Sanita Adlere. Pro-
jektu Alūksnes novada pašvaldība 
īsteno sadarbībā ar Gulbenes un 
Cesvaines novadu pašvaldībām 
un Smiltenes evaņģēliski luter-
isko draudzi Kultūras ministrijas 
Eiropas Savienības fondu līdzekļu 
Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” prioritārā 
virziena “Vides aizsardzības 
resursu izmantošanas efektivitāte” 
5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī ar to saistītos 
pakalpojumus” ietvaros. 

Jaunā ekspozīcija “Alūksnes Bānīša stacija” aicina ciemos
Evitas Aplokas foto

Pārbūvēs 
uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas ielas

  Alūksnes novada 
pašvaldība uzsāks 
projekta “Alūksnes pilsētas 
rūpnieciskās apbūves 
teritorijas attīstības 
2. kārta” īstenošanu, kura 
ietvaros plānots pārbūvēt 
Merķeļa, Jāņkalna, 
Brīvības, Latgales un 
Uzvaras ielu posmus 
un izbūvēt ūdensvada 
sacilpojumu, kas 
nodrošinās ūdensapgādes 
nepārtrauktību Merķeļa ielas 
industriālajā zonā.

 Saskaņā ar iepirkuma 
procedūras rezultātiem, 
līguma slēgšanas tiesības ielu 
būvniecības veikšanai piešķirtas 
uzņēmumam SIA “8CBR”. Ielu 
būvniecības darbu kopējā 
līgumcena ir 3 053 108,78 EUR. 
Ūdensvada sacilpojuma izbūves 
darbus veiks SIA “Woltec”, 
kopējā līgumcena šiem darbiem 
41 237,54 EUR. Projektu vada 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu vadītāja 
Una Tetere-Teterovska.
 Projekta mērķis ir veicināt 
Alūksnes pilsētā otras 
lielākās rūpnieciskās apbūves 
zonas attīstību. Ieguldījumi 
infrastruktūrā dos iespēju 
paplašināt uzņēmējdarbību 
projekta teritorijā, kurā 
komersanti apliecinājuši 
25 jaunu darbavietu izveidošanu 
un ieguldījumu uzņēmējdarbības 
paplašināšanā ne mazāk 
kā 1,2 miljonu EUR apmērā. 
 Šobrīd Merķeļa ielā norit 
pašvaldības kapitālsabiedrības 
SIA “Rūpe” organizētie 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu un pieslēgumu izbūves 
darbi, kas tiek īstenoti 
projekta “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Alūksnē, 
III.kārta” ietvaros.

Mainīsies satiksmes organizācija 
Merķeļa ielā un Latgales, 
Uzvaras un Kanaviņu ielu 
krustojumā

 Projektā “Alūksnes 
pilsētas rūpnieciskās apbūves 
teritorijas attīstības 2. kārta” 
Uzvaras un Latgales ielu 
pārbūve plānota divās kārtās – 

Uzvaras iela līdz krustojumam 
ar Latgales un Kanaviņu ielu 
un Latgales iela ar krustojumu. 
Plānota brauktuves un ietves 
seguma pārbūve, ielu 
apgaismojuma atjaunošana, 
lietus kanalizācijas izbūve. 
Būtiski izmainīsies Latgales, 
Kanaviņu un Uzvaras ielas 
krustojums, izmainot gan tā 
konfigurāciju, gan galvenā 
ceļa virzienu, kas turpmāk 
plānots maršrutā Uzvaras - 
Latgales iela. 
 Pēc pārbūves būs satiksmes 
organizācijas izmaiņas arī 
Merķeļa ielā, kas sliktās 
pārredzamības dēļ kļūs par 
vienvirziena ielu, kur satiksme 
tiks organizēta virzienā no 
Uzvaras ielas uz Brīvības 
ielu. Gājēju pāreja Brīvības 
ielā pie Merķeļa ielas un 
pāreja pie Merķeļa ielas 
19. nama aizstāta ar 
pāriešanas vietām. 
 Papildus ielu pārbūvei 
pašvaldība projekta ietvaros 
izbūvēs Merķeļa ielas ūdensvada 
sacilpojumu, lai šajā mikrorajonā 
nodrošinātu ūdens padeves 
nepārtrauktību, kas būs nozīmīgs 
ieguvums gan iedzīvotājiem, 
gan šajā pilsētas rajonā 
esošajiem uzņēmumiem.
 Jāņkalna (no krustojuma 
ar Tālavas ielu) un Brīvības 
ielu pārbūves būvprojekts 
tiek risināts, ņemot vērā 
jauno ekspozīciju “Alūksnes 
Bānīša stacija”. Domājot par 
organizētu autotransporta 
novietošanu, izbūvēs stāvvietas 
vieglajam autotransportam 
un autobusiem pie Jāņkalna 
un Tālavas ielas krustojuma, 
paredzēs apgriešanās vietu 
elektrovilcieniņam. Šajās ielās 
izbūvēs lietus kanalizāciju, at-
jaunos apgaismojumu un ierīkos 
to vietās, kur tā pašlaik nav, tajā 
skaitā brauktuves pāriešanas 
vietās, lai nodrošinātu drošu un 
ērtu pārvietošanos iedzīvotajiem 
un stacijas apmeklētājiem, 
esošos gaismekļus nomainīs 
uz energoefektīviem LED 
gaismekļiem.
  

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciālists

Šonedēļ veic reciklēšanu Pleskavas ielā
 Šonedēļ Pleskavas ielā, 
Alūksnē, kur notiek pārbūves 
darbi, sākta ielas seguma 
reciklēšana, bet nedēļas 
beigās plānota asfalta seguma 
apakškārtas ieklāšana. Gan 
reciklēšanas, gan 
asfalta apakškārtas ieklāšanas 
laikā pārbūvējamajā ielas 
posmā transporta kustība 
tiek regulēta ar luksoforiem, 
nepieciešamības gadījumā 
īslaicīgi aizturot satiksmi.
  Reciklēšana ir process ceļa 
seguma pastiprināšanai, kad 
veco nofrēzēto asfaltu sajauc ar 
šķembām un cementu noteiktās 
attiecībās, veidojot viendabīgu 
masu. Pēc reciklēšanas sekos 
asfalta apakškārtas ieklāšana, 
bet pēc tam plānota arī asfalta 
virskārtas ieklāšana. Virskārtas 
ieklāšanas laiks būs atkarīgs no 
laika apstākļiem.
 Asfalta seguma virskārtu ieklās ar 
vienlaidu tehnoloģiju, tas nozīmē, 
ka šo darbu laikā Pleskavas ielas 

remontējamais posms SATIKSMEI 
NEBŪS PIEEJAMS. Būvuzņēmējs 
izstrādās un attiecīgās instancēs 
saskaņos satiksmes organizācijas 
shēmu, un par to pašvaldība vēl 
informēs. Plānots, ka apbrauca-
mais ceļš virskārtas asfaltēšanas 
laikā būs apkārt Alūksnes ezeram.
 Darbus objektā veic 
pilnsabiedrība “RERE VIDE 1” pēc 
SIA “Projekts EAE” izstrādātā pro-
jekta, būvuzraudzību nodrošina 
SIA “Būvuzraugi LV”.
 Darbi Pleskavas ielas 2. un 
3. kārtā rit par valsts budžeta 
mērķdotācijas līdzekļiem, ko 
piešķīrusi Satiksmes ministrija, 
un Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējumu. 2. kārtas 
būvdarbu izmaksas ir 
1 079 043 EUR ar PVN, 3. kārtas 
– 335 816 EUR ar PVN.  Satiksmes 
ministrijas piešķirtais finansējums 
abām kārtām kopā ir 951 000 
EUR, pārējais ir pašvaldības 
līdzekļi. Savukārt 20. septembrī 
Valsts sekretāru sanāksmē ir 

izsludināts Ministru kabineta 
rīkojuma projekts, kas paredz 400 
000 EUR finansējuma piešķiršanu 
Pleskavas ielas 1. kārtai – ie-
las pārbūvei no krustojuma ar 
Pils ielu līdz 2. kārtas robežai 
(pie 7. Siguldas kājnieku pulka 
pieminekļa) un arī stāvlaukuma 
izbūvei pie Nacionālo bruņoto 
spēku Kājnieku skolas, lai 
nodrošinātu piekļuvi militārajam 
objektam. Finansējumu plānots 
piešķirt no Aizsardzības ministrijas 
finansējuma. Līdz 5. oktobrim tiek 
gaidīti ministriju atzinumi.  
 Pašvaldība šobrīd aktualizē 
tehnisko projektu Pleskavas 
ielas 1. kārtai, iekļaujot tajā 
automašīnu stāvlaukumu pie 
Kājnieku skolas un papildu gājēju/
velo ceļu no Pils ielas krustojuma 
virzienā uz centru līdz Mežinieku 
ielas krustojumam.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Labiekārtots Ievas 
ezera krasts Veclaicenē
 Veclaicenes krāšņās 
un iespaidīgās ainavas 
Alūksnes novadā ir vienas no 
lielākajām vērtībām, ku-
ras jāsaudzē, jāaizsargā un 
jārada apstākļi, lai tūristi un 
atpūtnieki varētu iepazīt šo 
mūsu dabas fenomenu.

 Aizsargājamo ainavu apvi-
dus “Veclaicene” teritorijas 
sakārtošanai atbilstoši da-
bas aizsardzības plānam 
tiek piesaistīts finansējums 
no dažādiem fondiem un 
programmām. Lai pilnveidotu 
Ievas ezera krastu Kornetos, 
kur jau ir ierīkots bērnu rotaļu 
laukums, āra trenažieri un 
peldvieta, piesaistīts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda Lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2012. 
gadam apakšprogrammas 
finansējums un ieviests projekts 
“Vienlīdzība un dabas terapija 
Ievas krastā”.
 Projekta mērķis bija pilnvei-
dot Ievas ezera krasta teritoriju 
nodrošinot vides pieejamību, 
veicinot dabas izzināšanu. Tā 
ietvaros uzstādīta lapene ar grilu, 
kas ir pieejama katram, kurš 
ir nolēmis atpūsties Veclaicenē 
Ievas ezera krastā. Ezera krastā 

izbūvēts arī gājēju celiņš un 
uzstādīti vides dizaina elementi, 
kas ir veidoti vairāk bērnu 
uzmanības piesaistei, tā pilnvei-
dojot esošo rotaļu laukumu ar 
dabu izzinošiem objektiem.
 Būvniecības  darbus veica SIA 
“Sorma” par kopējām pro-
jekta izmaksām 14296,00 
EUR, ko finansēja Alūksnes 
novada pašvaldība un Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai (ELFLA) ar Alūksnes 
lauku partnerības atbalstu.

Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un 

Ziemera pagasta teritorijas 
attīstības speciāliste

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Jaunas iespējas sabiedriskām 
aktivitātēm Mālupē
 Ir pabeigts Mālupes pa-
gasta pārvaldes projekts 
“Nodarbību telpu izbūve 
un aprīkošana sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai un 
pilnveidošanai Mālupes 
Saieta namā”. 

 Šo projektu apstiprinājusi 
biedrība “Alūksnes lauku 
partnerība” un tas īstenots 
Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. 
gadam apakšpasākuma 
“Darbības īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātes 
“Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” ietvaros ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai/ELFLA/ atbalstu.    
 Mālupes pagastā ir aktīvas 
rokdarbnieces, kuras šuj, ada, 
auž, apgūst jaunas iemaņas 
un nodod tās tālāk citiem. Šīm 
aktivitātēm nebija atsevišķas 
telpas, kur varētu izvietot stelles, 
adāmmašīnu, šujmašīnu un 
citu aprīkojumu, tādēļ Mālupes 
Saieta namā projekta rezultātā 
ir izbūvēta jauna nodarbību jeb 
saieta telpa, kurā atradīsies par 
projekta līdzekļiem iegādātais 
aprīkojums, galds, krēsli, 
overloks un rokdarbnieču 
rīcībā esošās stelles, šujmašīna, 
adāmmašīna. Šajā telpā 
notiks dažādas nodarbības  
rokdarbniecēm un 
citiem interesentiem. 

 Projekta ietvaros no SIA “MK 
TRADE” iegādājamies šujmašīnu 
- overloku, no SIA “Omega 
Express” - galdu un no SIA “Of-
ficeday Latvia” - četrus krēslus. 
Kopējā aprīkojuma summa – 
520,06 EUR ar PVN.
 Būvprojektu “Mālupes saieta 
nama pārbūve” izstrādāja 
SIA “Alūksnes projekti”, 
būvdarbus veica SIA “RUFS” un 
būvuzraudzību – Juris Ģērmanis. 
Projekta “Nodarbību telpu izbūve 
un aprīkošana sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai un 
pilnveidošanai Mālupes Saieta 
namā” nodarbību jeb saieta 
telpas būvniecības izmaksas 
ar PVN ir 19 359,56 EUR, no 

kurām publiskais finansējums ir 
12 928,70 EUR, pašvaldības – 
6430,86 EUR. 
 Lai varētu nokļūt nodarbību 
telpā, bija nepieciešams izbūvēt 
arī kāpņu telpu, kuras izbūvei 
izlietoti 11 460,20 EUR ar PVN 
no līdzekļiem, kas paredzēti 
Alūksnes novada pagastu 
teritoriālo vienību infrastruktūras 
un vides kvalitātes uzlabošanas 
projektiem un Mālupes pagasta 
pārvaldes budžeta.

Laima Kaņepe,
Liepnas un Mālupes pagastu 

teritorijas attīstības speciāliste

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Realizēts projekts “Sakārtota, 
veselību  un atpūtu veicinoša 
vide Strautiņos”
 Strautiņu 
pamatskola  realizējusi 
projektu “Sakārtota, veselību 
un atpūtu veicinoša vide 
Strautiņos”, piedaloties 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) izsludinātajā 
projektu konkursā. 

 Projekts “Sakārtota, veselību 
un atpūtu veicinoša vide 
Strautiņos” (Nr.16-07-AL26-
A019.2204-000012) 2016. gada 
novembrī tika iesniegts Alūksnes 
lauku partnerībā, 2017. gada 
aprīlī Lauku atbalsta dienests  
pieņēma lēmumu par projekta 
apstiprināšanu, nosakot projekta 
kopējās attiecināmās izmaksas 
29536,59 EUR ar pievienotās 
vērtības nodokli, no tām 
ELFLA  publiskais finansējums ir 
26582,93 EUR un  Alūksnes 
novada pašvaldības 
līdzfinansējums - 2953,66 EUR.
 Projekta  īstenošana sākās 
2017. gada pavasarī ar 
būvprojekta izstrādi apkārtnes 
labiekārtošanai un peldvi-
etas atjaunošanai. Būvprojekta 
izstrādi veica SIA “Inženieru 
birojs PROFECTO”. 2018. gada 
vasarā tika izveidota labiekārtota 
peldvieta skolas teritorijā, 
aprīkota ar ģērbtuvēm, atpūtas 
soliņiem, galdu ar nojumi, 
velo statīvu, atkritumu urnu. 
Skolas birzītē uzstādīti seši āra 
trenažieri,  kur iedzīvotāji var 

vingrot, uzturot sevi labā fiziskajā 
formā. Pie birzītes  uzstādīta 
āra nojume - atpūtai, brīvā 
laika pavadīšanai. Visus darbus 
objektā  veica SIA “GEO 
Solutions”. Darbi tika veikti 
kvalitatīvi, atbildīgi, savlaicīgi, 
ieguldot īpašu attieksmi, lai viss 
izdotos, būtu droši un patīkami 
sportot un atpūsties. Liels paldies 
SIA “GEO Solutions” vadītājam 
Oļegam Ivanovam par ieguldīto 
darbu, nesavtību, ieinteresētību, 
praktisko darbu veikšanu un 
vadīšanu! Paldies teritorijas 
attīstības speciālistei Ārijai Ronei 
un pārējiem līdzcilvēkiem, kuri 
veltīja  savu laiku  un zināšanas, 
lai Strautiņos būtu sakārtota, 
aktīvai atpūtai piemērota un 
veselību veicinoša vide.
 Realizējot projektu, palielināsies 
lauku teritorijas vietas potenciāls 
un pievilcība, kā arī būs attīstīta 
rekreācijas teritorija, kas ir 
publiska un bezmaksas pieejama 
visiem iedzīvotājiem.
 “Paldies! Mums ļoti patīk, 
trenažierus jau esam 
iemēģinājuši, arī āra terasē 
jūtamies omulīgi, ar nepacietību 
gaidām nākošo vasaru, 
lai  peldētos jaunizveidotajā 
peldvietā”, tā saka Strautiņu un 
arī novada iedzīvotāji!

Alla Jaunzema, 
Strautiņu pamatskolas skolotāja

Īsteno projektu
tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā
 Zeltiņu pagastā 2017. gadā 
uzsākta projekta “Investīcijas 
ilgtspējīga tūrisma attīstībai 
Zeltiņu pagastā” realizācija. 
Projekts iesniegts Alūksnes 
lauku partnerībā un guvis 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai atbals-
tu. Projekta kopējās izmaksas 
37 518,06 EUR.

 Projekts tiek realizēts Zeltiņu 
pagasta sporta un atpūtas 
parkā, kas izveidots 
2010. gadā. Līdz projekta 
realizācijai parka teritorijā bija 
trīs pludmales volejbola laukumi, 
futbola un basketbola laukumi, 
lodes grūšanas laukums, 
90 metru cietā seguma skrejceļs, 
bērnu rotaļu un atpūtas laukums, 
plaša zaļā zona, cietā seguma 
laukums bez nožogojuma, uz 
kura interesenti spēlē tenisu, 
notiek sporta pasākumu un 
nometņu atklāšanas ceremoni-
jas, atpūtas zona ar ugunskura 
vietu un galdiņiem.
 Sakarā ar to, ka šis ir brīvdabas 
objekts, un uz parku atpūsties 
brauc daudz interesentu, tajā 
skaitā ārzemju viesi, kuri parkā 
arī labprāt nakšņotu, bija jādomā 
par ērtākas un apmeklētājiem 
draudzīgākas vietas izveidi. 
Realizējot projektu, parkā 
uzbūvētas četras  stacionāras no-
jumes, piecas koka teltis, kas dod 
iespēju viesiem palikt pie mums 
ilgāku laiku un izmantot  pagastā 
un novadā esošās tūrisma un 
atpūtas iespējas. Ir uzstādīts āra 
displejs ar informāciju par Zeltiņu 
pagastu, lai viesi varētu iepazīties 
ar pagasta vēsturi un izplānot 

atpūtu pagastā. Šo prezentāciju 
plānojam papildināt, ievietojot 
tajā informāciju par visā novadā 
pieejamām atpūtas un tūrisma 
iespējām. Lai radītu iespēju 
parka apmeklētājiem uzlabot 
savu fizisko formu, ir uzstādīti 
trīs āra trenažieri. Uz pašreizējā 
lodes grūšanas laukuma sektora 
ierīkots trīspusējs basketbola 
vairogs ar groziem, kuri uzstādīti 
dažādos augstumos ar mērķi, 
lai basketbola metienus grozā 
varētu izpildīt dažāda vecuma 
dalībnieki. Lai nodrošinātu 
parka darbību un nepieļautu 
vandālisma iespējas, uzstādīta 
video novērošanas signalizācija.
 Latvijā arvien lielāku popularitāti 
iegūst disku golfs, tāpēc 
papildinām sportošanas iespējas, 
uzstādot četrus disku golfa 
grozus. Cietā seguma laukuma 
galos ierīkojam nožogojumu, lai 

tenisa spēles entuziastiem 
ir iespēja pilnvērtīgi spēlēt. 
Parka teritorijā dažādās vietās 
uzstādām atkritumu urnas un 
velosipēdu statīvus. 
 Realizējot projektu, tiks 
piesaistīti  tūristi, kam interesē 
aktīvās atpūtas iespējas, tie 
papildinās esošo apmeklētāju 
skaitu,  kas  piedalās sporta vai 
kultūras pasākumos, nometnēs, 
kā arī atpūšas ģimenes lokā 
vai individuāli. Sakarā ar to, 
ka parku ar tūrisma objektu 
“Padomju armijas raķešu bāze 
Zeltiņos” savieno dabas taka, 
plānojam, ka palielināsies 
apmeklētāju skaits arī tūrisma 
objektā. Būs radīta iespēja  
uzzināt vairāk par pagasta un 
novada vēsturi, aktīvi pavadīt 
laiku, kā arī uzlabot savu fizisko 
formu.  
 Zeltiņu pagasta pārvalde par 
saviem līdzekļiem nodrošinās 
realizētā projekta ilglaicību.  
Realizējot projektu, būs atrisināts 
viens no projektu konkursa gal-
venajiem atbalstāmajiem virzien-
iem un darbībām -  palielināsies 
lauku teritorijas vietas potenciāls 
un pievilcība, kā arī būs attīstīta 
rekreācijas teritorija, kas ir pub-
liska un bez maksas 
pieejama ikvienam sporta un 
atpūtas parka apmeklētājam.

Ārija Rone,
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu

pagastu teritorijas attīstības 
speciāliste

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Iegādāsies ēku Uzvaras ielā 1 jaunu 
sociālo pakalpojumu izveidei
 Alūksnes novada dome 
27. septembra sēdē nolēma 
iegādāties nekustamo 
īpašumu, kas sastāv 
no administratīvās un 
saimniecības ēkas Uz-
varas ielā 1, Alūksnē (bijusī 
Krājbankas ēka). Ēku 
pašvaldība izmantos, lai 
izveidotu vienotu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūru, 
ko pašvaldība apņēmusies 
radīt, iesaistoties projektā 
“Vidzeme iekļauj”.

 Lai atrastu piemērotu 
nekustamo īpašumu, kur būtu 
iespējams izvietot visus sociālos 
pakalpojumus, kurus novadā 
paredzēts izveidot minētā 
projekta laikā, pašvaldība 
organizēja konkursu, 
aicinot piedāvāt tai iespējamās 
teritorijas. No diviem 
iesniegtajiem piedāvājumiem par 
izvirzītajiem kritērijiem atbilstošu 
un piemērotāku projekta 
mērķu sasniegšanai konkursa 
atvēršanas komisija atzina 
īpašumu Uzvaras ielā 
1. Īpašnieka norādītā pārdošanas 
cena – 143 000 EUR.

 Pēc pašvaldības pasūtījuma 
veiktā nekustamā īpašuma 
novērtēšana uzrādīja šī īpašuma 
vērtību 130 000 EUR apmērā, 
tomēr īpašnieks nepiekrita 
īpašuma pārdošanai par mazāku 
cenu. Līdz ar to, lai Alūksnes 
novadā būtu iespējams izveidot 
paredzētos sociālos 
pakalpojumus, ko pašvaldība 
apņēmusies izdarīt, dome 
nolēma iegādāties ēku par 
pārdošanas cenu – 
143 000 EUR. Tā kā Valsts kases 
aizdevuma līdzekļus 

var pieprasīt tikai īpašuma 
tirgus vērtībai, pašvaldība 
130 000 EUR aizņemsies 
Valsts kasē, bet 
13 000 EUR īpašuma iegādei 
dome piešķīra no pašvaldības 
budžeta atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem.

 Ņemot vērā, ka telpas, 
kurā, izveidot jaunus sociālos 
pakalpojumus, novadā būs, 
pašvaldība varēs iesniegt 
projekta pieteikumu Eiropas 
Savienības fondu Darbības 
programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Attīstīt pakal-
pojumu infrastruktūru bērnu 
aprūpei ģimeniskā vidē un 
personu ar invaliditāti 
neatkarīgai dzīvei un integrācijas 
sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma 
“Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai” otrajā 
projektu iesniegumu atlases 
kārtā.

 Paredzēts, ka uz Uzvaras ielu 
1 pārcelsies Alūksnes novada 
Sociālā dienesta administrācija 
un šajās telpās izveidos arī jau-
nus sociālos pakalpojumus:
 1) sociālās rehabilitācijas centru, 
kas sniegs sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem un 
viņu tuviniekiem, paredzot šo 
aktivitāti 52 bērniem,
2) dienas aprūpes centru 
bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem astoņām vietām,
3) dienas aprūpes centru 
pilngadīgām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem 
20 vietām,
4) specializēto darbnīcu 

pilngadīgām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem 
10 vietām.
 Savukārt pašreizējās Sociālā 
dienesta telpās Lielā Ezera ielā 
11 projekta ietvaros izveidos 
vēl vienu pakalpojumu - grupu 
dzīvokļus pilngadīgām personām 
ar garīga rakstura traucējumiem 
16 vietām.
 
 Alūksnes novada pašvaldība 
un citas Vidzemes pašvaldības 
2016. gadā noslēdza sadarbības 
līgumu ar Vidzemes plānošanas 
reģionu par projekta “Vidzeme 
iekļauj” īstenošanu. Viens no 
šī projekta mērķiem ir izstrādāt 
un īstenot Vidzemes reģiona 
Deinstitucionalizācijas plānu. 
Pašvaldībām, kas iesaistās šajā 
projektā, būs jāīsteno izvēlētie 
sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras 
attīstības risinājumi un jāiesniedz 
attiecīga projekta pieteikums 
Eiropas Savienības fondu 
finansējuma saņemšanai šim 
mērķim. 
 Deinstitucionalizācija 
paredz izveidot tādus sociālos 
pakalpojumus, kas personai, 
kurai ir ierobežotas spējas sevi 
aprūpēt, sniedz nepieciešamo 
atbalstu, lai tā spētu dzīvot 
mājās vai ģimeniskā vidē. 
Deinstitucionalizācijas mērķis 
ir atteikties no ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā un radīt 
iespēju nepieciešamo atbalstu 
saņemt dzīvesvietā jeb tā sauktie 
sabiedrībā balstīti pakalpojumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Noslēdzies projekts 
industriālās teritorijas 
attīstībai Jaunlaicenē
 Septembra beigās 
noslēdzies Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda atbalstītais 
projekts “Infrastruktūras 
uzlabošana industriālās 
teritorijas attīstībai 
Alūksnes novada 
Jaunlaicenes ciemā”.

 Šī projekta mērķis ir 
sekmēt nodarbinātības iespēju 
paplašināšanu novadā, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbībai 
nozīmīgā publiskā infrastruktūrā 
Jaunlaicenes pagastā, vienlaicīgi 
palielinot privāto investīciju 
apjomu ražošanas attīstībai. 
 Projekta realizācijas laikā jau 
iepriekš tika ierīkota industriālā 
teritorija 0,79 ha platībā, 
izbūvējot apgaismotu cietā 
seguma laukumu, kā arī izbūvēts 
jauns elektroenerģijas pievads 
ar iespēju izveidot pieslēgumu 
vienlaicīgai maksimālai slodzei 
līdz 600 kW. Vēlāk projekta 
ietvaros pārbūvēts arī 
pašvaldības autoceļš 
“V383-Galdusalas” 
155 m garumā, kas savieno 
projekta teritoriju ar investīciju 
teritoriju.
 Atklāta iepirkuma konkursa 
rezultātā industriālās teritorijas 
izveides būvdarbus saskaņā ar 
SIA “Projekts EAE” izstrādāto 
būvprojektu veica 
SIA “8 CBR” ar līgumcenu 

287 243,49 EUR. 
Elektroenerģijas pievadu 
izbūvēja AS “Sadales tīkls” par 
noteikto cenu 113 711,52 EUR. 
Pašvaldības autoceļa “V383-
Galdusalas” būvdarbus veica 
SIA “DSM Meistari” par summu 
93 099,22 EUR, būvuzraudzību 
nodrošināja SIA “RS Būvnieks” 
par līgumcenu 2783 EUR. Ceļa 
tehnisko projektu izstrādāja un 
autoruzraudzību nodrošināja 
SIA “XDRAFTS”.

 Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansējums šī projekta 
īstenošanai ir 
299 430,73 EUR, kas Alūksnes 
novada pašvaldībai piešķirts 
specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. 
“Palielināt privāto investīciju 
apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību 
attīstības programmās noteik-
tajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz 
vietējo uzņēmēju vajadzībām” 
ietvaros. Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībām – 33 678,28 EUR, 
pašvaldības līdzfinansējums ir 
173 892,96 EUR, projekta 
kopējās izmaksas – 
507 001,97 EUR.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciālistes

Šoruden sāks administratīvās ēkas pārbūvi
 Oktobrī pašvaldība 
Alūksnē sāks īstenot 
Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda atbalstīto 
projektu “Energoefektivitātes 
uzlabošana Alūksnes 
novada pašvaldības 
administratīvajā ēkā”, 
kas paredz veicināt 
pašvaldības administratīvās 
ēkas Dārza ielā 11 
energoefektivitāti, uzlabot
tās vizuālo izskatu, kā 
arī pārbūvēt apkārtējo 
teritoriju. 

 Domes 27. septembra sēdē 
deputāti pieņēma lēmumu 
lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļauju 
pašvaldībai ņemt Valsts 
kasē aizņēmumu līdz 
2 011 343,29 EUR šī projekta 
īstenošanai ar aizņēmuma 
pamatsummas atmaksas termiņu 
no 2021. gada marta līdz 
2050. gada decembrim.
 Līdz šim pašvaldība visos 
projektu konkursos primāri 
vienmēr ir centusies sakārtot 
izglītības un kultūras iestāžu 
ēkas, tādēļ šobrīd tiek 
izmantota iespēja atjaunot arī 
pašvaldības administratīvo 
ēku un tās apkārtni.
 Projekta mērķis ir 
samazināt ēkas uzturēšanas 
izdevumus, paaugstinot 
tās energoefektivitāti. Paredzēts 

siltināt ēkas norobežojošās 
konstrukcijas (ārsienas, 
augšstāva pārsegumu, 
1. stāva grīdas), atjaunot 
jumta segumu, nomainīt 
ārdurvis un daļēji logus, 
uzlabot ventilācijas sistēmu, 
pārbūvēt apkures sistēmu un 
siltummezglu. Projekta 
rezultātā samazināsies 
administratīvās ēkas primārās 
enerģijas gada patēriņš par 
257,97 MWh/gadā, kā arī 
siltumnīcefekta gāzu apjoms 
par 58,57 t CO2/gadā.
 Tāpat projektā paredzēta 
elektroapgādes sistēmas 
pārbūve, apgaismo-
juma nomaiņa, gaisa 
kondicionēšanas sistēmas izbūve, 
zibensaizsardzības sistēmas 
izveide, atsevišķu 
telpu remonts, vides pieejamības 
nodrošināšana.
 Pēc pārbūves ēkā būs 
viens centrālais ieejas mezgls, 
kas atradīsies pa vidu starp 
pašreizējām divām ieejām ēkas 
centrālajā fasādē. Ēkas pirmajā 
stāvā līdztekus šī 
projekta īstenošanai izbūvēs 
klientu apkalpošanas 
centra telpas, ko finansēs 
par valsts budžeta un 
pašvaldības līdzekļiem.
 Līdz ar ēkas pārbūvi 
sakārtos arī tai pieguļošo 
teritoriju – priekšējo 
laukumu, iekšpagalmu un zaļās 
zonas abpus ēkai. Izbūvēs lietus 

ūdens kanalizāciju un 
drenāžu, reprezentatīvo 
laukumu, pārplānos pašreizējo 
iekšpagalma auto stāvlaukumu 
un labiekārtos teritoriju.
 Esošajā laukumā tiks veidoti 
jauni bruģēta seguma laukumi 
ar līniju rakstu, celiņi, no jauna 
ierīkots atpūtas laukums ar 
soliņiem. Laukuma centrālais 
elements būs monumentālais 
Latvijas karoga masts, kam 
apkārt tiks veidots īpašs seguma 
raksts ar kamoliņa motīvu. 
 Vairākās vietās taps jauni 
apstādījumi – košumkrūmu un 
koku stādījumi. Ēkai piegulošajā 
teritorijā iestādīs 30 kalnu 
priedes, 13 kļavas, 4 ķiršus, 
9 ābeles, 2 ozolus, 1 aso egli, 
kā arī hortenzijas, bārbeles, 
grimoņus un ložņīgos kārklus. 
Kokaugi izvēlēti tādi, lai tie 
sasauktos ar ēkas arhitektūru un 
nodalītu atsevišķas zonas. 
Projekta īstenošanas laikā 
atsevišķus kokus nogriezīs – 
tās būs lielās, pāraugušās tūjas 
ēkas priekšpusē, egles ēkas 
rietumu un ziemeļaustrumu 
pusē, kas sākušas kalst un 
lielākos vējos lūzt, kā arī trīs 
koki Dārza ielas malā, kuri jau 
šobrīd nav labā, veselīgā 
stāvoklī un būvdarbu veikšana 
to sakņu tuvumā koku stāvokli 
vēl vairāk pasliktinātu un pēc 
dažiem gadiem tie, visticamāk, 
aizietu bojā. Ielas malā 
jaunus stādījumus nav iespējams 

izveidot, jo apakšā atrodas 
inženiertīkli.
 Tāpat kā šobrīd, arī turpmāk 
uz galvenā laukuma būs 
iespējams novietot automašīnas, 
jo projekta laikā izbūvēs 
stāvlaukumu ar 37 stāvvietām 
un 3 invalīdu stāvvietām. 
Laukumu varēs izmantot arī 
pasākumiem. Būs ierīkotas 
velosipēdu novietnes gan 
ēkas priekšējā laukumā, gan 
iekšpagalmā. 
 Plānots, ka jau līdz oktobra 
vidum ēkā atbrīvos 4. stāvu, lai 
varētu veikt darbus uz jumta. 
Pārējos stāvos pagaidām 
darbinieki darbu varēs turpināt 
savās darba vietās. Sākotnēji 
tiks veikti arī kāpņu daļas 
pārbūves darbi ēkas rietumu 
galā, lai pēc tam, kad būs slēgtas 
pārējās ieejas ēkā, to varētu 
izmantot ēkā strādājošie un 
apmeklētāji.
 Precīzāku informāciju par 
to, uz kurieni ēkas pārbūves 
laikā pārcelsies pašvaldības 
administrācijas darbinieki, kā arī 
iestādes, kas nomā biroju telpas 
Dārza ielā 11, pašvaldība vēl 
sniegs.
 Vēršam apmeklētāju uzmanību 
uz to, ka būvdarbu laikā 

centrālās fasādes ieejas durvis 
būs slēgtas, tāpat arī piekļuve ar 
autotransportu būs ierobežota – 
nebūs pieejams ne iekšpagalms, 
ne laukums administratīvās ēkas 
priekšā. Ieeja ēkā sākotnēji 
būs iespējama pa pašreizējām 
iekšpagalma durvīm (no Helēnas 
ielas puses), bet vēlāk – 
pa rezerves durvīm ēkas 
rietumu galā.
 Projekta kopējās izmaksas
2 088 640,78 EUR, tajā skaitā 
ERAF finansējums 
309 000,00 EUR, valsts budžeta 
dotācija pašvaldībām 
16 358,83 EUR, pašvaldības 
līdzfinansējums 
38 170,58 EUR un 
neattiecināmās izmaksas 
1 725 111,37 EUR. 
 Projektu vada Alūksnes novada 
pašvaldības projektu vadītāja 
Una Tetere-Teterovska.  Darbus 
veiks SIA “Ventars” pēc 
SIA “BM projekts” izstrādātā 
projekta, būvuzraudzību 
nodrošinās SIA “Firma L4”. 
Plānotais projekta īstenošanas 
ilgums - 24 mēneši.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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 SIA “ALŪKSNES 
NAMI”  informē, ka, 
pamatojoties uz  
Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 408 
“Dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas maksas 
aprēķināšanas noteikumi”,  
tā ir sastādījusi dzīvojamās 
mājas uzturēšanas un 
apsaimniekošanas darbu 
tāmi un aprēķinājusi 
maksu par mājas 
pārvaldīšanu 
un apsaimniekošanu 
2019. gadam. 

 Aprēķins attiecas tikai uz 
daudzdzīvokļu dzīvojamajām 
mājām, kurās  dzīvokļu īpašnieki 
nav pārņēmuši pārvaldīšanas 
tiesības un mājas atrodas 
Alūksnes novada pašvaldības 
bilancē. Ar pārvaldīšanas maksas 
aprēķinu projektu 2019. gadam 
dzīvokļu īpašnieki var 
iepazīties SIA “ALŪKSNES 
NAMI” kancelejā Rūpniecības 
ielā 4, Alūksnē sākot 
no 2018. gada 
15. oktobra. Jautājumu 

gadījumā lūdzam griezties 
SIA “ALŪKSNES NAMI” birojā 
Rūpniecības ielā 4, Alūksnē 
pie nekustamo īpašumu 
pārvaldnieka U. Jaunzema.

Izmaiņas 
administrācijas 
darba laikā
 No 2018. gada 1. oktobra 
SIA “ALŪKSNES NAMI” 
darba laiks administrācijas 
darbiniekiem ir šāds:

Pirmdiena 
8.00-12.00 13.00-18.00
Otrdiena 
8.00-12.00 13.00-17.00
Trešdiena 
8.00-12.00 13.00-17.00
Ceturtdiena 
8.00-12.00 13.00-17.00
Piektdiena 
8.00-12.00 13.00-16.00

SIA “ALŪKSNES NAMI” 
sagatavota informācija

Izmaiņas pārvaldīšanas 
un apsaimniekošanas 
maksā

Ekspluatācijā pieņemts 
jaunais treileru laukums Kornetos
 Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansētā 
projekta “Aizsargājamo 
ainavu apvidus “Veclaicene” 
infrastruktūras uzlabošana 
antropogēnās slodzes 
mazināšanai un pieejamības 
nodrošināšanai” ietvaros 
Veclaicenes pagasta 
Kornetos septembra 
beigās ekspluatācijā 
pieņemts treileru laukums.

 Treileru laukumā būs iespējams 
pieslēgties pie elektroenerģijas, 
nepieciešamības gadījumā 
iztukšot treilera kanalizācijas 
tvertni un uzpildīt dzeramo 
ūdeni. Labiekārtojot treileru lau-
kumu ārpus īpaši aizsargājamo 
biotopu atradnēm aizsargājamo 
ainavu apvidū “Veclaicene”, 
tiek novērsts apdraudējums, 
ka treileru autotransportu 
novieto tam neparedzētās 
vietās, kā arī tiek novērsts 
dabas piesārņojums, pared-
zot stāvlaukumā kanalizācijas 
tvertnes iztukšošanas vietu.
 Uzturēšanās treileru laukumā 
apmeklētājiem būs par maksu, 
ko pēc kalkulācijas apstiprinās 
Alūksnes novada dome. 
Samaksāt par treileru lau-
kumu varēs pašapkalpošanās 
informācijas punktā vai, 
izmantojot mobilo aplikāciju.

 Būvprojektu izstrādāja 
SIA “NAMS”, būvdarbus 
veica SIA “CEĻINIEKS 2010”, 
būvuzraudzību nodrošināja 
SIA “BŪVUZRAUGI LV”. Būvdarbu 
kopējās izmaksas 
55 238,11 EUR ar PVN. 
 Līdz šim projektā jau ir uzbūvēts 
un ekspluatācijā nodots 
skatu tornis Dēliņkalnā, 
pabeigti maršrutu ceļu posmu 
uzlabošanas darbi, turpinās 
informācijas zīmju, stendu, 

norāžu un robežzīmju izvietošana 
visā aizsargājamo ainavu 
apvidus “Veclaicene” teritorijā, 
tāpat arī turpinās pašap-
kalpošanās informācijas punktu 
un dabas māju būvniecība. 
 Projektu vada Alūksnes novada 
pašvaldības projektu vadītāja 
Inese Zīmele-Jauniņa.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunais treileru laukums Kornetos
Veclaicenes pagasta pārvaldes foto

Pededzē labiekārtota 
Kārļa Ulmaņa stādītā 
ozola apkārtne
 Sagaidot Latvijas 
simtgadi un Pededzes 
pamatskolas 80 gadu 
jubileju, kas tika nosvinēta 
šovasar 18. augustā, biedrība 
“Pededzes nākotne” ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
atbalstu realizējusi 
projektu “Ar ozolu Tu 
paliksi šai vietā”. Tā gaitā 
labiekārtota viena no 
Pededzes pagasta vēsturiski 
nozīmīgākajām vietām – 
Kārļa Ulmaņa stādītā ozola 
apkārtne.   

 Ozols, kuru Pededzes 
pamatskolas iesvētīšanas 
svinībās 1938. gada 29. maijā 
stādījis Latvijas Valsts un 
Ministru prezidents Kārlis 
Ulmanis, ir viens no 
zināmākajiem Pededzes 
pagasta vēstures objektiem, to 
ievērojuši Alūksnes puses literāti 
un mākslinieki. Arī projekta 
nosaukumam izvēlēta rindiņa 
no Lūcijas Sāgamežas-Nāgeles 
veltījuma šim ozolam un pirma-
jam skolas pārzinim Pēterim 
Priedītim. Ozola apkārtne bija 
visai neievērojama - pie tā 
bija nolietoti soliņi, savu laiku 
nokalpojusi vienkārša cementa 
apmalīte un informatīvā plāksne. 
 Projekta gaitā individuāla dizai-
na soliņu un sētiņu izgatavojis 
kalēja amata meistars Laimonis 
Bāliņš. Soliņš izveidots ar īpašu 
dekoratīvu atzveltnes kalumu. 
Tajā iestrādāts stilizēts Pededzes 
pamatskolas logo ar ozollapu, 
upi un rūķiem. 
Ozollapa simbolizē Kārļa 
Ulmaņa stādīto ozolu, upe - 
Pededzes upi, bet rūķi - skolas 
adresi “Rūķi”. Pie soliņa uzstādīts 

arī jauns informatīvais stends.
 Vides objekta atklāšanā, kas 
notika “Baltā galdauta svētku” 
svinību laikā, piedalījās Pededzes 
pamatskolas skolēni ar uzrunām 
“Ja es būtu prezidents”, pēc tam 
skolas audzēkņiem bija iespēja 
iesaistīties aktivitātēs, apmeklējot 
septiņas stacijas, kurās tika 
uzdoti jautājumi par dažādām 
ar Latviju saistītām tēmām. 
Savukārt vasaras otrajā pusē 
ar jaunizveidoto ozola apkārtni 
varēja iepazīties vairāk nekā 
220 par godu Pededzes 
pamatskolas astoņdesmitajai 
jubilejai rīkotā absolventu 
salidojuma dalībnieki no 
tuvākām un tālākām vietām.
 Līdztekus šīm norisēm projekta 
gaitā Pededzes pamatskolas 
tuvumā iestādīti 10 ozoli, kurus 
akcijas „Simtozolu meži 
simtgadu Latvijai!” izaudzējuši 
skolas audzēkņi, savukārt vēl 
90 ozolus minētās akcijas iet-
varos skolēni un viņu ģimenes, 
kā arī skolas darbinieki un 
biedrības „Pededzes nākotne” 
pārstāvji iestādīja savu māju 
tuvumā -  pagalmos, alejās 
vai citās ainaviskās vietās, 
atgādinot iedzīvotājiem par ozola 
nozīmi latviešu tautas folklorā 
un vienlaikus izveidojot ozolu 
stādījumus, kas rotās mūsu zemi 
desmitiem un varbūt pat simtiem 
gadu.
 Projektu bija iespējams īstenot, 
pateicoties Alūksnes novada 
pašvaldības finansējumam 
(370,00 EUR), kā arī biedrības un 
citu Pededzes iedzīvotāju aktīvai 
brīvprātīgai līdzdalībai.

Viesturs Zaķis, 
projekta koordinators

Jaunalūksnes pagastā 
pabeigta labiekārtošana Bejā
 Jaunalūksnes pagasta 
pārvalde ir pabeigusi šajā 
gadā plānotos teritorijas 
labiekārtošanas darbus Bejā 
– labiekārtota brīvdabas 
estrādes teritorija “Dainās”, 
kā arī sakārtots piebrauca-
mais ceļš un stāvlaukums pie 
Bejas pamatskolas.

 2017. gadā iesākās 
sagatavošanās darbi, lai 
sakārtotu infrastruktūru ap Bejas 
pamatskolas ēku. SIA “Ceļu 
komforts” izstrādāja tehnisko 
risinājumu ceļa un stāvlaukuma 
seguma atjaunošanai. Tika 
izsludināts iepirkums būvniecībai 
un noslēgts līgums par būvdarbu 
veikšanu ar SIA “Ceļinieks 
2010”. Šogad, sākoties skolēnu 
vasaras brīvlaikam, tika uzsākti 
būvdarbi, un jau 31. augustā 
pabeigti. Projekta ietvaros 
izbūvēts asfaltēts piebraucamais 
ceļš pie skolas, šķembu seguma 
stāvlaukums, sakārtota nokrišņu 
ūdens atvadīšana no ēkas un 
labiekārtota piebraucamā ceļa 
pieguļošā teritorija. Rezultātā ir 
drošs, kvalitatīvs skolas piebrau-
camais ceļš, ērts stāvlaukums, 
skaista, sakopta vide, kas 
priecē skolotājus, skolas dar-
biniekus, skolēnus un pārējos 
apmeklētājus. Būvdarbu 
un projektēšanas izmaksas 
41594,14 EUR.
 Otrs objekts, kas šogad ieguva 
jaunu vizuālo tēlu, ir brīvdabas 
estrāde “Dainās”. Lai piesaistītu 
finansējumu brīvdabas estrādes 
teritorijas labiekārtošanai, 2016. 
gadā Jaunalūksnes pagasta 
pārvalde sagatavoja pieteikumu 
LEADER projektu konkursam. 
Projekta iecere neguva pietieka-
mu vērtējumu un projekts netika 

atbalstīts.
 Ņemot vērā, ka brīvdabas 
estrādes teritorija bija 
nepievilcīga, soli, tualete neiz-
mantojami, nolēmām no idejas 
neatkāpties. Samazinot būvdarbu 
apjomus, atbilstoši pagasta 
pārvaldes budžeta iespējām, 
sadarbībā ar SIA “Alūksnes 
projekti” tika izstrādāta tehniskā 
dokumentācija un izsludināts 
iepirkums būvdarbiem. Iepir-
kuma rezultātā uzvarēja SIA 
“MV Līvas”, kas veica estrādes 
teritorijas labiekārtošanas dar-
bus. Būvdarbu un projektēšanas 
izmaksas 25519,73 EUR. Projekta 
ietvaros izbūvēti jauni soli, trīs 
lapenes, ugunskura vieta ar āķi 
zupas katlam, teritorijā izvietotas 
atkritumu tvertnes un uzstādīta 
jauna tualete, kā arī izveidota ar 
norobežojumiem atdalīta zona 
automašīnu novietošanai un 
atpūtai. Ir prieks, ka īstenojot 
šo projektu ir sakārtota terito-
rija un dota iespēja ikvienam 
apmeklētājam, draugu vai 
ģimenes lokā atpūsties, baudīt 
dabu, justies ērti un patīkami.

 Jaunas estrādes būvniecība 
netika iekļauta būvdarbu ap-
jomos, jo finansiāli to nebija 
iespējams realizēt, bet, patei-
coties Jaunalūksnes un Ma-
lienas pagastu pārvalžu dar-
binieku ieguldītajam darbam un 
radošai pieejai, esošā estrāde 
tika salabota un nokrāsota. 
Labiekārtotās “Dainas” jau 
pieskandinājuši Jaunalūksnes pa-
gasta pašdarbnieki un nodancota 
Latvijas simtgades zaļumballe. 
 Aicinām ikvienu apmeklēt 
brīvdabas estrādi “Dainās”, pa 
ceļam apskatot koka skulptūru 
dārzu pie Bejas pamatskolas un 
Bejas novadpētniecības centra 
krājumus. Jaunalūksnes pa-
gasta pārvalde pateicas tiem 
atpūtniekiem, kas atstāj vidi 
sakoptu un tīru, savācot aiz sevis 
atkritumus, lai atkal ierodoties 
“Dainās” varētu jauki pavadīt 
laiku.

Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas 

pagastu teritorijas attīstības 
speciāliste

Jaunais stāvlaukums pie Bejas pamatskolas
Jaunalūksnes pagasta pārvaldes foto
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Ekoskola – nākotnes skola!
 14.septembrī Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas 
Ziedoņa zālē notika ikgadējā 
Ekoskolu apbalvojumu 
piešķiršana. Alūksnes PII 
“Sprīdītis”, kurš Ekoskolu 
programmā darbojas tikai 
otro gadu,  Zaļā karoga 
apbalvojumu saņēma pirmo 
reizi.

 Šogad skolas uzrunāja un Zaļos 
karogus pasniedza pasaules 
vadošās vides izglītības un 
ekosertifikācijas organizācijas 
Foundation for Environmental 
Education (FEE International) 
vadītāji no Dānijas, kā arī Vides 
izglītības fonda pārstāvji un 
Ekoskolu nacionālās žūrijas 
pārstāvji no Vides aizsardzības 
un reģionālas attīstības ministri-
jas, Vides izglītotāju asociācijas, 
Ekodizaina kompetences centra 
un UNESCO Latvijas Nacionālās 
komisijas. Par pozitīvu pasākuma 
gaisotni rūpējās atraktīvais 
pasākuma vadītājs Mārtiņš Ko-
zlovskis jeb Kozmens. 
 Mūsu iestāde, iesaistoties 
Ekoskolu programmā, nolēmusi 

savā darbā ilgtermiņā pievērsties 
vides aizsardzības un ilgtspējīgas 
attīstības jautājumiem, tā kā ļoti 
noderīga bija iespēja iepazīties 
arī ar Ekoskolu programmas 
aktualitātēm šim mācību gadam 
un plānotajām aktivitātēm UNES-
CO Latvijas Nacionālās komisi-
jas rīkotajā Pasaules lielākajā 
mācību stundā.
 Šogad 135 Ekoskolas saņēma 
starptautisko Zaļā karoga balvu 
un vēl 56 – Latvijas Ekoskolas 
nosaukumu un diplomu. 
 Prestižo Zaļā Karoga balvu 
iespējams saņemt, vismaz 
divus gadus aktīvi darbojoties 
vides izglītībā un apkārtējās 
vides aizsardzībā, sistemātiski 
dokumentējot un pierādot savu 
veikumu, izpratni par aktivitāšu 
nozīmību, nepieciešamību gada 
tēmas realizācijā. 
 Darbība Ekoskolu programmā 
liek iestādei katru gadu izvēlēties 
vienu no Ekoskolu tēmām, 
izglītot bērnus, vecākus, vietējo 
sabiedrību, kā arī panākt reālas 
izmaiņas savā iestādē. 
 Maijā, ar mērķi klātienē 
iepazīties un novērtēt paveikto, 

iestādi apmeklēja Ekoskolu koor-
dinatori Daniels Trukšāns, Ed-
munds Cepurītis. Esam gandarīti, 
ka mūsu veikums un pieredze 
tika atzīti par nozīmīgiem un 
citiem noderīgiem. Saņēmām  
uzaicinājumu dalīties ar savu 
pieredzi Vides novērtējuma 
veidošanā un Mazās Ekopa-
domes darbības organizēšanā 
iestādē Ekoskolu pirms-
skolu seminārā Ulbrokā, PII 

“Pienenīte”, 19. jūnijā. Mūsu 
skolotāju izstrādātie metodis-
kie materiāli āra nodarbību 
organizēšanai tiks ievietoti 
kompetenču izglītības materiālu 
apkopojumā pirmsskolas 
izglītības skolotājiem. Savukārt 
apbalvošanas ceremonijā 
jutāmies lepni un aizkustināti, ka 
prezentācijā par to, cik atbilstoši 
kompetenču izglītībai jau šobrīd 
darbojas  Ekoskolas, bija izman-

toti arī mūsu skolotāju iesūtītie 
fotomateriāli, kuros fiksēta 
darbošanās ar bērniem laukuma 
kartēšanā.
 Pasākuma otrajā daļā tikāmies 
ar organizācijas Foundation 
for Environmental Education 
delegātiem no vairāk nekā 
60 pasaules valstīm. Mūsu 
uzdevums bija sagatavot 
sveicienu: uzzīmēt Maltas 
karogu, sagatavot informāciju 
par savu iestādi, pilsētu Maltas 
pārstāvim. Pēc kopīga foto 
devāmies uz AB dambi, kur 
kapsulā – zemeslodes modelī 
katra skola ievietoja vēstījumu: 
kādu mēs vēlamies redzēt 
planētu pēc 10 gadiem un ko 
mēs darīsim, lai to realizētu. 
5. grupas bērni skolotājas 
Jolantas Apsītes vadībā domāja 
un praktiski realizēja dotos 
uzdevumus, tā kā būs ļoti 
aizraujoši pēc 10 gadiem redzēt, 
vai sapņi piepildījušies. 

Anta Apine,
Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādes “Sprīdītis” vadītājas 
vietniece izglītības jomā

PII “Sprīdītis” foto

Starptautiskā sadarbība ģimnāzijā

 Katru gadu mums 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā ir notikums, 
kuru gaida gan skolotāji, 
gan skolēni, kuri iesaistīti 
projektā “Ernsts Gliks – tilts 
starp Alūksni un Vetīnu”.

 Šī sadarbība turpinās jau desmit 
gadus un uzsākusies ar dalību 
Comenius programmas projektā, 
kura ietvaros ģimnāzijas 
pārstāvji pirmo reizi viesojās 
Vetīnā (Wettin), apmeklējot 
turienes Burgģimnāziju. Beidzo-
ties kopīgajam projektam, abu 
skolu sadarbība turpinājusies 
ar vairākkārtējām apmaiņas 
vizītēm.
 Pēdējos gadus, starptautis-
kajiem sakariem paplašinoties, 
interese par šo projektu ir arī 
no Sanktpēterburgas 344. liceja 
puses, jo 2016. gada rudenī mēs 
visi – ģimnāzija, Burgģimnāzija 
un Sanktpēterburgas 344. licejs - 
bijām starptautiskas konferences 
dalībnieki par Ernstu Gliku.
 2017. gada rudenī ģimnāzijas 
delegācija un Alūksnes novada 
pašvaldības priekšsēdētāja 
vietnieks Aivars Fomins viesojās 
Vetīnā, kur konference bija 

veltīta gan Ernstam Glikam, gan 
Martinam Luteram, atzīmējot 
Reformācijas kustības 500 gadus.
 Šogad sadarbības projekta 
ietvaros notika prezentācijas, 
izglītojošas un radošas 
nodarbības, ekskursijas, kā 
arī Latvijas simtgadei veltīti 
pasākumi.
 Tajā pašā laikā, uzsverot eku-
menismu Latvijā un gaidāmo 
Pāvesta vizīti, viesiem un 
ģimnāzijas projektā iesaistītajiem 
skolēniem bija iespēja viesoties 
Aglonas bazilikā, Karaļkalnā, 
kā arī apmeklēt Auastrum-
latvijas radošo pakalpojumu 
centru “Zeimuļs” Rēzeknē. 
Vācu delegācija pirmo reizi 
bija Latgales pusē, ļoti paticis 
Karaļkalns.
 Projekta ietvaros notika 
aktivitātes “Racupkalnā” pie 
Uģa Puzuļa, viesi iepazinās 
ar jaunākajām muzeju 
ekspozīcijām, uzdāvināja Bībeles 
muzejam jaunāko Bībeles izde-
vumu vācu valodā, apskatīja 
iestādīto “Lutera koku”, iestādītās 
rozes ģimnāzijas jubilejā pie 
baznīcas, tikās ar Aivaru Fominu, 
kopā ar ģimnāzijas skolēniem 
piedalījās izzinošā spēlē par 

Alūksni, ko organizēja Alūksnes 
muzejs. Ģimnāzijas mājas lapā 
var apskatīt plašu foto atskatu uz 
visām aktivitātēm.
 Pēc ekskursijas pa pilsētu un 
parku ģimnāzijas un Vetīnas 
pedagogi, ģimnāzijas pa-
domes pārstāvji, jaunieši, kuri 
piedalījās aktivitātēs, pulcējās 
parkā atpūtas vietā “Vējiņš” uz 
vakarēšanu.
 Vakarā ģimnāzijas un Vetīnas 
jaunieši pulcējās skolas zālē, 
kur skolotāja Inguna Vilemsone 
organizēja atpūtas vakaru. 
Vetīnas skolotājiem, vecāku 
pārstāvjiem un mūsu skolotājiem 
bija iespēja skatīt Alūksni nakts 
apgaismojumā un jūsmot par 
jauko vakaru. Ceturtdien viesiem 
tika organizētas ekskursijas Rīgā, 
piektdien viesi devās mājup.
 Liels paldies mūsu skolotājiem 
un skolēniem par atsaucību, 
par kopābūšanu, īpašs paldies 
Alises Zēmeles, Unas Kolistes, 
Annas Aizpurietes, Emīlijas 
Zālītes, Amandas Puzules, Lin-
das Jurģītes, Kristapa Solima, 
Roberta Simsona vecākiem, kuru 
ģimenēs viesojās vācu skolēni. 

Turpinājums 10. lappusē

Projekta partneri no Alūksnes un Vetīnas kopīgā foto pie Lutera koka Alūksnē
Foto no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas arhīva

Erasmus+ projekts Beļģijā
  No 31. augusta līdz 11. 
septembrim seši jaunieši  no 
Alūksnes devās Erasmus+ 
apmaiņas projektā “Forgot-
ten Crafts of the Future” uz 
Beļģiju, kura laikā piedalījās 
dažādās aktivitātēs, kas bija 
balstītas uz mācīšanos un 
zināšanu pārnesi, kā arī citu 
kultūru izzināšanu.

 Projekts bija balstīts uz “Do it 
Yourself” jeb “Dari pats” princip-
iem kā arī dabas saglabāšanu un 
resursu pilnvērtīgu izmantošanu. 
Projektā piedalījās jaunieši no 
Spānijas, Itālijas, Grieķijas, 
Latvijas, Čehijas, Portugāles un 
Beļģijas. No Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra tajā piedalījās 
Anna Aizpuriete, Zanda Bērziņa, 
Mārcis Jaunkamps, Artis Eisaks, 
Roberts Simsons un Una Tomiņa.
 Jauniešiem projekta laikā tika 
sniegta iespēja apgūt jaunas 
prasmes dažādās jomās. Katrs 
jaunietis izvēlējās darbnīcu, 
kurā iegūt zināšanas un šajā 
darbnīcās apvienojās jaunieši 
no dažādām valstīm, veidojot 
internacionālu vidi. Bija iz-
veidotas vairākas darbnīcas: 
kokapstrādes, mūzikas in-
strumentu, māla veidošanas, 
pārtikas un dzērienu 
gatavošanas, dārzkopības 
un kompostēšanas, “Dari 
pats”(rokdarbu) un mēdiju 
darbnīcas. Katrā darbnīcā 
jaunieši paši sev izvirzīja mērķus, 
ko vēlas sasniegt un iemācīties, 
un ar kādiem paņēmieniem to 
panākt. Darbnīcās, kurās bija 
jāstrādā ar speciālām iekārtām, 
piemēram, kokapstrādes un māla 
veidošanas darbnīcās, jauniešus 
apmācīja zinoši pasniedzēji, 
kas palīdzēja jauniešiem 
strādāt un iepazīstināja ar 
jaunām prasmēm, piemēram, 
kāds koks ir nepieciešams, 
lai to varētu apstrādāt, no kā 
veidot mālu. Dārzkopības un 
kompostēšanas darbnīcā jaunieši 
apguva stādīšanas prasmes 
un kompostēšanas principus. 
Kokapstrādes darbnīcā jaunieši 
izvēlējās mācīties gatavot 
glāzes no koka, savukārt māla 

veidošanas darbnīcā jaunieši vei-
doja traukus. Arī citās darbnīcās 
jaunieši apguva daudz dažādas 
jaunas prasmes. 
 Tāpat jaunieši tika iepazīstināti 
ar apkārtējo vidi, dažādiem 
kultūras un vēstures objek-
tiem, organizētajās ekskursijās 
un aktivitātēs. Pirmās projekta 
dienas jaunieši pavadīja Beļģijas 
galvaspilsētā Briselē, kur ne 
tikai sāka radīt idejas savām 
darbnīcām, bet arī iepazina šīs 
valsts vēsturi, apmeklējot vienus 
no nozīmīgākajiem apskates 
objektiem – Karalisko pili un 
“Grand place”. Jauniešiem bija 
iespēja arī doties uz “Boco-
Loco” darbnīcu, kur viņi apguva 
konservēšanas prasmes, lai 
nākotnē varētu lietderīgi izman-
tot resursus un uzglabātu pārtiku 
ilgāk. Atlikušo projekta laiku 
jaunieši pavadīja nelielā ciematā 
Botassart Beļģijas dienvidos, kur 
bija iespēja realizēt visas savas 
idejas darbnīcās, kā arī apmeklēt 
ainaviskas Beļģijas vietas – 
kalnainu upes ieleju “Tomb of 
the Giant” un skaistu pilsētu ar 
viduslaiku vēsturi Bouillon.
 Projekta laikā un noslēgumā 
tikai organizēta projekta 
novērtēšana, kurā dalībnieki 
pārrunāja projekta gaitu, plusus 
un mīnusus un ko varētu uzlabot 
turpmāk, lai jaunieši spētu apgūt 
pēc iespējas vairāk zināšanas 
un prasmes. Jaunieši turpinās 
tikties ABJC un sazināties ar 
jauniegūtajiem draugiem no 
citām valstīm, lai, iespējams, 
kopā realizētu vēl kādu apmaiņu 
vai pat veidotu projektus paši.

Una Tomiņa,
Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centra jaunatnes lietu speciāliste
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17. novembrī 
“”Dzelzs dēlu” manevri 
Jaunlaicenē”
 Visa gada garumā Latvijā 
ar dažādiem notikumiem, 
pasākumiem, aktivitātēm 
tiek ieskandināta mūsu 
Dzimtenes simtgade. Arī 
mūsu, Jaunlaicenes pagastā, 
kultūras iestādes kopā 
ar pagasta iedzīvotājiem, 
veidoja dažādas aktivitātes 
lielās jubilejas ieskaņai.

 Katru mēnesi jaunlaicenieši 
tika uzrunāti un aicināti 
atcerēties, iepazīt, stāstīt un 
rādīt interesantus faktus par 
aizgājušajiem un esošajiem 
notikumiem pašu pagastā un 
Alūksnes novadā.
 Tuvojas 18. novembris, kad 
visā Latvijā plīvos mūsu 
sarkanbaltsarkanais karogs! 
Tautas namos, koncertzālēs, 
kultūras namos izskanēs jubile-
jas koncerti, degs lāpas – Latvija 
svinēs savu dzimšanas dienu. Arī 
mēs, jaunlaicenieši, svinēsim! 
 17. novembrī no pulksten 12.00 
līdz 17.00 Jaunlaicenē 
darbosies Vēstures izpētes un 
rekonstrukcijas klubs 

“Rodenpoys” no Ropažiem. Viņi 
piedāvās ielūkoties septiņus 
gadsimtus senā pagātnē, 
rādīs un stāstīs par mūsu 
senču apģērbu, rotām, 
ieročiem, bruņām un sadzīves 
priekšmetiem, iesaistīs viesus 
lokšaušanā un šķēpmešanā.  
Kopā ar „dzelzs dēliem” veido-
siet kaujas ierindu, mācīsieties 
vārīt viduslaiku zupu un to 
degustēsiet. Pulksten 19.00 
„dzelzs dēli” ar tikai viņiem 
piemītošo savdabīgo dziedājumu 
priecēs koncerta apmeklētājus.  
Svinēsim kopā!  Īpaši gaidām 
skolēnus. Aicinām ciemos domu-
biedru grupas, skolēnu grupas, 
ģimenes ar bērniem, jo aktivitāšu 
piedāvājums būs bagāts un 
interesants. Uz tikšanos 
17. novembrī Jaunlaicenē! 
Pasākums bez maksas.  Sekojiet 
reklāmai!
Pasākuma organizatori - 
Jaunlaicenes tautas nams, 
Jaunlaicenes muižas muzejs.

Māra Svārupe, Jaunlaicenes 
tautas nama vadītāja

 13. oktobrī pulksten 18.00 
Alūksnes Kultūras centrā 
viesosies izcilais Latvijas 
Radio koris ar pārsteidzošu 
un izklaidējošu 
koncertuzvedumu “Četri 
latvju spoku stāsti”.

 „Vienā melnā, melnā naktī, 
vienā melnā, melnā pilsētā, 
vienā melnā, melnā ielā, vienā 
melnā, melnā mājā...” skaņas, 
gaismas, teatrāli, multimediāli 
efekti mijiedarbosies un radīs 
melnās komēdijas cienīgu 
atmosfēru.

 Latvijas Radio kora koncertuz-
vedums, ko radījuši Kaspars 
Putniņš, Jēkabs Nīmanis, Austra 
Hauks un Reinis Suhanovs, 
unikālā veidā apspēlē Halovīna 
jeb Visu svēto dienas fenomenu 
latviskā garā. Veļu laikā, kad 
dienas kļūst īsas, rītus pārņem 
miglas noslēpums, bet vakarus 
iezīmē tumsa, Latvijas Radio koris 
izjauc tradicionālās robežas, 
ar skaņas, gaismas, teatrāliem 
efektiem un citiem provokatīviem 
paņēmieniem pasniedzot spoku 
stāstus, kas sakņoti latviešu 
folklorā.

 Programma veidota, izvēloties 

latviešu komponistu darbus, 
kas saturiski raksturo mistisko, 
baiļu pilno, kas sastopami mūsu 
kultūrā un reflektē ar rudens 
laiku latviešu folklorā. Balsīs un 
instrumentos atdzīvosies Kristapa 
Pētersona un klasiķu – Jāzepa 
Vītola, Jēkaba Graubiņa, Jāņa 
Zālīša, Emila Melngaiļa radītais. 
Koncertā arī izskanēs Jēkaba 
Nīmaņa īpaši šim projektam 
radīti instrumentāli un vokāli 
skaņdarbi. 

 Latvijas Radio korim diriģenta 
Kaspara Putniņa vadībā pievi-

enosies Jēkabs Nīmanis (basklar-
nete, elektronika) un Agnese 
Egliņa (klavieres). Scenogrāfe 
Austra Hauks, telpisko un dra-
matisko vidi veido režisors Reinis 
Suhanovs.

 Biļešu cena 11,5€ EUR un 
15 EUR. Biļetes nopērkamas 
Alūksnes Kultūras centra kasē, 
kā arī visās “Biļešu paradīze” 
tirdzniecības vietās.

Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra 

mārketinga  speciālists

Četri latvju spoku stāsti Alūksnē

Liepājas Simfoniskais orķestris 
un Vestards Šimkus Alūksnē
 2. novembrī 19.00 
Alūksnes Kultūras centrā 
ar koncertu “Ģēnija jaunība” 
viesosies Liepājas 
Simfoniskais orķestris 
(diriģenta Atvara 
Lakstīgalas vadībā) 
un izcilais pianists 
Vestards Šimkus.

 Koncertā izskanēs trīs 
Vīnes klasiķu – Volfganga 
Amadeja Mocarta, Jozefa 
Haidna un Ludviga van 
Bēthovena – jaunības gadu 
meistardarbi, kurus noteikti spēs 
novērtēt ikviens 
mūzikas cienītājs. 

 Programmā:
J. Haidns – 1. Klavierkoncerts 
(Do-mažorā)
V. A. Mocarts – 1. Klavierkoncerts 
(Fa-mažorā)
L. van Bēthovens – 1. Simfonija 
(Do-mažorā)

 Šos skaņdarbus caurvijošais vie-
glums, svinīgums, harmonija un 
optimisms ir spilgts apliecinājums 
komponistu talantam radīt 
mākslas šedevrus savas kom-
ponistu karjeras pirmsākumos, 
kā arī ļauj saskatīt katram 
komponistam piemītošās stila 
nianses. 
 Ģeniālu komponistu meis-
tardarbi, izcili izpildītāji Liepājas 
Simfoniskā orķestra un Vestarda 
Šimkus veidolā – vakars solās būt 
patiesi skaists un iedvesmojošs!
 Liepājas Simfoniskais orķestris 
(LSO) ir vecākais orķestris Baltijas 
valstīs (pirmsākumi meklējami 
1881. gadā), kā arī šobrīd 
vienīgais profesionālais orķestris 
ārpus Rīgas. LSO ir viens no 
Latvijas un Baltijas labākajiem 
orķestriem, kas piedalījies 
vairākos mūzikas ierakstos, 
saņēmis neskaitāmus apbalvoju-

mus un koncertējis visā pasaulē.  
 Vestards Šimkus ir pasaules 
līmeņa pianists, vairāku starptau-
tisku konkursu laureāts, kritiķu 
un klausītāju mīlēts mākslinieks. 
Pēdējo gadu laikā Vestards sācis 
mūziku komponēt arī pats – ļoti 
iespējams, ka mēs esam acu-
liecinieki cilvēkam, kurš pasaules 
mūzikas vēsturē ieies kā ģeniāls 
pianists un komponists... 
 Jāpiebilst, ka Vestardam Šimkum 
šī būs jau trešā uzstāšanās 
reize Alūksnes Kultūras centrā 
un viņš pats par viesošanās 
reizēm Alūksnē saka tā: “Skaista 
un sakopta pilsēta, lieliska 

koncertzālē, pasaules līmeņa 
koncertflīģelis un atsaucīga pub-
lika – Alūksnē vienmēr ir patiess 
prieks atgriezties!”. 

 Biļešu cena: 
25€ bērniem, pensionāriem un 
cilvēkiem ar invaliditāti 20€. 
Biļetes nopērkamas Alūksnes 
Kultūras centra kasē, kā arī visās 
“Biļešu paradīze” tirdzniecības 
vietās.

Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra 

mārketinga speciālists

Dome atbalsta Izglītības 
un sporta centra 
projektēšanas uzsākšanu
 4. septembrī Alūksnes 
novada domes sēdē deputāti 
atbalstīja lēmuma 
projektu, nosakot Izglītības 
un sporta centra izveidi 
par pašvaldības izglītības 
iestāžu investīciju projektu. 
Deputāti apstiprināja 
projekta plānotās izmaksas 
un nolēma lūgt aizņēmumu 
Valsts kasē būvprojekta 
izstrādes nodrošināšanai.

 Būvprojekta izstrāde 
sevī ietver būvprojekta 
sagatavošanai nepieciešamās 
izpētes, būvprojekta un 
tehniski ekonomiskā 
pamatojuma izstrādi, 
specifikāciju sagatavošanu 
iekārtām un aprīkojumam, 
ēkas elektroapgādes pieslēguma 
tehniskās dokumentācijas 
sagatavošanu, kā arī Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas angāra 
nojaukšanas projekta 
sagatavošanu.
 Paredzēts, ka Izglītības un 
sporta centra būvprojekta 
izstrādes nodrošināšanai 
nepieciešamais finansējums, 
saskaņā ar veikto iepirkumu, 
ir 703 906 EUR, no kuriem 
300 000 EUR ir valsts 
finansējums, bet 403 966 EUR 
pašvaldība plāno aizņemties 
Valsts kasē. Kopējās plānotās 
Izglītības un sporta centra 
būvprojektēšanas un būvniecības 
izmaksas ir 10 761 973 EUR.
 Lēmums par iepirkuma veikšanu 
Izglītības un sporta centra 
projektēšanai un būvniecībai 
Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, 
pieņemts Alūksnes novada 
domes 2018. gada janvāra sēdē.  
Pašvaldības veiktajā iepirkumā 
līguma slēgšanas tiesības 
piešķirtas SIA “MONUM”.

 Izglītības un sporta centrs ir 
viens no ilgāk gaidītajiem 
un nepieciešamākajiem 
objektiem Alūksnes novadā. 
Primāri tas ir nepieciešams 
Alūksnes pilsētas izglītības 
iestādēm, īpaši Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas darbības 
nodrošināšanai.
 Ēkā paredzēts daudzfunkcionāls 
sporta laukums ar centrālo 
basketbola laukumu un 
diviem paralēliem 
treniņlaukumiem, 1 centrālais 
volejbola laukums un 
divi paralēlie volejbola 
laukumi, 1 florbola laukums, 
centrālais tablo, speciāla 
elektriski vadāma siena paralēlo 
laukumu atdalīšanai, aizsargtīkls 
starp spēļu un vieglatlētikas 
zonām. Vieglatlētikas zonā: 
sprinta sektors ar 4 celiņiem, 
tāllēkšanas, augstlēkšanas 
sektori, vingrošanas zona 
ar IAAF sertificētu sintētisko 
segumu vieglatlētikas 
sektoriem un skrejceliņiem.
 Vēl ēkā paredzēts: 
džudo treniņu zāle, vingrošanas 
zāle, sacensību tiesāšanas 
zona, stacionāras tribīnes 
200 vietām, noliktava 
lielgabarīta inventāra 
glabāšanai un noliktava 
sporta spēļu un vieglatlētikas 
inventāram, trenažieru 
zāle, sportistu ģērbtuves, 
zona sabiedriskās ēdināšanas 
izbraukuma tirdzniecībai 
pasākumu laikā, treneru un 
administrācijas telpas u.c. 
ēkas pilnvērtīgai funkcionēšanai 
nepieciešamas telpas.

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciālists
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Biedrība „Alūksnes lauku 
partnerība” izsludina atklāta 
projektu iesniegumu konkursa 
3. kārtu
 Biedrība „Alūksnes lauku 
partnerība” izsludina atklāta 
projektu iesniegumu 
konkursa 3. kārtu ar 
kopējo finansējumu 
308 162,74 EUR.

 Alūksnes lauku partnerība ar 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) atbal-
stu turpina „Alūksnes lauku 
partnerības teritorijas attīstības 
stratēģijas 2015.-2020. gadam” 
īstenošanu Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. 
gadam 19.2 apakšpasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības (SVVA) stratēģiju” ietva-
ros un, uzsāk projektu iesniegu-
mu pieņemšanu stratēģiskā 
mērķa SM1 “Uz vietējām 
vērtībām balstīta kultūra, 
sports un cits brīvais laiks” 
Rīcībās: 
R1.2. “Tautas sporta un 
nozīmīgu sporta tradīciju 
attīstīšana” Rīcības atbalsta 
apmērs: 40 521,12 EUR.
 Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa vienam projektam: 
15 000,00 EUR, maksimālā 
atbalsta intensitāte: 90%
R1.3. “Citas nelielas 
sabiedrībai nozīmīgas 
aktivitāšu (t.sk. kultūras) 
infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstīšana”
Rīcības atbalsta apmērs: 
88 632,26 EUR.
Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa vienam projektam: 
15 000,00 EUR, maksimālā 
atbalsta intensitāte: 90%
un stratēģiskā mērķa SM3 
“Uz vietējiem resursiem 
un konkurētspējīgām 
priekšrocībām balstīta eko-
nomika” Rīcībās: 
R3.2. “Papildinošu un 
nozīmīgu tūrisma pakalpoju-
mu un produktu veidošana un 
esošo kvalitātes uzlabošana”
Rīcības atbalsta apmērs: 
70 000,00 EUR.
Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa vienam projektam: 
50 000,00 EUR, maksimālā 
atbalsta intensitāte: 70%, kop-
projektiem 80%
R3.4. “Iedzīvotājiem/ 
nozarēm nepieciešamu 
pakalpojumu veidošana un 
attīstīšana”
Rīcības atbalsta apmērs: 
109 009,36 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa vienam projektam: 

50 000,00 EUR, maksimālā 
atbalsta intensitāte: 70%, kop-
projektiem 80%.

 Projektu iesniegumu 
pieņemšana:
• no 2018. gada 22. oktobra līdz 
2018. gada 22. novembrim;
• projekta iesniegumu 
iesniegšana TIKAI elektronis-
ki Lauku atbalsta dienesta 
Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmā https://eps.lad.gov.lv/
login.

 Projektu īstenošanas termiņš:
• 2 gadi no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu – ja tiek 
veikta būvniecība, teritorijas 
labiekārtošana; 
• 2 gadi no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu - ja pro-
jektu īsteno aktivitātē “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” 
un projektā paredzēta 
attiecināmo izmaksu pozīcija 
“Ar projektu saistītā personāla 
atalgojuma un darbības 
nodrošināšana” izmaksas, kas 
nepārsniedz 15% no projekta 
kopējās attiecināmo izmaksu 
summas;
• 1 gads no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu – pārējiem pro-
jektiem.

 Ar ALP Stratēģiju 2015.-2020. 
gadam var iepazīties:
biedrībā “Alūksnes lauku 
partnerība” Dārza ielā 8a, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-
4301 katru darba dienu no 
plkst. 9.00 – 17.00
(ALP Stratēģijas 2015.-2020. 
gadam elektroniskā versija pie-
ejama www.aluksnespartneriba.
lv, sadaļā Darbības stratēģija vai 
www.lad.gov.lv, sadaļā LEADER)

Kontaktpersona
LEADER Administratīvā vadītāja: 
Santa Harjo-Ozoliņa
Tālrunis: 26330477
E-pasts: 
santa.harjoozolina@gmail.com

Turpinājums no 8. lappuses

 Paldies mūsu projektā 
iesaistītajiem skolotājiem un 
darbiniekiem – Ilonai Riekstiņai, 
Mārītei Poišai, Ingunai Vilem-
sonei, Guntai Tučai, Andim 
Jauniņam, Lolitai Vanagai, Sin-
tijai Ausejai, Ingrīdai Pilskalnei, 
Tatjanai Sarmai, Ivaram Miki-
janskim, Lāsmai Jaunozoliņai, 
Idai Zelčai, Aināram Zučikam, 

Sarmītei Zilauai, Ivetai Mikijan-
skai. Paldies arī visiempārējiem 
kolēģiem, kuri atsaucās uz 
aicinājumu būt kopā ar Vetīnas 
kolēģiem, kā arī uzņemt mācību 
stundās vācu skolēnus.
 Paldies pašvaldībai, Alūksnes 
Tūrisma informācijas centra dar-
biniekiem, Alūksnes muzejam, 
Bībeles muzejam, dabas muze-
jam “Vides labirints” par sniegto 
palīdzību vizītes laikā.

 Šogad no 25. līdz 27. septem-
brim mums bija uzaicinājums 
doties uz dabaszinātņu 
konferenci pie sadarbības 
partneriem Sanktpēterburgā, 
taču finansiālu apstākļu dēļ 
šoreiz nepiedalīsimies klātienē, 
bet mūsu sveicieni 
konferences dalībniekiem un 
materiāli par dabaszinātņu 
aktivitātēm un pasākumiem 
skolā (ar komentāriem un 
uzrunām) tika nosūtīti licejam 
videoformātā. Paldies skolotājam 
Ivaram Vīksnam, dabaszinību 
skolotājām Inesei Ločmelei, 
Sintijai Ausejai, Rasmai 
Gradovskai, Tatjanai Sarmai par 
materiāliem un Tatjanai 
par tulkojumiem.
 Viss turpinās! Mēs vienmēr esam 
atvērti sadarbībai, lai no tā gan 
audzēkņi, gan pedagogi gūtu 
prasmes un pieredzi!

Daina Dubre-Dobre,
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas direktore

Starptautiskā 
sadarbība ģimnāzijā

Par satikšanos PALDIES
 25. augustā, baudot 
vasaras silto un arī 
lietaino dienu, ļāvāmies 
satikšanās, atkalredzēšanās 
un kopābūšanas priekam, 
svinot Malienas skolas 
145 gadu jubileju, ar moto 
“Meitenei no manas 
klases”.

 Šajā dienā visi ceļi veda 
uz Malienu, skolā tika ļoti 
gaidīti absolventi, ciemiņi 
no tuvākās, gan tālākās 
apkaimes. No Latvijas malu 
malām sabrauca ļaudis, kam 
Maliena, Malienas skola 
sirdī uz mūžu un vairāk …
 Svētki spārno, iedvesmo, 
ļauj lepoties un stiprināties 
vienam no otra. Paldies, mīļie 
absolventi, skolas darbinieki, 
skolas meitenes un zēni, kas 
ļāvāties savai iekšējai balsij un 
zinājāt ceļu uz SAVU skolu, lai 
satiktos. 
 Par izdošanos mīļš PALDIES 
vakara vadītājiem Ilonai 
Riekstiņai un Viktoram Litauni-
ekam, pasākuma režisorei, 
skolotājai Guntai Vancānei ar 
absolventu komandu, Absol-
ventu deju kolektīvam, vadītājai 
Teklai Cinglerei, ansamblim 
“Marmelādes”, Malienas tautas 
nama vokālajam ansamblim 
“Kvanto”, vadītājai Inesei 
Vilciņai, pirmsskolas izglītības 

iestādei “Mazputniņš”, skolotājai 
Svetlanai Iļjinai, Malienas tautas 
nama vadītājai Aivitai Ezeriņai.
 Sirsnīgs PALDIES z/s “Spro-
gas” saimniekiem Baibai un 
Ivaram Tīciem par krāšņajiem 
ziediem, skolas absolventam 
Jānim Zeltiņam par dāvanu - 
vides objektu foto rāmi, flo-
ristei Dinai Semjonovai par 
brīnišķīgo svētku noformējumu 
skolas un tautas nama teritorijā, 
Mārtiņam Augstkalnietim par 
atbalstu un iedrošinājumu, ļoti 
cienījamajiem skolas absolven-
tiem Mārai Narukai un Aivaram 
Berķim par dzīves pamatvērtību 
stiprināšanu,  Alūksnes novada 
pašvaldībai, Izglītības pārvaldei, 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskolai, Bejas pamats-
kolai, Pededzes pamatskolai, 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijai, LIZDA Alūksnes 
arodorganizācijas priekšsēdētājai 
Ziedītei Aigarei par sveicieniem 
un laba vēlējumiem, Malienas 
pagasta pārvaldes kolektīvam, 
vadītājai Intai Cinglerei par 
atbalstu, iedvesmu, stiprā pleca 
sajūtu pošoties svētkiem, par 
pārsteigumu svinību dienā - 
skola tumsā tika izgaismota visās 
varavīksnes krāsās, tik SKAISTI, 
ka  aizrāvās elpa. 
Uz satikšanos Malienas skolas 
150 gadu jubilejā!

Pateicībā - direktore 
Ieva Baltā-Pilsētniece

Absolventu deju kolektīvs, vadītāja Tekla Cinglere

Aicinām balsot par Alūksnes novadu konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” 
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) 
rīkotajā konkursā “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība” 
līdz šī gada 17. oktobrim 
vietnē www.vietagimenei.lv 
ikviens var nobalsot un 
izteikt viedokli, kura ir, 
viņaprāt, draudzīgākā 
pašvaldība. Kopējais 
konkursa balvu fonds 
pašvaldībām ir 109 000 eiro.
 Konkurss “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība” 

norisinās jau otro gadu ar 
mērķi izcelt labākos piemērus 
un risinājumus, kā pašvaldības 
rūpējas par ģimenēm. Ir izvei-
dota funkcionējoša un viegli 
pārskatāma tīmekļvietne, kurā 
ikviens var iepazīties ar pilnu 
informāciju par pašvaldībās 
pieejamām daudzveidīgām 
iespējām, piedāvājumiem un at-
balstu ģimenēm ar bērniem. Dati 
tiek iegūti no pašvaldību iesūtītās 
informācijas. 
 Konkurss norit divās kārtās – 
pirmajā pašvaldību iesniegto 

informāciju apkopo un izvērtē 
VARAM veidotā komisija. Pama-
tojoties uz pieredzi un apkopo-
tajiem datiem par pašvaldībām, 
iedzīvotājiem ir iespēja ne tikai 
nobalsot par vairākām ģimenei 
draudzīgām pašvaldībām, bet 
arī novērtēt un sniegt savus 
priekšlikumus, autorizējoties ar 
sociālo tīklu kontiem 
Facebook, Draugiem.lv, 
Twitter vai e-pastu. Otrajai 
kārtai novembrī, kurā vērtēšanu 
veiks komisija klātienes vizītēs, 
tiks virzītas trīs pašvaldības ar 

augstāko punktu skaitu katrā 
grupā – republikas pilsētu 
pašvaldības, reģionālas nozīmes 
attīstības centru novadu 
pašvaldības un pārējās 
novadu pašvaldības. Rezultāti 
tiks paziņoti 12. decembrī. 
 Viena no 119 pašvaldībām, 
kura tiks atzīta par ģimenei 
draudzīgāko valsts mērogā, 
saņems naudas balvu 
30 000 eiro apmērā. Savukārt 
katras pašvaldību grupas 
uzvarētājs – balvu 
15 000 eiro apmērā. Vērtēšanas 

komisija varēs noteikt arī 
papildu nominācijas 
34 000 eiro apmērā.  Piešķirtās 
naudas balvas paredzētas 
izmantošanai atbalsta pasākumu 
un pakalpojumu nodrošināšanai 
vai vides veidošanai ģimenēm 
ar bērniem. Aktīvi balsojot un 
izsakot viedokļus, iedzīvotāji var 
palīdzēt savai pašvaldībai tikt 
arī pie jauna rotaļu laukuma 
elementa 3000 eiro vērtībā no 
konkursa lieldrauga 
SIA “Jūrmalas Mežaparki”. 



11.Alūksnes Novada Vēstis03.10.2018.

Sporta pasākumi
13. oktobrī no 10.00 Alūksnē, 
Pils ielā 21A (atlētiskās 
vingrošanas kluba telpās) 
Alūksnes novada atklātais 
čempionāts pauerliftingā.
14. oktobrī 11.00 ziemas 
sporta centrā “Mežinieki” 
disku golfa laukuma atklāšanas 
pasākums.
27. oktobrī no 10.00 Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas angārā 
J. Baltauša atceres turnīrs 
galda tenisā.

Alūksnē
6. oktobrī no 18.00 Alūksnes 
Lielajos un Mazajos kapos 
svecīšu vakars.
5. oktobrī 11.00 Alūksnes 
Kultūras centrā “Teātris un Es” 
muzikāla komēdija bērniem ar 
skatītāju iesaistīšanu “Burunduku 
TV šovs”. Ieeja: 3,00 EUR.
5. oktobrī 19.00 Alūksnes 

Kultūras centrā Anekdošu šovs 
piedāvā muzikālu skeču šovu 
“Briseles kāposti, jeb kur vēl 
ņemt naudu?”. Ieeja: 5,00 un 
6,00 EUR.
9. oktobrī 18.30 Alūksnes 
Kultūras centrā Nacionālo 
bruņoto spēku štāba orķestra 
koncerts “Ar maršu pa dzīvi”. 
Ieeja: bez maksas.
11. oktobrī 20.00 Alūksnes 
Kultūras centrā spēlfilma 
“Blēži”. Ieeja: 3,00 EUR.
13. oktobrī 18.00 Alūksnes 
Kultūras centrā “Četri latvju 
spoku stāsti” - Latvijas Radio 
koris, diriģents Kaspars Putniņš, 
solisti Agnese Egliņa un Jēkabs 
Nīmanis. Ieeja: 11,50-15,00 
EUR.
21. oktobrī 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā dziesmu stāsts 
30. gadu kabarē stilā “Draugs, 
nejautā” - Alfreds Vinters. Ieeja: 
12,00-20,00 EUR.
25. oktobrī 20.00 Alūksnes 

Kultūras centrā spēlfilma 
“Homo Novus”. Pēc Anšlava 
Eglīša romāna HOMO NOVUS 
motīviem veidota filma, kas ar 
smaidu skatās uz kaislībām 
30. gadu beigu Rīgas 
mākslinieku dzīvē. Ieeja: 3 EUR.
27. oktobrī 19.00 
Alūksnes Kultūras centrā 
Vjačeslavs Mitrohins un 
draugu orķestris 
koncertprogrammā “Latviešu 
blūzi”. Ieeja: 9,00-13,00 EUR.

Alūksnes muzejā
Izstādes
Līdz 13. oktobrim Alūksnes 
mākslinieku kopizstāde “Radošais 
malēnieša šūpulis”.
No 20. oktobra izstāde 
“Rokdarbu pūrs. 1918.-2018”.
No 23. oktobra izstāde “No 
trimdas Latvijā – Austras Lindes 
120 tautu meitu miniatūras”.
J. Medmana privātā mēbeļu 
kolekcija izstādē “19. gs. 

muižkungu guļamistaba”.

Pastāvīgās ekspozīcijas 
 “Laikmetu mielasts”.
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”.
“Asaru senkapi”.
“100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”.
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
“Totalitārā režīma cietušo 
piemiņas istaba”.
“Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”.

Pasākumi
5. oktobrī 19.00 Alūksnes 
muižas parkā restaurētā 
Fītinghofu dzimtas mauzoleja 
atklāšana.
12. oktobrī 14.00, sadarbībā 
ar Bejas novadpētniecības cen-
tru, piemiņas akmens atklāšana 
nacionālajiem partizāniem pie 
Virguļicas upes.
27. oktobrī no 21.00 Alūksnes 
Jaunajā pilī Leģendu nakts 
(sekot līdzi informācijai).

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Latviešu 
teātra spožākās zvaigznes” 
(01.-31.10. abonementā), “Viršu 
ziedu šūpotā”: Elīnai Zālītei 
-120 (01.-31.10. abonementā), 
“Tautasdziesmas - senču atstātais 
mantojums un spēks” (01.-
31.10. lasītavā), “Skolas dzīve 
grāmatu lappusēs” (05.-15.10. 
bērnu literatūras nodaļā), “Spoku 
stāstu pasaulē” (16.-31.10. 
bērnu literatūras nodaļā)

Pasākumi, izstādes: 
15.-31.10. Alūksnieša Igora 
Kolosova gleznu izstāde (bērnu 
literatūras nodaļā)
01.-31.10. Biedrības „Kultūras 
un izglītības centrs STILI” veidotā 
izstāde “Mūzika, dziesma, deja 
2018 Alūksnes novadā” (lasītavā)

Nobeigums 12. lappusē

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā oktobrī

Noslēdzies Zeltiņu pagasta 
atklātā krosa skriešanas seriāls 
“Mizojam, ka prieks”
 Zeltiņu pagasta atklātā 
krosa skriešanas seriāla 
pasākuma ikvienam “Mizo-
jam, ka prieks” pēdējais 
posms “Krogsalas apļi” 
notika 25. augustā. Pirms 
sacensībām notika “Star-
ta vingrošana”, kurā 
iesildīšanās vingrojumus 
veica sacensību dalībnieki un 
līdzjutēji profesionāla trenera 
Artūra Grīnberga vadībā. 

 Skrējiena trase vijās pa Zeltiņu 
sporta un atpūtas parka teritori-
ju. Šajā skrējienā līdzjutējiem bija 
iespēja vairāk kā citkārt atbalstīt 
un uzmundrināt savus skrējējus, 
jo trase bija labi pārredzama. 
Dalībnieki un līdzjutēji atzina, 
ka tieši trašu dažādība ir pats 
interesantākais šajā pasākumā. 
Arī laika apstākļi bija labvēlīgi 
pasākuma apmeklētājiem, jo 
atspirdzinošais lietus sākās 
neilgi pēc kopvērtējuma diplomu 
saņemšanas.
 Skriešanas pasākums notiek 6 
vecuma grupās. “Mizojam, ka 
prieks” 4. posma rezultāti: SB1 
grupā 1. vietā Elza Ratniece, 
2. vietā Mišela Tīna Berkolde, 
3. vietā Roberta Eva Žīgure; VB1 
grupā 1. vietā Roberts Verbičs, 
2. vietā Dāvids Stepe, 3. vietā 
Valters Upmanis; SB2 grupā 
1. vietā Anna Nikola Berkolde, 
2. vietā Ance Poļaka, 3. vietā 
Elīza Laiva; VB2 grupā 1 .vietā 
Adrians Stepe, 2. vietā Edgars 
Magaziņš, 3. vietā Dāvis Sams; 
S12 grupā 1. vietā Jolanta Pence, 
2. vietā Gerda Asnāte Berkolde, 
3. vietā Līva Poļaka, V12 grupā 
1. vietā Artūrs Filips Igaviņš, 
2. vietā Renārs Žīgurs; S16 grupā 
1. vietā Laura Igaviņa, 2. vietā 
Sindija Žīgure, 3. vietā Agate 
Mūrniece; V16 grupā 1. vietā 
Jānis Melecis, 2. vietā Teodors 
Pavārs, 3. vietā Adrians Šuksts; 
S25 grupā 1. vietā Sanita Zaķe, 
2. vietā Anna Šteinere; V25 
grupā 1. vietā Bruno Zaķis, 
2. vietā Raitis Savruckis, 3. vietā 
Mairis Rāts; S40+ 1. vietā Ilze 
Ludviga, 2. vietā Iluta Zariņa;  
V40+ 1. vietā Ivars Poļaks, 
2. vietā Didzis Žīgurs. Katrs sava 

skrējiena 1.-3. vietas ieguvējs 
tika apbalvots ar medaļu, diplo-
mu un organizatoru sarūpētu 
balvu. 
 Starplaikā, kamēr organizatori 
apkopoja rezultātus, skrējiena 
dalībniekiem un līdzjutējiem 
bija iespēja nodarboties ar 
sportiskām aktivitātēm – spēlēt 
basketbolu, pludmales volejbolu, 
spīdmintonu, āra boulingu, mest 
frisbija diskus frisbija mērķos un 
plastmasas riņķīšus koka mērķos.  
Pateicoties projekta ietvaros 
iegādātajam sporta inventāram, 
organizatori sportiskās aktivitātes 
nodrošināja visu vecumu 
pasākuma dalībniekiem. 
 Zeltiņu pagasta atklātā krosa 
skriešanas seriāla pasākuma 
ikvienam “Mizojam, ka prieks” 
kopvērtējuma rezultāti: SB1 
grupā 1. vietā Madara Donska, 
2. vietā Mišela Tīna Berkolde, 
3. vietā Elza Donska; VB1 grupā 
1. vietā Roberts Verbičs, 2. vietā 
Dāvids Stepe, 3. vietā Valters Up-
manis; SB2 grupā 1. vietā Anna 
Nikola Berkolde, 2. vietā Sanija 
Šuksta, 3. vietā Ance Poļaka; VB2 
grupā 1. vietā Adrians Stepe, 2. 
vietā Edgars Magaziņš, 
3. vietā Dāvis Sams; S12 grupā 
1. vietā Līva Poļaka, 2. vietā 

Gerda Asnāte Berkolde, 3. vietā 
Karlīna Laiva, V12 grupā 1. vietā 
Artūrs Filips Igaviņš, 2. vietā 
Renārs Žīgurs; S16 grupā 1.vietā 
Laura Igaviņa, 2. vietā Sindija 
Žīgure, 3. vietā Agate Mūrniece; 
V16 grupā 1. vietā Jānis Melecis, 
2. vietā Teodors Pavārs, 
3. vietā Adrians Šuksts; S25 
grupā 1. vietā Sanita Zaķe, 
2. vietā Aļona Jakobsone, 
3. vieta Marika Elstiņa; V25 
grupā 1. vietā Bruno Zaķis, 
2. vietā Mairis Rāts, 3. vietā Raitis 
Savruckis; S40+ 1. vietā Ilze Lud-
viga, 2. vietā Iluta Zariņa;  V40+ 
1. vietā Ivars Poļaks, 2. vietā 
Viesturs Kozilāns, 3. vietā Didzis 
Žīgurs.
 Katrs kopvērtējuma 1. vie-
tas ieguvējs tika apbalvots ar 
medaļu, diplomu, balvu un 
kausu, savukārt 2. un 3. vietas 
ieguvēji ar medaļu, diplomu un 
balvu. Šogad visos četros posmos 
kopā piedalījās 115 dalībnieki.
 Šajā sezonā skriešanas seriāls 
notika Eiropas Sociālā fonda 
projekta “Dzīvo vesels Alūksnes 
novadā” ietvaros.

Elita Laiva, 
biedrības “Sporta klubs “Zeltiņi”” 

pārstāve

Biedrības “Sporta klubs “Zeltiņi””

Suņuks Puika zaudējis 
saimniekus un ļoti skumst 
patversmē. Būsim priecīgi, 
ja Puika varēs nokļūt jaunās 
mājās un atgūt dzīvesprieku. 
Suņuks ir 4-5 gadus vecs, 
neliela auguma. Sparīgi rej uz 
svešiem, tādēļ būs labs mājas 
sargs.

Dita ir liela auguma skaista 
kucīte, gadu līdz divus jauna. 
Pieklīdusi lauku mājās Apes 
novadā, bet tā arī saimnieks 
nav meklējis. Dita ir ļoti 
draudzīga, katru ciemiņu 
uzņem ar lielu dzīvesprieku. 
Draudzīga arī ar citiem 
suņiem. Uz jaunajām mājām 
dosies sterilizēta.

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

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Apgaismojumam 
piedāvā saimniecisku 
risinājumu
 Tuvojoties rudenim, Apes 
ielas daudzdzīvokļu māju 
mikrorajona iedzīvotāji 
aktualizējuši jautājumu 
par pagalmu apgaismo-
jumu. Situāciju skaidro SIA 
“ALŪKSNES NAMI” valdes 
loceklis Armands Musts:

 - Zeme, uz kuras atrodas Apes 
ielas mikrorajona daudzdzīvokļu 
mājas, nepieder pašvaldībai, 
bet privātpersonai. Pašvaldības 
īpašumā arī nav reģistrēts 
elektrības tīkls šajā rajonā un 
nav nekādu dokumentu par 
šī tīkla piederību. Sarunās ar 
cilvēkiem, kas piedalījušies 
mikrorajona māju būvniecībā, 
noskaidrojies, ka apgaismojuma 
tīkls izbūvēts saimnieciskā kārtā. 
Tas darbojās līdz brīdim, kad 
notika pārrāvums maģistrālā 
kabelī. Pēc SIA “ALŪKSNES 
NAMI” pasūtījuma speciālisti 
veica pārbaudi un secinājums ir, 
ka, lai tīklu atjaunotu atbilstoši 
mūsdienu normatīviem, ir 
vajadzīgi lieli kapitālieguldījumi. 
Ja mājas vienotos to darīt, 
vispirms būtu jāizstrādā projekta 
dokumentācija, jāsaskaņo ar 
zemes īpašnieku un jāizdomā, 
kas to finansēs. Taču SIA 
“ALŪKSNES NAMI” ne no vienas 
mājas dzīvokļu īpašnieku kopības 
nav saņēmusi oficiālu darba 
uzdevumu kā sapulces lēmumu 
par elektroapgādes vai āra 
apgaismojuma atjaunošanu. Šie 

darbi, tai skaitā projektēšana, 
būtu jāfinansē no dzīvokļu 
kopību (māju) budžetiem, 
kuri nebūt nav pozitīvākie un 
kuru primārā darbība ir mājas 
uzturēšana. Tātad, ja mājas 
neakceptēs šādu darījumu, tad 
atgriezīsimies pie nekā. Jā, mājas 
varētu piedalīties pašvaldības 
projektu konkursā, lai saņemtu 
līdzfinansējumu šim mērķiem, 
taču arī tajā gadījumā par šo soli 
jāpiekrīt visām mājām. Ja kāda 
nepiekrīt, tad tas nav iespējams.
 Mūsu piedāvātais saimnieciskais 
risinājums ir lokālā apgaismo-
juma izveide pie katras mājas, 
izgaismojot mājas perimetru 
ar mūsdienīgām mazas strāvas 
patēriņa gaismas ierīcēm, kas 
strādā pēc laika režīma.
 Šobrīd līdz 15. oktobrim 
izstrādājam veicamo darbu plānu 
2019. gadam tām mājām, kuras 
nav pārņēmušas pārvaldīšanas 
tiesības. Apes ielas mikrorajonā 
tās ir: Apes iela 4-I, Apes iela 4-II 
un Apes iela 6. Šīm mājām vei-
camo darbu plānā tiks paredzēta 
arī minimāla apgaismojuma 
izveide pie fasādes. Apes ielas 
8. māja var pasūtīt kā darba 
uzdevumu, jo tā ir īpašnieku 
māja, bet Apes ielā 12 ir cits 
pārvaldnieks un viņiem ir jālemj 
pašiem par savu māju.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste



17.10.-18.11. Akcija “Tavi labie 
vārdi Latvijai” (aicinām rakstīt 
novēlējumus Latvijai dzimšanas 
dienā)
19.10. plkst.14.00 Erudītu 
klubiņš “Neparastie dzīvnieki” 
(bērnu literatūras nodaļā)
26.10. plkst. 14.00 “Kļūsti par 
Bērnu žūrijas ekspertu!” (bērnu 
literatūras nodaļā)
29.10. Jauno grāmatu diena 
(abonementā)

Alsviķu pagastā
3. oktobrī 11.00 Alsviķu 
muižas parkā projekta “Alsviķu 
muižas parka atdzimšana” 
prezentācijas pasākums “Kāds 
rudenīgs ceļojums…”.
3., 10., 24., 31. oktobrī 9.00 
Alsviķu bibliotēkā tiekas 
senioru grupa “Par prieku sev un 
citiem”.
5. oktobrī 10.00 Alsviķu 
kultūras namā leļļu teātra 
“Tims” leļļu izrāde “Draudzības 
skola”. Ieeja: 1,50 EUR.
27. oktobrī 14.00 Alsviķu 
kultūras namā kaimiņpagastu 
senioru draudzības pēcpusdiena 
“Kad rudens savas krāsas 
jauc….”. Par muzikālu noskaņu 
rūpēsies grupa “Vienkārši Trio”.
3. novembrī 14.00 Alsviķu 
kultūras namā Annas Vidulejas 
spēlfilma – bohēmiska komēdija 
par dzīvi 30. gadu Latvijā “Homo 
Novus”. Ieeja: 2 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Spēks esot vienādi 
svarīgs gan attiecībās ar 
cilvēkiem, gan attiecībās ar 
valstīm” - aktieriem Antai Klintij 
- 125, Uldim Dumpim - 75, rak-
stniekam Albertam Belam - 80; 
“…. Likt visam gavilēt un vizuļot 
var maza, sīka cilvēkbērna sirds, 
ja viņa prieku jūt” - rakstniecei, 
tulkotājai Elīnai Zālītei - 120, 
tēlniekam Kārlim Zālem - 130.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekam Alber-
tam Belam - 80, rakstniecei, 
Elīnai Zālītei – 120; tematiskās 
izstādes: „Rudens dārzā un 
mežā”, “Manai skolotājai!”, 
pasākums bērniem “Filmu rīts” - 
animācijas filmu skatīšanās.

Annas pagastā
6. oktobrī 18.00 Annas 
pagasta Ezeriņu kapos 
svecīšu vakars.
Annas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Iespraksti man / vienu 
gaišu un priecīgu dzirkstīti / šai 
dienai klāt” - dzejniekam 
Ojāram Vācietim – 85, “Pret 
dienu iet ar gaišu dvēseli” - 
rakstniecei, tulkotājai Elīnai 
Zālītei – 120, tēlniekam Kārlim 
Zālem - 130. 

Ilzenes pagastā
9. oktobrī 17.30 organizējam 
braucienu uz Alūksnes Kultūras 
centru uz Nacionālo bruņoto 
spēku štāba orķestra koncertu 
“Ar maršu pa dzīvi”. Ieeja: bez 
maksas. Interesentus aicinām 
pieteikties bibliotēkā, pagasta 
pārvaldē, centrā “Dailes” vai pa 
tālruni 29339066.
20. oktobrī 19.00 SKIM centrā 
“Dailes” ražas svētki “Rudens 
nāca sētiņā…”, 21.00 atpūtas 
pasākums ar mūziķi Gregu. 
Ieeja: 2,50 EUR.
Ilzenes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Dzeja, kas ikdienai 
pāri ceļ dvēseles” (E. Zālītei - 
120), “Ziemeļvidzemes līvu tau-
tasdziesmas un teikas” (Ilzene, 

Zeltiņi, Kalncempji, Lejasciems).

Jaunannas pagastā
13. oktobrī 19.00 Jaunan-
nas Tautas namā Litenes 
amatierteātra viesizrāde “Boksa 
meistars”. Ieeja: 2,00 EUR, 
skolēniem 1,00 EUR.
18. oktobrī 18.00 Jaunannas 
Tautas nama mazajā zālē 
radošā darbnīca lieliem un ma-
ziem “Pērļota piespraude Latvijas 
karoga krāsās” (vadītāja Mārīte 
Mičule).
24. oktobrī 10.00 Jaunannas 
Tautas namā senioru tikšanās 
- plānosim aktivitātes jaunajai 
sezonai.
Jaunannas bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Skumji zilos 
viršos skatos” - rakstniecei, dze-
jniecei, dramaturģei Elīnai Zālītei 
– 120, “Saucēja balss” - rakst-
niekam Albertam Belam - 80.

Jaunalūksnes pagastā
No 3. oktobra Bejas 
novadpētniecības centrā simt-
gades devums Latvijai - audīsim 
rakstainu jostu, aicināti visi ieaust 
savu josliņu.
15.-20. oktobrī Bejā “Labo 
darbu nedēļa” kopā ar skolēniem 
dosimies un uzkopsim piemiņas 
vietu Alvilam Buholcam.
17. oktobrī 17.00  Kolberģa 
tautas namā Leļļu teātra izrāde 
bērniem “Brālītis un Karlsons, 
kas dzīvo uz jumta”. Ieeja: 2,00  
EUR.
20. oktobrī 16.00 Kolberģa 
tautas namā viesizrāde - 
H. Paukša komēdija “Samainītie”. 
Ieeja 2,50 EUR.
26. oktobrī 14.00 Bejas 
novadpētniecības centrā, cildi-
not darbīgus ļaudis, Kristiānas 
Zelčas foto izstādes “Individuālā 
dualitāte” atklāšana, tikšanās 
ar autori, kopīga darbošanās 
radošajā nodarbībā “Portrets un 
komandas darbs”.
Jaunalūksnes bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Mēs 
esam atbildīgi par tiem, kurus 
pieradinām”, “Dzīve skrien kā vi-
ens švilpiens…” (Uldis Dumpis)”, 
“Baigi ellīgs latviešu stāstnieks 
- Alberts Bels”; 20. oktobrī Jauni-
eguvumu diena, plkst. 13.00 
jauno grāmatu apskats.
Bejas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Viens no izcilākajiem 
aktieriem latviešu mūsdienu 
teātra un kino mākslā” (ak-
tierim Uldim Dumpim – 80), 
“Labestīgie dakteri ar ūsām, 
ķepām un astēm” (4. okto-
bris - Starptautiskā dzīvnieku 
aizsardzības diena), “Rakstniecei, 
dzejniecei, prozaiķei, tulkotājai 
Elīnai Zālītei – 120”, “Cilvēks 
ar apbrīnojamu uzņēmību un 
lielu gribasspēku” (tēlniekam 
Kārlim Zālem – 130); 26.10. 
Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa 
pasākums “Svarīgākie oktobra 
jubilāri” - grāmatu apskats, saru-
nas, atjautības spēles.

Jaunlaicenes pagastā
13. oktobrī 20.00 Jaun-
laicenes tautas namā atpūtas 
pasākums “Svešs ar svešu 
satikās” ar šarmantu vakara 
vadītāju un jestru deju mūziku. 
Aicināti precēti un neprecēti 
pāri, kā arī viņu draugi. Vietu 
skaits ierobežots. Lūgums 
pieteikties līdz 8. oktobrim pa 
tālruni 29123994 vai epastu 
tn.jaunlaicene@aluksne.lv. Ieeja: 
5,00 EUR.

21. oktobrī 15.00 Jaunlai-
cenes tautas namā Gaujienas 
amatierteātra “Kaķu nams” 
izrāde - komēdija “Kadru maiņas 
operators”. Ieeja: 1,50 EUR.
26. oktobrī 17.00 Jaunlai-
cenes tautas namā “Latvijai 
100” ietvaros “Sarunas 10x10”. 
Tēma “Opekalna baznīca un 
draudze caur gadsimtiem”. Ieeja 
brīva.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes 
muiža”, “Malēnieši Opekalna 
draudzē”; izstādes: „Mana 
Latvija, Malēnija mana” - izstāde 
ar izzinošām nodarbībām, 
„Malēnieša raksturs jeb ak, 
prieks, ak, lustes, ak, borģele!” 
- pagalma izstāde ar aktīvu 
darbošanos (tikai piemērotos 
laika apstākļos un ar iepriekšēju 
pieteikšanos);
Jaunums: izglītojošā programma 
skolēniem “Rudentiņš - bagāts 
vīrs” – iepazīšanās ar sena-
jiem rudens ražas pārstrādes 
darbiem un darbarīkiem 
no muzeja krājuma, darbu 
izspēlēšana caur uzdevumiem, 
mīklām, ticējumiem un rotaļām, 
noslēgumā galaproduktu 
degustācija,
Izglītojošā nodarbība „Dārgumu 
meklēšana” ar Jaunlaicenes 
muižas iepazīšanu un apslēpto 
dārgumu meklēšanu muižas 
parkā,
Izglītojošā nodarbība “Zemnieku 
ēšanas paradumi” ar zupas 
strēbšanu no koka karotēm un 
maizes cepšanu uz iesmiem 
ugunskurā,
Citas muzeja piedāvātās 
nodarbības un lekcijas skatīt: 
www.draugiem.lv/jaun.muz./
Pasākumi: kāzu un krustabu 
pasākumi, kāzu jubilejas, 
dzimšanas dienas pasākumi gan 
bērniem, gan pieaugušajiem, 
tematiskie pasākumi ģimenēm, 
draugiem, darba kolektīviem un 
domubiedriem.

Kalncempju pagastā
Kalncempju bibliotēkā 
literatūras izstāde: rakstniekam 
Albertam Belam – 80.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā:
11.09.-19.10. izglītojošā pro-
gramma “Spēles un rotaļas Ates 
sētā” pirmsskolas un skolas 
vecuma bērniem,
29.08.-20.10. Tautas lietišķās 
mākslas studijas “Kalme” izstāde 
“No dabas ziedu vainadziņš, 
man krāsains dzīpariņš”,
Atraktīvas un izzinošas ekskur-
sijas ar līdzdarbošanos visām 
vecuma grupām un izglītojošās 
programmas:
“Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm 
un medu pirmsskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērnu grupām,
“Neba maize pati nāca” - stāsts 
par maizes ceļu no grauda līdz 
maizes kukulim,
kāzu programma “Darbi lauku 
sētā” – atraktīva programma 
jaunlaulātajiem un kāzu vie-
siem ar līdzdarbošanos un kopā 
dziedāšanu,
“No linu pogaļas līdz kreklam” 
– stāsts par linu audzēšanu 
un apstrādi ar aktīvu 
līdzdarbošanos.

Liepnas pagastā
19. oktobrī 22.00 Liepnas 
tautas namā diskoballe.
27. oktobrī 14.00 Liepnas 
tautas namā Liepnas pagasta 

un draugu senioru pēcpusdienas 
pasākums “Rudenī...”. Par raitu 
deju soli rūpēsies “Briežuciema 
dāmu kapella”.
Liepnas pagasta bibliotēkā 
tematiskās izstādes: “Viss, ko 
daru, notiek aiz mīlestības…” /
Ādolfam Alunānam - 170 (1.-
29.10.), “Kas vairs spēj atgriezt 
gadus…” /rakstniecei, tulkotājai
Elīnai Zālītei – 120, “Radi par 
prieku sev un citiem!” (1.-
29.10.); Jauno grāmatu apskats 
skolēniem (4.10.).

Malienas pagastā
21. oktobrī 16.00 Malienas 
tautas namā Baltinavas teātra 
“Palādas” izrāde “Māma - 
detektīvs”.
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniecei, dzejnie-
cei Elīnai Zālītei - 120, rakst-
niekam Albertam Belam - 80, 
tēlniekam Kārlim Zālem - 130, 
aktierim Uldim Dumpim -  75, 
dramaturgam, aktierim, 
režisoram Ādolfam Alunānam 
– 170; radošie darbi no dabas 
materiāliem.

Mālupes pagastā
18. oktobrī 16.00 Mālupes 
Saieta namā radošā nodarbība 
“Apaļā paklāja aušana”.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Valoda, tu esi 
mirguļojoša upe” – rakstniecei 
Elīnai Zālītei - 120, “Cilvēks 
nekad nevar būt brīvs no 
pienākuma” - rakstniekam Al-
bertam Belam - 80, “Viena zeme 
mūsu” - Latvijas Tautas frontei 
– 30; „Rudens krāsu virpulī” – 
mārtiņrožu ziedu izstāde.

Mārkalnes pagastā
No 15. oktobra Mārkalnes 
tautas namā Mālupes rokdarbu 
pulciņa „Annele” darbu izstāde.
17. oktobrī 13.00 Mārkalnes 
tautas namā senioru tikšanās.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
akcijas turpinājums: uzdāvini 
grāmatu savai bibliotēkai ar ier-
akstu „Latvijai - 100”; literatūras 
izstāde: „Bērnu žūrija”.

Pededzes pagastā
Latvijas simtgadei:
11., 18., 26.  oktobrī 10.00 
Pededzes tautas namā rokdar-
bu pamatu apgūšana “Darbnīca 
dvēselei” aicina uz meistarklasi 
“Puzura iedvesmoti”.
9., 11.  oktobrī 
Pededzes pagastā 
etnogrāfiskās ekspedīcijas “Vieta, 
kurai pieder sirds”.
Pededzes tautas namā 
ekspozīcija “Latvijai 100 gadi” – 
“Iemūžināts laiks - paletē stils, 
siluets un līnijas”.
No 24. līdz 26. oktobrim 
Pededzes pamatskolā 3 dienu 
nometne “Jauno pētnieku skola”, 
kuras laikā Alūksnes novada 
skolēni pētīs ebreju vēsturisko 
pēdu esamību novadā. No-
metnes noslēgumā, 27. oktobrī 
12.00 Pededzes tautas namā 
Rīgas un Alūksnes novada 
mākslinieku koncerts “No Eilatas 
līdz Pededzei”. Uzstāsies ebreju 
meiteņu deju grupa “Eilat” un 
Alūksnes novada pašdarbības 
ansambļi. Koncerta laikā tiks 
apbalvoti labākie fotokonkursa 
„Iepazīstam Alūksnes ebreju 
vēsturi!” dalībnieki.
Pededzes bibliotēkā jauni-
eguvumu izstāde-apskats “…bet 
domas atkal savus ceļus staigā” 

(18. oktobrī 10.00), nodarbības 
senioriem “Priecāsimies par to, 
ko redzam šodien” (18. un 
25. oktobrī 10.00).

Veclaicenes pagastā
12. oktobrī 19.00 Veclaicenes 
tautas namā spēlfilma  „Bille”. 
Smeldzīgs, vienlaikus dzīvi 
apliecinošs, asprātīgs un cerību 
pilns stāsts par kāda cilvēkbērna 
pieaugšanu un attiecībām ar 
pasauli Latvijā pagājušā gad-
simta trīsdesmito gadu nogalē. 
Filma ir veltījums mums šodien, 
atgādinot par īstenām vērtībām 
– iecietību, uzupurēšanos, 
nepieciešamību sevi apliecināt. 
Ieeja: 2 EUR.
27. oktobrī 19.00 Veclaicenes 
tautas namā Veclaicenes 
sieviešu vokālā  ansambļa 20 
gadu jubilejas pasākums „Es 
dziedu savu dziesmu” kopā ar 
aktieri Raimondu Celmu. 

Zeltiņu pagastā
16. oktobrī 14.00 un 
20. oktobrī 10.00 Zeltiņu 
bibliotēkā lekcija un diskusija 
par vidi - atkritumiem un to 
šķirošanu, kā samazināt aiz sevis 
atstāto ekoloģisko pēdu un dzīvot 
videi draudzīgāk. Pieredzē un 
zināšanās dalīsies Agate un Sigi-
ta Mūrnieces un Anita Maksima. 
Pieteikšanās Zeltiņu bibliotēkā.
20. oktobrī 11.00 Zeltiņos 
izglītojošs pasākums “Galda 
kultūra, uzvedības un ģērbšanās 
stils svinīgos pasākumos” 
bērniem un jauniešiem, vadīs 
stila konsultante Antra Reismane. 
Nodarbība notiks kafejnīcā, 
pieteikšanās līdz 17. oktobrim, 
zvanot pa tālruni 29492284.
20. oktobrī 14.00 bijušās 
Zeltiņu pamatskolas telpās 
radošā darbnīca - maisiņu 
šūšana un zobu pastas 
gatavošana. Pieteikšanās Zeltiņu 
bibliotēkā.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Virši zied” (Elīnai 
Zālītei - 120), “Albertam Be-
lam -80”, “Mūsu mīļdzīvnieki” 
(Pasaules dzīvnieku aizsardzības 
dienai).
Zeltiņu vēstures krātuvē 
pastāvīgās ekspozīcijas: “Nesenā 
pagātne”, “Novadnieku istaba”, 
“Mana skola Zeltiņos”, “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltīta Edgaram 
Liepiņam); izstādes “Poga Lat-
vijas mētelī”, “Latvijas sardzē”, 
foto ekskursijas: “Gadsimtu 
vējos šūpojoties”, “Zeltiņi 2017”; 
ekskursijas uz padomju armijas 
raķešu bāzi Zeltiņos.

Ziemera pagastā
13. oktobrī 15.00 Māriņkalna 
tautas namā viesosies Māris 
Tālbergs no grupas “Liepavots” 
ar koncertprogrammu “Vēstule 
uz Latviju”. Ieeja: 4,00 EUR.
24. oktobrī 11.00 Māriņkalna 
tautas namā radošas rudens 
darbnīcas bērniem.
31. oktobrī 12.00 Māriņkalna 
tautas namā senioru 
pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Kad stei-
gas skaļums dabā apklusis” 
(rakstniecei, tulkotājai Elīnai 
Zālītei – 120), “Joprojām esmu 
dvēselē jauns…” (aktierim Uldim 
Dumpim – 75), tēlniekam Kārlim 
Zālem – 130; “Bērnu un Vecāku 
žūrija – 2018” grāmatu kolekcija 
“Nāc un lasi!”.
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