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Alūksnes Novada Vēstis
Sāksies Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas vēsturiskā korpusa pārbūve
 Alūksnes novada 
pašvaldība sākusi īstenot 
projektu, kas paredz 
Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas 2. kārtas 
jeb vēsturiskā korpusa 
pārbūvi.

 Ēku pielāgos mūsdienu 
prasībām, lai nodrošinātu 
audzēkņiem un darbiniekiem 
ērtu un vizuāli estētisku 
vidi, padarītu ēku funkcionālāku 
un pieejamu cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. 
Pārbūves laikā atjaunos visas 
iekštelpas, daļēji pārbūvēs 
inženiertīklus mācību kabinetos, 
kā arī elektroapgādes un 
apkures sistēmu, atjaunos 
ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes, zibensaizsardzības 
sistēmu un pārbūvēs lietus 
ūdens kanalizācijas sistēmu. 
Projekts paredz izveidot arī 
abus līdzās esošos skolas 
korpusus savienojošu galeriju. 
Tā kā ēka ir valsts nozīmes 

arhitektūras piemineklis, tas 
uzliek pienākumu saglabāt gan 
fasādes dekoratīvās detaļas, gan 
koplietošanas telpu interjera 
risinājumus ar oriģinālajiem 
aprīkojuma elementiem.

 Ēkas pārbūvi paredzēts 
veikt gada laikā. Mācību 
darbu šajā laikā izglītības 
iestāde organizēs novembrī 
pēc pārbūves ekspluatācijā 

pieņemtajā ģimnāzijas 
7. - 9. klašu korpusā.

 Alūksnes novada pašvaldības 
investīciju projekts par 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas ēku pārbūves 
2. kārtu ir viens no 20 pašvaldību 
investīciju projektiem, ko 
atbalstījusi Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministrija valsts aizdevumu 

piešķiršanai Covid-19 izraisītās 
krīzes seku mazināšanai un 
novēršanai, un ko ir apstiprinājis 
Ministru kabinets.

 Kopējais būvdarbu finansējums 
ir 2 763 519 EUR. Pēc 
SIA “REM PRO” un SIA “Sestais 
Stils” apvienības izstrādātā 
projekta būvdarbus veiks 
SIA “RERE MEISTARI”, 
būvuzraudzību nodrošinās 

SIA “Būvuzraugi LV”. 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

Pēc pārbūves ekspluatācijā 
pieņemts ģimnāzijas jaunāko 
klašu korpuss
 3. novembrī pēc pārbūves 
ekspluatācijā pieņemts 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas 7.-9. klašu 
korpuss, līdz ar to skolas 
kolektīvs nākamajā nedēļā 
pakāpeniski varēs sākt 
mācības atjaunotajās telpās.

 Būvdarbi ģimnāzijas jaunāko 
klašu ēkā notika Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
projektā Nr.8.1.2.0/18/I/002 
“Alūksnes novada vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana”. Šis ir ļoti nozīmīgs 
projekts novada izglītības iestāžu 
modernizēšanai. Ar projekta 
atbalstu Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijā bija iespēja 
veikt jaunāko klašu korpusa 
pilna apjoma pārbūvi, iegādāties 
ergonomisku un modernu 
aprīkojumu mācību procesa 
nodrošināšanai skolēniem un 
skolotājiem – dabaszinātņu 
un matemātikas kabinetu 
iekārtošanai un klašu telpām, 
ieviest mūsdienīgus informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju 
risinājumus, sporta aprīkojumu. 
Šī projekta īstenošana arī veicina 
ģimnāzijas kā Alūksnes novada 
izglītības iestāžu metodiskā 
centra attīstību.

 Darbus veica SIA “RERE 
MEISTARI”, autoruzraudzību 
nodrošināja SIA “REM PRO” 
un “Sestais stils” apvienība, 
būvuzraudzību – SIA “Būvuzraugi 
LV”. Projektu vadīja Alūksnes 

novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas projektu vadītāja 
Una Tetere-Teterovska.

 Līdz ar ģimnāzijas jaunāko 
klašu korpusa pieņemšanu 
ekspluatācijā ir noslēgušās visas 
projektā paredzētās aktivitātes 
– iepriekš ir īstenoti būvdarbi un 
iegādāts ergonomisks aprīkojums 
Alūksnes novada vidusskolas 
ēkā, kā arī veikta ģimnāzijas 

internāta daļēja atjaunošana.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Jaunā ķīmijas laboratorija atjaunotajā skolas korpusā skolēniem ir 
viens no būtiskākajiem ieguvumiem

Evitas Aplokas foto

Atvērto durvju 
diena ģimnāzijas 
atjaunotajās telpās
 Lai ikvienam 
interesentam dotu 
iespēju aplūkot novembra 
sākumā ekspluatācijā 
pieņemto Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
7.-9. klašu korpusu, 
piektdien, 2. decembrī, 
skolā notiks Atvērto durvju 
pēcpusdiena.

 Atjaunotās skolas telpas 
apskatīt būs iespējams 
laikā no pulksten 14.00 līdz 
16.00. Tā kā šajā laikā vēl 
turpināsies arī ikdienas 
mācību process, dažas 
no telpām apmeklētājiem 
var nebūt pieejamas.

 Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusa 
pārbūve, ergonomiska 
aprīkojuma iegāde, informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju 
ieviešana, dabaszinātņu  
un matemātikas kabinetu 
iekārtošana, sporta aprīkojuma 
iegāde un novada metodiskā 
centra attīstība ir Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
projekta “Alūksnes novada 
vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana” 
aktivitātes.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste



Domes 24. novembra sēdes lēmumi

2. Alūksnes Novada Vēstis 01.12.2022.

Ģimenes ārste 
slēgs prakses 
filiāli Zeltiņos
 Ģimenes ārste Baiba 
Koševare ir informējusi 
Alūksnes novada 
pašvaldību, ka ar 
2023. gada 1. janvāri 
slēgs SIA "Baibas Koševares 
ģimenes ārsta prakses" 
filiāli Alūksnes novada 
Zeltiņu pagastā sakarā ar 
augstām prakses uzturēšanas 
izmaksām. Ģimenes ārsta 
prakse turpinās strādāt 
Alūksnē, Pils ielā 1.

No 1. janvāra 
– Alūksnes 
Sporta skola
 Alūksnes novada 
pašvaldības domes 
24. novembra sēdē 
deputāti pieņēma lēmumu 
mainīt Alūksnes novada 
profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestādes “Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skola” nosaukumu uz 
“Alūksnes Sporta skola”.
 Veicot grozījumus Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas nolikumā, 
mainīta arī iestādes juridiskā 
adrese uz Jāņkalna ielu 
17 A, Alūksnē, kā arī noteikts, 
ka skolai ir struktūrvienība 
“Alūksnes Sporta centrs”. 
Lēmums stāsies spēkā 
2023. gada 1. janvārī.

Spodrības 
nedēļa 
noritējusi 
veiksmīgi
 No 26. oktobra līdz 
2. novembrim Alūksnē 
notika Spodrības nedēļa. 
Pašvaldības aģentūras 
“Spodra” direktors Jānis 
Pūpols atzīst, ka tā 
noritējusi samērā mierīgi, 
bez īpašiem starpgadījumiem. 
No pilsētas uz zaļo 
un dārza atkritumu 
kompostēšanas laukumu 
“Iztekās” Spodrības 
nedēļas laikā aizvesta 
101 krava ar lapām un 
savāktajiem zariem.
 Līdzīgu lapu un zaru 
vākšanas akciju pašvaldība 
rīkos arī nākamajā pavasarī.

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.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

 Alūksnes novada domes 
24. novembra sēdē piedalījās 
15 deputāti un izskatīja 
34 darba kārtības jautājumus.

 Dome pieņēma šādus lēmumus:

 Nodot īpašumā bez atlīdzības 
fiziskai personai zemesgabala 
“Stūri 2”, Alsviķos, Alsviķu 
pagastā, pie dzīvokļa īpašuma 
Nr.9 piederošās kopīpašuma 
domājamās daļas.

 Secinot, ka nepieciešamie 
izdevumi, lai savestu dzīvošanai 
kārtībā pašvaldības dzīvokli Brūža 
ielā 4-13, Alūksnē, bet vēlāk arī 
administrēšanas un uzturēšanas 
izdevumi nav samērojami ar 
īpašuma faktisko vērtību un 
izmantošanas iespējām, atzīt, 
ka tas nav derīgs dzīvošanai. 
Nodot atsavināšanai minēto 
pašvaldības dzīvokli ar kopējo 
platību 17,5 m² un ar to saistītām 
kopīpašuma domājamām daļām 
no daudzdzīvokļu mājas un 
palīgēkas. Noteikt atsavināšanas 
veidu – pārdošana izsolē. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu un 
dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 
veikt  Īpašumu atsavināšanas 
komisijai.

 Secinot, ka nepieciešamie 
izdevumi, lai savestu dzīvošanai 
kārtībā pašvaldībai piederošo 
dzīvojamo māju Peldu 
ielā 1, Alūksnē, bet vēlāk arī 
administrēšanas un uzturēšanas 
izdevumi nav samērojami ar 
īpašuma faktisko vērtību un 
izmantošanas iespējām, atzīt, 
ka māja nav derīga dzīvošanai. 
Nodot atsavināšanai minēto 
pašvaldības nekustamo 
īpašumu, kas sastāv no vienstāvu 
viendzīvokļa dzīvojamās 
ēkas un palīgceltnes. Noteikt 
atsavināšanas veidu – pārdošana 
izsolē. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un dzīvokļa īpašuma 
atsavināšanu veikt   Īpašumu 
atsavināšanas komisijai.

 Nodot atsavināšanai nekustamā 

īpašuma Uzvaras ielā 16, 
Alūksnē, sastāvā esošu apbūvētu 
zemes vienību 
1592 m² platībā, pārdodot par 
brīvu cenu uz zemesgabala 
esošu, zemesgrāmatā ierakstītu 
ēku īpašniekam. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un atsavināšanu 
veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai.

 Izskatot nekustamā īpašuma 
Pils ielā 52, Alūksnē, pircēja 
iesniegumu, piekrist veikt 
grozījumu nekustamā īpašuma 
pirkuma līgumā, nosakot pircējam 
pienākumu līdz 30.09.2023. 
sakārtot ēkas fasādi.

 Pilnveidot lokālplānojuma, kas 
groza Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu 2015.-2027. gadam 
nekustamajos īpašumos Peldu ielā 
5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu 
ielā 3A un Ošu ielā 3B, Alūksnē, 
1. redakciju.

 Apstiprināt lokālplānojuma, 
kas groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 2015.-
2027. gadam, nekustamajam 
īpašumam Malienas iela 4, 
Alūksne, 1. redakciju. Izdot 
saistošos noteikumus Nr.25/2022 
“Lokālplānojums, kas groza 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu 2015.-2027.gadam, 
nekustamajam īpašumam 
Malienas iela 4, Alūksnē, 
Alūksnes novadā”.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 26/2022 “Par zemas īres 
mājokļu reģistru”.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 27/2022 “Grozījumi Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2022. gada 2. maija saistošajos 
noteikumos Nr. 11/2022 “Par 
sociālajiem pakalpojumiem 
Alūksnes novadā””.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 28/2022 “Grozījumi Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2022. gada 28. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 17/2022 “Par 
pašvaldības stipendiju piešķiršanu 
speciālistu piesaistei Alūksnes 
novadā”.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 29/2022 “Grozījums Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2016. gada 29. septembra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 19/2016 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu 
Alūksnes novadā””.

 Pamatojoties uz pašvaldības 
Administratīvās komisijas locekļa 
Arņa Bērziņa iesniegumu, atbrīvot 
viņu no komisijas locekļa amata, 
nosakot pēdējo amata pienākumu 
pildīšanas dienu 2022. gada 
30. novembri.

 Iecelt Ingu Ozoliņu 
Administratīvās komisijas 
locekles amatā ar 2022. gada 
1. decembri, atļaut savienot 
komisijas locekļa amatu un 
Alūksnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja amatu.

 Apstiprināt Alūksnes novada 
Sporta un aktīvās atpūtas 
stratēģiju 2023.-2027. gadam. 
Ar dokumentu var iepazīties 
pašvaldības tīmekļvietnē 
www.aluksne.lv.

 Apstiprināt ēdināšanas 
pakalpojuma maksu Strautiņu 
pamatskolā, Alekseja Grāvīša 
Liepnas pamatskolā, Bejas 
pamatskolā, Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādē “Cālis”. Saskaņā 
ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem pašvaldība daļēji 
sedz ēdināšanas pakalpojuma 
maksu, nosakot atvieglojumus 
pašvaldības izglītības iestādēs. 
Speciālās izglītības klašu 
(grupu) izglītojamo ēdināšanas 
pakalpojuma izmaksas pašvaldība 
sedz pilnībā. Lēmumi par 
ēdināšanas pakalpojuma maksu 
stājas spēkā 1. decembrī.

 Izdarīt grozījumus Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādes 

“Cālis”, Strautiņu pamatskolas, 
Alūksnes novada Kultūras centra 
un Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas amata 
vietu sarakstos saskaņā ar iestāžu 
iesniegumiem.

 Izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
28.07.2022. lēmumā 
Nr. 294 “Par SIA “RŪPE” 
pamatkapitāla palielināšanu 
projekta “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” 
Nr.5.6.2.0/21/I/010 īstenošanai”.

 Izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 
48 431 EUR Izglītības un sporta 
centra izveidei Alūksnes pilsētā 
– durvju piekļuves kontroles 
sistēmas izveidei un klātbūtnes 
sensoru uzstādīšanai.

 Izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem daļēju 
finansējumu 28 000 EUR Alūksnes 
izziņas centra telpu mēbeļu un 
funkcionālā aprīkojuma iegādei.

 Izdalīt no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem 
finansējumu 1 822 EUR Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Sprīdītis” ēkas jumta seguma 
remontam.

 Apstiprināt nomas maksu 
162,69 EUR (bez PVN) mēnesī 
fizioterapeita kabinetam 
16,05 m2 platībā nekustamā 
īpašumā Jāņkalna ielā 17 A, 
Alūksnē (Alūksnes Sporta centrā).

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

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sēdes 

Tautsaimniecības 
komiteja   

15. decembrī 10.00

Sociālā, izglītības 
un kultūras komiteja

19. decembrī 10.00

Finanšu komiteja  
23. decembrī 9.00

Domes sēde   
29. decembrī 10.00

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

3. decembrī 
iedegsies Ziemassvētku 
egle Alūksnē!
 Šogad Alūksnes galvenā egle 
gaidīs pie Alūksnes Jaunās pils!
 3. decembrī pulksten 16.30 pie 
Alūksnes Jaunās pils gaidīsim 
visus – gan mazus, gan lielus 
– uz Pilsētas galvenās egles 
iedegšanu!
 Iedegsim egli kopā, kā arī 
priecāsimies par īpašu instalāciju 
- ikvienu no pulksten 16.30 
līdz pat pulksten 21.15 gaidīs 
teatrāls vides, gaismas un audio 
stāsts “Rūķa Gardummices 
konditoreja”!
 “Rūķa Gardummices 
konditoreja” īpašie priekšnesumi 
notiks: 16.30 / 17.00 / 17.30 / 
18.00 / 18.30 / 19.00 / 19.30 / 
20.00 / 20.30 / 21.00 (norises 
laikā ir iespējamas nelielas 
nobīdes)
Ieeja brīva.

 Audiāli teatrālā ziemas 
gaismu un specefektu vides 
instalācija ir 30 minūtes 
garš uzvedums, kurā darbojas 
Rūķis Gardummice, un ir 
redzama un klausāma vides, 
gaismu un mūzikas instalācija 
ar "Rūķu Radio". Šis būs stāsts 
par Rūķi Gardummici, 
kuram jau vairākus simtus 
gadu ir kāds ļooooti 
garšīgs hobijs. Kāds ir 
Rūķa hobijs un, kas ar 
Gardummici gadījās kādā 
ziemas dienā, kad Rūķis 
aizgulējās, to visu uzzināsiet, ja 
atnāksiet uz šo uzvedumu.
 Jāņem gan vērā, ka uzveduma 
sākuma laiki var nedaudz 
nobīdīties, tādēļ lūdzam 
saģērbties atbilstoši laika 
apstākļiem.



Apmeklētāju pieņemšana decembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki decembrī

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
5. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga LANGRATE 
5. un 19. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
5. un 19. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOVŅIKOVS
5. un 19. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS
5. un 19. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 
9. un 23. decembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 9.00
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Deputāts Datums Laiks Vieta

Arturs DUKULIS Darba dienās

Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Valsts un 
pašvaldības vienotajam Klientu apkalpošanas 

centram

Aivars FOMINS 15.12.2022. 9.00-10.00 Tālrunis 22001034

Artūrs GRĪNBERGS 09.12.2022. 10.00-12.00 Tālrunis 26498068

Verners KALĒJS 16.12.2022. 15.00-16.00 Tālrunis 29406242

Maruta KAULIŅA 16.12.2022. 15.00-17.00 Tālrunis 29710918

Modris LAZDEKALNS Darbdienās 9.00-16.00 Tālrunis 29285514

Ilze LĪVIŅA 05.12.2022. 8.00-10.00 Alūksnes novada vidusskolā, Kanaviņu ielā 14, 
Alūksnē

Druvis MUCENIEKS 19.12.2022. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu 
apkalpošanas centrā, 

Modris RAČIKS 12.12.2022. 8.00-17.00 Tālrunis 29414680

Laimonis SĪPOLS 15.12.2022. 14.00-16.00 Tālrunis 26431206

Jānis SKULTE 05.12.2022. 8.00-17.00 Tālrunis 29276883

Pašvaldība rīko izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
13.12.2022. rīko pašvaldības 
kustamās mantas – automašīnas 
VW PASSAT ar valsts reģistrācijas 
numuru JK 2923, mutisku atklātu 
otro izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26670189. 
Izsoles sākumcena – 4560 EUR. 
Nodrošinājums – 456 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 09.12.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
09.12.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
20.12.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – 
nedzīvojamo telpu “Smilgas”-10, 
Kornetos, Veclaicenes pagastā, 
Alūksnes novadā – mutisku 
atklātu izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 29379590. 
Izsoles sākumcena – 2945 EUR. 
Nodrošinājums – 295 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 16.12.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
16.12.2022. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
27.12.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma Vālodzes 
iela 3, Alūksnē, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26668502. 
Izsoles sākumcena – 1300 EUR. 
Nodrošinājums – 130 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 23.12.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
23.12.2022. plkst. 11.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
27.12.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma Briežu 
iela 10, Alūksnē, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26668502. 
Izsoles sākumcena – 1400 EUR. 
Nodrošinājums – 140 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 23.12.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
23.12.2022. plkst. 11.00.

Alūksnes vidusskolas direktora
amatā ieceļ Ilzi Līviņu
 8. novembrī Alūksnes novada 
pašvaldības dome Alūksnes 
vidusskolas direktora amatā 
iecēla līdzšinējo Alūksnes 
novada vidusskolas direktori 
Ilzi Līviņu. Alūksnes novada 
vidusskolā viņa būs direktora 
pienākumu izpildītāja.

 I. Līviņa amatā iecelta, par viņas 
kandidatūru balsojot septiņiem 
no domes sēdē klātesošajiem 11 
deputātiem. I. Līviņa balsojumā 
nepiedalījās.
  Domes priekšsēdētājs 
Dzintars Adlers sēdē uzsvēra, 
ka, tuvojoties nākamā gada 
1. septembrim, kad novada 
izglītības iestādes sāks darbu 
pēc jaunā plānojuma, ir jāpaveic 
daudz sagatavošanās darbu, bet 
jau šobrīd ir novirzes no iecerētā 
izglītības tīkla ieviešanas grafika, 
tādēļ ir nepieciešams jaunās 
izglītības iestādes direktors.
  Konkursam uz direktora amatu 
bija pieteikušies divi pretendenti, 
kurus vērtēja ar izpilddirektora 
Ingus Berkuļa rīkojumu izveidota 
komisija. Tās sastāvā bija 
domes priekšsēdētāja vietniece 
Līga Langrate, Izglītības 
pārvaldes vadītāja Gunta 
Kupča, pašvaldības Centrālās 

administrācijas juriste Ilze 
Kalniņa, Plānošanas un attīstības 
nodaļas speciāliste Māra 
Saldābola un Finanšu nodaļas 
vadītāja Evita Ņedaivodina 
(komisijas darbā nevarēja 
piedalīties).
  Pēc pirmās un otrās 
konkursa kārtas komisija abus 
pretendentus bija novērtējusi 
ar vienādu punktu skaitu un 
abus virzīja izpilddirektoram 
izskatīšanai. Izvērtējot 
pretendentus, I. Berkulis 
apstiprināšanai direktora amatā 
virzīja Ilzi Līviņu.
  - Lēmums, kam jāstājas spēkā 
2023. gada 1. septembrī, 

prasa ļoti daudz darba, tostarp 
personāla izvērtēšanu jaunajai 
izglītības iestādei, daudz 
zināšanu un pieredzes. Izvērtēju 
abu pretendentu iepriekš veikto 
darbu, un būtisks aspekts Ilzes 
Līviņas pieredzē ir divu skolu 
– Alūksnes vakara (maiņu) 
un neklātienes vidusskolas 
un Alūksnes vidusskolas 
apvienošanas process 
2011. gadā, - sacīja I. Berkulis.
  Alūksnes novada pašvaldības 
domes 5. aprīlī pieņemtais 
lēmums par novada vispārējās 
izglītības iestāžu institucionālo 
sistēmu paredz reorganizēt 
apvienojot Alūksnes novada 
vidusskolu un Alūksnes pilsētas 
sākumskolu, un izveidot jaunu 
iestādi - Alūksnes vidusskolu. 
Saskaņā ar minēto lēmumu, 
Alūksnes vidusskolai no nākamā 
mācību gada pievienos arī Bejas 
un Malienas pamatskolas un 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza 
Alūksnes novada teritorijas plānojumu 
2015.-2027. gadam, īpašumā Malienas 
iela 4, Alūksnē, Alūksnes novadā 
apstiprināšanu un saistošo noteikumu 
izdošanu
 Alūksnes novada 
pašvaldības dome 2022. gada 
24. novembrī ir pieņēmusi 
lēmumu “Par lokālplānojuma, 
kas groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 2015.-
2027. gadam nekustamajam 
īpašumam Malienas iela 4, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, 
1. redakcijas apstiprināšanu 
un saistošo noteikumu 
izdošanu”.

 Lokālplānojums – teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa 
stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc paziņojuma publicēšanas 
oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis”.
 Saistošo noteikumu īstenošanu 
var uzsākt no dienas, kad par 
teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādi atbildīgā 
ministrija ar vēstuli uzdevusi 
atļauju uzsākt lokālplānojuma 

piemērošanu.
 Ar apstiprināto lokālplānojuma 
redakciju, informatīvo ziņojumu 
var iepazīties:
     - Alūksnes novada 
pašvaldības interneta vietnē 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/
Lokālplānojumi,
    - Latvijas vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas 
portālā www.geolatvija.lv 
sadaļā Teritorijas attīstības 
plānošana vai, ielogojoties ar 
saiti https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_24315
    - klātienē izdrukas formātā 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvajā ēkā Dārza ielā 
11, Alūksnē, 300. kabinetā, 
pašvaldības darba laikā.
  Plānošanas dokuments attiecas 
uz funkcionālās zonas maiņu no 
Publiskās apbūves teritorijas uz 
Savrupmāju apbūves teritoriju.

No 1. decembra VID klientu 
apkalpošanu klātienē pārtrauc
 Attīstoties iedzīvotāju 
digitālajām prasmēm, aizvien 
mazāka kļūst nepieciešamība 
Valsts ieņēmumu dienesta 
pakalpojumu klātienes 
pieteikšanai, tādēļ dienests 
pieņēmis lēmumu pārtraukt 
klātienes pakalpojumu 
sniegšanu Alūksnē.

 Kopš 2022. gada 15. marta 
VID veiksmīgi izmanto Valsts 
un pašvaldības vienoto klientu 
apkalpošanas centru (VPVKAC) 
tīkla piedāvāto e-pilnvarotā 
pakalpojumu, kad klientu 
apkalpošanas centra darbinieks 

klienta vārdā Elektroniskajā 
deklarēšanās sistēmā piesaka 
tādus pakalpojumus kā 
gada ienākumu deklarācijas 
iesniegšana un izmaiņu veikšana 
algas nodokļa grāmatiņas 
datos. Alūksnes novadā tas ir 
iespējams klientu apkalpošanas 
centrā, kas atrodas pašvaldības 
administratīvajā ēkā Dārza ielā 
11, Alūksnē.
 VID klientiem Alūksnes VPVKAC 
būs pieejams arī “attālinātā 
ierēdņa” pakalpojums, kas 
tiešsaistē videozvana režīmā 
iedzīvotājiem ļauj sazināties ar 
valsts iestādes darbinieku.
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Aizsargājamo ainavu apvidū 
“Veclaicene” nomarķēti četri 
velomaršruti

 Aizsargājamo ainavu apvidū 
“Veclaicene” ar speciālām 
atpazīstamības zīmēm ir 
nomarķēti četri līdz šim 
nenomarķētie velomaršruti.

 Velomaršrutu marķējuma 
zīmju izgatavošana un 
uzstādīšana notika Kohēzijas 
fonda atbalstītajā projektā 
Nr. 5.4.3.2/22/A/001 
“Epidemioloģiski droša tūrisma 
un dabas izziņas infrastruktūras 
tīkla izveide aizsargājamo 
ainavu apvidū “Veclaicene” 
biotopu un sugu dzīvotņu 
labvēlīga aizsardzības 

stāvokļa sasniegšanai”.
 Pēc speciālajām marķējuma 
zīmēm tagad ikviens 
velotūrists varēs atpazīt četrus 
velomaršrutus - Nr.150 “Apkārt 
Dēliņkalnam”, Nr.151 “Ainavisko 
skatu maršruts”, Nr.152 “Mazais 
loks par Raipala ezeru” un  
Nr.153 “Lielais loks ap Raipala 
ezeru”. Plašāka informācija par 
minētajiem velomaršrutiem 
pieejama Alūksnes Tūrisma 
informācijas centra tīmekļvietnē 
www.visitaluksne.lv sadaļā Ko 
darīt/Velomaršruti.

Evita Aploka

Alūksnes pilsētas sākumskolā ierīkotā 
ventilācija uzlabo gaisa kvalitāti
 Alūksnes pilsētas 
sākumskolā ir pabeigti 
projektā “Ventilācijas 
ierīkošana Alūksnes pilsētas 
sākumskolā” paredzētie 
būvdarbi - ierīkota 
centralizēta ventilācija, 
uzstādot rekuperācijas 
sistēmu ar mehanizētu 
gaisa pieplūdi un nosūci.

 Gaisa kvalitāte ir būtisks 
faktors skolēnu un pedagogu 
labsajūtai un mācību darba 
efektivitātei visas dienas 
garumā. Īstenojot šo projektu, 
gaisa kvalitāte ir uzlabojusies 
- to apliecina arī skolēni un 
pedagogi, kas pamanījuši gaisa 
kvalitātes uzlabošanos klašu 
telpās. Jaunā ventilācijas sistēma 
ierīkota arī virtuves telpās un 
ēdamzālē, un arī tur gaisa 
kvalitātes uzlabošanās ir 
jūtama.
 Jaunā ventilācijas sistēma 
strādā pilnvērtīgi, nodrošinot 
gaisa kvalitāti atbilstošā 
līmenī – par to liecina iekštelpu 
klimata sensori, kas klašu telpās 
ierīkoti ar Izglītības un zinātnes 
ministrijas īstenotā projekta 
atbalstu. Tam, kāda gaisa 
kvalitāte ir katrā klašu 
telpā, var sekot līdzi 
attālināti tīmekļvietnē 
co2.mesh.lv. Sadaļā “Ēkas” 

var aplūkot telpas CO2 līmeni, 
gaisa temperatūru un relatīvo 
mitrumu. Savukārt sadaļā 
“Ieteikumi gaisa kvalitātes 
uzlabošanai” ir gan informācija 
par gaisa kvalitātes ietekmi uz 
veselību, gan ieteikumi gaisa 
kvalitātes uzlabošanai telpās.
 Projekts “Ventilācijas ierīkošana 
Alūksnes pilsētas sākumskolā” 
īstenots atbilstoši Ministru 
kabineta 2021. gada 
13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 
“Augstas gatavības pašvaldību 
investīciju projektu pieteikšanas, 

izskatīšanas un finansējuma 
piešķiršanas kārtība”. 
Projektēšanu, autoruzraudzību 
un būvdarbus veica 
SIA “SANART”. Būvuzraudzību 
veica SIA “BBPV”. Projektu vadīja 
Alūksnes novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
projektu vadītāja 
Una Tetere-Teterovska.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes pilsētas sākumskolas 3.B klases skolēni apliecina, ka gaisa 
kvalitātes uzlabošanās klašu telpās ir sajūtama, un viņi arī zina, kā 
sekot līdzi gaisa kvalitātes rādījumiem                       

Evitas Aplokas foto

Pabeigta Annas kultūras nama ēkas siltināšana
 Annas pagastā ekspluatācijā 
pieņemta kultūras nama 
ēka, kam ar Eiropas 
Reģionālās attīstības 
fonda atbalstu veikti 
vairāki energoefektivitātes 
uzlabošanas darbi.

 Ēkas siltināšanu Alūksnes 
novada pašvaldība veica 
projektā “Energoefektivitātes 
paaugstināšana Alūksnes 
novada pašvaldības ēkā”. Bez 
kultūras nama ēkā atrodas arī 
pagasta bibliotēka, un plānots, 
ka līdz jaungadam uz ēku no 
pašreizējām telpām pārcelsies 
arī pagasta pārvaldes darbinieki. 
Nosiltināta fasāde, cokols, 
bēniņu grīda, nomainītas vienas 
ārdurvis un visā ēkā ierīkots 
energoefektīvs apgaismojums, 
nomainot daļu gaismekļu 
un visas spuldzes esošajos 

gaismekļos.

 Pēc projekta īstenošanas 
samazināsies primārās enerģijas 
patēriņš un siltumnīcefekta 
gāzu apjoms gadā. Līdz ar 
primārās enerģijas patēriņa 
samazināšanos saruks arī 
pašvaldības izdevumi par 
energoapgādi un siltumapgādi.

 Projekta finansējums sastāv no 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzekļiem, valsts budžeta 
dotācijas un Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējuma. 
Būvdarbu izmaksas ir 
126 802,63 EUR ar PVN, 

autoruzraudzības  - 
1 076,90 EUR ar PVN, savukārt 
būvuzraudzības izmaksas – 
4 356,00 EUR ar PVN.

 Būvdarbus veica SIA “ACK būve”, 
autoruzraudzību nodrošināja 
SIA “Efekta”, būvuzraudzību - 
SIA “BBPV”. 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

Santas Supes foto

Daces Bumbieres-Augules foto

Piešķir līdzfinansējumu klientu apkalpošanas 
centru izveidei pagastu bibliotēkās
 Alūksnes novada 
pašvaldības domes 
24. novembra sēdē 
deputāti pieņēma lēmumu 
par finansējuma 
piešķiršanu valsts un 
pašvaldības vienoto 
klientu apkalpošanas 
centru izveides 
līdzfinansēšanai.

 Pašvaldība jau ir informējusi, 
ka no 2023. gada 1. janvāra 
bibliotēkas pagastos kļūs par 
klientu apkalpošanas centriem, 
kur iedzīvotāji varēs iesniegt 
iesniegumus, saņemt dažādu 
informāciju, vērsties pēc padoma 
pašvaldības jautājumos, kā arī 
saņemt palīdzību valsts iestāžu 

pakalpojumu pieprasīšanā.
 Lai bibliotēkām nodrošinātu 
nepieciešamo aprīkojumu, 
pašvaldība Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā 
iesniedza projektus par jaunu 
novada nozīmes Valsts un 
pašvaldības vienoto klientu 
apkalpošanas centru izveidi. 
Projekti ir atbalstīti – 70% 
līdzekļu klientu apkalpošanas 
centru izveidei būs no valsts 
budžeta, 30% līdzfinansēs 
pašvaldība.
 24. novembra sēdē pašvaldības 
dome piešķīra 16 570 EUR valsts 
un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru izveides 
līdzfinansējumam.
 Līdz brīdim, kad būs iegādāts 

nepieciešamais aprīkojums, 
iekārtotas telpas, apmācīti 
bibliotekāri un novada nozīmes 
Valsts un pašvaldības vienotie 
klientu apkalpošanas centri 
bibliotēkās darbu varēs sākt, no 
1. janvāra bibliotēkas pagastos 
strādās kā pašvaldības klientu 
apkalpošanas punkti.
 Šobrīd Alūksnes novadā jau 
strādā divi Valsts un pašvaldības 
vienotie klientu apkalpošanas 
centri – Alūksnē un novada 
nozīmes centrs Pededzes 
bibliotēkā.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza 
Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-
2027. gadam nekustamajos īpašumos Peldu ielā 
5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un Ošu 
ielā 3B, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1. redakcijas 
pilnveidošanu
 Alūksnes novada pašvaldība 
paziņo, ka, saskaņā ar Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2022. gada 24. novembra 
lēmumu “Par lokālplānojuma, 
kas groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 2015.-
2027. gadam nekustamajos 
īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu 
ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 
3A un Ošu ielā 3B, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, 1. redakcijas 
pilnveidošanu”, tika nolemts 
pilnveidot Lokālplānojuma 
redakciju atbilstoši 
iesniegtajiem priekšlikumiem 
par nepieciešamību koriģēt 
ielu sarkano līniju izvietojumu 

personai  piederošā  īpašuma 
(Ošu iela 3) robežās, papildus 
veicot arī detalizētāku teritorijas 
ģeotehnisko izpēti, lai precīzāk 
noteiktu apbūves teritoriju un 
plānoto iekškvartāla ielu robežas.
 Pēc redakcijas pilnveidošanas 
tiks lemts par tās nodošanu 
publiskai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai. 
Ar lēmumu var iepazīties 
valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā 
www.geolatvija.lv un pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Lokālplānojumi.



5.Alūksnes Novada Vēstis01.12.2022.

Uzņēmējdarbības atbalstam pārbūvēts autoceļa 
Kanaviņas-Lejasšķiņķi posms
 Jaunalūksnes pagastā 
pārbūvēts 3,5 km garš 
pašvaldības autoceļa 
Kanaviņas-Lejasšķiņķi 
posms Alūksnes novada 
pašvaldības īstenotā 
Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda atbalstītā 
projekta “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” 
Nr.5.6.2.0/21/I/010 ietvaros.

 Ceļa seguma atjaunošana 
notika divos posmos – no 
pilsētas robežas līdz pašvaldības 
autoceļam Dudas-Paideri un 
no ceļa Dudas-Paideri līdz 
Raudzinkalna senkapiem. 
Izbūvēts cietais segums ar 
dubulto virsmas apstrādi, 
atjaunoti un papildināti 
ūdensatvades grāvji, izbūvētas 
caurtekas, likvidēts nomaļu 
apaugums, veikta ceļa 
nomaļu apzaļumošana un 
iestādīti koku stādi. Šis ir 
viens no uzņēmējdarbības 
attīstībai nozīmīgajiem ceļiem 
septiņos novada pagastos, kas 
atjaunots, pateicoties Eiropas 
Savienības fondu un pašvaldības 
finansētajam projektam.

 - Pašvaldība īsteno vērienīgu 
uzņēmējdarbības projektu 
6,8 miljonu eiro apjomā. 
Tajā ietilpst 16 aktivitātes, 
tai skaitā arī vairāku ceļu 
pārbūve pagastos. Mums 
izdevās neiespējamais - ņemot 
vērā pašreizējās būvniecības 
izmaksas un cenu pieaugumu, 
pastāvēja bažas, vai šo ceļu 
izdosies uzbūvēt, kā iecerēts. 
Sadarbojoties visiem pārbūvē 
iesaistītajiem, tas ir izdevies, 
tādēļ paldies jums visiem. Lai 
ceļš turpina kalpot uzņēmējiem, 
kas šobrīd jau šeit strādā, un 
lai turpina attīstīties uzņēmēji, 
lauksaimnieki, lauku sētas, 

– ceļa svinīgajā atklāšanas 
brīdī sacīja pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

 Domes priekšsēdētājs 
klātesošajiem atgādināja, 
ka, īstenojot projektu, visiem 
iesaistītajiem uzņēmējiem ir 
jānodrošina arī savs ieguldījums 
- darba vietas un investīcijas. 
Kopumā visā projektā tie ir 10 
miljoni eiro investīciju un 111 
darba vietas. Projektu realizējot, 
pašvaldībai bija svarīgi, lai 
atbalstu saņemtu iespējami 
lielāks novada uzņēmumu, 
saimnieciskās darbības veicēju 
un lauksaimnieku skaits.

 Viens no uzņēmējiem, kas 
strauji attīstās un paplašina 
darbību līdzās autoceļam 
Kanaviņas-Lejasšķiņķi, ir 
zemnieku saimniecība “Sprogas”, 
kuras saimnieks Ivars Tīcs ceļa 
atklāšanas brīdī sacīja, ka kārtīgs 
ceļš vienmēr ir bijis saimniecības 

sapnis – pavasaros un rudeņos, 
kad ar produkciju uz tirdzniecības 
vietām jābrauc pa dubļiem, un 
vasarās, kad ceļš ir putekļos.

 - Kad pirms kāda laika domes 
pārstāvji jautāja, ko pašvaldība 
varētu palīdzēt, man nebija 
citas domas, ka ir vajadzīgs ceļš. 
Vienmēr esam gribējuši, lai te 
būtu īsts ceļš, bet tas bija kā 
sapnis. Kad mana doma netika 
noraidīta, sajutu satraukumu, 
jo likās neticami, ka tas tiek 
īstenots. Tagad, skatoties uz šo 
rezultātu, saprotam, ka sapnis ir 
īstenojies, esam to piedzīvojuši. 
Vēlos pateikties novada 
pašvaldībai par tādu atbalstu, 
un visiem projektā iesaistītajiem, 
kas strādāja, lai ceļš taptu, - ceļa 
atklāšanas brīdī sacīja I. Tīcs.

 ERAF projekts “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” 
ir finansiāli un aktivitāšu 

ziņā apjomīgākais projekts, 
ko īsteno Alūksnes novada 
pašvaldība. Šis projekts ietver 
ražošanas ēkas “Biznesa 
stacija” būvniecību, Tālavas un 
Gulbenes ielu posmu pārbūvi, 
ūdensapgādes infrastruktūras 
uzlabošanu Pilssalas ielas 
posmā, Alūksnē, trīs ražošanas 
ēku būvniecību novada 
teritorijā, uzņēmējdarbības 
attīstībai nozīmīgu ceļu un to 
posmu pārbūvi septiņos novada 
pagastos.

 Šī projekta mērķis ir izveidot 
komercdarbībai piemērotu 
infrastruktūru novadā, radot 
jaunas darbavietas, piesaistot 
nefinanšu investīcijas un 
revitalizējot degradētu teritoriju. 
Projekts vērsts uz saimnieciskās 
darbības veicējiem pilsētā un 
novadā – vairāk 

nekā 32 uzņēmumiem, kuru 
pamatdarbības jomas ir saistītas 
ar ražošanu, vairumtirdzniecību, 
pārvadājumiem un citām novada 
attīstībai svarīgām nozarēm, kā 
arī potenciālajiem komersantiem, 
investoriem, vietējiem 
uzņēmumiem un projekta 
sadarbības partneriem.

 Autoceļa pārbūvi veica SIA 
“Rubate”, būvuzraudzību 
nodrošināja SIA “Sunlight 
avenue”, autoruzraudzību – SIA 
“Ceļu komforts”. Ceļa pārbūves 
projektu vadīja Alūksnes 
novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas 
un attīstības nodaļas projektu 
vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ceļa atklāšanas brīdī lentu pārgriež domes priekšsēdētājs Dzintars 
Adlers, zemnieku saimniecības "Sprogas" saimnieks Ivars Tīcs un SIA 
"Rubate" atbildīgais būvdarbu vadītājs Sandis Jankovs

Evitas Aplokas foto

 Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda atbalstītā 
projekta “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” 
Nr.5.6.2.0/21/I/010 ietvaros 
noslēgušies vēl divu pagastu 
– Jaunannas un Mālupes 
- pašvaldības autoceļu 
būvdarbi.

Centra iela 
Jaunannā

 Jaunannas pagastā veikta 
Centra ielas 2.un 3. kārtas 
pārbūve 1,1 km garumā - 
iztīrīti grāvji, iebūvētas jaunas 
caurtekas, ierīkotas gājēju 
ietves, noasfaltēta ielas 
braucamā daļa, izveidotas 
nobrauktuves uz īpašumiem. 
Tāpat šis projekts ļāvis 
Centra ielā modernizēt 
ielu apgaismojumu, nātrija 
gaismekļus nomainot pret LED.
 Centra ielas pārbūves 
projektu izstrādājis SIA “Ceļu 
komforts”, būvdarbus veica 
SIA “8CBR”, būvuzraudzību 
nodrošināja SIA “RoadLat” un 
SIA “RS Būvnieks”. Projektu 
vadīja Alūksnes novada 
pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas 

un attīstības nodaļas projektu 
vadītāja Santa Supe.
- Šogad pašvaldība saņēma 
vienu no lielākajiem 
finansējumiem, lai atbalstītu 
uzņēmējus. Ielas pārbūvi 
esam varējuši īstenot 
pateicoties tam, ka šeit blakus 
ir uzņēmēji, kas nodrošinās 
nepieciešamo rādītāju 
sasniegšanu – investīciju apjomu 
un jaunas darba vietas. Paldies 
visiem projekta īstenošanā 
iesaistītajiem - pagasta 
pārvaldes vadītājai Vēsmai 
Čugunovai, uzņēmējiem, kas 
nodrošinās rādītāju sasniegšanu, 
būvniekiem, Plānošanas un 

attīstības nodaļai, - pārbūvētā 
ceļa posma svinīgajā atklāšanas 
mirklī sacīja Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers.
 Atklāšanas brīdī klāt bija arī 
vietējie uzņēmēji. SIA “Valrito” 
valdes priekšsēdētājs 
Ritvars Gusts pārbūvēto ielu 
novērtēja kā būtisku ieguvumu 
uzņēmējiem un lauksaimniekiem, 
kas ikdienā ar dažādu tehniku 
pārvietojas šajā maršrutā, kā 
arī drošību gājējiem. Nākotnē 
tas varētu arī veicināt jaunu 
darbinieku piesaisti 
uzņēmumos.

Priedulāji-Kadiķi 
Mālupē

 Mālupes pagastā veikta seguma 
atjaunošana 901 metru garam 
pašvaldības autoceļa Priedulāji-
Kadiķi posmam. Iztīrīti grāvji, 
izbūvētas caurtekas, veikta 
seguma atjaunošana, tajā skaitā 
arī 686 metru gara

posma asfaltēšana, ierīkotas 
nobrauktuves uz īpašumiem.
 Šī ceļa posma pārbūves projektu 
izstrādāja SIA “Ceļu komforts”, 
pārbūvi veica SIA “Limbažu 
ceļi”, būvuzraudzību nodrošināja 
SIA “R4F”. Projektu vadīja 
pašvaldības projektu vadītāja 
Santa Supe.
 Atklājot ceļu, Dz. Adlers 
pateicās uzņēmējiem, kas strādā 
ceļa piegulošajās teritorijās 
un nodrošinās nepieciešamo 
rādītāju – investīciju un 
darba vietu - sasniegšanu, 
līdz ar to pašvaldībai bija 
iespējams pārbūvēt šo ceļu, 
kas būs ieguvums arī vietējiem 
iedzīvotājiem.
 Atklāšanā klāt bija arī zemnieku 
saimniecības “Kadiķi M.A.” 
pārstāve Baiba Augstkalniete-
Sarkane. Viņa sacīja, ka ceļa 
pārbūve noteikti padarīs vieglāku 
un ērtāku tā lietošanu - nebūs 
bedru un putekļu, kas bija liela 
problēma sezonas laikā, kad 
satiksme intensīva.

Evita Aploka

Pēc būvdarbu pabeigšanas atklāti Jaunannas un Mālupes ceļi

Mālupes pagastā atjaunoto ceļa posmu svinīgi atklāj Dzintars Adlers un 
ZS “Kadiķi M.A.” pārstāve Baiba Augstkalniete-Sarkane

Evitas Aplokas foto
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2022. gadā realizētie Zivju fonda projekti
 2022. gadā Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūra “ALJA” 
kopā realizējusi 4 projektus 
Zivju fonda atbalstīto 
konkursa pasākumu “Zivju 
resursu pavairošana un 
atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, 
kurās zvejas tiesības pieder 
valstij, citās ūdenstilpēs, 
kas ir valsts vai pašvaldību 
īpašumā, kā arī privātajās 
upēs, kurās ir atļauta 
makšķerēšana, vēžošana 
vai zemūdens medības”, 
“Zivju resursu aizsardzības 
pasākumi, ko veic valsts 
iestādes vai pašvaldības, 
kuru kompetencē ir zivju 
resursu aizsardzība” un 
“Zinātniskās pētniecības 
programmu finansēšana 
un līdzdalība starpvalstu 
sadarbībā zinātniskajos 
pētījumos zivsaimniecībā” 
ietvaros.

 Zivju fonda atbalstīto 
projektu konkursa pasākumā 

“Zivju resursu pavairošana 
un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, 
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 
vai pašvaldību īpašumā, kā arī 
privātajās upēs, kurās ir atļauta 
makšķerēšana, vēžošana vai 
zemūdens medības” realizēti 
projekti “Līdaku pavairošana 
Sudala un Indzera ezerā” 
un “Zandartu pavairošana 
Alūksnes ezerā”. Līdaku mazuļus 
piegādāja zivju audzētava 
SIA “Rūjas zivju audzētava”. 
Sudala ezerā līdaku resursi 
papildināti ar 5500 gab., 
Indzera ezerā – ar 4300 gab. 
un to vidējais svars bija vidēji 
8 grami. Kopējās izmaksas – 
2964,50 EUR (t.sk. Zivju fonda 
finansējums – 2300,00 EUR un 
Alūksnes novada pašvaldības 
finansējums – 664,50 EUR). 
Zandartu mazuļi tika piegādāti 
no Igaunijas zivju audzētavas 
“Kalatalu Härjanurmes”. To 
vidējais svars ielaišanas brīdī 
bija aptuveni 17 grami. Alūksnes 

ezers papildināts ar 30375 gab. 
zandartu mazuļiem. Projekta 
izmaksas ir 11761,20  EUR, no 
kurām Zivju fonda finansējums 
– 9500,00 EUR un Alūksnes 
novada pašvaldības finansējums 
– 2261,20 EUR.

 No Zivju fonda līdzekļiem 
konkursam pasākumā “Zivju 
resursu aizsardzības pasākumi, 
ko veic valsts iestādes vai 
pašvaldības, kuru kompetencē 
ir zivju resursu aizsardzība”, 
realizēts projekts “Alūksnes 
novada publisko ūdenstilpju 
zivju resursu aizsardzība”. Šajā 
projektā iegādātas 
2 termokameras, 2 binokļi un 
laiva ar iekšdedzes dzinēju. Šis 
aprīkojums paredzēts aģentūras 
inspektoriem reidu veikšanai 
Alūksnes novada ūdenstilpnēs un 
makšķerēšanas un rūpnieciskās 
zvejas noteikumu ievērošanas 
kontroles nodrošināšanai, lai 
ierobežotu rūpnieciskās zvejas 
un amatierzvejas noteikumu 
pārkāpumus un veicinātu 

kvalitatīvu Alūksnes novada 
ūdenstilpju uzraudzību un 
uzraudzītu likumīgu zivju resursu 
patērēšanu. Aprīkojums iegādāts 
9998,69 EUR vērtībā, no 
kuriem Zivju fonda finansējums 
ir 7900,00 EUR un Alūksnes 
novada pašvaldības finansējums 
– 2098,69 EUR.

 “Zinātniskās pētniecības 
programmu finansēšana un 
līdzdalība starpvalstu sadarbībā 
zinātniskajos pētījumos 
zivsaimniecībā” konkursa 
pasākumā realizēts projekts 
“Pededzes upes pieteku kvalitātes 
novērtējums”. Šajā projektā 
veikts Pededzes upes pieteku 
Akaviņas un Virguļicas kvalitātes 
novērtējums 25 km garumā, 
sagatavota informācija par upju 
piemērotību strauta forelei, par 
zivju migrāciju šķēršļiem un 
straujteču platību. Veikta zivju 
uzskaite 10 parauglaukumos. 
Tika novērtēts alatas un strauta 
foreles populācijas stāvoklis un 
vecuma struktūra un sagatavoti 

ieteikumi upju kvalitātes un 
lašveidīgo zivju populācijas 
stāvokļa uzlabošanai. Projekta 
kopējās izmaksas sastāda 
11512,35 EUR (t.sk. Zivju fonda 
finansējums – 9600,00 EUR un 
Alūksnes novada pašvaldības 
finansējums – 1912,35 EUR).

Kopējās projektu izmaksas 
sastāda 36236,74 EUR, no 
kurām:
• Zivju fonda finansējums – 
29300,00 EUR;
• Pašvaldības līdzfinansējums – 
6936,74 EUR.

Māris Lietuvietis,
PA “ALJA” direktors

Izpilddirektora informācija 24. novembra sēdē
  Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektors 
Ingus Berkulis 24. novembra 
domes sēdē sniedza 
informāciju par domes 
lēmumu izpildi un citiem 
aktuālajiem jautājumiem.

 Līdz 23. novembrim Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 84 jaundzimušie, kam 
dzīvesvieta deklarēta Alūksnes 
novadā, miruši 192 novada 
iedzīvotāji. Reģistrētas 
80 laulības.

 7. novembrī uz atkārtotu 
pilnvaru termiņu par SIA “Rūpe” 
valdes locekli tika ievēlēts Artis 
Sviklis.

 15. novembrī gan SIA “Alūksnes 
nami”, gan SIA “AP Kaudzītes” 
dalībnieku sapulces lēma par 
jaunu valdes locekļu ievēlēšanu. 
No 16. novembra uz pieciem 
gadiem par SIA “Alūksnes nami” 
valdes locekli ievēlēts Raivis 
Bisenieks, savukārt par SIA “AP 
Kaudzītes” valdes locekli ievēlēts 
Ģirts Kuplais. 

 Ar 10. novembri Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas 
komisijas padomes lēmumu 
no 1. decembra SIA “Alūksnes 
enerģija” siltumenerģijas  tarifs 
noteikts 105,45 EUR/MWh.

 SIA “Alūksnes nami”, SIA “Rūpe” 
un SIA “Alūksnes enerģija” ir 
iesniegušas izvērtēšanai vidējā 
termiņa darbības stratēģijas 
2023.-2027. gadam.

 3. novembrī ekspluatācijā 
nodota Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas pārbūves 
1. kārta (jaunais korpuss). 
2. decembrī tajā tiek 
plānota atvērto durvju diena 
iedzīvotājiem.

 24. novembrī Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
2. kārta (vecais korpuss) nodota 
būvniekam un tiks uzsākti 
būvdarbi.

 Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra ir veikusi 
pēcuzraudzības pārbaudi 
projektiem “Gaismas ceļš caur 
gadsimtiem” un “Publiskās 
infrastruktūras uzlabošana 
Alūksnes novadā” – saņemts 
pārbaudes akts bez iebildumiem.

 Projekta “Epidemioloģiski 
droša tūrisma un dabas izziņas 
infrastruktūras tīkla izveide 
aizsargājamo ainavu apvidū 
“Veclaicene” biotopu un sugu 
dzīvotņu labvēlīga aizsardzības 
stāvokļa sasniegšanai” 
ietvaros teritorijā 
nomarķēti 4 velomaršruti.

 Pabeigta tehniskā projekta 
izstrāde Alūksnes Sporta centra 
navigācijai.

 Ekspluatācijā pēc pārbūves ir 
nodota Gulbenes iela. Tālavas 
ielas 2. kārtas pārbūves 
darbos uzsācies tehnoloģiskais 
pārtraukums.

 Notikusi ceļa “Kanaviņas-
Lejasšķiņķi” Jaunalūksnes 
pagastā pārbūvētā posma 
atklāšana.

 Žūrijas komisija bibliotēkas metu 
konkursā pieņēmusi lēmumu 
neatzīt par atbilstošu nevienu 
pretendenta iesniegto metu.

 30. novembrī pašvaldība 
piedalīsies Būvniecības Valsts 
kontroles biroja organizētajā 
seminārā, daloties savā pieredzē 
par energopārvaldības sistēmas 
ieviešanu Alūksnes novadā.

 Uz Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas direktora amata vietu 
ir pieteicies viens pretendents.

 Izglītības kvalitātes Valsts 
dienests veicis Alsviķu 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Saulīte” un Jaunalūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Pūcīte” vadītāju profesionālās 

darbības novērtēšanu.

 Ir saņemta valsts budžeta 
dotācija Valsts un pašvaldību 
vienoto klientu centru 
izveidošanai Alūksnes novadā 
38 658,90 EUR apmērā. Kopā 
ar pašvaldības finansējumu 
16 568,10 EUR apmērā, to 
izveidei paredzēti 55 227 EUR. 
Nepieciešamā biroja tehnika un 
iekārtojums ir pasūtīts.

 7. novembrī Centrālās 
administrācijas klientu 
apkalpošanas speciāliste Māra 
Kovaļenko piedalījās Iekšlietu 
ministrijas un kustības “Gribu 
palīdzēt bēgļiem!” rīkotajā 
pieredzes apmaiņas pasākumā 
Rīgā, kura laikā dalījās ar 
Alūksnes novada pieredzi bēgļu 
uzņemšanā un sadarbībā ar 
NVO šo jautājumu risināšanā un 
koordinēšanā. Alūksnes novads 
ir atzīts kā viens no labākajiem 
valstī šī procesa koordinēšanā.

 Uz 22. novembri Alūksnes 
novadā reģistrēti 2426 Ukrainas 
civiliedzīvotāji, kas šeit saņēmuši 
naktsmītņu, ēdināšanas un citus 
pakalpojumus.

 Izskatot Alūksnes novada 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēja SIA “RŪPE” iesniegto 
iesniegumu, pašvaldības policija 

pārbaudījusi nekustamo īpašumu 
īpašniekus vai valdītājus, 
kuru īpašumi nav pieslēgti 
centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai, vai tie ir iesnieguši 
pirmreizējo decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas 
reģistrācijas apliecinājumu 
saskaņā ar pašvaldības saistošo 
noteikumu Nr.5/2019 “Par 
decentralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas 
uzskaites kārtību Alūksnes 
novadā” 28. punkta prasībām. 
Alūksnes pilsētas teritorijā ir 
418 īpašumi ar decentralizētu 
kanalizācijas sistēmu, uz doto 
brīdi  ir izsniegti 158 brīdinājumi 
par nereģistrētu decentralizētu 
kanalizācijas sistēmu.

 Līdz 15. novembrim novada 
teritorijā demontēti 
19 padomju laika objekti. 
Kopējās demontāžas izmaksas ir 
11 222,75 EUR, no kurām 50% 
pieprasīti Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai. 
Alūksnes novada muzejs ir veicis 
dokumentēšanu un materiālus 
iesniedzis Okupācijas muzejam 
un Kultūras mantojuma 
pārvaldei.

Turpinājums 8. lappusē

• No 10. novembra 
spēkā stājušies pašvaldības 
saistošie noteikumi
Nr.22/2022 “Grozījumi 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes 2020. gada 
27. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 5/2020 
“Nolikums par licencēto 
makšķerēšanu Alūksnes ezerā””.
 Nolikumā iekļauts punkts, kas 
paredz, ka mēneša licenci par 
samazinātu maksu (5,00 EUR) 
ir tiesīgas saņemt arī personas 
no ģimenēm, kurām saskaņā 
ar valstī īstenoto Latvijas Goda 
ģimenes apliecības 
programmu ir piešķirta Latvijas 

Goda ģimenes apliecība. Vēl 
nolikumā precizēta informācija 
par makšķerēšanas licenču 
realizācijas vietām.

• No 1. decembra stājas spēkā 
pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr.29/2022 “Grozījums Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2016. gada 29. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 
19/2016 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu 
Alūksnes novadā””.
Grozījumu būtība ir precizēt 
pašvaldības amatpersonas, 
kas veic nekustamā īpašuma 
nodokļa aprēķinu, maksāšanas 

paziņojumu izdošanu un parādu 
piedziņu - pašvaldības Centrālās 
administrācijas Grāmatvedības 
nodokļu administratori.

• No 1. decembra stājas spēkā 
pašvaldības saistošie noteikumi  
Nr.27/2022 “Grozījumi Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2022. gada 2. maija saistošajos 
noteikumos Nr. 11/2022 “Par 
sociālajiem pakalpojumiem 
Alūksnes novadā””.

 Noteikumos precizēta 
mērķgrupa, kuras sociālās 
aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā 
izmaksas sedz pašvaldība. 

Pašvaldība pilnā apmērā 
sedz pakalpojumu personai, 
kurai ir piešķirts trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas 
statuss un nav apgādnieku. 
Ja personai ir trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas 
statuss un ir apgādnieki, 
tad izmaksas normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā sedz 
apgādnieki.
 Ņemot vērā, ka sociālās 
aprūpes pakalpojumu 
dzīvesvietā novadā no 
01.11.2022. nodrošina 
ārpakalpojuma sniedzējs, 
precizēta mērķgrupa, kura 
var saņemt veļas mazgāšanas 

un higiēnas pakalpojumu 
- personas, kurām piešķirts 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statuss.

 Pašvaldības saistošie 
noteikumi ir publicēti pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Saistošie noteikumi, valsts 
oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis” un www.likumi.lv.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Spēkā stājušies saistošie noteikumi
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Ziemassvētku laiks 
Alūksnes stacijas 
kvartālā
 Gada izskaņa pienāk 
ar skaisto Ziemassvētku 
un brīnuma gaidīšanas 
laiku. Svētku sajūtu 
smelties un uzburt sev 
īsto Ziemassvētku sajūtu, 
aicinām Alūksnes dzelzceļa 
stacijas kvartālā. 

 No 3. decembra multimediālā 
ekspozīcijā “Alūksnes Bānīša 
stacija” apmeklētājiem durvis 
vērs Ziemas ekspozīcija, kurā 
Gulbenes-Alūksnes šaursliežu 
dzelzceļa ziemas ainavu ieskauti 
būs piedzīvojami 10 jauni un 
unikāli stāsti par Bānīti, kas 
bijis un aizvien vēl ir kā draugs, 
palīgs, darba vieta un iedvesmas 
avots.
 Nozīmīga Ziemassvētku 
sastāvdaļa ir izrotāta svētku 
egle, kura ar savām gaismiņām 
piepilda tumšo ziemas un svētku 
laiku. Svinīgais Alūksnes stacijas 
kvartāla egles iedegšanas 
pasākums pie Alūksnes dzelzceļa 
stacijas (Jāņkalna iela 52) notiks 
7. decembrī plkst. 19.00. Kopā 
ar LABORATORIUM zinātnes 
teātra brīnumu radītājiem 
uzbursim stacijas kvartālā vēl 
neredzētus eksperimentus ar 
šķidrumiem, krāsām un uguni. 
Kopā sagaidīsim vilcienu, kas 
atvedīs gaismu, lai iedegtu eglē 
košu jo košu mirdzumu. 
 Baltijā vienīgais šaursliežu 
vilciens visu decembri (no
7. decembra) kursēs īpašā 

svētku rotā. Klašu un darba 
kolektīvu grupām Bānītis 
sarūpējis aizraujošu svētku 
piedāvājumu (tālrunis 
20228884). Alūksnes stacijā 
vilciens pienāk divas reizes dienā 
– plkst.14.25 un 19.25 (sestdienu 
grafi ku skaties www.banitis.lv.) 
Dodies ziemīgā izbraucienā līdz 
Gulbenei, vai kādai no stacijām. 
22 minūšu brauciena attālumā 
no Alūksnes atrodas Umernieku 
stacija, no kuras viegli atgriezties 
pilsētā ar taksometru. 
 Tikai reizi gadā – decembrī 
ekspozīcija “Alūksnes Bānīša 
stacija” (Jāņkalna iela 52) pārtop 
par Ziemassvētku pieturu, kurā 
arī tu vari piestāt un no 
6. decembra piedalīties 
nodarbībā “Pietura: 
Ziemassvētki”, kurā ceļojums 
uz svētkiem notiks ar  radošām 
darbnīcām un jautrām rotaļām. 
 Viena no svētku sastāvdaļām ir 
gardas maltītes kopā ar mīļajiem. 
Ziemassvētkos – 25. decembrī
– visi laipni aicināti uz vēsturisko 
dzelzceļa viesnīcu - Bahnhofs 
Hotel (Jāņkalna ielā 51) - uz 
trīs kārtu vakariņām POP-UP 
restorānā. Iepriekš piesakoties 
(T.: 27459999) iespēja izvēlēties 
nesteidzīgai maltītei labāko laiku.
Piedzīvo svētkus Alūksnes stacijas 
kvartālā!

Dace Bumbiere-Augule,
Alūksnes Tūrisma informācijas 

centra vadītājas vietniece

Ziemas stāsts Alūksnes 
Bānīša stacijā
 Nav noslēpums, ka tieši 
Alūksnē ziema sākas 
visātrāk un beidzas visvēlāk, 
veidojot un nosakot vietējo 
dzīvesveidu. Ziema šeit 
atnes pasakaini piesnigušas 
ainavas, regulārus sniega 
tīrīšanas darbus un, 
protams, ziemas priekus 
ar slēpošanu, pikošanos un 
jautru laišanos no kalna. 
Savs ritms, darbu specifi ka 
un braucēju paradumu 
maiņa ziemā vērojama arī 
Baltijā vienīgajam regulāri 
kursējošajam šaursliežu 
vilcienam jeb Bānītim. 

 No 3.decembra multimediālā 
ekspozīcijā “Alūksnes Bānīša 
stacija” apmeklētājiem atvērta 
Ziemas ekspozīcija, kurā 
Gulbenes-Alūksnes šaursliežu 
dzelzceļa ziemas ainavu ieskauti 
piedzīvojami jauni 10 unikāli 
stāsti par Bānīti kā draugu, 
palīgu, darba vietu un iedvesmas 
avotu. 
 Ziemas ekspozīcija tapusi 
Alūksnes Bānīša stacijai 
sadarbojoties ar dizaina biroju 
H2E, Jura Podnieku studiju un 
SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis”. 
Ar stāstiem jaunajā ekspozīcijā 
dalās ilggadējā Alūksnes stacijas 
priekšnieka Kazimira Serpovska 
meita Anita Vilka, Bānīša 
mašīnists 80tos gados Egils 
Žīgurs, arbūzu, ķiploku un ziedu 
audzētāja Tatjana Ābeltiņa, kas 
dzīvo netālu no Birzes stacijas, 
ilggadējs mašīnists, kurš labi 

pārzina tvaika lokomotīvju 
specifi ku - Aivars Poļuks, 
mežsargs Sarmis Āboltiņš, SIA 
“Gulbenes-Alūksnes bānītis” 
pārvadājumu daļas vadītājs 
Raitis Melders, Rita Bogdanova, 
kura jau 30 gadus Umernieku 
staciju sauc par savām mājām, 
Kārlis un Dzintars Biziki, kuru 
skolas gadi nesaraujami saistīti 
ar braucieniem Bānītī,  Agris 
Šmits, kurš dienēt uz Alūksni 
braucis tieši ar mūsu šaursliežu 
vilcienu, dzelzceļa patriots no 
bērnības Ilgonis Mincāns un 
Helēna Vernere, kurai tāpat kā 
reiz baronesei un psihoanalītiķei 
Aleksandrai fon Volfai, 
Stāmeriena ir pavisam īpaša 
pietura.  
 Savukārt tematisko ziemas ainu 

nodrošināšanā -20 grādu salā 
piedalījās gan stāstu autori, gan 
daudzi Alūksnes Bānīša stacijas 
un Bānīša draugi no Alūksnes 
un Gulbenes. Bānīša un auto 
sacensību stāsta paspilgtināšanai 
atbalstu sniedza Zemessardzes 
31. kājnieku bataljona 
zemessargi.
 Ziemas ekspozīcija 
apmeklētājiem būs pieejama 
līdz 30. aprīlim, kad, līdz ar 
pāreju uz vasaras sezonas darba 
laiku, piedzīvojams atkal būs 
ekspozīcijas vasaras stāsts. 

Dace Bumbiere-Augule,
Alūksnes Tūrisma informācijas 

centra vadītājas vietniece

Saldumu paciņas mazajiem novada iedzīvotājiem
 Alūksnes novada 
pašvaldība arī šogad ir 
sarūpējusi Ziemassvētku 
saldumu paciņas Alūksnes 
novada teritorijā 
deklarētajiem pirmsskolas 
vecuma bērniem. Tās varēs 
saņemt visi bērni, sākot no 
jaundzimušajiem līdz 
7 gadu (ieskaitot) vecumam, 
kuri nav uzsākuši mācības 
skolā. Alūksnes novada 
Kultūras centra kultūras 
darba speciālisti būs tie 
rūķi, kuri parūpēsies, lai 
Ziemassvētku paciņas 
norādītā vecumposma 
bērni saņemtu tajā novada 
administratīvajā teritorijā, 
kur ir viņu deklarētā 
dzīvesvieta.

ALŪKSNE. No 13. līdz 16. 
decembrim un no 19. līdz 
21. decembrim no pulksten 
16.00 līdz 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā pirmsskolas 
vecuma bērnus līdz 7 gadu 
(ieskaitot) vecumam, kuri nav 
uzsākuši mācības skolā, un kuru 
deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes 
pilsētā, gaidīs Ziemassvētku 
vecīša palīgi, lai pasniegtu 
Ziemassvētku saldumus. 
Alūksnes teritorijā deklarētos 
bērnus aicinām pieteikt paciņas 
saņemšanai (lai vienotos, kurā 
dienā un laikā) Alūksnes Kultūras 
centrā personīgi vai zvanot pa 
tālruņiem: 
64322833; 27334489; 
64322105; 26590320 līdz 
20. decembrim.

ALSVIĶI, ILZENE. 
18. decembrī 15.00 
Alsviķu kultūras namā 
tiek aicināti Alsviķu un 
Ilzenes pagastu pirmsskolas 
vecuma bērni, lai tiktos ar 
Jautro Sniegavīru un Dāsno 
Ziemassvētku vecīti. Visi kopā 
izdejos dejas, ies rotaļās, dziedās 
svētku dziesmas un saņems rūķu 
sarūpētas saldumu paciņas. 
Ilzenes pagasta bērniem tiks 
nodrošināts transports, kuram 
lūgums pieteikties 
līdz 14. decembrim pa tālruni 
28330421.

ANNA. 18. decembrī 14.00 
Annas kultūras namā 
Ziemassvētku uzvedums Annas 
pagasta pirmsskolas vecuma 
bērniem “Meža iemītnieku svētku 
eglīte”.

JAUNALŪKSNE. 23. decembrī 
12.00 Kolberģa tautas 
namā Ziemassvētku pasākums 
pirmsskolas vecuma bērniem, 
kas deklarēti Jaunalūksnes 
pagastā.

JAUNANNA, KALNCEMPJI. 18. 
decembrī 11.00 Jaunannas 
tautas namā Ziemassvētku 
uzvedums Jaunannas un 
Kalncempju pagastu pirmsskolas 
vecuma bērniem “Meža 
iemītnieku svētku eglīte”. 
Kalncempju pagasta bērniem tiks 
nodrošināts transports, kuram 
lūgums pieteikties 
līdz 12. decembrim pa tālruni 
26673945.

JAUNLAICENE, VECLAICENE. 
18. decembrī  13.00 
Jaunlaicenes tautas namā 
Veclaicenes un Jaunlaicenes 
pagastu pirmsskolas vecuma 
bērnu Ziemassvētku pasākums 
ar sniega vīru un Ziemassvētku 
vecīti. Pieteikt bērna dalību 
pasākumā lūdzam pa tālruni 
26468307. Veclaicenes pagasta 
bērniem tiks nodrošināts 
transports, kuram lūgums 
pieteikties līdz 12. decembrim pa 
tālruni 26468307.

MALIENA. 17. decembrī 
14.00 Malienas tautas 
namā Ziemassvētku pasākums 
Malienas pagasta pirmsskolas 
vecuma bērniem “Svētku eglīte 
mežā”. Pasākuma laikā Malienas 

pagastā deklarētiem pirmsskolas 
vecuma bērniem būs iespēja 
saņemt svētku saldumus.

MĀLUPE. 17. decembrī 
11.00 Mālupes Saieta namā 
Ziemassvētku pasākums Mālupes 
pagasta pirmsskolas vecuma 
bērniem “Svētku eglīte mežā”. 
Pasākuma laikā Mālupes pagastā 
deklarētiem pirmsskolas vecuma 
bērniem būs iespēja saņemt 
svētku saldumus.

MĀRKALNE, ZIEMERI. 18. 
decembrī 11.00 Māriņkalna 
tautas namā Ziemera un 
Mārkalnes pagastu  pirmsskolas 
vecuma bērnu Ziemassvētku 
pasākums ar sniega vīru un 
Ziemassvētku vecīti. Pieteikt 

bērna dalību pasākumā lūdzam 
pa tālruni 29196101. Mārkalnes 
pagasta bērniem tiks nodrošināts 
transports, kuram lūgums 
pieteikties līdz 12. decembrim pa 
tālruni 29196101.

LIEPNA. 17. decembrī 
14.00 Liepnas tautas namā 
Ziemassvētku pasākums 
pirmsskolas vecuma bērniem, 
kas deklarēti Liepnas pagastā.

PEDEDZE. 22. decembrī 
11.00 Pededzes tautas 
namā Ziemassvētku pasākums 
pirmsskolas vecuma bērniem, 
kas deklarēti Pededzes pagastā.

ZELTIŅI. 17. decembrī no 
13.00 līdz 15.00 Ziemassvētku 
Rūķītis apciemos Zeltiņu pagastā 
deklarētos pirmsskolas vecuma 
bērnus. Lūgums bērnu vecākiem 
informēt vai Rūķa apciemojums 
Jūsu mājās šajā datumā un laikā 
ir vēlams - zvaniet pa tālruni 
29492284 līdz 12. decembrim.

 Ja kādi no bērniem nevarēs 
apmeklēt pasākumu, lūgums 
sazināties ar konkrētās teritorijas 
kultūras darba speciālistu vai 
Alūksnes novada Kultūras 
centru pa tālruni 64322105, 
vai savstarpēji vienojoties, 
čaklais Ziemassvētku vecīša 
Rūķis centīsies nogādāt saldumu 
paciņas uz konkrētu adresi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Būtiska informācija 
“Mežinieku” trases lietotājiem
 Ir sākusies ziema, 
ko ar nepacietību gaidījuši 
slēpotāji un citi aktīva 
dzīvesveida piekritēji, 
par ko liecina slēpotāju 
skaits “Mežinieku” trasē 
Alūksnē.

 Ziemas sporta centrs 
“Mežinieki” ir pilnībā 
no Alūksnes novada 
pašvaldības budžeta 
līdzekļiem uzturēts objekts, 
kurā ikvienam interesentam 
slēpošana ir bez maksas. 
“Mežinieki” nav komerciāla 
trase, tās primārais mērķis 
ir nodrošināt sporta skolas 
audzēkņu treniņu vajadzības, 
tādēļ slēpotājiem jārēķinās, ka 
trase slēpošanai darbdienās ir 
sagatavota uz pulksten 15.00. 
Citādi tas, protams, būs dienās, 
kad ilgstoši snieg – snigšanas 
laikā trase netiek gatavota. Pēc 
snigšanas beigām ir vajadzīgas 
2-3 stundas, lai trase būtu 
slēpošanai sagatavota.

 Trases apgaismojums 3 km 
aplī būs otrdienās, trešdienās, 
ceturtdienās un piektdienās 
no krēslas līdz pulksten 20.00. 
Jāņem vērā, ka šobrīd trases 
apgaismošanai tiek izmantotas 
dzīvsudraba lampas, kam ir liels 
enerģijas patēriņš.

 Informācijai par trasi 
var sekot līdzi pašvaldības 
tīmekļvietnē www.aluksne.lv 
sadaļā “Vēro Alūksni” (lapas 
apakšējā joslā apzīmēta ar 
kameras ikonu), kur ir saite 
uz “Mežiniekos” izvietoto tīkla 
kameru: https://aluksne.lv/
index.php/mezinieki/. Saite uz 
“Mežinieku” tīkla kameru būs 
pieejama arī Alūksnes Tūrisma 
informācijas centra tīmekļvietnē 

www.visitaluksne.lv. Svarīgāko 
informāciju par trasi varēs atrast 
Alūksnes ziemas sporta centra 
“Mežinieki” kontā Facebook 
https://www.facebook.com/
Mezinieki.

 Aicinām slēpotājus ņemt vērā - 
ja, piebraucot pie trases, redzat 
izvietotu zīmi ar informāciju, 
ka notiek trases sagatavošanas 
darbi, lūdzam nedoties trasē. 
Par to, ka trase tiek gatavota, 
trases uzturētāji centīsies 
izvietot informāciju pie trases 
tā, lai to būtu iespējams redzēt 
tīkla kamerā. Līdz ar to, ja, 
ieskatoties kamerā, redzat šādu 
paziņojumu, trases apmeklējums 
uz kādu laiku jāatliek. Savukārt 
pastaigu cienītājiem vēršam 
uzmanību – slēpošanas trase 
ziemā nav paredzēta pastaigām 
ar kājām – tas ir kategoriski 
aizliegts, jo šādā veidā trase tiek 
sabojāta.

 Šogad “Mežinieku” trasē darbu 
sāks slēpošanas inventāra nomas 

pakalpojums, ko nodrošinās 
SIA “RTT” projekta “Reaktīvs” 
ietvaros. Pakalpojums būs 
pieejams jau tuvākajā laikā un 
par to plašāku informāciju 
vēl sniegs gan pats 
pakalpojuma nodrošinātājs, 
gan pašvaldība. Šobrīd 
informācija par inventāra 
nomas iespējām saņemama pa 
tālruni +371 27037457.

 Aicinām slēpotājus būt 
iecietīgiem un rēķināties 
gan ar laikapstākļiem, 
kuri var ietekmēt un noteikti
arī šoziem ietekmēs trases 
stāvokli un tās sagatavošanas 
iespējas, gan arī ar 
trases sagatavošanā un 
uzturēšanā nepieciešamo 
resursu cenu pieaugumu un to 
samērojamību ar pašvaldības 
budžeta iespējām.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Evitas Aplokas foto

 Turpinājums no 6. lappuses

 9. novembrī Ministru kabinets 
pieņēmis lēmumu par četru 
valstij piederošo autoceļu 
nodošanu Alūksnes novada 
pašvaldībai – autoceļi V374 
“Mežslokas-Čonkas-Dūre” 
Ilzenes pagastā, V385 “Kaktiņi-
Sauleskalns” Veclaicenes 
pagastā, V393 “Kauļi-Papardes 
stacija” Annas pagastā, V394 
“Pededze-Kalnapededze” 
Pededzes pagastā.

 Valsts ieņēmumu dienests 
informējis pašvaldību par 
klātienes darba pārtraukšanu 
Dārza ielā 11, Alūksnē ar 
1. decembri.

 Ar 1. decembri stāsies spēkā 
sabiedriskā transporta izmaiņas, 
kas nodrošinās skolēnu 
pārvadājumus no Pededzes 
pagasta uz Alekseja Grāvīša 
Liepnas pamatskolu.

 Notikušas 2 tikšanās ar tūrisma 
uzņēmējiem gan par turpmāko 
2023.-2027. gada tūrisma 
nozares attīstību, gan saruna 
ar ēdiena kultūras pētnieci un 
gastronomijas vēstnieci Astru 
Spalvēnu par to, kā Alūksnes 
kulināro mantojumu izmantot 

klientu piesaistīšanā un radīt tikai 
mūsu pusei raksturīgu kulinārā 
tūrisma produktu.
 Lai izzinātu setu kultūrtelpu, 
tās popularizēšanas stratēģiju 
un pārrunātu kopīgas attīstības 
iespējas, tūrisma speciālisti 
apmeklējuši Setomā reģionu 
Veru apriņķī Igaunijā.

 Tūrisma informācijas centrs 
piedalīsies Vidzemes Tūrisma 
konferencē, kur tiks pārrunātas 
Latvijas tūrisma tendences 
un izaicinājumi, pārskatītas 
realizētās aktivitātes un plāni 
nākamajam gadam. Ar labo 
piemēru dalīsies arī Alūksnes 
Bānīša stacijas kvartāla 
burgernīcas “Tvaiks & Ogle” 
īpašniece  Irita Tīlane-Pakalniņa.

 No 3. decembra apmeklētājiem 
“Alūksnes Bānīša stacijā” būs 
atvērta multimediālā Ziemas 
stāstu ekspozīcija, kurā iekļauti 
10 jauni piedzīvojumu stāsti par 
Bānīti kā draugu, palīgu, darba 
vietu un iedvesmas avotu.

 Turpinās darbs pie izglītības 
iestāžu institucionālās sistēmas 
maiņas un pagastu apvienības 
pārvaldes darbības uzsākšanas. 
Alūksnes novada Kultūras centrs, 
Alūksnes novada bibliotēka un 

Alūksnes novada muzejs gatavo 
izskatīšanai darbības plānus 
2023.-2027. gadam.

 Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs uzsācis realizēt projektu 
“Padod tālāk” Izglītības un 
zinātnes ministrijas Valsts 
Jaunatnes programmas ietvaros, 
kura laikā plānots izstrādāt 
Jaunatnes darba stratēģiju 
Alūksnes novadā.

 Kultūras darbinieki pieredzes 
apmaiņas braucienā apmeklējuši 
Cēsu novadu. Notikusi 
sadarbības veidošanas sanāksme 
ar Rouges pašvaldību (Igaunija), 
kurā pārrunāti iespējamie 
pārrobežu projekti kultūrā.

 Kopumā novembrī novadā 
Alūksnes novada Kultūras centrs 
noorganizējis 50 pasākumus un 
aktivitātes. Pasniegti augstākie 
pašvaldības apbalvojumi 
“Sudraba zīle”. 26. novembrī 
notikusi novada amatierteātru 
skate.

 Noslēgušies Valsts izglītības 
satura centra rīkotie 
māksliniecisko norišu koncepciju 
konkursi 2025. gada Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem. Pūtēju orķestru 

koncerta koncepcijas konkursā 
par atbilstošāko ideju atzīts 
konkursa darbs “Tā radās 
skaņa”, kura autore ir Ilze Līviņa 
sadarbībā ar Ingu Krišāni un 
Haraldu Bārzdiņu.

 Par finansēm – galvenie 
ieņēmumu veidi un to izpilde uz 
23. novembri:
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumu  izpilde – 98,89% (pēc 
likuma “Par valsts budžetu 
2022.gadam” uz 31.10.2022. 
jābūt 91,33% izpildei), 
nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumu izpilde – 106,12% 
(no pārpildes finansējuma tiks 
nodrošināts domes lēmums  - 
pašvaldības līdzfinansējums KAC 
izveidei), pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda dotācija – 
95,57%. Kopā izdevumu izpilde 
67,51% no plāna.

 Iepirkumi periodā no 
26. oktobra līdz 23. novembrim:
1) izsludināti iepirkumi: atklāts 
konkurss “Lokālplānojuma 
izstrāde īpašumam Alsviķu ielā 
2, Alūksnē, Alūksnes novadā”, 
“Skaņas aprīkojuma piegāde 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijai”, “Jaunlaicenes 
muižas parka un Ziemeru ozolu 
alejas koku kopšana”, veikta 

cenu salīdzināšana Vispārīgās 
vienošanās ietvaros objekta 
Torņa iela 9, dzīvoklis 32, 
Alūksne, Alūksnes novads, 
remontdarbiem;
2) pieņemti lēmumi atklātiem 
konkursiem: “Lokālplānojuma 
izstrāde īpašumam Alsviķu ielā 
2, Alūksnē, Alūksnes novadā”, 
“Alūksnes pilsētas tranzīta ielu 
apsaimniekošana 
2023. gadam”, metu konkursam 
“Alūksnes bibliotēka”, Vispārīgās 
vienošanās ietvaros objekta 
Torņa iela 9, dzīvoklis 32, 
Alūksne, Alūksnes novads, 
remontdarbiem;
3) noslēgti seši līgumi par kopējo 
summu 
344 582,14 EUR bez PVN, 
(“Būvuzraudzība Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas 
pārbūves 2. kārtas būvdarbiem” 
- SIA “BŪVUZRAUGI LV un 
“Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju risinājumu ieviešana 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā” - akciju sabiedrība 
“CAPITAL”).

 Uz pašvaldības ielām un 
ceļiem uzsākti ziemas ikdienas 
uzturēšanas darbi. 

 1. decembrī notiek biznesa 
sarunas ar novada uzņēmējiem.

Izpilddirektora informācija 24. novembra sēdē

Tālavas ielā jāievēro braukšanas 
ātruma ierobežojums
 Alūksnē Tālavas ielas 
pārbūves 2. kārtas posmā, 
kas ir no Tālavas ielas 13B 
līdz Alūksnes zīmei, oktobrī 
tika ieklāta asfaltseguma 
apakškārta, bet šobrīd ir 
tehnoloģiskais pārtraukums.

 Vēršam autovadītāju uzmanību 
uz to, ka iela joprojām 
ir būvdarbu zona, tādēļ 
tehnoloģiskā pārtraukuma 
laikā saglabāsies braukšanas 

ātruma ierobežojums 30 km/h. 
Lūdzam autovadītājus ievērot 
to! Pie iebraukšanas pilsētas 
teritorijā ir izvietots braukšanas 
ātruma mērītājs, kas ar zaļas 
vai sarkanas krāsas paziņojumu 
autovadītājus informē, vai 
izvēlētais braukšanas ātrums ir 
atbilstošs vai to nepieciešams 
samazināt.
 Tā kā būvdarbu zonā vēl nav 
izbūvētas ietves, gājējus aicinām 
pārvietoties ļoti uzmanīgi.

 Alūksnes novada pašvaldības 
domes 24. novembra sēdē 
deputāti pieņēma lēmumu 
nodot atsavināšanai daļu no 
zemes īpašuma Alsviķu ielā 
2, Alūksnē, daudzdzīvokļu 
dzīvojamo īres māju 
būvniecībai, kā atsavināšanas 
veidu nosakot pārdošanu 
izsolē.

 Dzīvojamo īres māju būvniecības 
jautājuma risināšanai Alūksnē 
pašvaldība šogad iegādājās  
minēto īpašumu. Lai veiktu 
turpmākos soļus dzīvojamo īres 
māju būvniecībai, pašvaldībai 
zemes īpašums izsoles 
ceļā jānodod potenciāliem 
interesentiem, kas saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem 
drīkstēs pretendēt uz Eiropas 
Savienības Atveseļošanas 
un noturības mehānisma 
finansējumu zemas īres mājokļu 
būvniecībai. Pašvaldība pati šo 
finansējumu saņemt nevar, uz 
to var pretendēt pašvaldības 
kapitālsabiedrības vai citi 
nekustamā īpašuma attīstītāji.
 Izsoles noteikumos pašvaldība 
paredzēs nosacījumu, ka 

zemes atsavināšanas mērķis 
un arī atceļošs nosacījums ir 
daudzdzīvokļu dzīvojamo īres 
māju būvniecība atbilstoši MK 
noteikumiem Nr. 459 “Noteikumi 
par atbalstu dzīvojamo īres māju 
būvniecībai Eiropas Savienības 
Atveseļošanas un noturības 
mehānisma plāna 3.1. reformu 
un investīciju virziena “Reģionālā 
politika” 3.1.1.4.i. investīcijas 
“Finansēšanas fonda izveide 
zemas īres mājokļu būvniecībai” 
ietvaros”.
 Izsolē pašvaldība plāno izsolīt 
trīs objektus, katrs no tiem 
ir vienas vai divu 16 – 24 
dzīvokļu īres māju būvniecībai 
nepieciešamā platība, kas tiks 
noteikta saskaņā ar teritorijas 
lokālplānojuma risinājumu un 
zemes ierīcības projektu. Izsole 
notiks par īpašumā iegūstamās 
zemes 1 m2 cenu.
 Izsoles organizēšanu un 
nosacītās cenas noteikšanu 
uzdots veikt pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. Izsoles 
noteikumi un rezultāti tiks 
publicēti pašvaldības tīmekļvietnē 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Izsoles.

Izsolē piedāvās zemi 
daudzdzīvokļu māju 
attīstītājiem



9.Alūksnes Novada Vēstis01.12.2022.

Aicina uz izlaušanās istabu
 10. decembrī un 17. decembrī 
plkst. 12.00, 13.00 un 14.00 un 
14. decembrī un 28. decembrī 
plkst. 15.00, 16.00, 17.00 un 
18.00 Alūksnes Kultūras centrā 
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra neformālās jauniešu 
iniciatīvu grupas “10 kW radošo 
citronu” “Erasmus +” jauniešu 
līdzdalības projekta “escape thru 
green” ietvaros  veidotā mobilā 
izlaušanās istaba.
 Izlaušanās istabu var 
apmeklēt nelielas grupas 
(3-5 cilvēki). Obligāta iepriekšēja 
pieteikšanās: e-pasts: 

citroni.abjc@gmail.com; 
Instagram: @10kwradosocitronu 
vai tālrunis: 22151538.

 Projektu fi nansē Eiropas 
Savienība. Šī  publikācija 
atspoguļo vienīgi autora uzskatus 
un viedokli, un ne obligāti Eiropas 
Savienības, Eiropas Komisijas 
vai Nacionālās aģentūras 
(Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras) viedokli, 
kuras nav atbildīgas par tajā 
ietvertās informācijas jebkādu 
izmantošanu.

Sabiedrības centrā – 
Labdarības tirdziņš
 Alūksnes novada 
Sabiedrības centrā, Dārza ielā 
8A, darbu sācis Ziemassvētku 
labdarības tirdziņš. To organizē 
Alūksnes un Apes novada fonds, 
Alūksnes Invalīdu biedrība un 
Alūksnes pensionāru biedrība 
“Sudrabs”, kas piedalās ar 

saviem rokdarbiem 
un izstrādājumiem. 
 Labdarības tirdziņš darbosies 
līdz 7. janvārim. Darbdienās to 
var apmeklēt no pulksten 10.00 
līdz 17.30, sestdienās – 
no 9.30 līdz 14.00.

Ar 1. decembri izmaiņas 
sabiedriskā transporta maršrutos
 Valsts SIA “Autotransporta 
direkcija” ir informējusi 
pašvaldību, ka ir veikti šādi 
grozījumi reģionālās nozīmes 
maršrutos, kas stājas spēka 
ar 1. decembri:

1. Atklāts  jauns maršruts 
Nr.5434 Alūksne-Zabolova-
Liepna-Alūksne
- reiss Nr.01 plkst.6.15 no 
Alūksnes AO ar izpildi darba 
dienās mācību laikā;
- reiss Nr.02 plkst. plkst.14.20 
no Alūksnes AO ar izpildi darba 
dienās mācību laikā.
2. Maršrutā Nr. 6697 Alūksne-
Mārkalne-Zabolova
- slēgts reiss Nr.17 plkst.6.10 
no Alūksnes AO ar izpildi darba 
dienās mācību laikā;
- slēgts reiss  Nr.20 plkst.7.15 no 
Pededzes ar izpildi darba dienās 
mācību laikā; 
- reisam Nr.13 plkst.6.30 no 
Alūksnes AO ar izpildi darba 
dienās no 12.06.-31.08. mainīta 
sezonalitāte uz “kursē skolēnu 
brīvdienās”; 
- reisam Nr.14 plkst.7.55 no 
Zabolovas ar izpildi darba dienās 
no 12.06.-31.08. mainīta sezona 
uz “kursē skolēnu brīvdienās”. 
3. Maršrutā Nr.5189 Alūksne-
Ponkuļi-Alūksne

-  slēgts reiss Nr.06 plkst.6.30 
no Alūksnes AO ar izpildi darba 
dienās mācību laikā,
- atklāts reiss Nr.08 plkst.6.35 
no Alūksnes AO ar izpildi darba 
dienās mācību laikā, iekļaujot 
papildu pieturas “Stuborova”, 
“Lāzberģis”, “Vidusskola”.
4. Slēgts maršruts  Nr.6692 
Alūksne-Beja-Liepna
- reiss  Nr.04 plkst.8.15 no 
Liepnas ar izpildi otrdienās;
- reiss Nr.06 plkst. 8.15 no 
Liepnas ar izpildi piektdienās;
- reiss  Nr.03 plkst.13.00 no 
Alūksnes ar izpildi otrdienās;
- reiss Nr. 05  plkst.13.00   
no Alūksnes AO   ar izpildi 
piektdienās
5. Maršrutā Nr.6690 Alūksne-
Liepna-Bērziņi-Alūksne
- reisā Nr.13 plkst.6.00 no 
Alūksnes AO ar izpildi darba 
dienās no 01.09.-11.06. izslēgta 
no saraksta pietura “Torņa 
iela” un  iekļautas pieturas 
“Vidusskola”, “Liepnas skola”;
- reisam Nr.10 plkst.15.00 no 
Alūksnes AO ar izpildi darba 
dienās no 01.09.-11.06. mainīta 
sezona uz “kursē skolēnu 
brīvlaikos, nekursē 12.06.-
31.08.”.
6. Maršrutā Nr.6448 Alūksne-
Visikums-Beja-Alūksne  

- reisam Nr.04 plkst.8.05 no 
Alūksnes AO ar izpildi no 
pirmdienas līdz sestdienai grozīts 
atiešanas laiks uz plkst.8.10, 
nemainot pienākšanas laiku 
galapunktā;
7. Maršrutā Nr.6696 Alūksne-
Jaunanna-Alūksne 
- reisam Nr.01 plkst.7.45 no 
Alūksnes AO ar izpildi ar izpildi 
no pirmdienas līdz sestdienai no 
01.09.-11.06.grozīts atiešanas 
laiks uz plkst.7.55, nemainot 
pienākšanas laiku galapunktā;
- reisam Nr.03 plkst.7.45 
no Alūksnes AO ar izpildi ar 
izpildi pirmdienās, trešdienās,  
sestdienās no 12.06..-
31.08.  grozīts atiešanas 
laiks uz plkst.7.55, nemainot 
pienākšanas laiku galapunktā.

Atklāts jauns maršruts

 Uz eksperimenta laiku uz 
6 mēnešiem atklāts jauns 
reģionālās nozīmes maršruts 
Nr.5436 Alūksne-Stāmeriena-
Gulbene:
- reiss Nr.02 plkst. 7.45 
no Gulbenes AO ar izpildi 
ceturtdienās;
- reiss Nr.01 plkst.12.00 
no Alūksnes AO ar izpildi 
ceturtdienās.

Informācija par ceļu tīrīšanu
 Sākoties ziemai, aktuāla 
ir ceļu tīrīšana no sniega. 
Šeit apkopota informācija 
par ceļu tīrīšanu pagastu 
teritorijā, kā arī par iespējām 
iedzīvotājiem sazināties ar 
pakalpojuma sniedzējiem 
attiecīgajos pagastos, lai 
attīrītu no sniega privātos 
māju ceļus. Jautājumu 
gadījumā lūdzam iedzīvotājus 
vērsties pagastu pārvaldēs 
(līdz šī gada beigām), 
savukārt no jaunā gada 
palīdzību ceļu tīrīšanas 
organizēšanā varēs sniegt 
pagastu teritoriju saimnieki.
  Pašvaldības ceļi pagastos tiks 
tīrīti prioritārā secībā, ņemot 
vērā skolēnu pārvadājumu, 
piena savākšanas maršrutus un 
autoceļu uzturēšanas klases. Par 
māju ceļu tīrīšanu iedzīvotājus 
aicinām sākt rūpēties jau laikus, 
sazinoties ar pakalpojumu 
sniedzējiem un vienojoties par 
samaksu.
  Annas pagastā pašvaldības 
autoceļus tīra zemnieku 
saimniecība “KADIĶI M.A.”. Par 
privāto ceļu tīrīšanu iedzīvotāji 
var sazināties ar uzņēmēju pa 
tālruni 26537558.
  Alsviķu pagastā pašvaldības 
autoceļus tīra zemnieku 
saimniecība “Rīti” (tālrunis 
28355552), VAS “Latvijas 
autoceļu uzturētājs” Alūksnes 
ceļu rajons (tālrunis 29160419), 
SIA “Robežnieki AK” (tālrunis 
29278637) un SIA “ERGO LUKS” 
(tālrunis 28350487). Iedzīvotāji 
ar jautājumiem, kas saistīti ar 
ceļu tīrīšanu ziemā, var zvanīt 
uz pagasta tālruni 26468713; 
29143271.
  Ilzenes pagastā pašvaldības 
autoceļus tīra SIA “Viļņi un 
I.S.A”. Piebraucamos ceļus uz 
individuālajām mājām tīra 
pēc pieteikuma par atsevišķu 

samaksu. Sniega tīrīšanas 
koordinators – pagasta ēku un 
apsaimniekojamās teritorijas 
pārzinis Gints Rozenbergs, 
tālrunis 25779981.
 Jaunalūksnes pagastā 
pašvaldības autoceļus tīrīs 
zemnieku saimniecība “Kadiķi 
M.A.” un daļu - zemnieku 
saimniecība “Sprogas”. Par 
privāto ceļu tīrīšanu un samaksu 
par to jāvienojas ar pakalpojuma 
sniedzēju, nepieciešamības 
gadījumā palīdzību ceļu tīrīšanas 
organizēšanā var saņemt 
pagasta pārvaldē, tālrunis 
20232692.
  Jaunannas pagastā sniega 
tīrīšanu veic  zemnieku 
saimniecība “KADIĶI M.A.”. Par 
privāto ceļu tīrīšanu iedzīvotāji 
var sazināties ar uzņēmēju pa 
tālruni 26537558.
  Jaunlaicenes pagastā 
pašvaldības autoceļus uztur 
SIA “Ozoli AZ” un VAS “Latvijas 
autoceļu uzturētājs”. Pagasta 
iedzīvotāji par privātu ceļu 
tīrīšanu var vienoties personīgi ar 
Andri Bēteri, tālrunis 26141345. 
Neskaidrību gadījumos var 
griezties pie pagasta ēku un 
apsaimniekojamās teritorijas 
pārzines Judītes Kaktiņas pa 
tālruni 29489910.
  Kalncempju pagastā 
pašvaldības autoceļus tīra 
zemnieku saimniecība “KADIĶI 
M.A.”. Par privāto ceļu tīrīšanu 
iedzīvotāji var sazināties ar 
uzņēmēju pa tālruni 26537558.
  Liepnas pagastā pašvaldības 
autoceļus tīra ar pašvaldībai 
piederošo traktoru. Iedzīvotājiem 
par savu privātmāju ceļu 
tīrīšanu jāsazinās ar kādu no 
pakalpojuma sniedzējiem: z/s 
“Plešulauzi” (tālrunis 26431206), 
z/s “Klajalkšņi” (tālrunis 
29173540), Andris Zučiks 
(tālrunis 28302973).

  Malienas pagastā pašvaldības 
autoceļus tīra zemnieku 
saimniecība “CINGLERĪŠI”. Par 
privāto ceļu tīrīšanu iedzīvotāji 
var sazināties ar uzņēmēju pa 
tālruni 26487833.
  Mālupes pagastā pašvaldības 
autoceļus tīra zemnieku 
saimniecība “Dzirnavu 8”. Par 
privāto ceļu tīrīšanu iedzīvotāji 
var sazināties ar uzņēmēju pa 
tālruni 29459612.
  Pededzes pagastā pašvaldības 
autoceļus tīrīs zemnieku 
saimniecība “Kadiķi M.A.”. Par 
privāto ceļu tīrīšanu jāsazinās ar 
uzņēmēju, ttālrunis: 26537558. 
  Mārkalnes pagastā pašvaldības 
autoceļus tīra SIA “A un A”. Par 
privāto ceļu tīrīšanu iedzīvotāji 
var sazināties ar uzņēmēju pa 
tālruni 29476324.
  Veclaicenes pagastā 
pašvaldības autoceļus tīra 
saimnieciskās darbības 
veicējs Andris Bēters, tālrunis 
26141345. Nepieciešamības 
gadījumā aicinām iedzīvotājus 
griezties Veclaicenes un Ziemera 
pagastu apvienības pārvaldē, 
kuras darbinieki palīdzēs 
noorganizēt ceļu tīrīšanu (tālrunis 
26426880).
  Zeltiņu pagastā pašvaldības 
autoceļus tīra SIA “Geo 
Solutions”. Par privāto 
ceļu tīrīšanu iedzīvotāji var 
zvanīt uzņēmējam pa tālruni  
28341637.
  Ziemera pagastā pašvaldības 
autoceļus tīra zemnieku 
saimniecība “Melnacene”, 
tālrunis 28600338. 
Nepieciešamības gadījumā 
aicinām iedzīvotājus griezties 
Veclaicenes un Ziemera pagastu 
apvienības pārvaldē, kuras 
darbinieki pa¬līdzēs 
noorganizēt ceļu tīrīšanu 
(tālrunis 26426880).

Notiks Ziemassvētku tirdziņš
 Alūksnes Ziemassvētku 
tirdziņš 18. decembrī no 
10.00 līdz 15.00 pie Alūksnes 
Kultūras centra, Brūža ielā 7.
Tirdziņā varēsiet iegādāties 
ne tikai rūpīgi gatavotas 
Ziemassvētku dāvanas, bet arī 
sarūpēt dažādus gardumus 
svētku galdam!

Tirdziņa laikā ikviens apmeklētājs 
sajutīs svētku noskaņu, varēs 
baudīt kultūras piedāvājumu un 
satikt Ziemassvētku vecīti!

Tirgotājiem pieteikšanās 
līdz 4. decembrim, aizpildot 
elektronisko pieteikumu anketu  
šeit: https://arcg.is/1Peyfv0

Jaunlaicenes muižas 
muzejā aicina uz Lielo 
Ziemassvētku Borģeli
 No 6. līdz 22. decembrim 
lielākas un mazākas grupas 
rūķi Kukū un Tutū aicina uz 
izzinošu, aktīvu, atraktīvu un 
radošu darbošanos Lielajā 
Ziemassvētku Borģelē “Diža 
meža pašā vidū”, kas notiks 
Jaunlaicenes muižas muzejā 
“Malēnieša pasaule”. Sīkāka 
informācija un pieteikšanās 
pa tālruni 29356277.

 Savukārt sestdienās - 
3., 10. un 17. decembrī 
plkst. 11.00 notiks Ziemassvētku 
radošo darbnīcu cikla “Paša 
radīts brīnums” nodarbības. 
Dalības maksa skolēniem, 
pensionāriem 1,00 EUR, 
pārējiem 2,00 EUR. 
Pieteikšanās pa tālruni 
29356277.
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Izskanējušo valsts svētku noskaņās
 Liepnas tautas namā 
norisinājās Latvijas valsts 
svētkiem un paldies 
vārdiem veltīts koncerts. 
To ieskandināja sieviešu 
vokālais ansamblis 
“Noskaņa”, kas dziedāja 
gan aizkustinošas, gan 
Latvijai un Liepnai 
tuvas dziesmas. 

 Pasākuma laikā Liepnas 
pagasta pārvalde teica paldies 
vārdus cilvēkiem, kas nes 
Liepnas pagasta vārdu plašāk 
Latvijā ar saviem darbiem, laba 
vēlējumiem, silto sirdi, palīdzīgo 
roku un radošo izpausmi. 
Liepnas pagasta iedzīvotāji 
un pašvaldība teica lielu 
paldies, pasniedzot ziedus par 

ieguldītajiem darbiem, Terēzei 
Krutinai, Lāsmai Ķeselei un 
Sintijai Kraujai.
 Arī Liepnas Jauniešu saime teica 
lielu paldies visiem atbalstītājiem 
– veikalam “Lats”, veikalam 
“Sufl ē” un Līgai Nāgelei, 

Alūksnes Tūrisma informācijas 
centram, Vilnim Veļķerim, 
“Cita opera” un Lindai Vaivodei, 
atpūtas vietai “Jaunsētas”, 
tirdzniecības centram “Valleta”, 
jelgavniekiem “Rich Berry”, 
cēsiniekiem “Apimi”, rīdziniekiem 

“Got foods”, “Verry Berry”, 
Balvu atpūtas parkam 
“Wake up Balvi”, “Gulbenes 
Boulingam”, Viļakas 
uzņēmumam “Ezertūre”, 
veikalam “Pie Zvejnieka”, 
Alūksnes sporta klubam 
“Spēka pasaule”, Alūksnes 
apdrukas darbnīcai “Prieka 
druka”, kuģītim “Marienburg”, 
vilcieniņam “Severīns”, kā arī 
mūsu pagasta konsultējošām 
un palīdzīgajām personām – 
Eduardam Voilakam, 
Andrim Spirkam, Initai Ķeselei, 
Ilmāram Samsonam, un paldies 
jaunieši teica arī ikvienam 
Liepnas iedzīvotājam, 
kas pielika roku, lai palīdzētu 
tikt galā ar sīkiem darbiem, 
taču vislielākais paldies 

Liepnas tautas namam un 
Liepnas pagasta pārvaldei. 
 Pasākumu paspilgtināja 
un svētku noskaņu uzbūra 
dažādas dejas un dziesmas, 
kā arī patriotiski un skanīgi 
dzejoļi. Koncertā piedalījās 
dāmu deju kolektīvs “Tikai tā”, 
dejojot aktīvu un jautru igauņu 
deju ar grābekļiem, kā arī 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Kaimiņi” skanīgu melodiju 
skaņdarbos izdejoja deju “Saule” 
un jaunie solisti - Sintija Krauja 
un Viesturs Pņovs drosmīgi 
izdziedāja mīļas dziesmas 
Latvijai. 

Esmeralda Trivole,
Liepnas Jauniešu saimes pārstāve

Alūksnes novada vidusskola īsteno starptautisku projektu
  Alūksnes novada 
vidusskolā no 26. septembra 
līdz 2. oktobrim viesojās 
ciemiņi no piecām 
valstīm – Turcijas, Itālijas, 
Slovēnijas, Lietuvas un 
Portugāles. Šoreiz 
tas bija mobilitātes 
KA229 projekts par 
pusaudžu uzvedību 
sociālajos medijos “Social 
Media Behaviors of 
Teenagers” jeb saīsinājumā 
SoMBeT. 

 Dažiem viesiem šis bija 
liels pārbaudījums – iestājies 
vēsais rudens, dienvidvalstu 
pārstāvjiem neierasti auksts, 
tomēr krāsainais rudens 
priecēja.
 Šīs mobilitātes tēma – nākotnes 
skola. Pirmajā dienā pa ceļam 
no Rīgas uz Alūksni viesi ar vienu 
acs kaktiņu ieskatījās Siguldas 
krāšņajā rudenī. Šīs pašas dienas 
vakarā mūsu skolas projektā 
iesaistītie jaunieši un viesi 
iepazina Latvijas kultūru, darba 
tikumu un seno skolu Viktora 
Ķirpa Ates muzejā, baudīja uz 
dzīvās uguns gatavotu zupu un 
cepa puļķu maizi.
 Otrā diena sākās ar  Alūksnes 
novada iepazīšanu, kur Alūksnes 
novada sabiedrisko attiecību 
speciāliste Evita Aploka sveica 
viesus un dāvanā no Alūksnes 

pasniedza krāšņo grāmatu par 
Muižas parku un suvenīrus. Tāpat 
viesus sveica domes deputāte 
un domes priekšsēdētāja 
vietniece Līga Langrate. Katras 
valsts jaunieši prezentēja 
mājas darbu “Future Digital 
klasses”. Iepazīstot Alūksni, viesi 
devās uz “Vides labirintu” un 
gleznaino Muižas parku. Tālāk 
visi devās uz skolu, kur jaunieši 
piedalījās angļu valodas stundā, 
bet skolotāji sanāca kopā, lai 
apspriestu tālākās vizītes un 
plānus. Dienai noslēdzoties, 
viesi apskatīja Alūksnes Bānīša 
stacijas ekspozīciju, kur bija 
sagatavotas dažādas aktivitātes, 
kas jauniešiem turpinājās ar 
orientēšanās spēli pa Alūksni, 
skolotājiem ar iepazīšanos 
vakariņās kafejnīcā “Benevilla”. 
 Trešā diena skolēniem aktīva 
diena – piedalījās divos mācību 
stundu blokos. Kopā ar 12. klasi 

dizaina un tehnoloģiju stundās 
nopietni un ar humoru digitāli 
veidoja nākotnes klasi, kādu 
vēlētos redzēt, darbu prezentēja. 
Nākamais stundu bloks – 
VAM. Kaut nedaudz iepazina 
militārās apmācības pavisam 
nelielu daļiņu. Pēcpusdienā 
gan skolotāji, gan skolēni 
Alsviķu pagastā apmeklēja 
uzņēmēju Elīnu Ramani, iepazina 
kokapstrādi un varēja sev 
izveidot nelielus suvenīrus.
 Ceturtajā dienā kultūras 
pamatu stunda, viesi iepazina 
latvju zīmes un simbolus, 
nobeigumā bija jādodas 
pilsētvidē, lai sameklētu 
dabā, celtnēs, apkārtējā 
vidē tur redzamās zīmes un 
simbolus. Interesanti bija vērot 
sagatavotās prezentācijas, 
redzēt mūsu Alūksni viesu 
skatījumā. Diena noslēdzās ar 
“Sertifi kātu ceremoniju”, kur 

apbalvoti tika orientēšanās 
spēles uzvarētāji, skanēja skaists, 
izjusts priekšnesums, ko šo dažu 
dienu laikā sagatavoja mūsu 
Emīlija un portugāļu meitene 
Renata. Jautras dejas, smiekli, 
dziesmas…
 Pēdējā projekta dienā devāmies 
uz Rīgu, kur apmeklējām LU 
Zinātņu un Dabas māju, varējām 
vērot jau īstu nākotnes skolu, 
skolu, uz ko tiekties. Daudziem 
jauniešiem sapnis mācīties tādā 
skolā. Viss jau pašu rokās. Kā 
izrādās, portugāļu skolotājas 
meita nākošgad atkal kārtos 
iestājeksāmenus LU Medicīnas 
fakultātē. Viesi iepazina Rīgu 
skaistā ekskursijā, mūsu jaunieši 
apmeklēja Motormuzeju. 
 Sarežģītajā, skaistajā un 
satraukumu pilnajā nedēļā 
paldies sakām skolotājām 
Gaļinai Tuvi, Dacei Alksnei, 
Ilzei Eglei, Inesei Marķitānei, 

Inesei Krūmiņai par 
vadītajām stundām! Paldies 
Dacei Bernšteinei, Esēnijai 
Lielbārdei, Madarai Čibalai par 
nenovērtējamo atbalstu! Paldies 
Alūksnes novada uzņēmējiem 
par atsaucību! Paldies skolas 
kolektīvam par atbalstu un 
direktorei Ilzei Līviņai, direktores 
vietniecei Silvai Zariņai par 
organizēšanu un palīdzību! 
Paldies skolotājai Karinai 
Ozoliņai! Īpašs paldies Ozoliņu, 
Dzelzskalēju-Kalēju, Čibalu, 
Egles, Kuzņecovu, Bernšteinu, 
Jevsejevu, Jāņekalnu ģimenei 
par jauniešu uzņemšanu savās 
mājās!

Skolotāja Sanita Čibala

Veicina skolēnu saliedētību
 Pamatojoties uz Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 
2022.-2024. gadam ietvaros 
īstenoto konkursu “Atbalsts 
izglītības iestāžu pašpārvalžu 
attīstībai programmas 
“Kontakts” iniciatīvu projektu 
īstenošanai”, Alūksnes 
novada vidusskolā tika 
realizēts projekts “neESI  
neAKTĪVS”, Nr. VP2022/3-23.

 Projekta pamatideja – saliedēt 
un stiprināt skolēnu pašpārvaldi, 
lai tās dalībnieki aktīvi iesaistītos 
skolas dzīves plānošanā, 
pasākumu vadīšanā, klašu 
kolektīvu saliedēšanā.
 14. septembrī notika skolēnu 
pašpārvaldes dalībnieku 
nodarbības personības 
izaugsmes trenera Reiņa 
Širokova vadībā. Nodarbības 
apmeklēja 7.-12. klašu skolēni - 
27 dalībnieki, kuri bija izteikuši 
vēlmi iesaistīties pašpārvaldes 

darbā šajā mācību gadā.
 Nodarbību “Skolēnu 
pašpārvaldes saliedēšana un 
mērķu sasniegšana” un “Kā 
stiprināt savu motivāciju un 
pārvarēt bailes?” mērķis – labāk 
izprast sevi, savas stiprās un 
vājās puses, iekļaut jaunos 
pašpārvaldes dalībniekus un 
veicināt savstarpējo sadarbību. 
Izmantojot neformālās izglītības 
metodes, tika stiprinātas 
komandas prasmes, apgūtas 
jaunas metodes, ko izmantojam 
turpmākajā sadarbībā un klašu 
kolektīvu saliedēšanā.  
 Atziņas pēc nodarbībām:
- ir jāuzklausa citu viedoklis,
- jāmācās pieņemt dažādos 
viedokļus un vienoties par 
metodi, lai komanda darbotos 
kā viens vesels,
- kopā varējām paveikt daudz 
vairāk, nekā strādājot atsevišķi,
- bija grūti pārvarēt sevi un 
“izkāpt no komforta zonas”,
- ir jāprot arī paklusēt,

- jūtos drošāk un brīvāk.
 Apgūtās jaunās metodes 
izmantojām klašu kolektīvu 
saliedēšanās pasākumos 
“Draudzības stafetēs”  
pirmsskolas-3. klašu skolēniem 
5. oktobrī un 4.-6. klašu 
skolēniem 7. oktobrī. Katra 
komanda ieradās uz stafeti 
ar iepriekš sagatavotu klases 
ģerboni, kurā attēlotas trīs 
raksturīgākās lietas, kas 
viņus vieno, kā arī komandas 
nosaukums. Laiks aizritēja 
aktīvā, sportiskā darbībā, 
kopīgi pārvarot šķēršļu joslu, 
sadarbojoties un uzticoties 
klases biedriem, palīdzot 
visiem tikt līdz fi nišam. Skolēni 
pilnveidoja arī sadzīviskas 
prasmes – stafetēs iekļāvām 
plastmasas pudeļu, skārdeņu un 
papīra šķirošanu; gatavošanos 
svētkiem – dāvanu saiņošanu 
un šķīvju apgleznošanu.  Pudeļu 
korķīšu otra dzīve – atdzimstot 
ornamentā vai mazā tornī, arī tas 

bija klases kopdarbs, 
veidojot pozitīvas un 
labvēlīgas savstarpējās 
attiecības. Muzikālajā pauzē visi 
ļāvāmies ritmiskiem deju soļiem, 
kurus  rādīja pašpārvaldes 
dalībnieki. 
 Savukārt “Izdzīvošanas stafetes” 
kopā pulcēja 10.-12. klašu 
skolēnus 11. oktobrī un 
7.-9. klašu skolēnus 14. oktobrī. 
Bez dažādiem sportiskiem 
stafešu elementiem, kuri prasīja 
dalībnieku precizitāti un kustību 
izmanīgumu, klašu kolektīvi 
izmēģināja spēkus, pārvietojoties 
un šķērsojot “improvizētu purvu”, 
sienot mezglus pēc 
dotās shēmas, atšifrējot 
tekstu ar Morzes 
ābeces palīdzību. 

Divos etapos iekļāvām 
pirmās medicīniskās palīdzības 
sniegšanu – pārsēja uzlikšanu, 
cietušā pārvietošanu un ietīšanu 
folija segā.
 Paldies visiem dalībniekiem, 
audzinātājiem un klašu grupas 
pavadošajiem skolotājiem 
par aktivitāti stafešu dienās! 
Paldies sporta skolotājiem 
par ieteikumiem stafešu 
organizēšanā!

Skolēnu pašpārvaldes skolotāja 
konsultante Inita Lāce,

Skolēnu pašpārvaldes vadītāja 
Aivija Mika 

un pašpārvaldes dalībnieces 
Emīlija Dzelzskalēja- Kalēja, 

Viktorija Āboltiņa
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Sācies konkursa “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība” iedzīvotāju balsojums
 Sabiedrības integrācijas 
fonds aicina ikvienu Latvijas 
iedzīvotāju līdz šī gada 
22. decembrim vietnē 
www.vietagimenei.lv izvērtēt 
pašvaldību sniegto atbalstu, 
kas paredzēts ģimenēm 
ar bērniem. Balsojot par 
ģimenēm draudzīgāko 
pašvaldību iedzīvotāji sniegs 
savu ieguldījumu konkursa 
“Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība Latvijā 2022” 
laureātu noskaidrošanā. 
Uzvarētājpašvaldības sadalīs 
naudas balvu 150 000 eiro 
apmērā, lai attīstītu jau 
esošos atbalsta pasākumus 
vai izveidotu jaunus.

Plašāka informācija par 
pašvaldībām, kā arī balsojuma 
anketa pieejama: 
www.vietagimenei.lv.
  Konkurss “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība” norisinās kopš 
2017. gada. Tā primārais mērķis 
ir izcelt labākos piemērus un 
risinājumus, kā pašvaldības 
rūpējas par ģimenēm, līdztekus 
veidojot vidi arī pašvaldību 
draudzīgai sāncensībai, tādējādi 
mudinot tās attīstīt aizvien 
plašāku un pieejamāku ģimenēm 
paredzēto pakalpojumu klāstu. 
  Līdzīgi kā iepriekš, konkurss 

“Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība Latvijā 2022” 
norisināsies vairākās kārtās, 
paredzot izvērtēt visu 43 Latvijas 
pašvaldību darbu ģimenēm 
draudzīgas vides veidošanā. 
Pašvaldību vērtējums sastāvēs no 
pašvaldību sniegtajiem datiem 
par pakalpojumiem, ko katra 
pašvaldība nodrošina ģimenēm 
ar bērniem un vērtēšanas 
komisijas vērtējuma – gan datu 
pārbaudes, gan klātienes vizītēm 
10 Latvijas labākajās pašvaldībās 
šī gada decembrī. Viena no 43 
pašvaldībām, kura tiks atzīta 
par ģimenei draudzīgāko valsts 
mērogā, saņems naudas balvu 
30 000 eiro apmērā. Savukārt 
katras pašvaldību grupas 
uzvarētājs – naudas balvu  
20 000 eiro apmērā. Vērtēšanas 

komisija varēs noteikt arī 
papildu nominācijas. Piešķirtās 
naudas balvas paredzētas, lai 
nodrošinātu atbalsta pasākumus 
un pakalpojumus vai vides 
veidošanu ģimenēm ar bērniem. 
Konkursa uzvarētāji tiks godināti 
svinīgā pasākumā 2023. gada 
februārī. 
  Paralēli konkursam ir uzsākts 
ikgadējais balsojums, kur 
ikvienam iedzīvotājam ir iespēja 
ne tikai novērtēt un sniegt 
priekšlikumus, atbalstot savu 
pašvaldību, bet, pamatojoties 
uz pieredzi, balsot arī par 
citām ģimenei draudzīgām 
pašvaldībām. Turklāt balsot varēs 
reizi dienā no vienas ierīces 
līdz pat šī gada 22. decembrim, 
aizpildot balsošanas anketu 
www.vietagimenei.lv.  

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā decembrī
Alūksnē
3. decembrī 16.30 pie 
Alūksnes Jaunās pils Pilsētas 
galvenās egles iedegšana. No 
16.30 līdz 21.15 (10 seansos) 
audiāli teatrāla ziemas gaismu 
vides instalācija ģimenēm “Rūķa 
Gardummices konditoreja”. 
Ieeja: brīva.
No 3. decembra Alūksnes 
Bānīša stacijā Ziemas 
ekspozīcija - jauni 10 unikāli 
stāsti par Bānīti kā draugu, 
palīgu, darba vietu un iedvesmas 
avotu. 
7. decembrī 19.00 pie 
Alūksnes dzelzceļa stacijas,
Jāņkalna ielā 52, Alūksnes 
stacijas kvartāla egles 
iedegšanas pasākums. Kopā ar 
LABORATORIUM zinātnes teātra 
brīnumu radītājiem uzbursim 
stacijas kvartālā vēl neredzētus 
eksperimentus ar šķidrumiem, 
krāsām un uguni. Kopā 
sagaidīsim vilcienu, kas atvedīs 
gaismu, lai iedegtu eglē košu 
mirdzumu.
17. decembrī 10.30 Ojāra 
Vācieša ielā 10, Alūksnē, XII 
Ziemassvētku atklātais Alūksnes 
novada kauss džudo cīņā.
18. decembrī 10.00-15.00 
Ziemassvētku tirdziņš  ar kultūras 
programmu pie Alūksnes Kultūras 
centra.

“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, tā vēstī par pašu 
galveno – vēlmi un tiesībām būt 
patiesiem un par mīlestību, kas 
nekad nebeidzas. Piedāvājums, 
darba laiki - www.visitaluksne.lv.

Alūksnes novada bibliotēkā
Literatūras izstādes: 
01.-30.12. “Šonakt visums 
ar zemi caur sniega pārslām 
klusumā sarunājas…” - 

Ziemassvētki latviešu un ārzemju 
autoru daiļradē (abonements);
01.-30.12. “Ziemassvētki 
– brīnumu laiks” (bērnu 
apkalpošanas nodaļa);
01.-30.12. “Rakstnieki - jubilāri: 
Andrejs Upīts - 145, Māris Bērziņš 
- 60” (bērnu apkalpošanas 
nodaļa);
01.-25.12. “Rūķu laiks ir klāt!” 
- grāmatas par rūķiem (bērnu 
apkalpošanas nodaļa);
01.-30.12. “Alūksnes novads un 
cilvēki aizejošā gada centrālajā 
presē” (lasītava);
01.-30.12. “Nāc! Lasi! Vērtē! 
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
- 2022” (bērnu apkalpošanas 
nodaļa).
Pasākumi, izstādes: 
07.-20.12. Tematiskā stunda 
Alūksnes novada skolu 
1. klasēm “Rūķi, rūķīši…” 
(bērnu apkalpošanas nodaļa). 
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
64322196;
01.-30.12. Alūksnietes 
Ineses Priednieces veidoto 
Adventes vainagu izstāde 
(bērnu apkalpošanas nodaļa, 
abonements);
06.-30.12. Ciklā “Alūksniešu 
vaļasprieki“ alūksnieša Māra 
Salmiņa jubilejas gleznu izstāde 
(lasītava);
19.12. Jauno grāmatu diena 
(abonements).
Literatūras apskati “Vēsturisko 
grāmatu sērija “Mēs. Latvija, XX 
gadsimts”, “Sērija par latviešu 
rakstniekiem “Es esmu…””, 
literatūras apskats 6.-7. klasei 
un 8.-9. klasei, “Rakstniecei 
Skaidrītei Kaldupei - 100. 
Ceļojums literāro pasaku zemē”. 
Apskatei klātienē vai tiešsaistē 
pieteikties un vēlamo datumu 
saskaņot pa tālruni 25664421.

Alūksnes Kultūras centrā
1. decembrī 18.30 filma 
“Māsas”. Ieeja: 3,00 EUR.
11. decembrī 14.00-17.00 
Alūksnes Kultūras centrā būs 
iespēja satikt Ziemassvētku vecīša 

palīgus, kā arī nosūtīt vēstuli 
Ziemassvētku pastā.
17. decembrī 16.00 
koncertprogramma “Sirds ir 
balss”. Koncertā piedalās – Antra 
Stafecka (balss), Andris Ērglis 
(balss, taustiņi), Mārtiņš Kanters 
(balss, ģitāra), Ēriks Upenieks 
(ģitāra), Mārtiņš Burkevics (bass), 
Edijs Šimiņš (bungas). Ieeja: 
12,00, 15,00 un 18,00 EUR.
21. decembrī 10.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes 
Invalīdu biedrība organizē 
Ziemassvētku koncertu. Dziedās 
Ainars Bumbieris. Koncerta 
apmeklēšanai jāpiesakās 
Alūksnes Invalīdu biedrībā, 
vēlams personīgi vai pa tālruni 
26760283 (Gunta).
22. decembrī  19.00 
koncertuzvedums ģimenēm 
“Sniegbaltītes skola”. Lomās: 
Jānis Kirmuška, Elīna Bojarkina, 
Laima Miltiņa, Jānis Skanis, 
Raimonda Vazdika, Sandija 
Misika, Juris Millers, Dace 
Makovska, Māris Skrodis, Sandis 
Bergholds, Kārlis Tols u.c. Izrādēs 
piedalās arī TDA “Dzintariņš” 
dejotāji. Režisors Jānis Mūrnieks, 
horeogrāfe Sanita Misika, 
producents Juris Millers. Izrāde 
pirmsskolas vecuma skatītājiem 
un jaunāko klašu skolēniem. 
Ieeja: 12,00, 15,00 un 
20,00 EUR.
23. decembrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centra skolotāju kora 
“Atzele” Ziemassvētku koncerts.
31. decembrī 23.00 Jaungada 
balle kopā ar grupu “Propellers”. 
Ieeja: 10,00 EUR.

Alūksnes novada muzejā
Ekspozīcijas un izstādes:
• No 6. decembra izstāde 
“Ziemassvētki pastkartēs”. Izstādē 
apskatāmas 20. gs. Ziemassvētku 
un Jaunā gada apsveikumu 
pastkartes no muzeja krājuma.
• Izstāde “Alūksnes aptiekas”. 
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.
• Arheoloģijas ekspozīcija 
“Livonijas ordeņa pils Alūksnē 
(Marienburgā). Zemē apraktā 
sāls”. Ekspozīcija ļaus ieskatīties 
laikā, kad Livonijas ordeņa pils 
Alūksnē bija nozīmīgs pierobežas 
aizsargpostenis un šī reģiona 
lielākā sāls krātuve, kā arī vēstīs 
par dažādu varu, sabiedrības 
slāņu un kultūru mijiedarbību un 
līdzāspastāvēšanu, akcentējot 
vietējo iedzīvotāju lomu 
iekarotāju politikā.
• Multimediāla ekspozīcija 
“Helēnas dziedājums”. 
Jaundarbs “Helēnas dziedājums” 
ir Alūksnes muižas pēdējās 
mantinieces - baroneses Helēnas, 
vēstījums par baronu Fītinghofu 
dzimtu un viņu atstāto mantojumu 
Alūksnē. Ekspozīcija skatāma 
restaurētajā Alūksnes Jaunās pils 
Klavieru istabā.
• Alūksnes pastāvīgā vēstures 
ekspozīcija “Laikmetu 
mielasts”. Ekspozīcijā “Laikmetu 
mielasts” pie lielā mielasta galda 
satiekas seši nozīmīgi Alūksnes, 
Latvijas un pasaules vēstures 
laika posmi: Alūksnes senvēsture, 
Viduslaiki un Jaunie laiki (13.-18. 
gs.), Muižas laiki (18. gs.-1918. 
g.), Latvijas Republikas laiks 
(1918.-1940. g.), Okupācijas laiks 
(1940.-1991. g.), Atmoda (1986.-
1991. g.) un Latvijas Republikas 
laiks (1991. g.-mūsdienas).
• “Fītinghofu zelta dzīsla 
Alūksnē”. Ekspozīcijas pamatā 
fotomateriāli un citas vizuālas un 
tekstuālas liecības par Fītinghofu 
dzimtu un tās devumu Alūksnei.
• Izstāde “No trimdas Latvijā 
– Austras Lindes 120 tautu 
meitu miniatūras”. Izstādi 
veido 120 tautumeitu miniatūras 
etnogrāfiskajos latviešu 
tautas tērpos, kurus pagājušā 
gadsimta astoņdesmitajos un 
deviņdesmitajos gados darinājusi 
trimdā ASV dzīvojusi novadniece 

Austra Linde (dz. Ķauķis).
• “Leo Kokle. Mākslinieka 
istaba”. Izcila, tautā populāra un 
mīlēta gleznotāja un portretista 
piemiņai veltīta ekspozīcija, kurā 
apskatāmi mākslinieka darbi un 
personīgās lietas.
• Privātkolekcionāra izstāde “19. 
gs. muižkunga guļamistaba”. 
Guļamistabas iekārtojums 
veidots no 19.-20. gs. interjera 
mēbelēm eklektikas stilā, kas sevī 
apvieno dažādu stilu un laikmetu 
sajaukumu, un bīdermeijera stilā, 
kas ir vienkāršota interpretācija 
ampīra stilam, kur tiek izcelts 
koksnes dabīgais skaistums, 
izturība, praktiskums un ērtība.
• “Totalitārajā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”. Ekspozīcija 
veidota represiju atcerei un 
atspoguļo Alūksnes novada 
iedzīvotāju likteņgaitas Sibīrijā 
un Tālajos Austrumos. Tajā 
apskatāmi dokumenti, priekšmeti, 
fotogrāfijas un atmiņu stāsti.
• “Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 
Daudzveidīgu tēlniecības darbu 
ekspozīcija, kurā apskatāmi gan 
profesionālu tēlnieku L. Līces 
un G. Grundbergas darbi, gan 
padomju gados neatzītu autoru 
darbi.
• V. Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”. Izstādē 
Alūksnes vecmeistaru fotogrāfijās 
redzama Alūksne gan 20. gs. 
sākumā, gan Pirmās brīvvalsts 
laikā, savukārt alūksnietis 
fotogrāfs Vilnis Blūms uzlūko šīs 
vietas ar šodienas skatījumu. 
Izstādē vienuviet skatāmas 
pilsētas ainavas toreiz un šodien.
• “100 vēsturiski mirkļi 
Alūksnē”. Izstāde ļauj ieskatīties 
un saprast, kā vēsturiskās norises 
ietekmējušas un mainījušas 
pilsētas dzīvi un tēlu, vēstot par 
norisēm dažādās dzīves jomās 
laika posmā no 1918. – 2017. 
gadam.

Turpinājums 12. lappusē

Ielu ikdienas uzturēšanas 
darbi Alūksnes pilsētā 
ziemas sezonā
 Ir sākusies 
ziema un Alūksnes 
novada pašvaldības 
aģentūrai “SPODRA” 
tas nozīmē ielu 
uzturēšanu atbilstoši 
ziemas sezonai. Ņemot 
vērā pēdējo gadu mainīgos 
laika apstākļus ziemā 
un intensīvo snigšanu 
pagājušajā sezonā, 
lūdzam autovadītājus 
būt saprotošiem, 
iecietīgiem.

* Neatstāt transporta 
līdzekļus vietās, kur var tikt 
traucēti sniega tīrīšanas vai 
slīdamības samazināšanas darbi.

* Nenovietot transporta 
līdzekļus ilgstošai stāvēšanai 
ielu braucamajā daļā, 
ielu paplatinājumos un  
stāvlaukumos.

* Pamanot sniega tīrīšanas 
tehniku, ieturēt lielāku distanci 
un necensties to apdzīt, lai 
neradītu ārkārtas situācijas 
un netraucētu vadītajam veikt 
kvalitatīvi uzdevumu.

* Ievērot ceļu satiksmes 

organizāciju vietās, kur tiek 
pārvietoti sniega vaļņi vai veikti 
sniega izvešanas darbi.

 Sniega tehnikai braucot, 
veidojas valnis, kas nosprosto 
iebrauktuves uz dzīvojamajām 
mājām. Māju iebrauktuvju 
tīrīšana nav pakalpojuma 
sniedzēja uzdevums. 

 Alūksnes pilsētas ielu 
ikdienas uzturēšanas 
darbus ziemas sezonā 
veiks VAS “Latvijas autoceļu 
uzturētājs” un SIA “Viļņi 
un I.S.A.” atbilstoši 
2014. gada 24. jūlija 
Alūksnes novada pašvaldības 
noteikumu Nr. 6/2014 
“Par Alūksnes pilsētas ielu 
ikdienas uzturēšanas un 
lietošanas kārtību” 
prasībām. 

Ar noteikumiem var iepazīties 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/
Dokumenti par pašvaldības ielām 
un ceļiem.

Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūra “SPODRA”



12. Alūksnes Novada Vēstis 01.12.2022.

Kultūras un atpūtas pasākumi Alūksnes novadā novembrī
Pasākums:
14. decembrī 18.00 Alūksnes 
Jaunajā pilī koncerts “Pirms 
Ziemassvētkiem”. Alvils Cedrins 
(baritons), Kristīne Bīmane 
(soprāns), Dāvis Beitlers 
(klavieres, koncertmeistars). 
Programmā: garīgā mūzika, 
operu ārijas, dziesmas sirdij un 
dvēselei - E. Dārziņa, 
Ē. Ešenvalda, D. Beitlera, 
L. Ritmanis un citu komponistu 
skaņdarbi, kā arī Ziemassvētku 
dziesmas. Ieeja: 10,00 EUR. 
Biļešu iepriekšpārdošana, 
ierobežots vietu skaits.

Annas pagastā
3. decembrī 13.00 Annas 
kultūras namā Ziemassvētku 
dekoru un netradicionālo 
Adventes vainagu gatavošanas 
darbnīca ar floristi Daigu Lapiņu. 
Informācija par dalību un 
nepieciešamajiem materiāliem pa 
tālruni 29495371 (Elita).
29. decembrī 13.00 Annas 
kultūras namā pasākums 
pagasta senioriem. Svētku 
noskaņu radīs un koncertu sniegs 
Zigmārs Krūmiņš. 
Annas bibliotēkā izstāde “Mēs 
esam stipra tauta! Mēs esam 
diženi!” - literatūrzinātniecei, 
folkloristei, politiķei, Latvijas 
Valsts prezidentei (1999-
2007) Vairai Vīķei-Freibergai 
– 85; tematiskā izstāde “Lai top 
Ziemassvētku prieks!” - rodi 
iedvesmu grāmatās, žurnālos, 
bukletos.

Alsviķu pagastā
Visu decembri Alsviķu kultūras 
nama mazajā zālē apskatāma 
ilzenietes Daces Brūniņas pinumu 
izstāde un Žannas Heidemanes 
gleznu izstāde “Redzēt un izjust”. 
Atnāc!
1., 8., 15., 22. decembrī 10.00 
datorapmācības senioriem Alsviķu 
bibliotēkā Strautiņos.
7., 14., 28. decembrī  9.00 
Alsviķu bibliotēkā senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās.
17. decembrī 14.00 Alsviķu 
kultūras namā režisora Aigara 
Graubas ģimenes spēlfilma 
“Circenīša Ziemassvētki”. Ieeja: 
3,00 EUR.
21. decembrī 13.00 Alsviķu 
kultūras namā Ziemassvētku 
sarīkojums “Brīdi pirms…” 
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu 
senioriem - koncerts, deju 
mūzika ar grupu “Debesmanna”. 
Līdzi ņemams mazs “groziņš” 
un dāvaniņa 3,00 EUR vērtībā 
savstarpējai apdāvināšanai. Ieeja: 
bez maksas.
25. decembrī 22.00 Alsviķu 
kultūras namā Ziemassvētku 
balle ar grupu “Blēži”. Ieeja: 
5,00 EUR. Lūgums veikt galdiņu 
rezervāciju līdz 22. decembrim, 
tālrunis 28330421 (Marina).
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “ No diviem sapņiem, 
no divām ilgām viens daiļums 
– mīla zied mūžībai” - 
literatūrzinātniecei, folkloristei, 
politiķei, Latvijas Valsts 
prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai 
- 85, “Ja cilvēkiem klājas labi, 
viņi mīl savu valsti un politisko 
sistēmu; ja sākas grūti laiki, tad 
tiek meklēts kāds, ko vainot...” 
rakstniekam, literatūrzinātniekam, 
kritiķim Andrejam Upītim - 145, 
rakstniecei, esejistei Zentai 
Mauriņai - 125, aktierim Harijam 
Liepiņam - 95,  dzejniekam 
Jānim Ziemeļniekam - 125; 
Ziemassvētku vakars; Bērnu, 
jauniešu, vecāku žūrija.

Ilzenes pagastā
Visu decembri SKIIM centra 

“Dailes” un bibliotēkas telpā 
izbaudīsim pavasari un vasaru 
Solvitas Kārkliņas lielformāta 
ziedu izstādē. Atnāc!
19. decembrī 18.00 Ilzenē 
pie estrādes iedegsim pagasta 
svētku egli un ieskandināsim 
Ziemassvētkus. 18.30 SKIIM 
centrā “Dailes” svētku ieskaņu 
koncerts ar māsām Lindu un 
Danu Berkulēm un viņu Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra pulciņu 
audzēkņiem. Ziemassvētku 
vecīša rūķis būs parūpējies 
par piparkūkām un liepziedu 
tēju. Ieeja: bez maksas. Atnāc! 
Svinēsim kopā!

Jaunalūksnes pagastā
20. decembrī 12.00 Bejas 
bibliotēkas lasītāju klubiņā 
pasākums “Tu mani? Tu jūti? Tie 
nāk… Ziemassvētki ir tuvu,… 
tuvu Tavai sirdij,…ejam un 
saņemam…”.
Bejas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Literatūrzinātniecei, 
folkloristei, politiķei, Latvijas 
Valsts prezidentei (1999-2007) 
Vairai Vīķei-Freibergai – 85”, 
Mākslas zinātniecei, rakstniecei, 
politiķei Sandrai Kalnietei - 
70, “Ir atkal laiks, kad sveces 
staro mājā… Ir atkal laiks, kad 
gaidām Ziemassvētkus – to svēto 
brīnumu, ko dziļi izjūt sirds un 
prāts”. Izvēlies savu Ziemassvētku 
dzejolīti!
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”.

Jaunannas pagastā
4. decembrī 13.00 Jaunannas 
tautas namā Ziemassvētku 
apsveikumu gatavošanas 
darbnīca ar Leldi Gustu. Dalības 
maksa 2,00 EUR.
4., 11., un 18. decembrī 17.00 
Jaunannas tautas nama 
Lielajā zālē galda spēļu vakari, 
projekta “Dzīvo vesels Alūksnes 
novadā” ietvaros.
5.-31. decembrī Jaunannas 
tautas nama Mazajā zālē 
Mālupes Saieta nama rokdarbu 
pulciņa “Annele” musturdeķu 
izstāde “Raibu raibā pasaulīte”.
9. decembrī 17.30 Jaunannas 
tautas namā Alūksnes Mūzikas 
skolas audzēkņu un pedagogu 
Ziemassvētku ieskaņu koncerts 
“Skaņu putenis Jaunannā”. Ieeja: 
brīva.
21. decembrī 14.30 Jaunannas 
tautas namā Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolas 
audzēkņu koncerts “Ziemassvētku 
jampadracis”.
21. decembrī 16.00  
Jaunannas tautas namā 
Ziemassvētku pasākums 
Jaunannas senioriem “Iededz 
gaismu savā sirdī” . Pieteikties 
līdz 17. decembrim  pa tālruni 
29495371 (Elita).
26. decembrī 11.00 Jaunannas 
tautas namā Ziemassvētku 
trīscīņa - galda spēļu turnīrs.
Naktī no 31. decembra uz 
1. janvāri no 00.30 Jaunannas 
tautas namā Jaungada nakts 
BALLE ar Zinti Krakopu. Ieeja: 
5,00 EUR. Galdiņus rezervēt 
līdz 29. decembrim  pa tālruni 
29495371.
Jaunannas bibliotēkā
literatūras izstādes: “Mīlētā dzīve” 
– rakstniecei Zentai Mauriņai 125, 
“Es lauzu, tu lauzi, mēs lauzām. 
Viņi lūza” – mākslas zinātniecei, 

rakstniecei, politiķei Sandrai 
Kalnietei 70.

Jaunlaicenes pagastā
No 5. decembra Veclaicenes, 
Jaunlaicenes, Ziemera un 
Mārkalnes pagastos akcija 
pagasta iedzīvotājiem “Uzcel savu 
sniega vīru”. Uzcel, nofotografē 
un sūti mums! Tālrunis 26413370.
No 6. līdz 31. decembrim 
Jaunlaicenes bibliotēkā
z/s “Auguļi” vaska sveču un citas 
produkcijas izstāde “Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks!”.
7. decembrī 13.00 
Jaunlaicenes bijušās skolas 
ēkā senioru kopas “Pūrs” 
ikmēneša tikšanās.
12. decembrī 18.00 
Jaunlaicenes pagastā egles 
iedegšanas pasākums “Svētki 
nāca, svētki nāca, ko tie svētki 
atnesīs?”. Piedalās folkloras kopa 
“Putnis”, silta tēja, piparkūkas.
16. decembrī 16.00 
Jaunlaicenes tautas namā 
kaimiņpagastu senioru satikšanās 
atpūtas pēcpusdienā “Vēl pirms 
Ziemassvētkiem”.
Jaunlaicenes bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Nevis 
šaubīties un vilcināties, bet 
rīkoties un uzdrīkstēties”/ Zentai 
Mauriņai – 125;  “Ar balles 
kurpēm Sibīrijas sniegos”/ 
Sandrai Kalnietei – 70.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
“Malēnieša pasaule”:
Pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes 
muiža” – par Jaunlaicenes muižu 
un tās apbūvi, par Vidzemes 
muižu apsaimniekošanu un 
sadzīvi, par baronu fon Volfu 
dzimtu; “Malēnieša pasaule” – 
par to, kas mēs esam, kādi mēs 
esam, kāda ir mūsu valoda un 
dzīves uztvere 
Izstādes: “Kā smuki esam, tā 
smuki esam” – par tērpu modi 
20. gadsimtā; virtuālā izstāde 
“No Vaidavas līdz Melnupei” 
(jaunlaicenesmuzejs.lv/muizas) 
– par 12 Opekalna draudzes 
teritorijā ietilpstošajām muižām, 
par tām piederošajiem zemnieku 
ciemiem, mājām un lopu muižām.
Pasākumi:
3., 10. un 17. decembrī 
11.00 Ziemassvētku radošo 
darbnīcu cikla “Paša radīts 
brīnums” nodarbības. Dalības 
maksa skolēniem, pensionāriem 
1,00 EUR, pārējiem 2,00 
EUR. Pieteikšanās pa tālruni 
29356277.
No 6. līdz 22. decembrim 
lielākas un mazākas grupas 
rūķi Kukū un Tutū aicina uz 
izzinošu, aktīvu, atraktīvu un 
radošu darbošanos Lielajā 
Ziemassvētku Borģelē “Diža meža 
pašā vidū”. Sīkāka informācija 
un pieteikšanās pa tālruni 
29356277.

Kalncempju pagastā
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
“Vidzemes lauku sēta” līdz 
2023. gada 18. februārim 
mākslinieces Jevgēnijas Ķilupes 
darināto papjēmašē masku 
izstāde. Izstāde papildināta 
ar Alūksnes Mākslas skolas 
audzēkņu zīmējumiem, kas 
tapuši, iedvesmojoties no 
latviešu tradicionālajiem masku 
gājieniem.

Liepnas pagastā
25. decembrī 19.00 Liepnas 
tautas namā Ziemassvētku 
pasākums ar vakara vadītāju, 
aktivitātēm, izdarībām 
un muzikālu grupu “Un 
atkal šovakar”. Iepriekšēja 
pieteikšanās, galdiņu rezervācija, 
vietu skaits ierobežots. 
Ieeja: 6,00 EUR.

Liepnas pagasta bibliotēkā 
literatūru popularizējoša 
izstāde un radošās darbnīcas 
“Ziemassvētkus gaidot” bērniem 
(12.-27.12.), literatūras izstāde 
“Sniegotais gadalaiks un tā 
svētki” pieaugušajiem (14.-
30.12.).

Malienas pagastā
23. decembrī 11.00 Malienas 
tautas namā Malienas 
pamatskolas Ziemassvētku 
koncerts “Eglītes”.
26. decembrī 13.00 Malienas 
tautas namā Malienas pagasta 
senioru un amatierkolektīvu 
Ziemassvētku  pasākums “Kad 
zemi apmirdz Ziemassvētku 
zvaigznes”.
30. decembrī 22.00 Malienas 
tautas namā Vecgada balle. 
Spēlēs Juris Ķirsons no grupas 
“OTTO”. Ieeja: 5 EUR.

Mālupes pagastā
5. decembrī 18.00 Mālupes 
Saieta namā radošā nodarbība 
“Ziemassvētku dekoru 
veidošana”.
No 9. decembra Mālupes 
Saieta namā rokdarbu pulciņa 
“Annele” darbu izstāde “Šīs 
dažādās zeķes!”.
11. decembrī  12.00 Mālupes 
Saieta namā  koncerts Adventa 
laikā “Klusi, balti sniegi sniga”. 
Koncertā piedalīsies mālupieši. 
Ieeja: brīva.

Mārkalnes pagastā
No 5. decembra Veclaicenes, 
Jaunlaicenes, Ziemera un 
Mārkalnes pagastos akcija 
pagasta iedzīvotājiem “Uzcel savu 
sniega vīru”. Uzcel, nofotografē 
un sūti mums! Tālrunis 26413370.
10. decembrī 15.00 pie 
Mārkalnes bibliotēkas Āra 
lasītavas notiks rūķošanās. 
Aicinām līdzi ņemt rotājumu, lai 
kopīgi dekorētu rūķa eglīti. 
13. decembrī 12.00 Mārkalnes 
tautas namā senioru ikmēneša 
tikšanās ar Lidiju Steberi.
13. decembrī 15.00 Mārkalnes 
tautas namā egles rotāšana 
“Jau gaisā virmo gaidas, tūlīt 
mums brīnums nāks”. Rotājumu 
darināšana, muzikāls sveiciens no 
senioru ansambļa “Akava”, egles 
rotāšana, silta tēja, piparkūkas.
Mārkalnes bibliotēkā jaunāko 
grāmatu izstāde “Grāmatu 
iepirkuma programma 
publiskajām bibliotēkām 2022”, 
grāmatu izstāde bērniem “Rūķu 
Ziemassvētku brīnums”. 

Pededzes pagastā
5., 12., 19. decembrī Pededzes 
bibliotēkā sveču aizdegšana 
Adventes vainagā. Aizdedz 
pirmais bibliotēkas apmeklētājs.
10. decembrī 13.00 Pededzes 
tautas namā Alūksnes novada 
senioru atpūtas pēcpusdiena. 
Ieeja: 1,50 EUR.
16. un 17. decembrī Pededzē 
kopienas teātra iestudējums 
“Kāzas. Kогда-то”. Režisors 
Edgars Niklasons, horeogrāfs 
Jānis Putniņš, komponists Jēkabs 
Nīmanis, folkloriste - pētniece 
Ilga Vālodze-Ābele, Pededzes 
pagasta pareizticīgo iedzīvotāju 
tradicionālā kāzu rituāla 
konsultante Tatjana Steklova. 
Laiks un norises vieta tiks precizēti 
- sekojiet informācijai!
30. decembrī 20.00 Pededzes 
tautas namā Jaungada balle. 
Muzicē grupa “Putukvass” un 
Vjačeslavs Bogdanovs. 
Ieeja: 2,50 EUR.
Pededzes bibliotēkā izstādes: 
“Andrejam Upītim 145”, “Zentai 
Mauriņai 125”, 5.-31. decembrī 
pededzietes Olgas Ivanovas 

rokdarbu izstāde.

Veclaicenes pagastā
4. decembrī 14.00 Veclaicenes 
tautas namā otrās Adventes 
koncerts “Gaidot svētkus”. 
Piedalās:  Valmieras pagasta 
kultūras nama jauktais vokālais 
ansamblis “Dziesmotā senatne”, 
Valmieras senioru vīru koris 
“Baltie bērzi”, Alūksnes Kultūras 
centra senioru koris “Brūklenājs”, 
Inese Bebre, Raitis Lapacinskis.
No 5. decembra Veclaicenes, 
Jaunlaicenes, Ziemera un 
Mārkalnes pagastos akcija 
pagasta iedzīvotājiem “Uzcel savu 
sniega vīru”. Uzcel, nofotografē 
un sūti mums! Tālrunis 26413370.

Zeltiņu pagastā
10. decembrī 13.00 Zeltiņu 
pagasta pārvaldē sveču 
liešanas nodarbība “Sildies, 
Ukraina!”. Nodarbību vadīs 
decembra jubilāre Lilita 
Gāršniece. Lūgums līdzi ņemt 
šķēres, sveces un metāla bundžas.
Līdz 15. decembrim Zeltiņu 
tautas namā Edgara Mūrnieka 
foto izstāde “Mirklis laimes”.
No 15. decembra Zeltiņu 
tautas namā Aigas Mūrnieces 
gleznu izstāde “Bez robežām”.
22. decembrī 17.00 Zeltiņu 
ev. lut. baznīcā ar Ziemassvētku 
koncertu uzstāsies grupas “Lauku 
muzikanti” radošais kodols - 
Normunds Ķietis un Inita Āboliņa. 
Ieeja: ziedojumi.
24. decembrī 17.00  Zeltiņu 
ev. lut. baznīcā  Ziemassvētku  
dievkalpojums.
25. decembrī 17.00 Zeltiņu 
tautas namā Ziemassvētku 
pasākums “Kad sniegpārslas 
smejas”. Uzstāsies Apes 
skanīgās balss īpašniece Ilze 
Kaktiņa, Zeltiņu dziedošo aktieru 
apvienība “Jautrie Podi” un 
drāmas kolektīvs “Kontakts” ar 
A. Veinberga joku lugu vienā 
garā cēlienā “Precību veikals”. 
No 19.00 pasākuma saviesīgā 
daļa pašdarbības kolektīvu 
dalībniekiem, uzņēmējiem un 
interešu grupām. Pieteikšanās 
un papildus info pa tālruni 
29492284 līdz 20. decembrim.

Ziemera pagastā
No 5. decembra Veclaicenes, 
Jaunlaicenes, Ziemera un 
Mārkalnes pagastos akcija 
pagasta iedzīvotājiem “Uzcel savu 
sniega vīru”. Uzcel, nofotografē 
un sūti mums! 
Tālrunis 26413370.
8. un 15. decembrī 
19.00 pie Māriņkalna 
tautas nama iedziedās eņģeļi 
“Lai katram miers un gaišums 
mājās, lai svētku svētums pāri 
klājas”.
30. decembrī 22.00 
Māriņkalna tautas namā
Jaungada balle kopā ar grupu 
“Pipari”. Ieeja: 5,00 EUR. Galdiņu 
rezervācija līdz 28. decembrim 
pa tālruņiem 26468307 vai 
29196101.
Māriņkalna bibliotēkā 
izstādes: “Advente - pārdomu un 
gaidīšanas laiks”, “Folkloristei, 
politiķei V. Vīķei-Freibergai 
– 85”, “Bērnu/jauniešu un 
Vecāku žūrija-2022”, “Manas 
dzīves daudzās pārmaiņas”  - 
rakstniecei, politiķei S. Kalnietei 
– 70, “Ienes mājās Ziemassvētku 
noskaņu!”; bibliotekārā stunda 
skolēniem “Kā vakarēja senie 
latvieši”.

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste




