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Alūksnes Novada Vēstis

Aicina svētku 
dienās pacelt 
valsts vai 
Alūksnes 
pilsētas karogu

 Svinot Alūksnes 
pilsētas svētkus, 
pašvaldība 
aicina namīpašniekus 
svētku dienās, no 
4. augusta līdz 
7. augustam, pie ēkām 
Alūksnē pacelt Latvijas 
valsts vai Alūksnes 
pilsētas karogu.

 Alūksnes pilsētas karogu 
interesenti var iegādāties 
Alūksnes Tūrisma 
informācijas centrā, Pils ielā 
25A, Alūksnē.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Noslēgta vienošanās par apjomīga uzņēmējdarbības 
atbalsta projekta īstenošanu Alūksnes novadā
 21. jūlijā Alūksnes novada 
pašvaldība ir noslēgusi 
vienošanos ar Centrālo 
fi nanšu un līgumu aģentūru 
par Eiropas Savienības fonda 
projekta Nr.5.6.2.0/21/I/010 
“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras attīstība 
Alūksnes novadā” īstenošanu.

 2021. gada 21. septembrī tika 
apstiprināti Ministru kabineta 
noteikumu grozījumi par 
papildu fi nansējuma piešķiršanu 
pašvaldībām to projektu ideju 
konceptu realizēšanai. Saskaņā 
ar tiem, pēc Centrālās fi nanšu un 
līgumu aģentūras 10. decembra 
uzaicinājuma pašvaldība 
28. decembrī iesniedza aģentūrā 
savu projekta iesniegumu. 
Pēc septiņu mēnešu projekta 
pieteikuma izvērtēšanas un 
skaņošanas procesa pašvaldība 
šī gada 19. jūlijā beidzot saņēma 
lēmumu par projekta iesnieguma 
nosacījumu izpildi.

 Šī projekta mērķis ir izveidot 
komercdarbībai piemērotu 
infrastruktūru novadā, radot 
jaunas darbavietas, piesaistot 
nefi nanšu investīcijas, 
revitalizējot degradētu teritoriju 
un nodrošinot videi draudzīgu un 
ilgtspējīgu teritorijas izaugsmi.

 Projekts vērsts uz saimnieciskās 

darbības veicējiem pilsētā 
un novadā – vairāk nekā 
32 uzņēmumiem, kuru 
pamatdarbības jomas saistītas 
ar ražošanu, tirdzniecību, 
pārvadājumiem un citām 
nozarēm, kas svarīgas novada 
attīstībai, kā arī potenciālajiem 
komersantiem, investoriem, 
vietējiem uzņēmumiem un 
projekta sadarbības partneriem. 
 Projekta ieviešanas rezultātā 
plānots atjaunot degradēto 
teritoriju 7,62135 ha platībā, 
izveidojot vismaz 111 jaunas 
darba vietas un piesaistīt 
investīcijas 10 749 597 EUR 
apmērā.

 Šis ir apjoma ziņā lielākais un 
sarežģītākais Alūksnes novada 
pašvaldības projekts. Kopumā 
tajā iekļautas 20 būvniecības 
aktivitātes novada teritorijā. 
Projekts izstrādāts, balstoties uz 
vietējo uzņēmēju vajadzībām.
 Plānotās projekta darbības ir:
• ražošanas ēkas 
“Biznesa stacija” izbūve 
ar nepieciešamajiem 
inženierkomunikāciju 
pieslēgumiem Alūksnē Tālavas 
ielā,
• Tālavas un Gulbenes ielu 
posmu pārbūve,
• infrastruktūras uzlabošana 
Pilssalas ielas posmā,
• trīs ražošanas ēku izbūve 

komersantiem Alūksnes novada 
teritorijā,
• uzņēmējdarbības attīstībai 
nozīmīgas ceļu infrastruktūras 
pārbūve septiņos novada 
pagastos.
 Kopējās projekta izmaksas ir 
6 842 863,15 EUR, tajā skaitā 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda fi nansējums – 
5 000 000 EUR.
 Projektu vada Alūksnes 
novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas 
un attīstības nodaļas vadītāja 
Inese Zīmele-Jauniņa, projektā 

iekļautās aktivitātes vada 
Plānošanas un attīstības nodaļas 
projektu vadītājas Sanita Adlere, 
Santa Supe un Una 
Tetere-Teterovska.
 Projekts “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” 
atbalstīts specifi skā atbalsta 
mērķa 5.6.2 “Teritoriju 

revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilstoši 
pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām” 4. kārtā.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

27. jūlijā Jaunlaicenes pagastā īpašumā "Zariņi" notika spāru svētki vienam no projektā paredzētajiem 
uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras objektiem - topošajai ražošanas ēkai           Evitas Aplokas foto

“Labākais vasaras randiņš” – 
jau šīs nedēļas nogalē

 No 4. līdz 7. augustam 
Alūksne svinēs pilsētas 
svētkus “Labākais vasaras 
randiņš”, kas šogad piedāvās 
izdzīvot dažādas randiņu 
sajūtas. Par to, ka Alūksnes 

pilsētas svētkos noteikti 
būs labākie randiņi, liecina 
arī atbilstošas izmaiņas arī 
pilsētvidē - īpaši noformēti 
soliņi sirsnīgām tikšanās 
reizēm.

Aicina velobraucienā 
“Izgaismo Alūksni”
 Arī šogad svētki sāksies 
ceturtdienā - 4. augustā ar 
velobraucienu “Izgaismo 
Alūksni”, kas nu jau kļuvis par 
tradīciju. Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra jaunieši aicina 
iedzīvotājus un pilsētas viesus 
izgaismot savus velosipēdus un 
doties elegantā velobraucienā pa 
Alūksnes ielām. Šajā izbraucienā 
var piedalīties ikviens, 
nepieciešams tikai velosipēds 
un lampiņas, tā izrotāšanai. 
Alūksnieši, kas nepiedalās 
braucienā, aicināti doties un 
vērot šo notikumu uz kādu no 
pilsētas ielām un izjust jau šo 
pirms svētku sajūtu. Maršruta 
karti var aplūkot www.aluksne.lv.

Atklās izstādi par Alūksnes 
novada aptieku vēsturi
 5. augustā Alūksnes novada 
muzejā tiks atklāta izstāde 

“Alūksnes aptiekas”, kurā 
varēs iepazīties ar aptieku 
pirmsākumiem, ieskatīties 
aptieku un drogu tirgotavu 
darbā, izzināt Galvenās aptieku 
pārvaldes Alūksnes aptiekas 
darba specifi ku, padomju gados 
un sajust tik specifi sko aptiekas 
smaržu.
 Svētkos ikvienu aicinām 
apmeklēt arī citas Alūksnes 
Jaunās pils ekspozīcijas, kā 
arī Bānīša stacijas ekspozīciju 
un ekspozīciju “Marienburgas 
Astotais brālis” Dienvidu tornī.

Sajūtu koncertprogrammas
 Pilsētas svētki nav iedomājami 
bez plašiem koncertiem un 
ballēm. Pilsētas svētkus jau 
4. augustā ieskandinās 
humorroka grupa “Pirmais 
kurss”, kas ar savu koncertu 
uzvedinās uz īstajām svētku 
sajūtām.

Turpinājums 6. lappusē

Esošie, bijušie un topošie alūksnieši, 
novadnieki, pilsētas viesi! Sveicam Alūksnes pilsētas svētkos!

“Labākais vasaras randiņš” – 
novadnieki, pilsētas viesi! Sveicam Alūksnes pilsētas svētkos!
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novadnieki, pilsētas viesi! Sveicam Alūksnes pilsētas svētkos!



Domes 28. jūlija sēdē
2. Alūksnes Novada Vēstis 02.08.2022.

Kalncempju 
pagasta pārvaldē 
mainās vadība

 28. jūlijā Alūksnes novada 
pašvaldības domes sēdē 
deputāti no Kalncempju 
pagasta pārvaldes vadītājas 
amata pēc pašas iesnieguma 
atbrīvoja Ivetu Balto-Vanagu, 
kura no 1. augusta uz 
savstarpējas vienošanās 
pamata turpina darba 
tiesiskās attiecības pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
Plānošanas un attīstības 
nodaļas projektu vadītāja 
amatā.
 Kalncempju pagasta 
pārvaldes vadītāja amata 
pienākumu izpildītāja būs 
Malienas pagasta pārvaldes 
vadītāja Svetlana Prenka-
Mihailova. Apmeklētāju 
pieņemšana ceturtdienās 
no 9.00 līdz 16.00. Tālruņa 
numurs saziņai 26447102.

Stājušies spēkā 
saistošie noteikumi

• SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr.15/2022 "Grozījumi 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes 2020. gada 30. aprīļa 
saistošajos noteikumos 
Nr. 12/2020 “Par pašvaldības 
pabalstiem Alūksnes 
novadā”". Publicēti oficiālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 
08.07.2022., spēkā no 
09.07.2022.
 Ņemot vērā, ka ir izdoti 
domes 2022. gada 2. maija 
noteikumi Nr. 11/2022 “Par 
sociālajiem pakalpojumiem 
Alūksnes novadā”, kuros 
noteikti veļas mazgāšanas 
un higiēnas pakalpojumi un 
mērķgrupas, kuras atbrīvotas 
no attiecīgo pakalpojumu 
maksas, saistošo noteikumu 
Nr. 12/2020 III. un IV. nodaļā.
• SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr.14/2022 "Grozījumi 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes 2022. gada 2. maija 
saistošajos noteikumos Nr. 
11/2022 “Par sociālajiem 
pakalpojumiem Alūksnes 
novadā”". Publicēti oficiālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 
08.07.2022., spēkā no 
09.07.2022.
 Pamatojoties uz VARAM 
atzinumu un ņemot vērā, 
ka noteikumu 49. punktā ir 
pieļauta pārrakstīšanās kļūda, 
veikti grozījumi noteikumu 49. 
un 103. punktā.
 Visi Alūksnes novada 
pašvaldības spēkā esošie 
saistošie noteikumi ir pieejami 
arī pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/
Saistošie noteikumi.

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv. Atbildīgā par izdevumu 
Evita Aploka, tālrunis 64381502. 
Salikums: Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu arhīva foto. Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 7510 eksemplāri.

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

Sociālā, izglītības 
un kultūras komiteja

12. augustā 10.00

Tautsaimniecības 
komiteja   

15. augustā 10.00

Finanšu komiteja  
18. augustā 10.00

Domes sēde   
25. augustā 10.00

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

 Alūksnes novada 
pašvaldības domes 28. jūlija 
sēdē piedalījās 15 deputāti 
un izskatīja 37 darba kārtības 
jautājumus.

 Dome nolēma:
 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Brenci 11”- 21, Brencos, 
Malienas pagastā, ar kopējo 
platību 49,9 m² un ar to saistītām 
kopīpašuma domājamām daļām 
no daudzdzīvokļu mājas un 
zemes. Noteikt atsavināšanas 
veidu – pārdošana izsolē. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu un 
dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 
veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

- reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamā 
īpašuma “Jaunie Lukumieši”, 
Mārkalnes pagastā, sastāvā 
esošu, apbūvētu pašvaldībai 
piekritīgu zemes vienību, uz kuras 
atrodas fiziskai personai piederošs 
būvju īpašums “Lukumieši 1”, kas 
sastāv no divām būvēm. Piekrist, 
ka atsavināšanas izdevumus 
sedz atsavināšanas ierosinātājs. 
Pēc atsavināšanas procesa 
pabeigšanas tos ieskaitīt zemes 
pirkuma līgumā noteiktās cenas 
samaksā. Nodot atsavināšanai 
minēto īpašumu, pārdodot par 
brīvu cenu uz zemesgabala esošu, 
Zemesgrāmatā ierakstītu būvju 
īpašniekam. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un atsavināšanu 
veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - sagatavot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
– dzīvokli Torņa ielā 3-26, 
Alūksnē, ar kopējo platību 
42,6 m² un ar to saistītām 
kopīpašuma domājamām daļām 
no daudzdzīvokļu mājas. Nodot 
atsavināšanai minēto īpašumu, 
pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa 
īrniekam. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un dzīvokļa īpašuma 
atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - deleģēt pašvaldības 
uzdevumu – augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas 
datubāzes uzturēšanu SIA 
“MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”;

 - ar domes 30.06.2022. lēmumu 
Nr. 253 apstiprinātajā Alūksnes 
novada pašvaldības 2021. gada 
publiskajā pārskatā aizstāt vārdus 
“Speciālais budžets (ziedojumi 
un dāvinājumi)” ar vārdiem 
“Ziedojumi un dāvinājumi” 
attiecīgajā locījumā;

 - ņemot vērā, ka ir zuduši 
pašvaldības domes 2014. gada 
24. jūlija lēmumā Nr. 282 
“Par sociālā dzīvokļa statusa 
noteikšanu dzīvoklim Jāņkalna 
ielā 10-6, Alūksnē, Alūksnes 
novadā” norādītie apstākļi sociālā 
dzīvokļa statusa noteikšanai, 
atcelt minētajam dzīvoklim sociālā 
dzīvokļa statusu;

 - ņemot vērā Dzīvokļu komisijas 
priekšsēdētājas Ineses Čibalas 
iesniegumu, atbrīvot viņu no 
amata Dzīvokļu komisijā, nosakot 
pēdējo amata pienākumu 
pildīšanas dienu 2022. gada 
1. augustu;

 - apstiprināt saistošos 

noteikumus Nr. 16/2022 
“Grozījumi Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2016. gada 
24. marta saistošajos noteikumos 
Nr. 6/2016 “Par mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanu Alūksnes 
novadā””;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
26.05.2022. lēmumā 
Nr. 136 “Par apaļo kokmateriālu 
atsavināšanu”;

 - pārkārtot finansējumu 
7 200,00 EUR Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūrai “SPODRA” 
zāles pļāvēja - raidera iegādei;
 - izdalīt finansējumu 50 808 EUR 
Liepnas pagasta pārvaldei jauna 
autobusa iegādei, tajā skaitā no 
atsavināšanas procesā iegūtajiem 
līdzekļiem 14 595 EUR, no 
skolēnu pārvadājumu rezerves 
fonda līdzekļiem 36 213 EUR 
apmērā;

 - ar 2022. gada 1. augustu 
izdarīt grozījumu pašvaldības 
domes 30.05.2022. lēmumā 
Nr. 187 “Par amata vietām 
un atlīdzību Alūksnes novada 
bāriņtiesā”;

 - apstiprināt ēdināšanas 
pakalpojuma maksu Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Sprīdītis”. Lēmums stājās spēkā 
2022. gada 1. augustā;

 - piešķirt papildu finansējumu 
33 541,00 EUR pašvaldības 
pirmsskolas, pamata, vispārējās, 
interešu un profesionālās ievirzes 
iestāžu administrācijas un 
pedagogu darba samaksas un 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu palielinājumam 
2022. gadam;

 - ar 2022. gada 1. septembri 
izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
30.05.2022. lēmumā Nr.217 “Par 
amata vietām un atlīdzību Bejas 
pamatskolā”;

 - atbalstīt žalūziju iegādi Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
7.-9. klašu korpusa ēkai. Uzdot 
ģimnāzijai veikt iepirkumu, 
pēc tā rezultāta izziņošanas 
informēt domi par nepieciešamā 
finansējuma apmēru;

 - pamatojoties uz pašvaldības 
domes 28.01.2016. saistošajiem 
noteikumiem, noteikt par 
atbalstāmajām jomām speciālistu 
piesaistei Alūksnes novadā 
2022. gadā medicīnu ar 
nepieciešamajiem speciālistiem: 
anesteziologs – 1 speciālists, 
internists/pulmonologs – 
1 speciālists, radiologs – 
1 speciālists;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.17/2022 “Par 
pašvaldības stipendiju piešķiršanu 
speciālistu piesaistei Alūksnes 
novadā”; 

 - izdalīt no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
līdzfinansējumu 4 313,00 EUR 
tehniskās dokumentācijas 
izstrādei un elektroapgādes 
pieslēguma izbūvei velosipēdu 
un SUP dēļu novietnei pie Ievas 
ezera;

 - pamatojoties uz Kalncempju 

pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas 
Baltās-Vanagas iesniegumu, 
atbrīvot viņu no Kalncempju 
pagasta pārvaldes vadītāja amata 
ar 2022. gada 31. jūliju, (I. Baltā-
Vanaga turpina darba tiesiskās 
attiecības pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas 
un attīstības nodaļas projektu 
vadītāja amatā uz savstarpējas 
vienošanās pamata ar 
2022. gada 1. augustu);

 - atcelt pašvaldības domes 
2022. gada 5. aprīļa lēmumu 
Nr. 109 “Par saistošo noteikumu 
Nr. 8/2022 “Grozījumi Alūksnes 
novada pašvaldības domes 2015. 
gada 27. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 14/2015 
“Alūksnes novada teritorijas 
plānojums 2015.-2027. gadam, 
Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā 
daļa”” izdošanu”. Apstiprināt 
saistošos noteikumus Nr.18/2022 
“Par Alūksnes novada pašvaldības 
domes 2022. gada 5. aprīļa 
saistošo noteikumu Nr. 8/2022 
“Grozījumi Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2015. 
gada 27. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 14/2015 
“Alūksnes novada teritorijas 
plānojums 2015.-2027. gadam, 
Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā 
daļa”” atcelšanu”. Veikt Alūksnes 
novada teritorijas plānojuma 
2015.-2027. gadam grozījumu 
2.0 redakcijas pilnveidošanu;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļauju 
pašvaldībai ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē līdz 2 003 673 EUR 
ERAF projekta “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras attīstību 
Alūksnes novadā” īstenošanai;

 - saskaņā ar pašvaldības 
un Centrālās finanšu līgumu 
aģentūras (CFLA) 21.07.2022. 
vienošanos par ERAF 
projekta “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” 
īstenošanu, lai nodrošinātu 
projekta priekšfinansēšanu un 
līdzfinansēšanu, nodrošināt 
finansējumu 183 814,00 EUR 
projekta īstenošanai;

 - saskaņā ar pašvaldības un 
CFLA 21.07.2022. vienošanos par 
ERAF projekta “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras attīstība 
Alūksnes novadā” īstenošanu, 
palielināt SIA “RŪPE” kā 
projekta sadarbības partnera 
pamatkapitālu ūdenssaimniecības 
sabiedrisko pakalpojumu 
infrastruktūras attīstīšanai 
projekta ietvaros, ieguldot 
761 838,66 EUR un atlikušo 
projekta ERAF attiecināmo 
izmaksu finansējuma summu, 
indikatīvi 69 555,31 EUR, ieguldot 
no Valsts kases aizdevuma 
finansējuma;

 - saskaņā ar pašvaldības un 
CFLA 21.07.2022. vienošanos par 
ERAF projekta “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras attīstība 
Alūksnes novadā” īstenošanu, 
palielināt SIA “ALŪKSNES 
ENERĢIJA” kā projekta sadarbības 
partnera pamatkapitālu 
centralizētās siltumapgādes 
sabiedrisko pakalpojumu 
infrastruktūras attīstīšanai 

projekta ietvaros, ieguldot 
61 154,14 EUR un atlikušo 
projekta ERAF attiecināmo 
izmaksu finansējuma summu, 
indikatīvi 5 583,32 EUR, ieguldot 
no Valsts kases aizdevuma 
finansējuma;

 - pārņemt bez atlīdzības 
pašvaldības īpašumā valstij 
piederošos nekustamos īpašumus 
šādā sastāvā: nekustamo 
īpašumu “V393” – zemes vienību 
6,3 ha platībā un uz tās izbūvēto 
komplekso inženierbūvi “Autoceļš 
V393 km 0,000-3,375” posmu  
0,000-3,375  km Annas pagastā, 
nekustamo īpašumu “V394” – 
zemes vienību 6,69 ha platībā, 
zemes vienību 6,01 ha platībā 
un uz tām izbūvēto komplekso 
inženierbūvi – “Autoceļš V394 
km 0,000-6,693” posmu 0,000-
6,693 km Pededzes pagastā; 

 - pārņemt bez atlīdzības 
pašvaldības īpašumā valstij 
piederošos nekustamos īpašumus 
šādā sastāvā: nekustamo 
īpašumu “V374” – zemes vienību 
7,23 ha platībā un zemes vienību 
8,69 ha platībā un uz tām 
izbūvēto komplekso inženierbūvi 
– “Autoceļš V374 km 0,000-
8,211” – valsts vietējā autoceļa 
“Mežslokas-Čonkas-Dūre” posmu 
0,000-8,211 km Ilzenes pagastā, 
un nekustamo īpašumu “V385” 
Veclaicenes pagastā – zemes 
vienību 3,7 ha platībā, nekustamo 
īpašumu “V385” Ziemera pagastā 
- zemes vienību 10,2 ha platībā 
un uz tām izbūvēto komplekso 
inženierbūvi – “Autoceļš V385 
km 0,000-7,270” –  valsts vietējo 
autoceļu “Kaktiņi-Sauleskalns” 
0,000-7,270 km;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.19/2022 “Par 
grozījumiem Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2022. gada 
1. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 4/2022 “Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžetu 2022. gadam””;

 - pārkārtot finansējumu 
2 877,00 EUR Ilzenes pagasta 
pārvaldei asfaltbetona seguma 
ieklāšanai pašvaldības autoceļa 
“Jaunzemi-Zvirgzdiņi” posmam 
80m2 platībā;

 - pamatojoties uz domes 
2022. gada 5. aprīļa lēmuma 
Nr. 106 “Par Alūksnes novada 
pašvaldības vispārējās izglītības 
iestāžu institucionālo sistēmu” 
5. punktu un 6. punktu, atbrīvot 
Selgu Bīberi no Pededzes 
pamatskolas direktora amata ar 
2022. gada 30. augustu;

 - nodot vienstāvu dzīvojamo ēku 
ar diviem dzīvokļu īpašumiem un 
palīgēkas Vītolu ielā 4, Alūksnē, 
pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu 
īpašumu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai.

 Pilnībā ar Alūksnes novada 
pašvaldības domes 28. jūlijā 
pieņemtajiem lēmumiem var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes novada 
domes darbu/Domes lēmumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste



Apmeklētāju pieņemšana augustā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki augustā

Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus IEPRIEKŠ, pirms deputāta noteiktā 
pieņemšanas laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas 
centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai rakstīt uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, 

lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto deputātu.

Saziņai ar pašvaldības vadību lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot Alūksnes novada Valsts un 
pašvaldības 

vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai rakstīt 
uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv. Pašvaldības vadības pieņemšanas notiek Dārza ielā 11, 

Alūksnē, Alūksnes novadā.

Alūksnes novada pašvaldības vadības pieņemšanas laiki saskaņā ar pašvaldības nolikumu ir noteikti 
katra mēneša pirmā un trešā pirmdiena no pulksten 15.30 līdz 17.30, izpilddirektoram arī katra 

mēneša otrā un ceturtā piektdiena no pulksten 8.00 līdz 11.00.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars ADLERS
1. un 15. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga LANGRATE 
1. un 15. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
1. un 15. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOVŅIKOVS
1. un 15. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS
1. un 15. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 12. un 26. augustā 
plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 19. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 

12. un 26. augustā plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00
19. augustā no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.00 Jaunannas pagasta pārvaldē

3.Alūksnes Novada Vēstis02.08.2022.

Deputāts Datums Laiks Vieta

Arturs DUKULIS 18.08.2022. 9.00-10.00
Valsts un pašvaldības 

vienotajā Klientu apkalpošanas centrā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē

Aivars FOMINS Darba dienās 8.00-17.00 Tālrunis 22001034

Artūrs GRĪNBERGS 17.08.2022. 16.00-17.00
Valsts un pašvaldības 

vienotajā Klientu apkalpošanas centrā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē

Verners KALĒJS 19.08.2022. 15.00-16.00 Tālrunis 29406242

Maruta KAULIŅA 26.08.2022. 15.00-17.00 Tālrunis 29710918

Modris LAZDEKALNS 15.08.2022. 13.00-17.00 Tālrunis 29285514

Ilze LĪVIŅA 15.08.2022. 8.00-9.30
Alūksnes novada vidusskolā, 

Kanaviņu ielā 14, 
Alūksnē

Druvis MUCENIEKS
15.08.2022. 9.00-10.00

Valsts un pašvaldības 
vienotajā Klientu apkalpošanas centrā, 

Dārza ielā 11, Alūksnē

Katru dienu 8.00-9.00 Tālrunis 25416176

Modris RAČIKS 15.08.2022.
29.08.2022. 13.00-17.00 Tālrunis 29414680

Laimonis SĪPOLS 18.08.2022. 14.00-15.00 Tālrunis 26431206

Jānis SKULTE 16.08.2022. 8.00-17.00 Tālrunis 29276883

Pašvaldība rīko izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
16.08.2022. rīko pašvaldības 
kustamās mantas – cirsmu 
paketes, kas atrodas 
nekustamajā īpašumā “Mārsili”, 
Alsviķu pagastā, Alūksnes 
novadā, 140,51 m3 apjomā 
– mutisku atklātu izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Mantas apskate 
piesakāma pa tālruni 25667781. 
Izsoles sākumcena – 5884 EUR. 
Nodrošinājums – 588 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 12.08.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
12.08.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
16.08.2022. rīko pašvaldības 

kustamās mantas – sniega 
motocikla BURAN SB 640HD 
– mutisku atklātu otro izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 29497840.  
Izsoles sākumcena – 289 EUR. 
Nodrošinājums – 29 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 12.08.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts un 
pašvaldības vienotajā 
KAC no plkst. 8.00 līdz 
17.00 līdz 12.08.2022. 
plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
06.09.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
vienības “Skujenieki”, Ziemera 
pagastā, Alūksnes novadā 
– mutisku atklātu izsoli ar 

augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 29379590. 
Izsoles sākumcena – 5156 EUR. 
Nodrošinājums – 516 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 02.09.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
02.09.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
06.09.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
vienības “Kalnacīrulīši”, Alsviķos, 
Alsviķu pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 

Paziņojums par Alūksnes 
novada teritorijas plānojuma 
grozījumu pilnveidošanu
 Ar Alūksnes novada pašvaldības 
domes 2022. gada 5. aprīļa 
lēmumu Nr.109 “Par saistošo 
noteikumu Nr.8/2022 “Grozījumi 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes 2015. gada 27. 
augusta saistošajos noteikumos 
Nr.14/2015 “Alūksnes novada 
teritorijas plānojums 2015.-
2027. gadam, Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa“” 
izdošanu” (turpmāk – Lēmums) 
tika apstiprināta Alūksnes 
novada teritorijas plānojuma 
2015.-2027. gadam, Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumu un grafiskās daļas 
(turpmāk – Teritorijas plānojums) 
grozījumu 2.0 redakcija. 
Teritorijas plānojuma grozījumu 
ieviešana nav uzsākta. Izvērtējot 
Teritorijas plānojuma grozījumus, 
konstatēts:
  - 2.0 redakcijā veiktie 
labojumi nav uzskatāmi par 
redakcionāliem labojumiem, bet 
gan iekļaujami kā jauni teritorijas 
izmantošanas nosacījumi, 
jo skar vai varētu skart 
privātpersonu tiesiskās intereses 
un aprobežo nekustamā 

īpašuma izmantošanu, un 
bija nepieciešama to publiskā 
apspriešana;
 - tiek dublētas atsevišķas citos 
spēkā esošajos normatīvajos 
aktos noteiktās prasības;
 - noteiktas tādas prasības 
(alternatīvā elektroapgāde, 
prasības azartspēļu objektu 
izvietošanai), kurām nav dots 
deleģējums augstāka līmeņa 
normatīvajos aktos. 
  Ņemot vērā iepriekš minēto, 
28.07.2022. pieņemts 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes domes lēmums par 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes 2022. gada 
5. aprīļa saistošo noteikumu 
Nr. 8/2022 “Grozījumi Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2015. gada 27. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 
14/2015 “Alūksnes novada 
teritorijas plānojums 2015.-
2027. gadam, Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa”” 
atcelšanu un esošās Teritorijas 
plānojuma grozījumu 2.0 
redakcijas pilnveidošanu.

Investīciju plānu papildina ar 
jaunām projektu idejām
  28. jūlijā Alūksnes novada 
pašvaldības domes sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu aktualizēt 
Alūksnes novada attīstības 
programmas 2022.-2027. 
gadam Investīciju plānu 
2022.-2027. gadam.
 Investīciju plāns tika papildināts 
ar 7 jaunām projektu idejām:
 1) pašvaldības autoceļa 
"Bārdaskrogs-Paiķi" asfalta 
seguma atjaunošana, 
 2) pašvaldības autoceļa "Paiķa 
stāvvieta-Dzintari" asfalta 
seguma atjaunošana, 
 3) pašvaldības autoceļa 
"Korneti-Slokas" asfalta seguma 
atjaunošana, 
 4) zudušās Korneta 
(Schreibershof) muižas parka 
koncepcijas izstrāde, 
 5) Kornetu ciema teritorijas 
labiekārtošana, 
 6) aizsargājamo ainavu 
apvidus "Veclaicene" dabas 
taku un kultūrvēsturisko objektu 
labiekārtošana, pilnveidošana un 
uzlabošana, 

 7) Veclaicenes pagasta vēstures 
ekspozīciju telpu atjaunošana un 
labiekārtošana.
 Plānā jaunā redakcijā 
izteikti iepriekš jau iekļautie 
projektu ideju ieraksti - 
finansējums daudzdzīvokļu 
māju labiekārtošanai atbilstoši 
saistošajiem noteikumiem un 
līdzfinansējums nekustamo 
īpašumu pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai.
 Dokumentā veikti arī 
redakcionāli labojumi - vārdus 
“Veclaicenes pagasta pārvalde” 
un “Ziemera pagasta pārvalde” 
aizstājot ar vārdiem “Veclaicenes 
un Ziemera pagastu apvienības 
pārvalde”, vārdus “Kultūras 
un sporta nodaļa” aizstājot 
ar vārdiem “Alūksnes novada 
Kultūras centrs”.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

26468713. Izsoles sākumcena – 
3555 EUR. Nodrošinājums – 
356 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
02.09.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
02.09.2022. plkst. 16.00. 

 Alūksnes novada pašvaldība 
06.09.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Pīlādži”-23, Mālupē, Mālupes 
pagastā, Alūksnes novadā – 
mutisku atklātu trešo izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26437421.  
Izsoles sākumcena – 1932 EUR. 
Nodrošinājums – 193 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 02.09.2022. 
Pieteikumu reģistrācija katru 
darba dienu Dārza ielā 11, 

Alūksnē, Valsts un pašvaldības 
vienotajā KAC no 
plkst. 8.00 līdz 17.00 
līdz 02.09.2022. 
plkst. 16.00. 

 Alūksnes novada pašvaldība 
06.09.2022. rīko pašvaldības 
nekustamo īpašumu paketes 
“Liedes” un “Vairogi”, Annā, 
Annas pagastā, Alūksnes novadā 
– mutisku atklātu trešo izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa 
tālruni 22042791. Izsoles 
sākumcena – 28497 EUR. 
Nodrošinājums – 2850 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 02.09.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
02.09.2022. plkst. 16.00.



4. Alūksnes Novada Vēstis 02.08.2022.

Pārbūvē uzņēmējdarbībai nozīmīgus pašvaldības 
autoceļus septiņos pagastos
 Alūksnes novada 
pašvaldības īstenotā 
projekta “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” 
ietvaros septiņos pagastos 
rit pašvaldības autoceļu 
pārbūves darbi.

 Projekts “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” 
paredz veikt uzņēmējdarbības 
attīstībai nozīmīgu pašvaldības 
autoceļu posmu atjaunošanu, 
uzlabojot to nestspēju un 
izbūvējot cieto segumu.

 Alsviķu pagasts
 Pašvaldības autoceļam 
“Strautiņi-Rebenes-Luki” jūnijā 
ir veikta ceļa seguma pamatnes 
atjaunošana, caurteku izbūve, 
esošo grāvju tīrīšana vai 
nogāžu (reljefa planēšana) un 
nobrauktuvju izbūve. Plānots, ka 
septembrī veiks asfalta seguma 
ieklāšanu, koku stādīšanu, 
nomaļu izveidi.
 Darbus objektā veic SIA “8CBR”, 
būvuzraudzību nodrošina SIA 
“R4F”, autoruzraudzību - SIA 
“Ceļu komforts”.

Ilzenes pagasts
 Pašvaldības autoceļam 
“Siveci-Puķudruvas” paredzēts 
atjaunot esošo segumu un 
šķērsprofilu, tā ekspluatācijas 
laiku un pasargājot no tālākas 
sabrukšanas. Šobrīd ir veikta 
nesaistītu minerālmateriālu 
izbūve ceļa segumā, noņemts 
apaugums un iztīrīti grāvji 

vai veikta nogāžu planēšana, 
izbūvētas caurtekas un izbūvētas 
nobrauktuves. Ceļa posmos, 
kur ir lielāka ceļa izmantošanas 
intensitāte, augustā uzklās 
asfalta segumu un veiks divkārtu 
virsmas apstrādi, uzstādīs jaunas 
ceļazīmes.
 Darbus veic SIA “Limbažu 
ceļi”, būvuzraudzību nodrošina 
SIA “Sunlight avenue”, 
autoruzraudzību - SIA “Ceļu 
komforts”.

 Jaunannas pagasts

Centra ielas būvdarbi norit 
pēc plāna - brauktuve tiek 
sagatavota asfaltēšanai, kas 
paredzēta augusta noslēgumā, 
iebūvētas notekcaurules, 
ierīkotas nobrauktuves, 
paredzētajās vietās veikta grāvju 
tīrīšana, koku zāģēšana un liekā 
apauguma noņemšana, uzsākta 
ietvju izbūve. Augustā paredzēta 
esošo ielu apgaismojuma nātrija 
gaismekļu nomaiņa pret LED 
gaismekļiem.
 Būvdarbus veic SIA “8CBR”, 
projektu izstrādājis un 
autoruzraudzību veic SIA “Ceļu 
komforts”, būvuzraudzību 

nodrošina SIA “RoadLat” un SIA 
“RS Būvnieks”.

Mālupes pagasts

 Sākti darbi pašvaldības 
autoceļam “Priedulāji-Kadiķi”, 
kur paredzēts veikt ceļa seguma 
un šķērsprofila atjaunošanu, 
paildzinot konstrukcijas 
ekspluatācijas laiku, caurteku 
izbūvi, grāvju tīrīšanu un 
nobrauktuvju izbūvi.
 Objektā darbus veic SIA 
“Limbažu ceļi”, būvuzraudzību 
nodrošina SIA “R4F”, 
autoruzraudzību - SIA “Ceļu 
komforts”.

Zeltiņu pagasts

Turpinās būvdarbi pašvaldības 
autoceļā “Zeltiņi-Zemītes”. 
Jūlija otrā pusē būvnieks 
pabeidzis minerālmateriālu 
(šķembu) maisījuma seguma 
pamata kārtas izbūvi, nogāžu 
planēšanu. Augusta vidū plānota 
asfaltbetona seguma ieklāšana 
un pirms tās vēl tiks ieklāta 
minerālmateriālu maisījuma 
nesošā kārta.
 Darbus objektā veic SIA 
“Limbažu ceļi”, būvuzraudzību 
nodrošina SIA “Sunlight avenue”, 

autoruzraudzību - SIA “Ceļu 
komforts”.

 Visus iepriekš minētos 
projektus vada Alūksnes 
novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas 
un attīstības nodaļas projektu 
vadītāja Santa Supe.

Jaunalūksnes pagasts
 Pašvaldības autoceļa 
“Kanaviņas-Lejasšķiņķi” seguma 
atjaunošana notiek divos posmos 
- no Alūksnes pilsētas robežas 
līdz pašvaldības autoceļam 
“Dudas-Paideri” un posmā 
no ceļa “Dudas-Paideri” līdz 
Raudzinkalna senkapiem.
 Paredzēts uzlabot esošo 
ceļu, izbūvējot cieto segumu, 
paildzinot segas konstrukcijas 
ekspluatācijas laiku, atjaunot 
un papildināt ūdensatvades 
grāvjus un izbūvēt caurtekas, 
likvidēt nomaļu apaugumu. Ceļa 
posmos, kur lielāks slīpums un 
sliktāka pārredzamība, paredzēts 
veidot ceļa uzbērumu, lai to 
uzlabotu un iztaisnotu satiksmes 
drošības veicināšanai. 
 Darbus objektā veic SIA 
“Rubate”, būvuzraudzību 
nodrošina SIA “Sunlight 
avenue”, autoruzraudzību - SIA 
“Ceļu komforts”. Projektu vada 
Alūksnes novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 

Plānošanas un attīstības nodaļas 
projektu vadītāja Una Tetere-
Teterovska.

 Annas pagasts
 Paredzēts pārbūvēt esošās 
teritorijas piebraucamo ceļu no 
valsts nozīmes ceļa Vētraine-
Maliena-Kalncempji-Sprīvuļi un 
materiālu novietnes laukumu, 
kā arī izbūvēt pievadceļu uz 
pašvaldības īpašumu “Dambis 
1”. Kopējais pārbūvējamā 
ceļa garums ir 365 metri un 
tam projektēts cietais (asfalta) 
segums. Pie ražošanas ēkas 
paredzēta stāvvieta sešām 
kravas automašīnām. Paredzēts 
izbūvēt arī nobrauktuves uz 
blakus esošajām teritorijām, 
gar uzņēmuma ēkām un 
ugunsdzēsības baseinu.
 Būvprojekta autors un 
autoruzraugs ir SIA “Ceļu 
komforts”, darbus veic SIA 
“Limbažu ceļi”, būvuzraudzību 
nodrošina SIA “R4F”. Projektu 
vada Alūksnes novada 
pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas un 
attīstības nodaļas vadītāja Inese 
Zīmele-Jauniņa.

Evita Aploka,
Anda Podziņa,

Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas

sabiedrisko attiecību speciālistes

Novadā būvē 3 ražošanas ēkas 
uzņēmējdarbības atbalstam
 Projektā “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” 
šobrīd tiek izbūvētas trīs 
ražošanas ēkas novada 
teritorijā - īpašumos 
“Grantskalni” un “Zariņi” 
Jaunlaicenes pagastā, kā 
arī īpašumā Merķeļa iela 20 
Alūksnē.

 Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda atbalstītā projekta mērķis 
ir izveidot komercdarbībai 
piemērotu infrastruktūru 
Alūksnes novadā, radot jaunas 
darbavietas, piesaistot nefinanšu 
investīcijas, revitalizējot 
degradēto teritoriju un 
nodrošinot videi draudzīgu un 
ilgtspējīgu teritorijas izaugsmi. 
Viens no lielākajiem šķēršļiem 
uzņēmējdarbības attīstībai 
novadā ir tieši piemērotas 
ražošanas infrastruktūras – ēku 
trūkums.
 27. jūlijā notika simboliskie 
spāru svētki pirmajai no trim 
ražošanas ēkām - īpašumā 
“Zariņi” Jaunlaicenes pagastā. 
Pasākumā piedalījās būvniecības 
procesā iesaistītās puses - 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Dzintars 
Adlers, priekšsēdētāja vietnieki 
Līga Langrate, Druvis Tomsons, 
Jānis Sadovņikovs, pašvaldības 
izpilddirektors Ingus Berkulis, 
projekta vadītāja Sanita Adlere, 
būvfirmas SIA “RRKP būve” 

valdes priekšsēdētājs Aigars 
Kalniņš, SIA “Būvuzraugi LV” 
būvuzraugs Ivo Rozentāls. 
Pasākumu apmeklēja arī Saeimas 
Tautsaimniecības, agrārās, vides 
un reģionālās politikas komisijas 
vadītājs Krišjānis Feldmans.
 Ražošanas ēku tehniskās 
dokumentācijas autors ir SIA 
“Angāri”, būvdarbus veic SIA 
“RRKP būve”, būvuzraudzību 
nodrošina SIA “Būvuzraugi 

LV”. Projektu vada Alūksnes 
novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas 
un attīstības nodaļas projektu 
vadītāja Sanita Adlere.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

 27. jūlijā notika simboliskie spāru svētki pirmajai no trim ražošanas 
ēkām - īpašumā “Zariņi” Jaunlaicenes pagastā. Pasākumā piedalījās 
būvniecības procesā iesaistītās puses           Evitas Aplokas foto

Tālavas ielā top 
ražošanas ēka “Biznesa 
stacija”
 Viens no būvniecības 
objektiem Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projektā 
“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras attīstība 
Alūksnes novadā” ir 
ražošanas ēkas “Biznesa 
stacija” būvniecība, kā 
arī četru vidi degradējošu 
ēku nojaukšana Tālavas 
ielā 5, Alūksnē. Četru ēku 
nojaukšanas darbi jau ir 
veikti, šobrīd rit Biznesa 
stacijas būvniecība. 
  21. jūlijā Alūksnes 
uzņēmējdarbības atbalsta centrā 
tikās pašvaldības pārstāvji ar 
ieinteresētajiem uzņēmējiem 
par telpu nomas iespējām 
topošajā ražošanas ēkā “Biznesa 
stacija”. Tikšanos apmeklēja pieci 
uzņēmēji, kuri tika iepazīstināti 
ar jaunbūvējamās ēkas plānu, 
ēkas nodošanas termiņu, 
nomas iespējām, izsoles kārtību 

un projekta rezultatīvajiem 
rādītājiem.
 Citus interesentus par telpu 
nomas iespējām aicinām 
uz individuālajām tikšanās, 
sazinoties ar Alūksnes novada 
pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas 
un attīstības nodaļas 
Uzņēmējdarbības atbalsta 
speciālisti Māru Saldābolu, 
rakstot uz e-pastu
mara.saldabola@aluksne.lv.
  Darbus objektā veic SIA 
“Velve-AE”, būvuzraugs 
SIA “BBPV”, projektētājs un 
autoruzraugs SIA “ARHITEKTA 
L. ŠMITA DARBNĪCA”. Četru 
ēku nojaukšanas un “Biznesa 
stacijas” būvniecības projektu 
vada Alūksnes novada 
pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas 
un attīstības nodaļas projektu 
vadītāja Sanita Adlere.
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Alūksnes projekts – viens no Jaunā Eiropas 
Bauhaus diviem Latvijā atbalstītajiem
 Alūksnes novada 
pašvaldības projekts 
par bijušās kodolraķešu 
bāzes Zeltiņos attīstības 
plānu ir viens no diviem 
“Jaunā Eiropas Bauhaus” 
uzsaukumā atbalstītajiem 
projektiem Latvijā. Kopumā 
“Jaunais Eiropas Bauhaus” 
atbalstīja 20 no iesniegtajiem 
vairāk nekā 80 projektu 
pieteikumiem.

 Projekts paredz piesaistīt 
starptautisku ekspertu palīdzību 
minētās teritorijas attīstības 
plāna izstrādei, lai tajā 
izveidotu kvalitatīvu un drošu 
tūrisma, uzņēmējdarbības un 
dabas izziņas infrastruktūru un 
kompleksu apsaimniekošanas 
risinājumu. Kā zināms, bijusī 
kodolraķešu bāze Zeltiņos ir 
iespaidīgākā no 12 zināmām 
šāda veida teritorijām Latvijā 
un ir nozīmīga Aukstā kara 

liecība. Šobrīd apmeklētājiem 
apskatāmi 20 ha bijušā militārā 
mantojuma teritorijas. Daļa 
teritorijas ir tūrisma apskates 
objekts, kurā līdz šim nav veikti 
būtiski labiekārtošanas darbi, 
līdz ar to laika gaitā tā arvien 
vairāk kļūst par degradētu vidi, 
savukārt daļā teritorijas atrodas 
uzņēmējdarbības objekts, tādēļ ir 
nepieciešams plānveidīgi nodalīt 
teritoriju zonās.

 Galvenie veicamie darbi 
projektā ir teritorijas zonējuma 
izvērtēšana un izstrāde, 
katras zonas vizuālā dizaina 
un attīstības plāna izstrāde, 
projekta izpildes ceļveža izstrāde. 
Pašvaldības mērķis ir saņemt 
starptautisku ekspertu palīdzību 
teritorijas attīstības plāna 
izstrādei, iekļaujot tajā rīcības, 
kā saglabāt militāro mantojumu 
un radīt tūrisma pakalpojumu 
sniegšanai piemērotu 

infrastruktūru, vienlaikus 
izveidojot vidi uzņēmējdarbībai 
un revitalizējot degradētu 
teritoriju. Tāpat nepieciešams 
izstrādāt apstākļiem atbilstošu 
komunikācijas stratēģiju šīs 
teritorijas kā Aukstā kara 
vēsturi skaidrojošas liecības 
popularizēšanai, veicinot 
sabiedrības izpratni par 
procesiem un notikumiem 
Latvijas vēsturē.
 Projekta īstenošanai nav 
nepieciešams Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfi nansējums. Tā 
realizācija paredzēta līdz 
2023. gada 31. decembrim. 
Projektu vada projektu vadītāja 
Kristīne Lāce.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sākta Annas kultūras 
nama siltināšana

 Annas pagastā jūlijā 
sākta kultūras nama ēkas 
siltināšana. Darbi notiek 
projektā “Energoefektivitātes 
paaugstināšana Alūksnes 
novada pašvaldības ēkā”, 
ko fi nansē no Eiropas 
Reģionālās attīstības 
fonda līdzekļiem, valsts 
budžeta dotācijas un 
pašvaldības budžeta 
līdzfi nansējuma.

 Ēkai siltinās fasādi, cokolu, 
bēniņu grīdu, mainīs ārdurvis 
un ierīkos energoefektīvu 
apgaismojumu, nomainot 
daļu gaismekļu un visas 
spuldzes esošajos gaismekļos. 
Pēc projekta īstenošanas ēkā 
samazināsies primārās 
enerģijas patēriņš, līdz 

ar to arī saruks pašvaldības 
izdevumi par energoapgādi.

 Šobrīd ēkā atrodas gan kultūras 
nams, gan bibliotēka. Paredzēts, 
ka pēc projekta realizācijas uz 
kultūras nama ēku pārcelsies arī 
Annas pagasta pārvalde.

 Būvdarbus objektā veic SIA “ACK 
būve”, būvuzraudzību nodrošina 
SIA “BBPV” un autoruzraudzību 
- SIA “Efekta”. Projektu vada 
Alūksnes novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
Plānošanas un attīstības nodaļas 
projektu vadītāja Santa Supe.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Evitas Aplokas foto

Jaunā veidolā pārtaps vēsturiski 
būtiska zona Alūksnes centrā
 Alūksnes vēsturiskajā centrā, 
Ojāra Vācieša ielā 1, notiek 
izziņas un pakalpojumu 
centra un automašīnu 
stāvlaukuma būvniecība.

 Pašvaldības investīciju 
projekts “Alūksnes izziņas un 
pakalpojumu centrs” paredz 
uzbūvēt izziņas un pakalpojumu 
centra ēku, Muižas parka 
galvenās ieejas priekšlaukumu 
pašreizējā automašīnu 
stāvlaukuma vietā, kā arī jaunu 
stāvlaukumu autotransporta 
novietošanai. 
  Pašvaldība lūdz iedzīvotājus, 
īpaši autovadītājus, ar sapratni 
izturēties pret izmaiņām 
infrastruktūrā un ar būvdarbiem 
saistītiem ierobežojumiem, 
piemēram, jau šobrīd būvdarbu 
veikšanai ir ierobežota daļa 
Ojāra Vācieša ielas stāvlaukuma, 
tādēļ auto novietošanai aicinām 
izmantot citus stāvlaukumus, 
piemēram, Skolas ielā vai pie 
Alūksnes Kultūras centra.
  Parka galvenās ieejas 
priekšlaukuma un izziņas centra 
ēkas būvniecības risinājumus 
izstrādāja SIA “Arhitekta L. Šmita 
darbnīca”. Ēkas arhitektoniskais 
veidols radīts, iedvesmojoties no 
17. gs. beigām un 18. gs. 
sākumam raksturīgiem koka 
arhitektūras piemēriem. Fasādēs 
paredzēta koka apdare un 
arhitektūras detaļās iekļautas 
Ozolkoka pils arhitektonisko 
detaļu replikas. Ārtelpā 
pie izziņas centra uzstādīs 
karoga mastu, vides objektu 
ar tūrisma informācijas zīmi 

un 24 stundas diennaktī 
pieejamu elektronisku tūrisma 
informācijas pašapkalpošanās 
kiosku. Priekšlaukumā izvietos 
solus un velosipēdu novietni 
ar elektrovelosipēdu uzlādes 
stacijām.
  Ēkā atradīsies klientu 
apkalpošanas zāle un citas 
telpas, kas nepieciešamas 
Tūrisma informācijas centra 
darba,, kā arī uzņēmējdarbības 
pakalpojumu sniegšanai. 
Būtiski, ka ēkā paredzēts ierīkot 
publiskās tualetes, tādejādi 
palielinot to daudzumu un 
pieejamību pilsētā. Tā kā 
pašreizējā stāvlaukuma pēc 
projekta īstenošanas vairs nebūs, 
pie Pils un Ojāra Vācieša ielu 
krustojuma parka daļā izbūvēs 
jaunu autostāvvietu 29 vieglajām 
automašīnām un astoņiem 
motocikliem. Autobusiem 
stāvvieta paredzēta Ojāra 
Vācieša ielas malā, paralēli ielai.
 Projekta kopējās izmaksas ir 
870 928,06 EUR, tai skaitā 

būvniecības izmaksas 
859 675,06 EUR ir valsts 
budžeta aizdevums, savukārt no 
pašvaldības budžeta tiek segtas 
autoruzraudzības izmaksas 
2541,00 EUR un būvuzraudzības 
izmaksas 8712,00 EUR apmērā. 
Projekta īstenošanas laiks ir līdz 
šī gada novembrim. 
  Projektu izstrādāja un 
autoruzraudzību nodrošina SIA 
“Arhitekta L. Šmita darbnīca”, 
būvdarbus veic SIA “RERE 
MEISTARI”, būvuzraudzību 
objektā nodrošina SIA “BBPV”. 
Projektu vada Alūksnes 
novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas 
un attīstības nodaļas projektu 
vadītāja Sanita Adlere.

 Objekta vizualizācija: 
SIA “Arhitekta L. Šmita darbnīca”

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atbalstīts projekts aizsargājamo 
ainavu apvidum “Veclaicene”
 Alūksnes novada pašvaldībai 
ir atbalstīts projekts 
“Epidemioloģiski droša 
tūrisma un dabas izziņas 
infrastruktūras tīkla izveide 
aizsargājamo ainavu apvidū 
“Veclaicene” biotopu un 
sugu dzīvotņu labvēlīga 
aizsardzības stāvokļa 
sasniegšanai”.

 Projekta mērķis ir izveidot 
kvalitatīvu, epidemioloģiski 
drošu tūrisma un dabas 
izziņas infrastruktūras tīklu un 
kompleksu apsaimniekošanas 
risinājumu ieviešanu 
aizsargājamo ainavu apvidū 
“Veclaicene”, mazinot 
antropogēno slodzi un vides 
piesārņojuma iespējamo 
ietekmi uz īpaši aizsargājamiem 
biotopiem un sugām.

 Galvenās projekta darbības ir:
1. Epidemioloģiski drošas 
apmeklētāju plūsmas 
optimizēšana, lai saglabātu 
dabas vērtības un novirzītu 
apmeklētājus uz mazāk jūtīgām 
teritorijām - ceļu posmu un 
automašīnu stāvlaukumu 
izbūve, maršrutu uzlabošana, 
Jaunlaicenes muižas parka 

labiekārtošana, velosipēdu 
un SUP dēļu nojumes izbūve, 
veselības maršruta izveide;
2. Informācijas zīmju, stendu un 
norāžu uzstādīšana.
3. Biotopu un sugu labvēlīga 
statusa atjaunošana - zālāju 
biotopu aizaugšanas novēršana, 
Vaidavas upes posma tīrīšana, 
Ziemeru ozolu alejas kopšana, 
koku kopšana un stādīšana 
Jaunlaicenes muižas parkā;
4. Atjaunojamo dabas teritoriju 
apsekošana - Vaidavas upes 
posma zinātniskais monitorings 
un Ziemeru ozolu alejas izpēte.

 Projekta kopējās izmaksas 
965 383,69 EUR, t.sk. Kohēzijas 
fonda fi nansējums 
797 500 EUR, valsts budžeta 
dotācija pašvaldībām 
42 220,59 EUR, pašvaldības 
līdzfi nansējums 98 514,70 EUR 
un neattiecināmās izmaksas 
27 148,40 EUR.

 Projektu vada Alūksnes 
novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas 
un attīstības nodaļas projektu 
vadītāja Sanita Adlere.

 Alūksnes novada pašvaldības 
domes 28. jūlija sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu izmantot 
pirmpirkuma tiesības uz 
nekustamo īpašumu Alsviķu 
ielā 2, Alūksnē. Pirmpirkuma 
tiesību realizēšanai fi nansējumu 
173 000 EUR nodrošināt, 
izdalot no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
fi nansējumu 2022. gada 

maksājumam 86 500,00 EUR un 
paredzot fi nansējumu 
2023. gada maksājumam 
86 500,00 EUR apmērā 
pašvaldības budžetā 
2023. gadam.
 Veicot pētījumu par pilsētas 
teritorijas attīstību, “Grupa 93” 
nekustamo īpašumu Alsviķu 
ielā 2 atzina par piemērotāko 
teritoriju jaunu daudzdzīvokļu 

māju būvniecībai, kas ir arī 
viena no pašvaldības šī brīža 
prioritātēm attīstības plānošanas 
dokumentos. Pašvaldība varēs 
uzsākt attiecīgās teritorijas 
plānojuma izstrādi, lai varētu 
pagūt laikus sagatavoties 
un pieteikties pieejamajam 
fi nansējumam daudzdzīvokļu 
māju būvniecībai.

Izmantos pirmpirkuma tiesības
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Ceturtdiena, 4. augusts
PIRMAIS RANDIŅŠ

Pie administratīvās ēkas 
21.00 Grupas “PIRMAIS KURSS” 
koncerts
Reģistrācija goda apļa 
braucienam “Izgaismo Alūksni!”
22.00 Goda apļa brauciens 
cauri Alūksnei ar izgaismotiem 
velosipēdiem “Izgaismo Alūksni!” 

Piektdiena, 5. augusts
VAKARA RANDIŅŠ

Alūksnes muzejā
15.00 Izstādes “Alūksnes novada 
aptieku vēsture” atklāšana

Pie administratīvās ēkas 
18.00 Svētku atklāšana, grupas 
“EOLIKA” koncerts
22.00-03.00 Balle kopā ar 
grupu “FLAME&THE ROLLTONES” 

Sestdiena, 6. augusts
RANDIŅŠ PILSĒTĀ

Pie Alūksnes Jaunās pils 
9.00-14.00 Amatnieku un 
mājražotāju tirgošanās parks 
“Viss randiņam!”  
Tirgus laikā noskaņu mūzika, 
baronu kroketa spēle, izbraucieni 
ar velorikšu 
    

Alūksnes Kultūras centra 
stāvlaukumā 
11.00 GHETTO GAMES 
sacensības ielu basketbolā

Alūksnes Muižas parkā pie 
Putnu paviljona
17.00 Brīvdabas 
koncertprogramma 
“Ar Putniem pie Ūdens”
Piedalās vokālā grupa “Putni”, 
komponiste Madara Pētersone, 
saksofonists Arvīds Kazlausks, 
klavesīniste Ieva Saliete, flautiste 
Ieva Nīmane, rakstnieks un 
putnu fotogrāfs Rvīns Varde

Lielā Ezera ielā (pretī 
skvēram)
13.00-14.00 ABIO drifta šovs ar 
Reini Ozoliņu

Pie administratīvās ēkas
11.00 Alūksnes novada 
jaundzimušo sveikšana un 
Alūksnes novada bērnu un 
jauniešu muzikālo grupu 
koncerts

22.00 Balle kopā ar ATI IEVIŅU 

un grupu “ROCK BROTHERS” 

Alūksnes Kultūras centrā 
15.00 Grupas “FRAMEST” 
koncerts
Ieejas biļetes 7,00 EUR. Biļešu 
iepriekšpārdošana Alūksnes 
Kultūras centra kasē un SIA 
“Biļešu paradīze” tirdzniecības 
vietās

Pilssalā
10.00 Latvijas veterānu 
čempionāta posms futbolā 

10.00 Atzeles pludmales 
volejbola sacensību 
finālposms

Pilssalas estrādē 
20.00 Grupas “LABVĒLĪGAIS 
TIPS” koncertsērija 
“MAN JAU 30”
Ieejas biļetes 15,00 EUR, 
bērniem līdz 12 gadu vecumam 
(ieskaitot) ieeja bez maksas. 
Biļešu iepriekšpārdošana 
Alūksnes Kultūras centra 
kasē un SIA “Biļešu paradīze” 
tirdzniecības vietās

Svētku norises laukumos 
aktivitātes un atrakcijas bērniem

Svētdiena, 7. augusts
SATIKŠANĀS

11.00 Kapusvētki Alūksnes 
Lielajos kapos, ekumēniskais 
aizlūgums
12.00 Kapusvētki Alūksnes 
Mazajos kapos

Tempļakalnā 
13.00 Grupas “DUCELE” 
koncerts 

Pie Alūksnes Jaunās pils 
strūklakām
18.00 Noskaņu koncerts 
“LĪDZSVARS” 
piedalās GORAN GORA un 
Mārtiņš Miļevskis (perkusijas)

 Visu dienu garumā Alūksnes 
viesmīlības un ēdināšanas 
uzņēmumi piedāvā “Izbaudi 
Alūksnes garšu!”

Visa informācija par svētkiem: 
www. aluksne.lv.

Satiksmes ierobežojumi 
Alūksnes pilsētas svētkos
 Sakarā ar Alūksnes pilsētas 
svētku pasākumiem, satiksme 
būs slēgta šādos ielu posmos:

 No 04.08.2022. pulksten 
18.00 līdz 07.08.2022. 
pulksten 06.00:
• Dārza ielā posmā no Tirgotāju 
ielas līdz Helēnas ielai.

 04.08.2022. no pulksten 
20.00 līdz pulksten 24.00:
• Dārza ielā posmā no Tirgotāju 
ielas līdz Ojāra Vācieša ielai;
• Latgales ielā posmā no Dārza 
ielas līdz Uzvaras ielai;
• Tirgotāju ielā posmā no Lielā 
Ezera ielas līdz Dārza ielai.

 05.08.2022. no pulksten 
16.30 līdz 07.08.2022. 
pulksten 06.00:
• Dārza ielā posmā no Tirgotāju 
ielas līdz Ojāra Vācieša ielai;
• Latgales ielā posmā no Dārza 
ielas līdz Uzvaras ielai;
• Tirgotāju ielā posmā no Lielā 
Ezera ielas līdz Dārza ielai.

 06.08.2022. no pulksten 
06.00 līdz pulksten 16.00:
• Pils ielā posmā no Lielā Ezera 
ielas līdz Rijukalna ielai;
• Ojāra Vācieša ielā posmā no 
Pilssalas ielas līdz Dārza ielai;
• Dzirnavu ielā posmā no 
Dzirnavu ielas 5 līdz Brūža ielai;
• Skolas ielā posmā no Brūža 
ielas līdz Ojāra Vācieša ielai.

 06.08.2022. no pulksten 
06.00 līdz pulksten 19.00 (līdz 
GHETTO GAMES sacensību 
beigām): 
• Brūža ielā posmā no Skolas 
ielas līdz Brūža ielai 7.

 06.08.2022. no pulksten 
12.00 līdz pulksten 14.30 (līdz 
ABIO drifta šova beigām):
• Pils ielā posmā no Lielā Ezera 
ielas līdz Vidus ielai;
• Tirgotāju ielā posmā no Lielā 
Ezera ielas līdz Vidus ielai;
• Lielā Ezera ielā posmā no Pils 
ielas līdz Helēnas ielai.

Uz kapusvētkiem aicina doties ar 
sabiedrisko transportu vai kājām

  Alūksnes kapusvētki 
allaž ir pulcējuši lielu 
apmeklētāju daudzumu, 
līdz ar to arī lielu 
transportlīdzekļu skaitu. 
Ņemot vērā, ka šobrīd ir 
sākta Miera ielas pārbūve, 
tas var radīt papildu 
sarežģījumus autobraucējiem, 
tādēļ Alūksnes novada 
pašvaldība aicina 
visus, kam tas ir iespējams, 
uz kapusvētkiem 
7. augustā doties kājām 
vai ar sabiedrisko 
transportu un izvairīties 
no braukšanas ar privāto 
transporta līdzekli.

 7. augustā kursēs 
bezmaksas papildu sabiedriskā 
transporta reisi maršrutā 
Autoosta-Kapsēta-Autoosta no 
pulksten 9.00 līdz 15.00. 
Līdzīgi kā citos gados, autobusi 
no viena un otra galapunkta 

aties, tiklīdz būs piepildījušies 
ar pasažieriem. Šos reisus 
apmaksās Alūksnes novada 
pašvaldība.

Iedzīvotājiem, kam ir 
kustību traucējumi, gados 
veciem cilvēkiem būs 
iespējams ar automašīnu 
uzbraukt Lielo kapu teritorijā, 
tomēr jārēķinās, ka to 
vajag darīt laikus – ņemot 
vērā citu gadu pieredzi, 
prognozējams, ka pēc 
pulksten 11.00 kapu teritorijā 
var vairs nebūt vietas 
automašīnu novietošanai. 
Tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti 
šos braucienus plānot 
laikus.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicina būt pilsoniski līdzatbildīgiem
 Ik pa laikam pašvaldība ir 
informējusi sabiedrību par 
gadījumiem, kad pilsētvidē 
ir konstatēti kādi nodarījumi 
publiskajai infrastruktūrai, 
piemēram,  apstādījumiem, 
soliņiem, ceļazīmēm, 
atkritumu tvertnēm, 
apgaismojuma elementiem 
u.c.

 Jūlija vidū arī notika šāds 
gadījums Alūksnes Pilssalā, 
kad atpūtas pasākuma laikā 
tika sabojāti vairāki estrādes 
soli. Iesaistītās personas tika 
noskaidrotas un iesaistījās 
nodarījuma seku novēršanā.
 Pašvaldība lūdz iedzīvotājus 
situācijās, kad kļūstat par 
lieciniekiem kādam notiekošam 

nodarījumam vai nodarījumam, 
kas varētu notikt, reaģēt 
un aizkavēt šādas darbības 
vai informēt Valsts policiju. 
Īpaši arī šobrīd, kad tuvojas 
Alūksnes pilsētas svētki, aicinām 
būt vērīgiem un pilsoniski 
līdzatbildīgiem.

Turpinājums no 1. lappuses

 Piektdien, 5. augustā, svētku 
atklāšanā savus fanus iepriecinās 
leģendārais kvartets “Eolika” - uz 
skatuves kāps lieliskais četrinieks 
– Olga Rajecka, Ilona Stepanova, 
Viktors Zemgals un novadnieks 
Dainis Dobelnieks. Piektdiena 
noslēgsies ar balli kopā ar grupu 
“FLAME&THE ROLLTONES”, kas 
gādās par labu izdejošanos līdz 
pulksten 03.00, jo svētkiem 
vēl jāturpinās arī sestdien un 
svētdien.

 Sestdien, 6. augustā, vokālā 
grupa “Putni” aicina uz brīvdabas 
koncertprogrammu “Ar Putniem 
pie Ūdens” Alūksnes Muižas 
parkā. Koncertā būs iespēja 
izbaudīt plašo un dažādo vokālās 
grupas repertuāru - no viduslaiku 
dziedājumiem līdz pat avangarda 
mūzikai un kompozīcijām ar 
roka, popa, džeza un ambient 
elementiem, kā arī latviešu 
komponistu jaunāko mūziku.
 Alūksnes novada Kultūras centrā 
sestdien gaida tikšanās ar grupu 
“FRAMEST” koncertprogrammā 
“Tomēr jāpadomā”. Tā veltīta 
latviešu populārās mūzikas 
mantojumam - Raimonda 
Paula, Zigmara Liepiņa, Ulda 
Marhilēviča, Imanta Kalniņa, 
Jāņa Lūsēna u.c. komponistu 
dziesmas “Framest” ietonējis 
džezīgās krāsās. 
 Grupa “Labvēlīgais tips” atzīmē 
trešo desmitgadi un ar vasaras 
koncertsērijas “Man jau 30” 
koncertu viesosies arī Pilssalas 
estrādē sestdienas vakarā. 
Aptuveni 3 stundas garajā 
koncertā skanēs populārākie un 
klausītāju iemīļotākie hiti, būs 
daži pirmatskaņojumi, pavisam 

svaigs gaiss un arī frāzes.
 Noslēdzoties “Labvēlīgā tipa” 
koncertam, svētki turpināsies pie 
pašvaldības administratīvās ēkas 
ar balli kopā ar Ati Ieviņu un 
grupu “Rock Brothers”.

 Svētdien, 7. augustā, Tempļa 
kalnā tiksimies ar pop, 
folk, hipster, swinger roka 
grupu – “Ducele".  Savukārt 
svētku noslēgumā svētdienas 
pēcpusdienā tiksimies pie 
Alūksnes Jaunās pils strūklakām 
uz noskaņu koncertu “Līdzsvars”, 
kur ieklausīsimies Goran Gora 
un perkusionista Mārtiņa 
Miļevska mūzikā un kavēsimies 
atmiņās par četrām bagātīgām 
svētku dienām.

Pašvaldība suminās novada 
jaundzimušos
 Svētku laikā Alūksnes novada 
pašvaldība suminās novada 
jaundzimušos. Ar šo gadu 
pašvaldība veido jaunu tradīciju 
sveikt ne tikai pilsētā, bet arī 
novada pagastos deklarētos 
jaundzimušos.
 Pašvaldība sveic Alūksnes pilsētā 
deklarētos mazuļus, kuri dzimuši 
kopš iepriekšējiem pilsētas 
svētkiem, un novada pagastos 
deklarētos mazuļus, kuri dzimuši 
no šī gada 1. janvāra. Ja vecāki 
nav pieteikuši savu jaundzimušo 
svinīgajam pasākumam, aicinām 
par piemiņas veltes saņemšanu 
sazināties ar Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļu uz e-pastu: 
dzimtsaraksti@aluksne.lv.
 Mazos Alūksnes novada 
iedzīvotājus un viņu ģimenes, kā 
arī pārējos svētku apmeklētājus 
svētku mirklī iepriecēs novada 
bērnu un jauniešu muzikālo 
grupu koncerts.

Sportiskam garam
 Sestdien, 6. augustā, varēs 
izbaudīt arī sportisko azartu, 
uzvaru un zaudējumu emociju 
gammu. Alūksnes novada 
Kultūras centra stāvlaukumā 
norisināsies Ghetto Games 
sacensības ielu basketbolā, 
kur aicināts pieteikties ikviens 
basketbola cienītājs.
 Pilssalā notiks Latvijas veterānu 
čempionāta posms futbolā un 
Atzeles pludmales volejbola 
sacensību finālposms, sportisti 
sīvā konkurencē cīnīsies par 
uzvaru un čempiona titulu.
 Pilsētas svētku ietvaros arī kas 
iepriekš nebijis – ABIO drifta šovs 
ar Reini Ozoliņu, kur varēs vērot 
drifta paraugdemonstrējumus.

Satikšanās
 Sestdien no 9.00 līdz 14.00 
pilsētas centrā notiks amatnieku 
un mājražotāju tirgošanās parks 
“Viss randiņam”, kur būs iespēja 
iegādāties dažādus labumus no 
amatniekiem un mājražotājiem. 
Tirgus laikā noskaņu radīs 
mūzika,  būs iespējams doties 
izbraucienā ar velorikšu, kā arī 
uzspēlēt baronu kroketa spēli.
 Un, protams, daudz satikšanos 
būs arī svētdien, 7. augustā, 
kapusvētkos Lielajos kapos un 
Mazajos kapos, kad dzimtas 
dosies pakavēties atmiņās par 
mīļajiem aizgājējiem.

Monta Melzoba,
Alūksnes novada pašvaldības

praktikante

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

“Labākais vasaras randiņš” – 
jau šīs nedēļas nogalē
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Skaidrojums par 
siltumenerģijas tarifu
 Siltumenerģijas apgādes 
pakalpojuma tarifu, 
atbilstoši ekonomiski 
pamatotām izmaksām, 
apstiprina Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas 
komisija. Tarifā iekļauj 
izmaksas, kas nepieciešamas 
siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu sniegšanai.

 SIA “Alūksnes enerģija” 
šobrīd piemērotais tarifs ir 
spēkā no 2017. gada 
1. janvāra. Tā aprēķins 
balstīts uz iepriekšējo divu 
gadu izmaksām. Kopš 
2017. gada pieaugums vērojams 
visās tarifā iekļauto izmaksu 
pozīcijās. Būtiskākais cenu 
kāpums ir kurināmā iegādei.
  Ik gadu SIA “Alūksnes 
enerģija” veic šķeldas un granulu 
iepirkumus jaunajai apkures 
sezonai. Šogad iepirkumu 
rezultātā noslēgti jauni kurināmā 
piegādes līgumi par augstāku 
cenu, kas tiks piemērota 
no 2022. gada 1. oktobra. 
Salīdzinoši ar pagājušo gadu, 
cena šķeldai ir palielinājusies 
par 176%, savukārt granulām 
– par 186%, kā rezultātā 
izmaksas par kurināmo “Alūksnes 
enerģijai” palielināsies par 720,8 

tūkstošiem eiro gadā. Lielāko 
daļu jeb 56,6% no uzņēmuma 
kopējām mainīgajām izmaksām 
veido izdevumi par kurināmā 
iegādi, kas tieši ietekmē SIA 
“Alūksnes enerģija” tarifa 
palielinājuma nepieciešamību.
  Lai lietotāju veiktie maksājumi 
segtu sabiedrisko pakalpojumu 
izmaksas un nodrošinātu 
sabiedrisko pakalpojumu 
rentabilitāti, kapitālsabiedrība 
saskaņā ar Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas 
komisijas padomes 2010. 
gada 14. aprīļa lēmumā 
Nr. 1/7 “Siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodika” 
noteikto kārtību ir aprēķinājusi 
un iesniegusi apstiprināšanai 
Sabiedrisko pakalpojumu 
komisijai jaunu tarifu, to 
paredzot 84,11 EUR/MWh.

 Lai atvieglotu norēķinus par 
apkuri gaidāmajā ziemas 
sezonā, uzņēmums “Alūksnes 

enerģija” aicina siltumenerģijas 
lietotājus veikt avansa 
maksājumus. Tas nozīmē, ka 
līdz jaunajai apkures sezonai, 
klients pēc savas izvēles var 
veikt iemaksu, norādot klienta 
numuru vai īpašuma adresi, 
tādējādi veidojot naudas līdzekļu 
uzkrājumu. Iemaksātā naudas 
summa rēķinos parādīsies kā 
pārmaksa, pie nosacījuma, ja 
klientam nav uzkrāts parāds. 
Pretējā gadījumā iemaksātā 
summa tiks novirzīta parāda 
apmaksai. Jaunās apkures 
sezonas laikā avansa maksājumu 
veikušajiem klientiem ikmēneša 
maksājums par siltumenerģiju 
vai nu nebūs jāveic vispār, ja 
uzkrātā summa būs lielāka par 
tekošā maksājuma summas 
apmēru, vai arī būs jāpiemaksā 
tikai iztrūkstošā starpība no 
aprēķinātās maksājuma summas.

Gunita Ozola,
SIA “Alūksnes enerģija”

valdes locekle

Paziņojums par 
tarifa projektu
 SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA”, 
reģ. nr. 43203003117, 
Parka iela 2C, Alūksne, LV-
4301, 2022. gada 13. jūlijā 
Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai iesniedza 
siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifa projektu, 
kas ir aprēķināts saskaņā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas padomes 
2010. gada 14. aprīļa lēmumu 
nr. 1/7 “Siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodika”.
Piedāvātais tarifs varētu 
stāties spēkā ar 2022. gada 
1. decembri. Tarifa izmaiņas ir 
saistītas ar būtisku energoresursu 
cenu pieaugumu.
 Iepazīties ar tarifa projektā 
ietverto vispārpieejamo 
informāciju, kā arī sniegt savus 
priekšlikumus un ieteikumus un 
ieteikumus par siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu tarifa 
projektu lietotājs var Parka ielā 
2C, Alūksne, administrācijas 
telpās darba dienās no 

plkst 14.00 līdz 16.00, kurā 
lietotājs var iepazīties ar tarifu 
projektā ietverto vispārpieejamo 
informāciju, kā arī sniegt savus 
priekšlikumus un ieteikumus par 
tarifa projektu, iepriekš sazinoties 
ar sabiedriskā pakalpojuma 
sniedzēja kontaktpersonu 
Ludmilu Jantoni, tālr. 20039530, 
e-pasts: info@aluksnesenergija.
lv.
 Priekšlikumus un ieteikumus 
par tarifa projektu rakstveidā 
vai elektroniski var iesniegt 
Parka ielā 2C, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301 vai, 
sūtot e-pastu uz  
info@aluksnesenergija.lv, kā 
arī Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai 
(Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa 
Nr.67097200), elektroniskā 
pasta adrese: sprk@sprk.gov.
lv 20 dienu (līdz 7. augustam) 
laikā no šī paziņojuma 
publicēšanas ofi ciālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis”.

Sabiedriskā 
pakalpojuma veids

Spēkā 
esošais tarifs 
(bez PVN)

Piedāvātais 
tarifs
(bez PVN)

Tarifa 
palielinājums/ 
samazinājums  
(%)

Centralizētā 
siltumapgāde

55,05 84,11 52,79%

Izpilddirektora informācija 28. jūlija domes sēdē
 Alūksnes novada 
pašvaldības domes sēdē 
28. jūlijā pašvaldības 
izpilddirektors Ingus 
Berkulis sniedza aktuālāko 
informāciju par iepriekšējo 
mēnesi.

 Sešu mēnešu laikā, kopš 
stājusies spēkā jaunā Alūksnes 
novada Attīstības programma 
2022.-2027. gadam, ir uzsākta 
24 investīciju projektu realizācija 
un pabeigta astoņu projektu 
realizācija. Kopā tas veido 
12% no visām Investīciju plānā 
iekļautajām projektu idejām.

 Turpinās projektu “Dzīvo 
vesels Alūksnes novadā” un 
“Vidzeme iekļauj” aktivitātes. 
Bērniem tiek nodrošināts 
sociālās aprūpes pakalpojums 
(piešķirts 11 bērniem), pieciem 
bērniem piešķirti Dienas 
aprūpes centra pakalpojumi. 
Viena bērna vecāks saņēmis 
atbalsta grupas pakalpojumu, 
rudenī plānotas atbalsta grupu 
nodarbības plašākā apmērā.
 Pieaugušajiem tiek nodrošināts 
Dienas aprūpes centrs (jūnijā 
pakalpojumu izmantojušas 
13 personas), specializētajās 
darbnīcās jūnijā darbojušās 
16 personas.
 11. augustā Sociālo 
lietu pārvaldi apmeklēs 
Vidzemes plānošanas reģiona 
pārstāvji kopā ar fi lmēšanas 
grupu – katrai pašvaldībai tiek 
veidots video materiāls par 
pakalpojumu norisi projekta 
ietvaros. 
 Kopā šī gada laikā Sociālo 
lietu pārvalde izsniegusi jau 
110 lēmumus par dažādu 
pakalpojumu piešķiršanu 
projekta mērķa grupām 
(salīdzinājumam – 2021. gadā 

visa gada ietvaros tie bija 
60 lēmumi).

 Apstiprinātais projekta 
pieteikums par bijušās 
kodolraķešu bāzes Zeltiņos 
attīstības plānu ir viens 
no diviem “Jaunā Eiropas 
Bauhaus” uzsaukumā 
atbalstītajiem projektiem 
Latvijā. Alūksnes novada 
pašvaldības projekts paredz 
piesaistīt starptautisku ekspertu 
palīdzību teritorijas attīstības 
plāna izstrādei, lai tajā 
izveidotu kvalitatīvu un drošu 
tūrisma, uzņēmējdarbības un 
dabas izziņas infrastruktūru un 
kompleksu apsaimniekošanas 
risinājumu.

 Pēc septiņu mēnešu 
ilgas vērtēšanas procedūras 
noslēgta vienošanās ar Centrālo 
fi nanšu un līgumu aģentūru 
par Eiropas Savienības fonda 
projekta “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” 
īstenošanu.

 Pabeigta četru ēku nojaukšana 
Tālavas ielā 5 projekta 
“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras attīstība Alūksnes 
novadā” ietvaros.

 Šī paša projekta ietvaros uzsākti 
būvdarbi pašvaldības autoceļa 
“Priedulāji-Kadiķi” seguma 
atjaunošanai Mālupes pagastā, 
un braucamā ceļa izbūvei Annas 
pagastā, notikuši spāru svētki 
ražošanas ēkai īpašumā “Zariņi” 
Jaunlaicenes pagastā. 

 Uzsākta Miera ielas pārbūve 
Alūksnē. Pārējos objektos 
būvdarbi turpinās.

 Satiksmes ministrijā iesniegts 
pieteikums līdzfi nansējuma 
saņemšanai projektam “Tālavas 
ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes 
novadā (2. kārta)”.

 Pēc izsolēm ir noslēgti līgumi 
ar individuālo komersantu 
“MARIENBURG ID” par ½ 
domājamās daļas Rūpniecībā ielā 
1A, Alūksnē, laukuma nodošanu 
nomā, ar “North Wakeboarding 
Solutions” - par gaisa trošu ceļa 
nomu Tempļakalna parkā.

 Izsolē pārdotas cirsmu paketes 
“Bērziņos 5”, Jaunlaicenes 
pagastā, “Valsts mežā  
356090095”, Jaunalūksnes 
pagastā, “Čikstu karjerā”, Alsviķu 
pagastā, Pleskavas ielā 4 un 
Merķeļa ielā 25, Alūksnē, par 
kopējo summu 259 526 EUR un 
kokmateriāli Tempļakalna parkā, 
Alūksnē, par 19 603 EUR.

 Jūnija ilgstošo un stipro lietavu 
rezultātā radītās sekas pilnībā 
novērstas uz pašvaldības ceļiem 
Malienas, Jaunalūksnes, Mālupes 
pagastos, darbi ir uzsākti vai 
tiks uzsākti Alsviķu, Jaunannas, 
Annas un Zeltiņu pagastos. 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā iesniegts 
pieteikums līdzfi nansējuma no 
valsts līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem saņemšanai. 

 Līdz 29. jūlijam iedzīvotāji varēja 
piedalīties aptaujā par Pleskavas 
ielas Alūksnē nosaukuma maiņu.

 Līdz 1. jūlijam Dzimtsarakstu 
nodaļā izdarīts 51 dzimšanas 
reģistrs, kas ir par pieciem 
vairāk nekā pērn. Alūksnes 
novadā dzīvesvieta deklarēta 47 
jaundzimušajiem. Šogad pirmajā 
pusgadā reģistrētas 33 laulības, 

kas ir par astoņām vairāk nekā 
pērn šajā pašā laika posmā. 
Miršanas reģistra ierakstu skaits 
uz 1. jūliju šogad ir 121, kas ir 
par 43 mazāk nekā pērn. No 
tiem 107 personām dzīvesvieta 
bija deklarēta Alūksnes novadā. 

 Galvenie ieņēmumu veidi un to 
izpilde uz 27.07.2022.:
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumu izpilde – 53,25% (pēc 
likuma “Par valsts budžetu 
2022.gadam” uz 31.07.2022. 
jābūt 56,67% izpildei), 
nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumu izpilde – 98,33%, 
pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas 
fonda dotācija – 61,81%. Kopā 
izdevumu izpilde 50,97% no 
plāna.

 Iepirkumi periodā no 30. jūnija 
līdz 28. jūlijam: izsludināts 
iepirkums “Jaunlaicenes muižas 
parka un Ziemeru ozolu alejas 
koku kopšana”, atklāts konkurss 
“Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju risinājumu ieviešana 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā” izbeigts bez rezultāta, 
noslēgts 1 līgums par kopējo 
summu 42018,48 EUR bez PVN 
(“Epidemioloģiski drošas takas 
izveide Jaunlaicenes muižas 
parkā”).

 Darbu Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijā uzsākusi 
direktora pienākumu izpildītāja 
Uva Grencione-Lapseniete, 
Centrālajā administrācijā - 
klientu apkalpošanas speciāliste 
Laila Gražanska, Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolā - sporta centra 
menedžeris-sporta darba 
organizators Guntis Kozilāns.

 No 1. jūlija kultūras funkcija 

novadā tiek realizēta, darbu 
uzsākot Alūksnes novada 
Kultūras centram, Alūksnes 
novada bibliotēkai, Alūksnes 
novada muzejam. Ir uzsākta 
kultūras un sporta stratēģiju 
izstrāde. Kultūras darbinieki, 
Jaunlaicenes pagasta pārvalde, 
iesaistītās iestādes un speciālisti 
gatavojas III Vispasaules 
Malēniešu svētkiem Jaunlaicenē 
un Alūksnes pilsētas svētkiem, 
novadā notiek kapusvētki, 
pagastu svētki un citi plānotie 
pasākumi.

 Ir izstrādāti un saskaņoti 
Pededzes pagasta skolēnu 
pārvadājumu grafi ki un laiki 
sabiedriskajam un Liepnas 
pagasta pārvaldes transportam, 
lai nodrošinātu bērnu nokļūšanu 
uz un no mācībām Alūksnē un 
Liepnā no šī gada 1. septembra. 
Pēc apstiprinājuma saņemšanas 
no Valsts SIA “Autotransporta 
direkcija” tiks informēti skolēnu 
vecāki par transporta maršrutiem 
un laikiem.

 Pieaugušo neformālās izglītības 
programmu līdzfi nansēšanas 
konkursam iesniegts viens 
pieteikums.

 Līdz 26. jūlijam Alūksnes 
novadā reģistrēti 1194 Ukrainas 
civiliedzīvotāji, kas šeit saņēmuši 
naktsmītņu, ēdināšanas un citus 
pakalpojumus.

 SIA “Alūksnes enerģija” 
13. jūlijā Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas 
komisijai iesniedza 
siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifa projektu, 
tarifu paredzot 84,11 EUR/MWh 
bez PVN.
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Atsākta Tālavas ielas 
2. kārtas pārbūve
 No 18. jūlija atsākti būvdarbi 
Tālavas ielas pārbūves 
2. kārtā, posmā no Tālavas 
ielas 13B līdz pilsētas 
robežai.

 Ielas pārbūves laikā līdz 
14. augustam būs slēgta viena 
braukšanas josla virzienā 
Alūksne-Gulbene, divvirziena 
satiksmi organizējot ar pagaidu 
luksoforu. Maksimālais ātrums 
gar ceļa darbu zonu – 
30 km/h. Aicinām autovadītājus 
ar sapratni izturēties pret 
satiksmes ierobežojumiem 
būvdarbu laikā un ievērot 
izvietotos satiksmes organizācijas 
līdzekļus!

 Projekta “Tālavas ielas pārbūve 
Alūksnē, Alūksnes novadā” 
2. kārtā paredzēts pārbūvēt 
ielas segumu, sakārtot ūdens 
novades sistēmu, nomainīt 
dzelzsbetona caurtekas, pārbūvēt 
esošās auto stāvvietas iepretim 
maizes kombinātam, atjaunot 
gājēju ietvi, ierīkot soliņus, 
pārbūvēt sabiedriskā transporta 
apgriešanās laukumu, izbūvēt 
ar nojumi aprīkotu pieturvietu, 
pārvietot ielas pārbūvei 
traucējošos apgaismes balstus, 
kā arī nomainīt gaismekļus uz 
energoefektīviem LED.

 Būvdarbu izmaksas ir 
911 769,23 EUR. Saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.173 “Valsts pamatbudžeta 
valsts autoceļu fonda 
programmai piešķirto līdzekļu 
izlietošanas kārtība”, 
2021. gadā Satiksmes ministrija 
piešķīra pašvaldībai 
328 479,57 EUR fi nansējumu 
tranzīta ielas atjaunošanai, 
līdz ar to pašvaldībai jāsedz 
atlikusī daļa. Alūksnes novada 
pašvaldība arī 2022. gadā 
iesniedza pieteikumu šī fonda 
programmai Tālavas ielas 
pārbūves 2. kārtai, jo kopumā tā 
var gūt līdz 50% atbalstu šādām 
aktivitātēm. Izvērtēšana plānota 
pēc šī gada 1. augusta.

 Būvdarbus objektā veic SIA 
“Asfaltbūve”, būvuzraudzību 
nodrošina SIA “RoadLat”, 
autoruzraugs – SIA “Vertex 
projekti”. Projektu vada Alūksnes 
novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas 
un attīstības nodaļas projektu 
vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Nojaukts aizsprosts 
Pededzes upē
 Ar programmas LIFE 
GoodWater IP atbalstu 
Pededzes upē likvidēts 
aizsprosts, atjaunojot upei 
brīvu tecējumu. Tas paveikts 
projektā “Pededzes upes 
aizsprosta novākšana”, ko 
īsteno Alūksnes novada 
pašvaldība kopā ar 
pašvaldības aģentūru “ALJA”.

 Minētā projekta mērķis ir likvidēt 
aizsprostu uz Pededzes upes, kas 
daudzu gadu garumā kopumā 
nelabvēlīgi ietekmējis upes 
kvalitāti. Ir novāktas veca koka 
tilta drupas un no upes gultnes 
izvākti koku sanesumi, kas bija 
sakrājušies pirms tilta un radīja 
aizsprostu. Tādejādi ir atjaunots 
zivju migrācijas ceļš, atbrīvots 
upes tecējums laivošanas 
tūrismam, atjaunotas un 
uzlabotas lašveidīgo zivju nārsta 
vietas, ko nelabvēlīgi ietekmējis 
aizsprosts, atjaunotas straujteces 
dabīgai ūdens bagātināšanai ar 
skābekli, samazināts bioloģiskais 
piesārņojums un novērsta upes 
krasta erozija.
 Darbu veikšanas laikā ievēroti 
Valsts vides dienesta norādījumi 
par darbu veikšanu mazūdens 
periodā, pēc iespējas mazinot 
uzduļķojumu upē, kā arī 
nodrošināts, lai no izmantotās 
tehnikas upē vai gruntsūdeņos 
nenokļūtu nekāds piesārņojums.
 - Nākamie darbi projektā pēc 
ihtiologu rekomendācijām ir 
laukakmeņu izvietošana upes 

gultnē, lai veidotos straumes 
šķelšana, un oļu ieklāšana 
upē zivju nārstam piemērotās 
vietās straujtecēs un atstraumēs. 
Upes straume pēc tam oļus 
izlīdzinās un veidosies vietas 
zivju nārstošanai, - skaidro 
pašvaldības aģentūras “ALJA” 
direktors Māris Lietuvietis.
 Projekta laikā plānoti arī divi 
izglītojoši pasākumi jauniešiem – 
pirmais no tiem notika 
10. jūnijā, otrs plānots pēc 
aizsprosta novākšanas.
 Paldies projekta īstenošanā 
iesaistītajiem sadarbības 
partneriem – z/s “Kadiķi 

M.A”, SIA “Ziemeļlatvijas 
mežsaimnieks”, biedrībai 
“C. Albula”, Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centram un ihtiologam 
Armandam Rozem. 
 Par projekta īstenošanu 
noslēgts līgums ar Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centru. 
Projekta kopējais budžets ir 
7629,65 EUR, kas pilnībā tiek 
segts no LIFE GoodWater IP 
projekta.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vecā tilta konstrukcijas nojauktas un no upes gultnes izvākti koku 
sanesumi                                                               Māra Lietuvieša foto

Liepnā vēl vairāk 
sakoptu vietu

 Liepnā 2022. gada jūlija 
sākumā tika realizēts projekts 
“Gājēju tiltiņa uz Alekseja 
Grāvīša Liepnas pamatskolu 
virsmas seguma atjaunošana”. 
Izlietotie līdzekļi 2420,87 EUR, 
no kuriem 2411,77 EUR piešķirts 
no Alūksnes novada pagastu 
teritoriālo vienību infrastruktūras 
un vides kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammas 2022. gadam 
Liepnas pagastam paredzētajiem 
līdzekļiem.
 Darbus veica SIA Ozolmājas”. 
Projekta ietvaros nomainīts 
segums gājēju tiltiņam uz 
Alekseja Grāvīša Liepnas 
pamatskolu. Esošais dēļu segums 
bija nolietojies, nestabils, vietām 
satrunējis. Tiltiņš savieno iepriekš 
izbūvēto bruģēto gājēju celiņu 
uz pamatskolu, iedzīvotāji to 
izmanto, ejot uz ģimenes ārsta 
prakses vietu “Muižā”, uz tūrisma 
apskates objektu “Muižas brūzis”, 
kā arī no dzīvesvietas uz Liepnas 
centru un atpakaļ uz mājām. 
Rezultātā pagasta iedzīvotājiem 
un viesiem ir iespēja pārvietoties 
pa drošu, estētisku gājēju tiltiņu.

 Savukārt šī gada jūnijā 
realizēts projekts “Piebraucamā 
ceļa seguma atjaunošana 
pie Sprinduļkalna kapsētas”. 
Laika gaitā piebraucamais ceļš 
pie Sprinduļkalna kapsētas 
bija nolietojies, izveidojušās 
bedres. Lai nodrošinātu 
līdzenāku ceļa brauktuvi, bija 
nepieciešams veikt esošā ceļa 
posma atjaunošanu. Darbus 
veica SIA “Sorma” par kopējo 
summu 2180,42 EUR (pagasta 
pārvaldes budžeta līdzekļi). Uz 
piebraucamā ceļa tika uzbērts 
sagatavots grants maisījums. 

Tagad kapsētas, kā arī piemiņas 
vietu (represēto piemineklis, 
nacionālo partizānu piemiņas 
vieta) apmeklētājiem ir iespēja 
pārvietoties pa līdzenu ceļa 
brauktuvi.

 Šie abi projekti realizēti, 
ņemot vērā iedzīvotāju izteiktos 
priekšlikumus Alūksnes novada 
attīstības programmas izstrādes 
laikā un tika virzīti Liepnas 
pagasta iedzīvotāju apspriešanai  
2022. gada 28. marta sanāksmē. 
Sanāksmes laikā tika izteikti 
vairāki priekšlikumi teritorijas 
labiekārtošanai. Viens no 
tiem - salabot stāvlaukumu pie 
veikala “Maks” (aizbērt bedres). 
Sadarbībā ar zemes īpašnieku 
2022. gada jūnija beigās šis 
trūkums tika novērsts.  

Ilze Paia,
Liepnas pagasta pārvaldes 

vadītāja

Turpināsies darbi Miera ielā
 Jūlijā Alūksnē sākās Miera 
ielas pārbūve – ir nofrēzēts 
vecais asfaltbetona segums 
un augusta pirmajā nedēļā 
būvdarbi turpināsies – 
plānots uzsākt apauguma 
noņemšanu ielas malās un 
paredzētos demontāžas 
darbus.

 Iedzīvotāji pagājušās nedēļas 
laikā vērsās pašvaldība 
ar jautājumu, kādēļ pēc 
asfaltbetona seguma 
nofrēzēšanas neturpinās 
būvdarbi. Jāuzsver, ka 
asfaltbetona frēzēšanai ir 
nepieciešama speciāla tehnika, 
kuras pieejamību būvnieks 
iepriekš plāno un saskaņo ar 
citiem objektiem, kur arī šādi 
darbi nepieciešami. Tādēļ arī 
var rasties īslaicīga pauze starp 
frēzēšanu un nākamajiem 
secīgajiem būvdarbiem, kā tas 
bija Miera ielā.
 - Pēc vecā asfalta nofrēzēšanas 
būvnieks ielu nolīdzināja 
un, lai mazinātu putekļu 
veidošanos, ir veicis arī ielas 
seguma atputekļošanu. 
Atvainojamies apkaimes 
iedzīvotājiem un autovadītājiem, 
kas pārvietojas pa Miera ielu, 
par zināmām neērtībām, taču 
būvniecības procesā ar tādām 
jārēķinās – iela nebūs tik ātri 
izbraucama kā pirms pārbūves 
un automašīnu novietošana 
ielas malās būs ierobežota. 
Aicinām autovadītājus ievērot 
izvietotās ceļa zīmes un braukt ar 
būvdarbu zonā atļauto ātrumu, - 
saka projekta vadītāja, Alūksnes 
novada pašvaldības Centrālās 

administrācijas Plānošanas un 
attīstības nodaļas vadītāja Inese 
Zīmele-Jauniņa.

 Gan pašvaldība, gan 
būvuzņēmums darīs visu 
iespējamo, lai ielas pārbūve 
iespējami mazāk kavētu cilvēku 
plūsmu uz kapiem pilsētas svētku 
dienās un pašā kapusvētku 
dienā, tomēr zināmi sarežģījumi 
autobraucējiem var būt, tādēļ 
aicinām visus, kam tas ir 
iespējams, uz kapusvētkiem 
doties kājām vai ar sabiedrisko 
transportu.

 Pašvaldībā ir saņemti iedzīvotāju 
jautājumi par to, kādēļ 
projekta realizācija sākta pirms 
kapusvētkiem. Te jāskaidro 
secība, kā pašvaldība nonāca 
līdz iespējai uzsākt projekta 
īstenošanu.
 Šī gada 16. februārī pašvaldība 
saņēma uzaicinājumu 
no Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
iesniegt investīciju projektus 
mērķdotācijas saņemšanai.
8. martā pašvaldība iesniedza 
investīciju projektu mērķdotācijas 
saņemšanai. 31. maijā ar 
Ministru kabineta rīkojumu 
tika apstiprināts saraksts par 
atbalstītajiem pašvaldību 
investīciju projektiem. Tikai pēc 
tam pašvaldība varēja parakstīt 
vienošanos ar Valsts reģionālās 
attīstības aģentūru par valsts 
budžeta fi nansējuma saņemšanu 
projekta īstenošanai.
 Būtiski, ka šī vienošanās nosaka 
- 2022. gadā ir jāizlieto 65% no 
piešķirtā fi nansējuma. Secīgi pēc 

tam pašvaldība varēja noslēgt 
būvdarbu līgumus, sakārtot 
visas nepieciešamās formalitātes 
būvdarbu veikšanai un saplānot 
darbu secību. Līdz ar to darbus 
uzsākt ātrāk nebija iespējams. 
Situācija ceļu būvē un tehnikas 
pieejamības grafi ki ir saspringti, 
tādēļ nebija iespējams darbus 
sakārtot tā, ka tie tiktu uzsākti 
tikai pēc kapusvētkiem. 

 Kā jau pašvaldība ir informējusi, 
Miera ielas pārbūvei ir izstrādāti 
divi būvprojekti. Pirmais no 
tiem paredz Miera ielas posmā 
no Pils ielas līdz krustojumam 
ar Melnuma ielu un Melnuma 
ielas pārbūvi, savukārt otrais 
ietver Miera ielas posmu no 
krustojuma ar Melnuma ielu 
caur Lielo kapu teritoriju līdz 
ielas galam un funkcionālajam 
savienojumam no kapu 
teritorijas līdz Tempļakalna ielai.

 Šim Alūksnes novada 
pašvaldības augstas gatavības 
investīciju projektam ir piešķirts 
valsts budžeta fi nansējums.

 Būvprojektu autors SIA “Global 
Project”, būvdarbus veic 
SIA “ACBR”, būvuzraudzību 
nodrošina SIA “RoadLat”. 
Projektu vada Alūksnes 
novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas un 
attīstības nodaļas vadītāja Inese 
Zīmele-Jauniņa.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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 Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvalde informē, ka vecākiem, 
kuru ģimenē aug bērns ar 
īpašām vajadzībām (invaliditāti), 
ir IESPĒJA  pieteikties vērtēšanai, 
lai deinstitucionalizācijas projekta 
ietvaros bērnam būtu iespēja 

saņemt bezmaksas terapijas 
pakalpojumus  un attīstošās 
nodarbības.
 Pieteikšanās līdz 
30. septembrim. Kontakttālrunis: 
Ludmila Logina 29459551.

Bērniem ar īpašām 
vajadzībām iespēja saņemt 
bezmaksas palīdzību

 Augustā Alūksnes Primārās 
veselības aprūpes centrā 
(Alūksnes poliklīnikā) darbu 
uzsāk fizioterapeite Arita 
Bērziņa. 

 Mediķe ir ieguvusi fizioterapeita 
profesiju Daugavpils 
Universitātē, praktisko pieredzi 
ieguvusi, sniedzot palīdzību 
pacientiem vairākās ārstniecības 

iestādēs Rīgā. Apguvusi arī 
teipošanas izglītību. Pēc ilgāka 
laika perioda Rīgā dr.Bērziņa 
ir nolēmusi atgriezties 
dzimtajā Alūksnē, lai palīdzētu 
alūksniešiem risināt veselības 
problēmas.

 Mediķe sniegs pacientiem 
palīdzību muguras, muskuļu, 
locītavu sāpju gadījumos, 

palīdzēs atjaunot pareizu stāju 
un kustības pēc saslimšanām 
un traumām. Akūtu traumu un 
saslimšanu gadījumos operatīvi 
varēs palīdzēt arī ar teipošanu. 
Veiks arī stājas korekciju bērniem 
un jauniešiem.  Pieraksts 
un informācija poliklīnikas 
reģistratūrā tel. 64322482.

Darbu sāk fizioterapeite

 Vienlaikus ar globālu 
notikumu ieviestajām 
pārmaiņām pašvaldības 
šobrīd ir lielu izaicinājumu 
priekšā saistībā ar straujo 
energoresursu cenu kāpumu 
visā valstī, kas atstāj ietekmi 
uz visu iedzīvotāju labklājību. 

 Pēdējos gados novadā ir izdarīts 
apjomīgs darbs, lai pašreizējā 
situācijā mēs racionāli varētu 
uztvert notikumus pasaulē. 
Šo gadu laikā SIA “Alūksnes 
enerģija” ir modernizējusi katlu 
māju darbības, uzstādot efektīvas 
katliekārtu vadības automātikas 
sistēmas, tādējādi optimizējot 
un uzlabojot ražošanas 
procesu. Uzņēmums mērķtiecīgi 
paplašinājis siltumapgādes tīklus, 
lai nodrošinātu pakalpojuma 
pieejamību, kā rezultātā 
palielinās siltuma slodzes 
pieprasījums un paaugstinās 
ražošanas efektivitāte. Visi šie 
pasākumi ir ļāvuši ilgtermiņā 
noturēt patērētājiem nemainīgas 
izmaksas par vienu  patērēto 
siltumenerģijas MWh. 
 Līdz šim Alūksnes novadā esam 
spējuši nodrošināt iedzīvotājiem 
vienus no zemākajiem 
siltumapgādes tarifiem valstī, 
tomēr siltumapgādes tarifus 
visā novadā un valstī noteikti 
skars inflācijas pieaugums – 
jau šobrīd zinām, ka celsies 
izmaksas šķeldai, elektrībai un 
arī darbaspēkam. Jāmeklē veidi 
siltumenerģijas cenu kāpuma 
kompensēšanai.
 Pašvaldība  piedalās darba 
grupās un sanāksmēs, kur 
kopīgi tiek analizēts un lemts 
par atbalsta mehānismiem 
iedzīvotājiem energoresursu 
cenu pieauguma dēļ. Privātmāju 
īpašniekiem jau šobrīd ir 
pieejams finanšu institūcijas 
ALTUM atbalsts, lai pārietu uz 
ilgtspējīgiem apkures veidiem 
– siltumsūkņiem un granulu 
katliem. Ir pieejamas arī 
kompensācijas saules paneļu 
uzstādīšanai, ko ieteiktu izmantot 
visiem, kuriem ir tāda iespēja. 

 Strādājam, lai iedzīvotāji cenu 
kāpumu justu pēc iespējas 
mazāk, sekojam līdzi notikumiem 
valstī un apzināmies, ka 
kopumā energoresursu cenu 
kāpuma kompensācijai tiks 
tērēti apjomīgi gan pašvaldības, 
gan valsts līdzekļi, un jāņem 
vērā, ka kompensāciju izmaksu 
administrēšana būs papildu 
slogs Sociālo lietu pārvaldei, 
jo iestādes noslodze jau ir liela 
saistībā ar atbalsta sniegšanu 
ukraiņu bēgļiem, kā arī esošo 
pabalstu izmaksu. Tajā pat laikā 
cilvēki saprot, ka, lai arī kā 
gribētu, ka valsts un pašvaldība 
par visu parūpējas, par visu 
samaksā, reālajā dzīvē tas tā 
nedarbojas. Tādēļ ikvienam - 
iedzīvotājiem, energoapgādes 
pakalpojumu uzņēmumiem  
un iestādēm – jāpiedomā, kā 
kļūt energoefektīvākiem, kā 
taupīt (energo)resursus savā 
mājsaimniecībā, uzņēmumā, 
iestādē. Ikvienā  mājā un objektā 
ir iespējams īstenot tos vai citus 
pasākumus siltumenerģijas 
taupīšanai, sākot no logu 
noblīvēšanas vai nomaiņas, 
ārējo durvju sakārtošanas 
vai nomaiņas, stāvvadu 
aprīkošanas ar automātisku 
regulēšanas sistēmu un apkures 
diennakts vidējās temperatūras 
pazemināšanu. Piemēram, 
pazeminot temperatūru telpās par 
vienu grādu, gan siltuma patēriņš, 
gan rēķins par siltuma patēriņu 
samazinās provizoriski par 5 %.
 Novadā kopumā redzam, ka 
iedzīvotāji atbildīgi gatavojas 
gaidāmajai apkures sezonai 
un no tās izrietošajām papildu 
izmaksām. Ņemot vērā iespējas, 
tiek domāts, kā aizsargāt cilvēkus 
ar ļoti maziem ienākumiem, 
seniorus un daļēji arī pārējos 
– gan mājsaimniecības ar savu 
apkuri, gan centrālapkurei 
pieslēgtās.
 Jūnija beigās Ministru kabinets 
apstiprināja Labklājības 
ministrijas informatīvo ziņojumu 
“Par atbalsta pasākumiem 
energoresursu cenu un vispārējās 

inflācijas pieauguma ietekmes 
mazināšanai mazaizsargātajām 
iedzīvotāju grupām”, kas 
sagatavots sadarbībā ar 
Ekonomikas ministriju.
 Ziņojums paredz, ka 
vislielāko atbalstu saņemtu 
mazaizsargātākās grupas 
– iedzīvotāji ar zemiem 
ienākumiem, kā arī seniori, 
cilvēki ar invaliditāti, apgādnieku 
zaudējušie un ģimenes, kurās 
ir bērns ar invaliditāti. Plānota 
mājokļa pabalsta pieejamības 
paplašināšana, valsts sociālo 
pabalstu piešķiršana noteiktām 
sociālajām grupām un 
kompensācija mājsaimniecībām 
par energoresursiem. Kopējais 
indikatīvais valsts budžeta 
un pašvaldības finansējums 
visiem informatīvajā ziņojumā 
piedāvātajiem pasākumiem šajā 
apkures sezonā no 2022. gada 
oktobra līdz 2023. gada aprīlim ir 
paredzēts 350,2 miljoni eiro.
 Saistībā ar mājokļa pabalsta 
pieejamības uzlabošanu no 
2022. gada 1. oktobra līdz 
2023. gada 30. aprīlim plānots 
palielināt koeficientu mājokļa 
pabalsta apmēra aprēķinam, 
kas nozīmē arī plašākam 
mājsaimniecību lokam saņemt 
šo atbalstu. Šim paredzēts 
gan valsts, gan pašvaldības 
finansējums, nosakot arī atbalsta 
pasākumus pašvaldībām – 
līdzfinansējot pašvaldībām 
izdevumus par mājokļa 
pabalstu, nosakot atvieglotākus 
nosacījumus, pieņemot darbā 
cilvēkus, kuri strādātu ar šo 
atbalsta mehānismu, kompensējot 
pašvaldībām izdevumus par 
iesnieguma apstrādi (8 eiro par 
iesniegumu) un vienkāršojot 
mājsaimniecību materiālās 
izvērtēšanas procedūru. Šādu 
atbalstu kopumā valstī varētu 
saņemt 5,3 % iedzīvotāju jeb 
101 tūkst. cilvēku mēnesī.
 Tāpat paredzēts atbalsts 
noteiktām iedzīvotāju grupām. 
Tā būs ātrāka pensiju indeksācija 
jau šā gada septembrī. Savukārt 
ikmēneša maksājumu atkarībā 

no pensijas apmēra saņems 
seniori, cilvēki ar invaliditāti un 
apgādnieku zaudējušie. No 
2022. gada 1. novembra līdz 
2023. gada maijam (ieskaitot) 
plānots izmaksāt:
• 30 eiro mēnesī, ja pensijas vai 
atlīdzības apmērs nepārsniedz 
300 eiro;
• 20 eiro mēnesī, ja pensijas vai 
atlīdzības apmērs ir no 301 līdz 
509 eiro;
• 10 eiro mēnesī, ja pensijas vai 
atlīdzības apmērs ir no 510 līdz 
603 eiro.
 Savukārt ģimenes, kuras saņem 
piemaksu pie ģimenes valsts 
pabalsta par bērnu ar invaliditāti, 
no 2022. gada 1. novembra līdz 
2023. gada maijam (ieskaitot) 
saņems 30 eiro mēnesī. Šajā 
gadījumā netiks vērtēti ģimenes 
ienākumi. Vēl plānota pabalsta 
palielināšana transporta 
izdevumu kompensēšanai 
cilvēkiem ar invaliditāti no 
79,68 līdz 105 eiro par sešiem 
mēnešiem no 2023. gada 
1. janvāra.
 Viens no atbalsta veidiem, 
kas skars daudzus Latvijas 
iedzīvotājus, ir Ekonomikas 
ministrijas piedāvātais risinājums 
energoresursu izdevumu 
kompensēšanai mājsaimniecībām 
apkures sezonas laikā par 
elektroenerģiju, dabasgāzi, 
siltumenerģiju un granulām.
 Tām mājsaimniecībām, kuras 
apkurei izmanto elektroenerģiju, 
paredzēts, ka valsts kompensēs 
50% no elektroenerģijas cenas, 
kas pārsniedz 0,160 eiro/kWh, 
bet kompensēšanas apmēra 
slieksnis ir 0,100 eiro/kWh. 
Piemēram, ja elektroenerģijas 
cena ir 0,300 eiro/kWh, 
kompensēšanai attiecina 50% no 
starpības starp 0,160 eiro/kWh 
un 0,300 eiro /kWh, kas ir 0,070 
eiro/kWh, kas pilnā apmērā tiks 
kompensēta, jo nepārsniedz 
0,100 eiro/kWh. Jebkurai 
mājsaimniecībai pirmās patērētās 
500 kWh būs jāapmaksā atbilstoši 
elektroenerģijas tirgotāja 
noteiktajai elektroenerģijas cenai, 

bet tiks kompensēts patēriņš, kas 
pārsniedz šo slieksni.
 Kompensācijas apmērs 
siltumenerģijas izmaksu 
pieauguma segšanai varētu 
būt noteikts 50% apmērā 
no starpības starp nākamās 
apkures sezonas siltumenerģijas 
tarifu un iepriekšējā apkures 
sezonā noteikto siltumenerģijas 
tarifa mediānu 68 eiro/MWh. 
Piemēram, ja siltumenerģijas 
tarifs nākamajā apkures 
sezonā būs 198 eiro/MWh, tad 
kompensācijas apmērs būs (198 – 
68) / 2 = 65 eiro/MWh.
 Tāpat Ekonomikas ministrija 
izteikusi piedāvājumu noteikt 
granulu cenu griestus 300 
eiro par tonnu. Šāds slieksnis 
būtu pietuvināts centralizētajā 
siltumapgādē iepriekšējā apkures 
sezonā noteiktajai mediānai un 
1 MWh izmaksātu aptuveni 
70 eiro. Līdzvērtīgi kā pārējos 
atbalsta veidos, arī granulu 
izmaksu pieaugums tiktu 
kompensēts 50% apmērā 
(ja izmaksas pārsniedz 300 
eiro/tonnā), bet ne vairāk 
kā 100 eiro/tonnā apmērā. 
Mājsaimniecības granulu lietotājs, 
kurš ir iegādājies granulas ar 
maksājumu attaisnojošiem 
dokumentiem, varēs vērsties 
pašvaldībā, kas pieņems lēmumu 
par kompensācijas piešķiršanu. 
Savukārt valsts atmaksās 
šīs kompensācijas izmaksu 
pašvaldībai.
 Mēs dzīvojam daudzu 
izaicinājumu laikā – COVID-19, 
karš Ukrainā, enerģiju un 
materiālu sadārdzinājumi un 
citi neplānoti notikumi, taču 
strādājam, lai šīs izmaiņas mūsu 
iedzīvotājus skartu pēc iespējas 
mazāk. Esam gatavi risināt 
dažādus problēmu jautājumus, lai 
ikviens novada iedzīvotājs justos 
piederīgs novadam. 

Līga Langrate,
Alūksnes novada domes 

priekšsēdētāja vietniece attīstības 
un investīciju piesaistes jautājumos

Energoresursu krīzes apstākļos

 Likums “Par padomju un 
nacistisko režīmu slavinošu 
objektu eksponēšanas 
aizliegumu un to demontāžu 
Latvijas Republikas teritorijā” 
nosaka, ka publiskajā ārtelpā, 
publiskajā būvē vai publiskas 
personas iekštelpā (izņemot 
akreditētus muzejus) ir 
aizliegts eksponēt pieminekļus, 
piemiņas zīmes, plāksnes, 
vietas, arhitektoniskus vai 
mākslinieciskus veidojumus 
un citus objektus, kas izvietoti 
Latvijas teritorijā kopš 1940. 
gada un atbilst vismaz vienam no 

šādiem kritērijiem:
1) slavina PSRS vai nacistiskās 
Vācijas okupācijas varu, ar to 
saistītu notikumu vai personu;
2) slavina totalitārismu, 
vardarbību, militāru agresiju, 
karu un kara ideoloģiju;
3) ietver padomju varas vai 
nacisma simbolus.
 Šī likuma normas neattiecas uz 
pieminekļiem, kuri atrodas karā 
kritušo karavīru apbedījuma 
vietās, kā arī padomju vai 
nacistiskā terora upuru piemiņas 
vietās.

 Uz likuma pamata izdotie 
Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 448  “Latvijas Republikas 
teritorijā esošo demontējamo 
padomju un nacistisko režīmu 
slavinošo objektu saraksts” 
nosaka demontējamo padomju 
un nacistisko režīmu slavinošo 
pieminekļu sarakstu, kurā ir arī 
deviņi objekti Alūksnes novadā. 
Tomēr šie 9 ir tikai daļa no 
novada teritorijā esošajiem  
piemiņas objektiem. Pašvaldības 
pienākums saskaņā ar likumu 
būs demontēt arī citus šāda veida 
objektus, kuri nav iekļauti MK 

noteikumu rakatstā.

 Savukārt uz vietām, kurās 
atrodas kara upuru apbedījumi, 
valstī attieksies “Kara upuru 
apbedījumu likums”, kas šobrīd 
tiek izstrādāts.
 Likumprojekts paredz noteikt, 
ka kara upuru apbedījumam 
nepiemērota vieta ir parks, zaļā 
zona, blīvi apdzīvots rajons 
ārpus kapsētas, kā arī vieta, kur 
notiek ar kara upuru piemiņas 
saglabāšanu nesaistīti sabiedriski 
pasākumi vai kur atrodas ar 
apbedījumu nesaistīta būve, kā 

arī cita vieta, kas izslēdz cieņas 
pilnu attieksmi pret kara upuru 
apbedījumu.
 Tāpat likumprojektā būs 
ietverti nosacījumi kara upuru 
pārapbedīšanas veikšanai, lai 
tiem, kas patlaban apglabāti 
tam nepiemērotās publiskās 
vietās, nodrošinātu mierīgāku un 
cieņpilnāku atdusas vietu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Būs jādemontē padomju un nacistisko režīmu slavinošie objekti



10. Alūksnes Novada Vēstis 02.08.2022.

Pārskats par pusgadā veiktajiem 
civilstāvokļa aktu reģistriem
 Dzimtsarakstu nodaļas 
katru gadu līdz 10. janvārim 
un 10. jūlijam iesniedz 
Tieslietu ministrijā pārskatu 
par pusgadā reģistrētajiem 
civilstāvokļa aktiem. 

 Mūsu nodaļas statistika šī gada 
pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 
pirmo pusgadu 2021. gadā, 
ir šāda: uz 1. jūliju izdarīts 
51 dzimšanas reģistrs, kas ir 
par pieciem vairāk nekā pērn. 
Alūksnes novadā dzīvesvieta 
deklarēta 47 jaundzimušajiem. 
Vienā gadījumā dzimšanas 
fakts reģistrēts ar termiņa 
nokavējumu, kas ilgāks par 
mēnesi, taču tam ir bijis objektīvs 
iemesls, jo bērniņš ar mammu 
atradās ārstniecības iestādē. Bez 
ziņām par bērna tēvu bijuši trīs 
dzimšanas reģistri. 24 gadījumos, 
reģistrējot bērna dzimšanas 
faktu, tas darīts, atzīstot 
paternitāti, tas nozīmē, ka vecāki 
nav bijuši laulībā. Šogad šādu 
gadījumu ir par četriem mazāk 
nekā pagājušajā gadā. Vienā 
gadījumā ziņas par bērna tēvu 
ierakstītas, pamatojoties uz tiesas 
spriedumu.
 Šogad pirmajā pusgadā 
reģistrētas 33 laulības, kas ir par 
astoņām vairāk nekā pērn šajā 
pašā laika posmā. Tajā skaitā 

viens reģistrs baznīcā noslēgtai 
laulībai. Nav bijušas laulības, 
kur viens vai abi laulājamie būtu 
citas valsts pilsoņi, bet otrajā 
pusgadā šādas laulības pieteiktas 
Lietuvas un Lielbritānijas 
valsts piederīgajiem. Ārpus 
dzimtsarakstu nodaļas telpām 
notikušas piecas ceremonijas. 
Jāteic, ka parasti šādu 
ceremoniju skaits ir lielāks 
otrajā pusgadā, jo jūlijs un 
augusts ir aktīvs kāzu laiks. 
Samazināts laulību vecums (līdz 
18 gadu sasniegšanai) bijis vienā 
gadījumā. Prieks, ka šī gada 
pirmajos sešos mēnešos ziņu 
par šķirtajām laulībām bijis par 
četrām mazāk nekā šajā periodā 
pagājušajā gadā – 14.
 Miršanas reģistra ierakstu skaits 
uz 1. jūliju šogad 121, kas ir par 
43 mazāk nekā pērn. No tiem 
107 personām dzīvesvieta bija 
deklarēta Alūksnes novadā. Ar 
termiņa nokavējumu miršanas 
fakts reģistrēts trīs gadījumos. 
Par miršanas faktu paziņo 
dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk 
kā sešu darbdienu laikā no brīža, 
kad iestājusies nāve vai mirušais 
atrasts.
 58 gadījumos bijusi 
nepieciešamība izsniegt 
atkārtotas apliecības, šādu 
gadījumu skaits pārskata periodā 

pieaudzis par 17. 
 Iekasētās valsts nodevas apmērs 
pieaudzis no 763 eiro pagājušā 
gada pirmajā pusgadā uz 1368 
eiro šī gada pirmajos sešos 
mēnešos.
 Šī statistika ir tikai neliela 
daļa no Dzimtsarakstu nodaļas 
ikdienas darba. Ir skaitļi un 
fakti, kuru skaitu ietekmēt mēs 
nevaram, bet ir tādi, kuru lielums 
tomēr ir atkarīgs no mums. Tādēļ 
cenšamies, lai mūsu sniegto 
pakalpojumu apjoms un kvalitāte 
palīdzētu cilvēkiem katrā viņiem 
svarīgā jautājumā, kas ir mūsu 
kompetencē. 
 Ļoti gaidām un gatavojamies 
stipro ģimeņu, kas nodzīvojušas 
laulībā 50 un vairāk gadu, 
godināšanas pasākumam, kas 
notiks 13. augustā plkst.15.00 
Alūksnes novada Kultūras centrā. 
Šīs ģimenes ir mūsu lepnums, 
stiprums un iedvesmas avots. 
Ir svarīgi cilvēkiem teikt labus 
vārdus, paust prieku, apliecināt 
cieņu, vairojot gaišas un 
priecīgas emocijas. Tas ir svarīgi 
gan tiem, kas no sirds dod, gan 
tiem, kas gatavi to saņemt.

Inga Ozoliņa,
Alūksnes novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja

“Mizojam, ka prieks” noslēguma posms
 Zeltiņu pagasta atklātā 
krosa skriešanas seriāla 
pasākums ikvienam 
“Mizojam, ka prieks” šogad 
turpinājās ar “Zūdam 
Ieviņās”.

 3. posma skrējienā “Zūdam 
Ieviņās”, kas notika 23. jūlijā 
Oļega Ivanova nekustamajā 
īpašumā “Ieviņas” un skrējiena 
trase vijās arī Lilitas Gāršnieces 
nekustamajā īpašumā “Rīts”, 
piedalījās 31 dalībnieks. Katru 
gadu jūlija posms ir vismazāk 
apmeklēts, jo šis ir atvaļinājumu 
mēnesis, kā arī notiek citas, 
augstāka līmeņa sacensības. 
Taču nelielais dalībnieku skaits 
nemazina lielajos un mazajos 
sportistos prieku par iespēju 
piedalīties “Mizojam, ka prieks” 
un uzkāpt uz goda pjedestāla, 
lai saņemtu medaļu, balvu un 
diplomu.

 Skriešanas pasākums notiek 6 
vecuma grupās. “Mizojam, ka 
prieks” 3. posma rezultāti: SB1 

grupā 1. vietā Dārta Saulīte, 
2. vietā Alise Poļaka, 3. vietā 
Kerija Tuča; VB1 grupā 
1. vietā Lauris Jānis Galviņš, 
2. vietā Miķelis Mūrnieks, 3. vietā 
Frederiks Sekstons; SB2 grupā 
1. vietā Madara Donska, 2. vietā 
Elza Laiva, 3. vietā Viktorija 
Sekstone; VB2 grupā 1 .vietā 
Ingars Baltiņš; S12 grupā 1. vietā 
Merisa Akmentiņa, 2. vietā Ance 
Poļaka; V12 grupā 1. vietā Alvis 
Tučs, 2. vietā Gustavs Āboliņš, 
3. vietā Matīss Līdaks; S16 grupā 
1. vietā Līva Poļaka, 2. vietā 
Sindija Žīgure, 3. vietā Alise 
Kazaine; V16 grupā 1. vietā Arvis 
Šuksts, 2. vietā Renārs Žīgurs, 
3. vietā Adrians Šuksts; V25 
grupā 1. vietā Bruno Zaķis; S40+ 
grupā 1. vietā Ilze Ludviga, 
2. vietā Sanita Poļaka, 3. vietā 
Elga Berņa; V40+ grupā 1. vietā 

Ivars Poļaks, 2. vietā Viesturs 
Kazainis.
 Katrs sava skrējiena 1. – 
3. vietas ieguvējs tika apbalvots 
ar medaļu, diplomu un biedrības 
sarūpētu balvu. 
 Nākamie skrējiena posmi:
 4. posms “Krogsalas apļi” – 
27. augustā Zeltiņu pagasta 
sporta un atpūtas parkā. 
Reģistrēšanās no plkst. 10.00 līdz 
10.45, no plkst. 10.45 līdz 11.00 
sacensību atklāšana un starta 
vingrošana dalībniekiem un 
līdzjutējiem, starts plkst. 11.00.
 Pasākumu atbalsta Eiropas 
Sociāla fonda projekts “Dzīvo 
vesels Alūksnes novadā!”.

Elita Laiva,
Zeltiņu pagasta pārvaldes 

vadītāja

Jaunannas “Tikšķa”  10 no 10
 Šī gada jūnijā Jaunannas 
jauniešu klubs “Tikšķis” 
atzīmēja savas pastāvēšanas 
10 gadu jubileju. Šiem 
svētkiem par godu mēs 
organizējām divu dienu 
nometni “10 no 10”.

 Vēlējāmies uzaicināt un 
iepazīties ar citiem Alūksnes 
novada jauniešiem, kopā ar 
viņiem pavadīt laiku, spēlējot 
dažādas spēles un iesaistot 
interesantās aktivitātēs. Pirmās 
dienas darbošanās notika 
Jaunannas Zaķu salā, kur kopā 
ar Danielu Lohmusu no Rīgas 
centāmies iepazīt viens otru, 

izdibināt viens otra emocijas un 
mācījāmies improvizēt. Vakariņas 
mēs gatavojām paši - izdevās 
lieliska aukstā zupa un garšīgi 
salāti. Dienas noslēgumā 
bijām sagatavojuši un rādījām 
prezentāciju par “Tikšķa” 
pirmsākumiem un aktivitātēm 
10 gadu ilgā posmā. Ar prieku 
sagaidījām “Tikšķa” veterānus, 
kuri ilgus gadus bija darbojušies 
mūsu klubā. Kavējamies atmiņās 
par veiktajiem darbiem un 
neaizmirstamajiem notikumiem, 
dziedājām karaoke un izspēlējām 
orientēšanās spēli pa Jaunannu. 
Naktī puse no jauniešiem 
negulēja, kurināja ugunskuru, 

ēda saldumus un savā starpā 
runājās.
 Otrajā dienā kopā ar aktīvo 
gulbenieti Anitu Birznieci 
mācījāmies sadarboties, vēlāk 
apzīmējām savus auduma 
maisiņus un organizējām sporta 
aktivitātes.
 Noslēdzot mūsu divdieni, 
secinājām, ka esam iepazinuši 
daudz jaunu draugu, guvuši 
pieredzi, organizējot šo 
pasākumu, smēlušies daudz 
pozitīvu emociju un interesantu 
ideju nākamajiem gadiem! 
  Projektu ‘’10 no 10’’ fi nansiāli 
atbalstīja Alūksnes novada 
pašvaldība Alūksnes novada 

jauniešu iniciatīvu projektu 
konkursa 2022 ietvaros.

Katrīna Manfelde 
un Vitālijs Jānis Putniņš 

Jaunannas jauniešu kluba 
“Tikšķis” dalībnieki

Iedvesmojies, 
mācies, iedvesmo!
 Biedrība “Interešu 
centrs “Jaunanna”” no 
šī gada jūlija ir uzsākusi 
īstenot PuMPuRS  projektu 
“Iedvesmojies, mācies, 
iedvesmo!”, kura mērķis ir 
veicināt Alūksnes novada 
jauniešu personības 
izaugsmi, kā arī palīdzēt 
rast motivāciju viņiem 
mācīties, apgūt prasmi 
plānot savu laiku, 
izmantojot neformālās 
mācību metodes; dot 
iespēju socializēties ar 
vienaudžiem, sastrādāties 
komandā un uzklausīt 
sabiedrībā zināmu 
cilvēku pieredzes stāstus 
un mācīties no tiem.

 Projekta ietvaros 
8. jūlijā Jaunannas aktīvās 
atpūtas vietā “Zaķu sala” 
jaunieši tikās ar apvienības 
“JĀdara!” vadītājiem 
Vinetu Saulīti un 
Daini Zaltanu. Šo 
nodarbību laikā 27 jaunieši 
no Alūksnes, Rīgas, Briseles, 
Jaunannas, Malienas 
un Mālupes pagastiem 
vairāk iepazina viens 
otru, pilnveidoja savas 
komunikācijas un sadarbības 
prasmes, dalījās ar savu 
pieredzi un domām par 
izglītošanos skolā. Dienas 
noslēgumā jaunizveidotās 
komandas veica vadītāju 
dotos uzdevumus, kuri 
jauniešos rosināja izdomu, 
palīdzēja rast un nezaudēt 
motivāciju, izvirzīt 
mērķus un tos censties
sasniegt. 
 Projekta turpinājumā jūlija 
beigās notika divu dienu 
sadarbību veicinošā 
nometne “Ielūkojies sevī!” 
ar vadītājiem Leldi Gustu un 
Tomasu Tulinski. Savukārt 
augustā jaunieši 
paši organizēs Jaunannas 
netradicionālās sporta 
un erudīcijas spēlēs 
“Sporto! Domā! Uzvari!”. 
Interesants būs arī 
velobrauciens uz kaimiņu 
pagastu Liteni, lai apmeklētu 
viesu namu “Pededzes”, 
kur tā saimnieki projekta 

dalībniekus iepazīstinās ar 
viņu saimniecības galvenajiem 
stūrakmeņiem tūrisma 
un uzņēmējdarbības 
jomā, tādā veidā motivējot 
jauniešus domāt par 
izglītības nepieciešamību,
lai varētu īstenot savas 
ieceres. Jauniešiem 
paliekošs un neaizmirstams 
piemērs mērķtiecībai un 
precizitātei būs jaunā meistare 
Elīna Ramane, ar kuru 
jaunieši darbosies
meistarklasē, apgūstot 
prasmes un iemaņas 
strādāt ar kokmateriālu. 
Projekta aktivitāšu laikā 
jaunieši tiksies ar sabiedriski 
aktīviem cilvēkiem, kuri 
ar savu mērķtiecību un 
vēlmi īstenot savas idejas, 
panākuši vēlamo rezultātu. 
Tikšanās un kopīgo 
meistarklašu laikā 
jauniešiem būs iespēja 
iepazīties ar aktīvo gulbenieti 
Tīnu Žmuidu un Radio 
TEV ētera personību 
Lauri Zalānu, uzklausīt viņu 
viedokļus par nepieciešamo 
zināšanu uzkrāšanu 
turpmākajai dzīvei, tādā veidā 
iedvesmojoties no viņu pozitīvā 
personīgā piemēra.
 Rudenī jaunieši 
dosies uz Rīgu izzināt 
Mangaļsalas bunkuru 
noslēpumus, veikt 
ekskursijas vadītāja dotos 
uzdevumus, lai pārbaudītu 
savu izveicību un izturību. 
Projekta noslēguma 
aktivitātes plānotas 
Ziemassvētku noskaņās, 
kad kopīgi cepsim 
piparkūkas, rotāsim eglīti 
un izvērtēsim projekta
aktivitātēs iegūto.
 Biedrības īstenoto jaunatnes 
iniciatīvu projektu “Iedvesmojies, 
mācies, iedvesmo! pilnībā 
fi nansē Eiropas Sociālā fonda 
projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”(PuMPuRS).

Elita Jansone,
Projekta”Iedvesmojies, mācies,

iedvesmo!” koordinatore
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 Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) 
Madonas biznesa inkubators 
izziņo 2022. gada rudens 
uzņemšanu pirmsinkubācijas 
programmā. No 1. līdz 
20. septembrim sešu mēnešu 
apmācību programmā tiks 
uzņemti biznesa ideju autori. 

 Pirmsinkubācijas programma 
ir piemērota biznesa ideju 
autoriem, kam vēl nav 
sava uzņēmuma, kā arī 
jaunajiem uzņēmējiem pašā 
uzņēmējdarbības sākumā, 
kad produkts vēl nav pieejams 
plašam klientu lokam. 
Programma ilgst sešus mēnešus, 
un tās laikā dalībnieki piedalās 
apmācībās, apgūstot svarīgākās 
uzņēmējdarbības prasmes, 
apmeklē uzņēmēju pieredzes 
stāstu sesijas un individuālās 
konsultācijās saņem mentoru 
atbalstu jau detalizēta rīcības 
plāna izstrādei biznesa idejas 
attīstīšanai.

 Dalība programmā nodrošina 
arī pieeju ar biroja tehniku 
aprīkotām darba telpām jeb 
kopstrādei jebkurā no 12 
LIAA biznesa inkubatoriem un 
deviņām atbalsta vienībām, kā 
arī iespēju pievienoties lielākajai 
jauno uzņēmēju kopienai Latvijā. 
 Pieteikties pirmsinkubācijas 
programmai varēs no 1. līdz 
20. septembrim, iesniedzot 
pieteikumu vienotajā valsts 
platformā biznesa attīstībai 
www.business.gov.lv. 
 Visi interesenti tiek aicināti uz 
individuālajām konsultācijām, 
lai iepazītos ar programmas 
norisi un saņemtu informatīvu 
atbalstu pieteikuma aizpildīšanai. 
Pieteikties uz konsultāciju var, 
rakstot madona@liaa.gov.lv vai 
zvanot +371 62400907.
23. augustā no plkst. 9.00 
ikviens interesents aicināts 
uz LIAA Madonas biznesa 
inkubatora atbalsta vienību 
Alūksnē, Brūža ielā 7, 
lai izmēģinātu darbošanos 

kopstrādē, uzdotu sev 
interesējošos jautājumus, 
kā arī lai plkst. 15.00 INFO 
stundā uzzinātu par uzņemšanu 
pirmsinkubācijas programmā. 
Ja netiec uz pasākumu klātienē, 
INFO stundā būs iespēja 
piedalīties arī tiešsaistē - 
pieteikšanās saiti atradīsi biznesa 
inkubatora Facebook lapā 
facebook.com/LIAAMadona, kā 
arī rakstot madona@liaa.gov.lv. 

LIAA Madonas biznesa inkubators 
piesaka jaunu dalībnieku uzņemšanu

Uzmanību sēņotājiem 
un ogotājiem!
 Viena no iecienītām 
sēņošanas un ogošanas 
vietām ir Alsviķu pagasta 
militārā poligona “Lāčusils” 
teritorija, kas saskaņā ar 
Nacionālo bruņoto spēku 
(NBS) likumu ir militārais 
objekts.

 NBS Kājnieku skolas poligona 
“Lāčusils” administrācija 
atgādina, ka poligons ir bruņoto 
spēku treniņu un mācību vieta, 
kurā notiek paaugstinātas 
bīstamības nodarbības, līdz ar 
to atrašanās šajā teritorijā ir 
bīstama dzīvībai. 
 Poligona administrācija aicina 
iedzīvotājus sēņošanai izvēlēties 
vietas ārpus poligona teritorijas.
 Poligona administrācija 
atgādina, ka iekļūšana militārajā 
objektā bez iepriekšējas 
saskaņošanas ir aizliegta, 
tādēļ personas, kuras neievēro 
militārajā objektā noteikto 
uzturēšanās kārtību, var tikt 

izraidītas no militārā objekta.
 Par patvaļīgu iekļūšanu 
militārajos objektos vai 
Nacionālo bruņoto spēku 
apsargājamos objektos var tikt 
piemērots arī naudas sods līdz 
pat 1500 eiro.

 Saskaņošanu var veikt, 
sazinoties ar NBS Kājnieku 
skolas poligona “Lāčusils” 
administrāciju pa tālruni 
20209850.

Franču pianists Endijs 
Emlērs viesosies Alūksnē
 Pirmdien, 22. augustā, 
pulksten 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā koncertu 
sniegs franču pianists Endijs 
Emlērs.

 Alūksnē izskanēs franču 
komponista un pianista 
Endija Emlēra (Andy Emler) 
koncertprogramma "Mans 
Ravēls" ("My own Ravel").
 Emlērs ielūdz gremdēties 
savā veltījumā Morisa Ravēla 
(Maurice Ravel) daiļradei. Ar šo 
programmu pianists apliecina 
mīlestību 20. gadsimta sākuma 
komponistiem, ļaujot simts gadus 
vēlāk baudīt šo brīnišķīgo mūziku 
jau mūsdienīgā interpretācijā.
 Endijs Emlērs: “Mani vienmēr ir 
saistījuši 19. gadsimta beigu un 
20. gadsimta sākuma komponisti 
un viņu daiļrade. Moriss Ravēls 
ir viens no tiem, kurus esmu 
klausījies visvairāk un kura 
mūzika atmiņā palikusi īpaši 

spilgti – tas arī ir iedvesmojis 
radīt šo manu muzikālo variāciju, 
improvizāciju par Ravēla 
daiļradi.”
 Biļetes iespējams iegādāties 
Alūksnes Kultūras centra kasē un 
“Biļešu paradīze” tirdzniecības 
vietās.  

Gints Skulte,
Alūksnes novada Kultūras centrs

Alūksnē būs Mauglis!
 Sestdien, 27. augustā, 
pulksten 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā gaidāms 
aizraujošs piedzīvojums 
maziem un lieliem – rokopera 
Mauglis.

 Mārtiņa Brauna rokopera 
"Mauglis" ir viens no 
vērienīgākajiem pēdējo gadu 
laikā tapušajiem mūzikas 
iestudējumiem, kas radīs prieku 
un pozitīvas emocijas gan 
bērniem un jauniešiem, gan arī 
pieaugušajiem. Tas ir 1982. gadā 
Jaunatnes teātrī radītās izrādes 
jauniestudējums un pēdējais 
Mārtiņa Brauna darbs, kas šobrīd 
piedzīvo savu atdzimšanu un 
izskan tikai dažās izredzētās 
koncertvietās Latvijā, tai skaitā 
arī Alūksnē. Latvijas Pasākumu 
foruma žūrija atzinusi rokoperu 
"Mauglis" par 2021. gada 
izcilāko kultūras pasākumu.

 Lomās: Igors Siliņš, Kārlis Tols, 
Rūdolfs Juris Trēziņš, Sanita 

Misika, Aija Dzērve, Juris 
Vizbulis, Edgars Lipors, Māris 
Skrodis, Jānis Skanis, Jēkabs 
Reinis, Juris Millers, Anatolijs 
Kreipāns, Elīna Bojarkina, 
Rihards Zelezņevs un Jānis 
Kirmuška. Izrādē piedalās tautas 
deju ansamblis "Dzintariņš" un 
mūziķu grupa.

 Biļetes iespējams iegādāties 
Alūksnes Kultūras centra kasē un 
“Biļešu paradīze” tirdzniecības 
vietās.  

Gints Skulte,
Alūksnes novada Kultūras centrs

Mājas kafejnīcu diena “Pierobežas garšas Veclaicenē”
 Vietu pa īstam pazīstam 
un saprotam, ja esam to 
izbaudījuši ar visām savām 
maņām, esam atraduši laiku, 
lai paviesotos pie vietējiem 
ļaudīm un nobaudījuši tikai 
šai vietai raksturīgo maltīti.  
Nav skaistākas vietas, 
kur pabūt, kā ainaviskā 
malēniešu pasaule Latvijas-
Igaunijas pierobežā, kur 
vienuviet savijas dabas 
unikalitāte, vietējo čaklums 
un kultūras daudzveidība. 
Gleznainā Veclaicene sevī 
ietver arī pavisam īpašas 
garšas, kurās sajūtams 
augstkalņu lepnums, ezeru 
dziļums, malēniešu veselīgā 
dzīves uztvere un tuvējo 
igauņu kaimiņu ietekmes 
eksotiskums.

 27. augustā jau otro gadu 
Mājas kafejnīcu dienā viesmīlīgie 
malēnieši vērs savus namus 
un pagalmus, lai ikvienam 
dotu iespēju iepazīt Veclaiceni 
no vietējo skatu punkta 

un  galdā celtu gardas pašu 
gatavotas maltītes. Apvidum 
un malēniešiem raksturīgajā 
gaisotnē būs iespējams apmeklēt 
11 mājas kafejnīcas, no kurām 
divas veidotas sadarbībā ar 
igauņu kaimiņiem, dodot iespēju 
izbaudīt kaimiņu būšanu un 
izgaršot tikai šeit sastopamo 
pierobežas virtuves savdabību, 

kurā atradīsiet gan igauņu 
putru un setu tradicionālā 
aukstā zupa suulliim, gan 
malēniešu profi troļus un Latvijas 
augstākās baznīcas draudzes 
iecienīto plātsmaizi. Lai ikviens 
apmeklējums būtu īpašs, 
kafejnīcu apmeklējums obligāti 
jāpiesaka iepriekš un jāņem 
vērā, ka norēķini būs tikai ar 

skaidru naudu. Arī laikapstākļi 
ir mainīgi, tāpēc aicinām 
labai atmosfērai un noskaņai 
sagatavoties tiem laikus.

 Pasākuma daudzveidībai maltīte 
tiks bagātināta ar muzikāliem 
pārsteigumiem, daudzveidīgām 
spēlēm un izzinošām 
ekskursijām. Esot Eiropas 
izcilākajā tūrisma galamērķī - 
aizsargājamo ainavu apvidū 
“Veclaicene”, maltītes baudīšanu 
ieteicams apvienot ar iespēju 
uzkāpt stāvajā Drusku kalnā, 
lai saskatītu Baltijas augstāko 
virsotni Lielo Munameģi Igaunijā, 
iziet Peļļu dabas taku, kura ved 
pa Latvijas un Igaunijas teritoriju 
ļaujot pieskarties robežstabiem 
un izbaudīt apkārtnes skaistumu 
pakāpjoties augstāk kādā no 
sešiem pierobežas skatu torņiem. 
 “Mājas kafejnīcu dienas 2022” 
ir Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras, Latvijas Lauku tūrisma 
asociācijas “Lauku ceļotājs” 
un iniciatīvas koordinatora 
Aizsargājamo ainavu apvidū 

“Veclaicene” Alūksnes Tūrisma 
informācijas centrs organizēta 
akcija ar mērķi popularizēt 
Latvijas reģionu tūrisma 
piedāvājumu. Tā ir iespēja 
apceļot Latviju un iepazīt tās 
ļaudis, baudot īpašus ēdienus, 
ko gatavojuši saimnieki galdā 
ceļot katrs savu meistarstiķi – 
ēdienu, kas ir pašu ģimenes 
un draugu iecienīts. “Mājas 
kafejnīcu dienās” par improvizētu 
restorānu kļūst idilliska lauku 
sēta vai neierasta urbāna vide 
nekurienes vidū, mazākas un 
lielākas saimniecības, kā arī 
tūrisma objekti.
 Vairāk informācijas 
par pasākumu 
www.mājaskafejnīcas.lv, 
www.visitaluksne.lv un 
Aizsargājamo ainavu apvidus 
“Veclaicene” facebook kontā 
@veclaicene

Dace Bumbiere-Augule,
Alūksnes Tūrisma informācijas 

centra vadītājas vietniece



12. Alūksnes Novada Vēstis 02.08.2022.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā augustā
Alūksnē un novadā
4.-7. augustā Alūksnes 
pilsētas svētki. Programma 
6. lappusē.
22. augustā 19.00 Alūksnes 
novada Kultūras centrā
pianista un komponista Endija 
Emlēra (Francija) solokoncerts 
“Mans Ravēls”. 
Ieeja: 7,00 EUR.
23. augustā Lielā Ezera 
ielas skvērā “Baltijas ceļš” 
atceres pasākums. No 8.00 
līdz 11.00 ziedu kompozīcijas 
veidošana, 12.00 Līgas un Ivara 
Reņģu koncerts. 
Ieeja: bez maksas.
27. augustā 19.00 
Alūksnes novada Kultūras 
centrā rokopera “Mauglis”. 
Ieeja: 19,00-25,00 EUR.
27. augustā Mājas kafejnīcu 
diena “Pierobežas garšas 
Veclaicenē”. Informācija 
www.visitaluksne.lv.

Sporta pasākumi
6. augustā 10.00 Pilssalā 
“Atzeles pludmales volejbols 
2022” finālposms.
6. augustā 10.00 Pilssalā 
Latvijas veterānu čempionāta 
posms futbolā.
6. augustā 11.00 Alūksnes 
Kultūras centra stāvlaukumā 
ielu basketbols “Ghetto basket”.
27. augustā 11.00 Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas vecā korpusa 
aktu zālē Alūksnes atklātais 
3. šaha festivāls (dalībnieku 
reģistrācija no 10.00).
27. augustā Zeltiņu pagasta 
atklātā krosa skriešanas seriāla 
“Mizojam, ka prieks” 4. posms.
28. augustā 11.00 pie Ilzenes 
SKIM “Dailes” sacensības 
“Sporta diena ar velo un 
orientēšanas pārbaudījumiem”.

Alūksnes novada bibliotēkā
Literatūras izstādes: 
01.-31.08. “Apkārt pasaulei” 
(abonements)
01.-31.08. “Dabas līdzekļi 
veselībai un skaistumam” 
(lasītava)
01.-31.07. “Augusts – brūno 
grāmatu mēnesis” (bērnu 
apkalpošanas nodaļa)
01.-31.08. “Rakstnieki - jubilāri: 
Jānim Jaunsudrabiņam - 145 
(bērnu apkalpošanas 
nodaļa)
01.-31.08. “Pirātiem pa pēdām” 
(bērnu apkalpošanas nodaļa)
01.-31.08. “Nāc! Lasi! Vērtē! 
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
- 2022” (bērnu apkalpošanas 
nodaļa)

Pasākumi, izstādes: 
01.-31.08. Novadpētniecības 
izstāde par Alūksnes ūdens 
motosporta vēsturi (lasītava)
29.08. Jauno grāmatu diena 
(abonements)

Alūksnes novada muzejā
Ekspozīcijas un izstādes:
• 5. augustā 15.00 izstādes 
“Alūksnes aptiekas” atklāšana. 
Izstādē varēs iepazīties ar 
aptieku pirmsākumiem, 
ieskatīties aptieku un drogu 
tirgotavu darbā, izzināt Galvenās 
aptieku pārvaldes Alūksnes 
aptiekas darba specifiku 
padomju gados un sajust tik 
specifisko aptiekas smaržu.
• Tautas lietišķās mākslas 
studijas “Kalme” darbu izstāde 
“Rakstu raksti, krāsas un prieks” 
(vasaras sezonas izstāžu zālē 
“Tornītis”). Izstādē apskatāmos 

darbus ir iespēja iegādāties.
• Alūksnes Mākslas skolas 
skolēnu darbu izstāde 
“Identitāte” (vasaras sezonas 
izstāžu zālē “Leduspagrabs”).
• Arheoloģijas ekspozīcija 
“Livonijas ordeņa pils Alūksnē 
(Marienburgā). Zemē apraktā 
sāls”.
• Multimediāla ekspozīcija 
“Helēnas dziedājums”. 
Ekspozīcija restaurētajā Klavieru 
istabā.
• Alūksnes pastāvīgā vēstures 
ekspozīcija “Laikmetu mielasts”.
• “Fītinghofu zelta dzīsla 
Alūksnē”.
• Izstāde “No trimdas Latvijā – 
Austras Lindes 120 tautu meitu 
miniatūras”.
• “Leo Kokle. Mākslinieka 
istaba”. 
• Privātkolekcionāra izstāde 
“19. gs. muižkunga 
guļamistaba”. 
• “Totalitārajā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”.
• “Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 
• V. Blūma foto izstāde 
“Alūksne toreiz un tagad”.
• “100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”. 

Pasākumi:
13. augustā 13.00 pastaiga 
pa Alūksnes Muižas parku ar 
stāstījumu par vēsturi un parka 
dendroloģisko daudzveidību. 
Pulcēšanas pie Alūksnes Jaunās 
pils galvenās ieejas. Dalības 
maksa: pieaugušajiem 
2,50 EUR, skolēniem, 
studentiem, senioriem 1,00 EUR.

“MARIENBURGAS 
Astotais brālis” Alūksnes 
Pilssalā
Gaismas un skaņas 
piedzīvojums no viduslaiku 
Alūksnes. Muzikālā teiksma 
klausītājam stāsta par to, ka 
astotais pils tornis atceras itin 
visu kopš Marienburgas pils 
dzimšanas. Īpašu atmosfēru 
skaņas piedzīvojumam piešķir 
torņa arhitektūra. Piedāvājums, 
darba laiki www.visitaluksne.lv.

Alūksnes Bānīša stacijā
Unikālā šaursliežu dzelzceļa 
interaktīvais stāsts. Multimediālā 
ekspozīcija “Alūksnes Bānīša 
stacija” ļauj doties virtuālā un 
mūsdienīgā ceļojumā un atklāt 
vienīgā regulāri kursējošā 
šaursliežu vilciena 
Baltijā jeb Bānīša stāstu. 
Piedāvājums, darba laiki 
www.visitaluksne.lv.

Alsviķu pagastā
Līdz 30. augustam 
Alsviķu pagasta teritorijā
digitālā spēle “Apceļosim 
Alsviķu muižas!”. Lejupielādē 
aplikāciju “Actionbound”, 
noskenē 
QR kodu uz afišas un seko 
instrukcijām. Sīkāka informācija 
pa tālruni 28330421. 
Augustā Alsviķu kultūras 
nama mazajā zālē apskatāma 
Elitas Agitas Janikas dažādu 
rokdarbu izstāde. Lūgums 
iepriekš pieteikties pa tālruni 
28330421.
3. septembrī 22.00 
Alsviķu brīvdabas estrādē 
diskoballe ar DJ Aleksander 
Lustix. Darbosies kafejnīca – 
bārs “Cita opera”. 
Ieeja: 3,00 EUR.

Annas pagastā
11. augustā 10.00 Annas 

kultūras namā tematiska 
senioru tikšanās.
14. augustā 14.00 ābeļdārzā 
pie Annas kultūras nama 
bērnu radoši aktīvā pēcpusdiena 
ar jauniešu klubu “Tikšķis”.

Ilzenes pagastā
28. augustā 11.00 Ilzenē pie 
SKIM centra “Dailes” Velo 
sporta diena ar orientēšanās un 
citiem atraktīviem elementiem 
lieliem un maziem.

Jaunannas pagastā
13. augustā 11.00 Jaunannas 
Zaķu salā ģimeņu un interešu 
grupu netradicionālās sporta 
spēles. Komandām pieteikties 
līdz 11. augustam pa tālruni 
29495371. Pasākumā būs 
piepūšamās atrakcijas, dažādas 
radošas darbnīcas.
19. augustā jauniešu 
velobrauciens un viesošanās 
Litenes pagasta “Pededzēs”, 
kopīga meistarklase ar viesu 
nama saimnieci.
23. augustā 16.00 parkā pie 
Jaunannas tautas nama dārza 
svētki Annas, Jaunannas un 
Kalncempju senioriem projekta 
“Par ziediem un taureņiem 
sniegā” ietvaros.
27. augustā 11.00 no 
Jaunannas tautas nama
“Vasaras izskaņas pārgājiens ar 
uzdevumiem un pikniku”.
Jaunannas bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Mūža 
raksts” - Saulcerītei Viesei - 
90, “Dzīves šūpolēs” - Jānim 
Jaunsudrabiņam 145.

Jaunalūksnes pagastā
19. augustā 21.00 Bejas 
estrādē “Dainas” zaļumballe. 
Muzikāli iepriecinās Arnis Graps. 
Ieeja: 3,00 EUR.
24. augustā 12.00 Bejas 
bibliotēkas lasītāju klubiņā 
pasākums “Bērtuļos salda dzīve”.
Bejas bibliotēkā literatūras 
un tematiskās izstādes: “Ja tu 
spēj saskatīt skaistumu, tad 
tikai tāpēc, ka skaistums ir tevī 
pašā. Jo pasaule ir kā spogulis, 
kurā katrs redz sevi pašu.”/ 
Brazīliešu rakstniekam Paulu 
Koelju – 75, “Visa man ir gana: 
Debess un zeme, Un saule 
mūžam mana….”/ Rakstniekam 
Jānim Jaunsudrabiņam – 145, 
“Kas tagad burciņā, tas ziemā 
vēderā”.
Bejas bibliotēkas vēstures 
krātuvē pastāvīgās ekspozīcijas: 
“Jaunalūksnes pagasta 
vēsture līdz 1945. gadam”; 
“Jaunalūksnes pagasts pēckara 
periodā (1945.-1988.)”, 
“Nacionālo partizānu kustība 
Jaunalūksnes pagastā no 1945. 
gada līdz 1953. gadam”, “Bejas 
skolas vēsture 19.-21.gs.”; 
digitālā ekspozīcija “Latvijas 
Brīvības cīņas Alūksnes pusē”; 
Dabas un vēstures objekti 
Jaunalūksnes pagastā.

Jaunlaicenes pagastā
Jaunlaicenes muižas 
muzejā “Malēnieša pasaule” 
ekspozīcijas un izstādes: 
• “Kā smuki esam, tā smuki 
esam”. Izstādē var apskatīt 
20. gs. sieviešu un vīriešu tērpu 
un aksesuāru modi no muzeja 
krājuma.
• “Noklusētā varonība. 
Latvijas Neatkarības karš 
1918.-1920.”.
• Pastāvīgā ekspozīcija 
“Jaunlaicenes muiža”.
• Pastāvīgā ekspozīcija 

“Malēnieša pasaule”. 
• Virtuālā izstāde “No Vaidavas 
līdz Melnupei”. Apskatāma 
muzeja mājas lapā: 
jaunlaicenesmuzejs.lv/muizas 

Kalncempju pagastā
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
“Vidzemes lauku sēta” 
ekspozīcijas un izstādes:
• No 8. augusta gleznu izstāde 
“Novadniekam, gleznotājam 
Jūlijam Krastiņam – 140”.
• Tautas lietišķās mākslas 
studijas “Smiltene” tekstiliju 
izstāde “Putni krāsā un 
kompozīcijā”. Izstādi papildina 
novadnieka Kristapa Brasļa 
keramika.

Liepnas pagastā
27. augustā 12.00 pie Liepnas 
tautas nama pasākums bērniem 
līdz 15 gadu vecumam “Atpakaļ 
uz skolu”, no 20.00 brīvdabas 
estrādē “Saidupīte” diskotēka 
“Back to school party”.
No 8. līdz 31. augustam 
Liepnas bibliotēkā literatūras 
izstādes “Bērnistabai - grāmatas 
pirmskolas vecuma bērniem”, 
“Iepazīsti grāmatu pasauli! Rodi 
prieku lasot! Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija 2022”.

Mālupes pagastā
20. augustā 11.00 Mālupē pie 
sporta angāra aktīvās atpūtas 
diena “Ejam, skrejam, smejam”.
20. augustā 22.00 Mālupes 
salā zaļumballe kopā ar grupu 
“Bruģis”.
Augustā Mālupes Saieta 
namā rokdarbu pulciņa “Annele” 
darbu izstāde “No vecā - jauns”.

Mārkalnes pagastā
17. augustā 14.00 Mārkalnes 
pagasta “Simtiņos” Mārkalnes 
senioriem ar ģimenēm 
makšķerēšanas meistarklase 
“Lielā Mārkalnes Zivs”. Līdzi labu 
omu, sacensības garu, mazu 
“groziņu”. Pieteikšanās līdz 
15. augustam pa tālruni 
25660923. 

Pededzes pagastā
4., 6. augustā 10.00 Pededzes 
tautas namā rokdarbu pamatu 
apgūšana “Darbnīca dvēselei”, 
aušana ar dabas materiāliem.
18. augustā 10.00 Pededzes 
tautas namā vēstures  un 
novadpētniecības pasākums.
26. augustā 17.00-21.00 
diskotēka bērniem.
Pededzes Pasaku taka 
pamatskolas ābeļdārzā - veltīta 
9 latviešu tautas pasakām. 
Spēli var izspēlēt individuāli, 
noskenējot kodu aplikācijā 
Actionbound App. Lai spēlētu 
spēli kopā ar vadītāju, iepriekš 
pieteikties pa tālruni 25608756.
Pededzes bibliotēkas
izstādes: Saulcerītei Viesei - 90, 
Jānim Jaunsudrabiņam - 145, 
Gunāram Placēnam - 95.

Zeltiņu pagastā
12. augustā 17.00 Zeltiņu 
vēstures krātuvē izstādes 
“Medicīnas iestādes un darbinieki 
Zeltiņos” atvēršanas svētki.
13. augustā  no 11.00 līdz 
16.00 Zeltiņu vēstures 
krātuvē izstāde “Medicīnas 
iestādes un darbinieki Zeltiņos”.
13. augustā Zeltiņu pagasta 
sporta un atpūtas parkā 
Zeltiņu pagasta sporta svētki. 
Programmā:
 10.00 “Kristera kausa 
izcīņa pludmales volejbolā” 

vīriešiem un sievietēm, 
reģistrācija līdz 9.50, dalības 
maksa 10,00 EUR no 
komandas. 
No 10.30 līdz 14.00 jautras 
un azartiskas individuālās 
sacensības 7 vecuma grupās, 
reģistrācija pirms starta, bez 
maksas. 
No 11.00 līdz 13.00 Zeltiņu 
pagasta sporta dzīves attīstībai 
veltīta aktivitāte “Dāvanas 
Krogsalai”. Būs iespēja 
iegādāties pagasta un novada 
iedzīvotāju sarūpētas dāvanas 
un sadzīvē noderīgas lietas. 
Darbosies bufete.
13. augustā Zeltiņu 
pagasta sporta un atpūtas 
parkā no 11.00 līdz 13.00 
Zemessardzes 31. kājnieku 
bataljons ar militārā ekipējuma 
un transporta izstādi kopā ar 
Kājnieku skolas pārstāvi, kurš 
sniegs informāciju par poligonu 
“Lāčusils”.
13. augustā no 19.00 līdz 
20.30 Zeltiņu estrādē Jēkabpils 
Tautas teātra sniegumā 
R. Blaumaņa jokains precību 
gabals ar dziesmu spēlēm 
“Trīnes grēki”. Ieeja 3,50 EUR, 
skolēniem 2,00 EUR.
13. augustā 21.30 Zeltiņu 
estrādē zaļumballe ar grupu 
“Rolise”. Ieeja: 5,00 EUR. 
Darbosies bufete.
14. augustā 13.00 Zeltiņu 
kapos dievkalpojums.
14. augustā no 14.00 līdz 
16.00 Zeltiņu vēstures 
krātuvē izstāde “Medicīnas 
iestādes un darbinieki Zeltiņos”.
Zeltiņos jubilāru gads - radoša 
dāvana no augusta jubilāra 
Daiļa Alfrēda Bebra - “Atmiņu 
stāsts par senajiem amatniekiem 
Zeltiņos”.
19. augustā 10.00 Zeltiņu  
bērniem un jauniešiem 
radoša un izglītojoša 
nodarbību programma 
“Mazais vasaras ceļojums” - 
dāvina augusta jubilārs 
Zeltiņos Vilnis Vanags. 
Pieteikšanās obligāta līdz 
16. augustam pa tālruni 
29492284.
27. augustā Zeltiņu pagasta 
sporta un atpūtas parkā 
“Mizojam, ka prieks” 4. posms  
(noslēguma) “Krogsalas apļi”.  
Reģistrēšanās no 10.00 līdz 
10.45, no 10.45 līdz 11.00 
sacensību atklāšana un starta 
vingrošana dalībniekiem un 
līdzjutējiem, starts 11.00. 
Zeltiņu bibliotēkā 
literatūras izstādes “Darbs 
rokām, prieks vēderam” 
(konservēšanas receptes), 
“Jānim Jaunsudrabiņam – 
145”, “Piedzīvojumu literatūra 
bērniem” (E. Blaitonei – 125).
Zeltiņu vēstures krātuvē 
pastāvīgās ekspozīcijas “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltījums Edgaram 
Liepiņam), “Nesenā pagātne”, 
“Novadnieku istaba”, “Mana 
skola Zeltiņos”.

Ziemera pagastā
13. un 14. augustā 
Māriņkalna tautas namā
Malēniešu valodas nometne 
“Ja es nebūtu no tās puses…”. 
Programma www.aluksne.lv.

Apkopoja: 
Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas

sabiedrisko attiecību speciāliste




