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2022. gada 2. novembrī Nr. 11 (155) bezmaksas

Alūksnes Novada Vēstis
Ražošanas ēkā “Biznesa stacija” 
svin Spāru svētkus
 19. oktobrī Alūksnē nosvinēti 
Spāru svētki topošajai 
ražošanas ēkai “Biznesa 
stacija”, kas atrodas Tālavas 
ielā 5, blakus Bānīša 
stacijai. “Biznesa stacija” 
top apjomīgā Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
projekta “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” 
Nr.5.6.2.0/21/I/010 ietvaros.

 Līdz ar Spāru svētkiem, kad 
būvnieks virs ēkas jumta spārēm 
paceļ vainagu, noslēdzas būtisks 
būvniecības posms. “Biznesa 
stacijas” ēkas būvniecībā 
tas nozīmē, ka vēl tuvāk ir 
pietuvojies mirklis, kad Bānīša 
stacijas kvartālu papildinās 
vēl viena uzņēmējdarbībai 
nozīmīga un vizuāli pievilcīga 
būve. Jāpiemin arī tas, ka 
pirms jaunās ražošanas ēkas 
šajā teritorijā nojauktas četras 
vidi degradējošas būves, līdz 
ar to sakārtota iepriekš vizuāli 
nepievilcīgā apkārtne.
 Spāru svētkos Alūksnes 
novada pašvaldības vadības 
pārstāvji apciemoja būvniekus, 
kas strādā šajā objektā, lai 
pateiktos par līdz šim paveikto 
un vēlētu veiksmīgu turpmāko 
būvniecības procesu. Būvniekiem 
pašvaldības kā pasūtītāja vārdā 
pateicās domes priekšsēdētājs 
Dzintars Adlers, priekšsēdētāja 
vietnieki Druvis Tomsons un Jānis 
Sadovņikovs.
 Par ražošanas ēkas “Biznesa 
stacija” telpu izmantošanu 
pašvaldība ir organizējusi telpu 
nomas izsoles un ir noskaidroti 
komersanti, kuri nomās jaunās 
ēkas telpas. No 2023. gada 
“Biznesa stacijā” darīs Alūksnes 
alu, gatavos Alūksnes ezera 
zušu konservus, ražos keramikas 
un miksētu materiālu interjera 
dizaina priekšmetus, sniegs 
grafiskā dizaina un vizuālās 
reklāmas ražošanas, drukas un 
montāžas pakalpojumus, ražos 

Click sistēmas saplākšņa stendus 
vietējiem uzņēmumiem un 
eksportam.
 “Biznesa staciju” būvē SIA 
“Velve-AE”, projektētājs un 
autoruzraugs - SIA “ARHITEKTA L. 
ŠMITA DARBNĪCA”, būvuzraugs 
- SIA “BBPV”. Projektu vada 
Alūksnes novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 

Plānošanas un attīstības nodaļas 
projektu vadītāja Sanita Adlere.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

2022. gada 11. novembrī
Lāčplēša dienas pasākumi Alūksnē

11.00 Ziedu nolikšana pie Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieru atdusas vietām Alūksnes Lielajos kapos 
un Garnizona kapos
No 16.30 Latvijas kontūras veidošana pie 
7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa, noliekot 
svecītes
17.30 Svētbrīdis un ziedu nolikšana pie 
7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa, pieminot Brīvības cīņās kritušos pulka karavīrus. 
Jaunsargu svinīgais solījums 
18.00 Ikviens iedzīvotājs aicināts kopā ar karavīriem doties lāpu gājienā no 
7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa uz Alūksnes Jauno pili 
18.30 Piemiņas brīdis pie Alūksnes Jaunās pils
19.00 Lāčplēša dienai veltīts ekumenisks dievkalpojums Alūksnes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā
19.00 Koncerts “Mans zelts ir mana tauta” Alūksnes Kultūras centrā. Koncertā piedalās: 
Zigfrīds Muktupāvels, Dināra Rudāne, Anmary, Atis Ieviņš un instrumentālā grupa - Jānis 
Lūsēns, Aivars Gudrais, Harijs Gūtmanis, Jānis Lūsēns juniors. 
Ieeja: 20,00 EUR, 25,00 EUR

Par Latvijas brīvības cīnītājiem, 
par mūsu Latviju 11. novembra vakarā savu mājokļu logos aizdegsim svecītes

Alūksnes Kultūras centrā
2022. gada 17. novembrī plkst.19.00

Latvijas 104. dzimšanas dienas svinības 
“Zeme sudraba krastiem”
• Alūksnes novada pašvaldības augstākā 
apbalvojuma “Sudraba zīle” 
pasniegšanas ceremonija
• Koncertprogramma “Tālie krasti”
Balss, dzeja, dziesma, klavierspēle, tēlaina improvizācija stāstos par mīlestību, dabu, 
draudzību, bohēmisko pirmskara Latviju 
Aktieris Raimonds Celms un pianists Matīss Žilinskis 
Ieeja bez maksas

2022. gada 18. novembrī plkst.18.00

Svinam Latviju latvisko danču vakarā
dančus ierādīs un mācīs, kā arī par lustīgu mūziku gādās folkloras kopa 
“Ore” no Cēsīm 
Ieeja bez maksas

Jurija Drozdova foto

Pašvaldība 
rīko izsoles
Pašvaldība 29.11.2022. rīko 

nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Zīles”-20, Jaunzemos, Ilzenes 
pagastā, mutisku atklātu 
ceturto izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi 
publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 26164881. Izsoles 
sākumcena – 620 EUR. 
Nodrošinājums – 62 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 25.11.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
25.11.2022. plkst. 16.00.

 Pšvaldība 15.11.2022. 
rīko kustamās mantas – 
automašīnas VW PASSAT ar 
valsts reģ. Nr. JK 2923, mutisku 
atklātu izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi 
publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 26670189. Izsoles 
sākumcena – 5700 EUR. 
Nodrošinājums – 570 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 11.11.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
11.11.2022. plkst. 16.00.

Sēdes 

Tautsaimniecības 
komiteja   

10. novembrī 10.00

Sociālā, izglītības 
un kultūras komiteja

14. novembrī 10.00

Finanšu komiteja  
17. novembrī 10.00

Domes sēde   
24. novembrī 10.00

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

SIA "Arhitekta L. Šmita darbnīca" vizualizācija



Domes 27. oktobra sēdē

2. Alūksnes Novada Vēstis 02.11.2022.

Pieteikumu 
iesniegšana 
energoresursu 
atbalstam 
 Pieteikumus valsts atbalsta 
saņemšanai siltumenerģijas 
izmaksu segšanai 2022./2023. 
gada apkures sezonā var 
iesniegt mājokļa īpašnieki, 
kopīpašnieki vai īrnieki.

Pieteikumus elektroniski 
var iesniegt www.
epakalpojumi.lv. Aicinām 
ikvienu novada iedzīvotāju, 
kam tas ir iespējams, 
pieteikties atbalsta saņemšanai 
elektroniski, lai mazinātu 
rindas klātienē. Portālā www.
epakalpojumi.lv pieteikties 
energoresursu atbalstam ir 
iespējams, autorizējoties ar 
kādu no trim autorizācijas 
veidiem - ar internetbankām, 
E-paraksta viedkarti, ko 
izsniedzis Latvijas Valsts radio 
un televīzijas centrs, vai E-ID 
identifikācijas karti.

 Klātienē pieteikumus var 
iesniegt:
1) Bibliotēkās to darba 
laikā, kur darbinieki gan 
palīdzēs noformēt pieteikumu 
elektroniski, gan arī papīra 
formātā;
2) Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvajā 
ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, 
1. stāvā 112. kabinetā šādos 
laikos:
Pirmdienās 8.00-12.00 un 
15.00-17.30
Otrdienās 8.00-12.00
Trešdienās 13.00-17.00
Ceturtdienās, piektdienās 
8.00-12.00.
 Tālrunis informācijai - 
29480075 (darba laikā 8.00-
17.00).

Iesniedzamie dokumenti:
• Pašapliecinājums par 
attiecīgās apkures sistēmas 
esamību mājoklī
• Īres līgums
• Mājokļa īpašuma vai 
lietošanas tiesības apliecinošs 
dokuments
• Maksājumu apliecinoši 
dokumenti par koksnes 
granulu, koksnes brikešu 
vai malkas iegādi vienam 
mājoklim
• Pašapliecinājums par malkas 
iegādi, ja pretendē uz 60 EUR 
atbalstu
• Konta numurs, bankas 
nosaukums
 Ja klientam nav sava bankas 
vai PNS konta, var norādīt arī 
kādas savas uzticības personas 
konta numuru, kur pārskaitīt 
naudu.

ATBALSTA VEIDI UN 
PERIODS

• Ja apkurei izmanto 
malku, par kuras iegādi 
nav maksājumu apliecinoša 
dokumenta, pieteikums 
kompensācijas 60 EUR apmērā 
saņemšanai jāiesniedz no 
1.10.2022. līdz 30.11.2022.

• Ja apkurei izmanto malku, 
granulas vai briketes, 
pieteikums jāsniedz no 
1.10.2022. līdz 30.04.2023.

• Ja apkuri nodrošina 
centralizētā siltumapgāde, tad 
atbalstu piemēros automātiski 
rēķinos. Atbalsta periods 
būs no 1.10.2022. līdz 
30.04.2023.

• Ja apkurei izmanto 
elektroenerģiju, pieteikuma 
noformēšanas termiņš ir no 
1.10.2022. līdz 30.04.2023.

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 pašvaldības 
domes sēdē 27. oktobrī 
piedalījās 15 deputāti un 
izskatīja 36 lēmumu projektus.

 Dome pieņēma šādus lēmumus:

 Atļaut atsavināt Alūksnes 
novada pašvaldības kustamo 
mantu – dedzināmo malku 
23,69 m³ apjomā, kas atrodas 
ielas nodalījuma joslā Ezermalas 
ielā 51, Alūksnē. Noteikt 
atsavināšanas veidu – pārdošana 
izsolē. Uzdot pašvaldības 
aģentūrai “SPODRA” veikt mantas 
novērtēšanu, noteikt nosacīto 
cenu un organizēt tās izsoli.

 Nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu “Lejas 
Ploskums”, Jaunalūksnes pagastā, 
kas sastāv no zemesgabala 
4,38 ha platībā. Noteikt 
atsavināšanas veidu – 
pārdošana izsolē. Nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. Izsoles 
noteikumus un rezultātus publicēt 
pašvaldības interneta vietnē 
www.aluksne.lv.

 Nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu “Kungu 
māja”, Mālupē, Mālupes 
pagastā, kas sastāv no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas un zemesgabala 7325 m² 
platībā. Noteikt atsavināšanas 
veidu – pārdošana izsolē. 
Nosacītās cenas noteikšanu 
un izsoles organizēšanu uzdot 
veikt pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. Izsoles 
noteikumus un rezultātus publicēt 
pašvaldības interneta vietnē 
www.aluksne.lv.

 Nodot atsavināšanai pašvaldības 
īpašumu – neapbūvētu zemes 
vienību Dzeņu ielā 5, Alūksnē, 
662 m² platībā, pārdodot par 
brīvu cenu bijušajam zemes 
lietotājam. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai.

 Nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu Vālodzes 
iela 3, Alūksnē, kas sastāv 
no zemesgabala 645 m² 
platībā. Noteikt atsavināšanas 
veidu – pārdošana izsolē. 
Nosacītās cenas noteikšanu 
un izsoles organizēšanu uzdot 
veikt pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. Izsoles 
noteikumus un rezultātus publicēt 
pašvaldības interneta vietnē 
www.aluksne.lv.

 Nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu Briežu 
iela 10, Alūksnē, kas sastāv 
no zemesgabala 690 m² 
platībā. Noteikt atsavināšanas 
veidu – pārdošana izsolē. 
Nosacītās cenas noteikšanu 
un izsoles organizēšanu uzdot 
veikt pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. Izsoles 
noteikumus un rezultātus publicēt 
pašvaldības interneta vietnē 
www.aluksne.lv.

 Nodot īpašumā bez atlīdzības 
privātpersonai zemesgabala 
“Liepna 105”, Liepnā, Liepnas 
pagastā, pie dzīvokļa īpašuma 
piederošās kopīpašuma 
domājamās daļas.

 Izdarīt grozījumu domes 
28.07.2022. lēmumā Nr. 272 
“Par pašvaldības uzdevuma 
deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS 
DATU CENTRS”, precizējot starp 
pašvaldību un SIA “MĒRNIECĪBAS 
DATU CENTRS” noslēgtā līguma 
nosacījumus par pašvaldības 
uzdevuma – augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas 
datubāzes uzturēšana – 
deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS 
DATU CENTRS”.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 22/2022 “Grozījumi 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes 2020. gada 27. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 
5/2020 “Nolikums par licencēto 
makšķerēšanu Alūksnes ezerā””. 
Būtiskākie grozījumi saistīti 
ar to, ka mēneša licenci par 
samazinātu maksu būs tiesīgas 

saņemt arī personas no ģimenēm, 
kurām saskaņā ar valstī īstenoto 
Latvijas Goda ģimenes apliecības 
programmu ir piešķirta Latvijas 
Goda ģimenes apliecība (licences 
cena būs 5,00 EUR).

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.23/2022 “Grozījumi Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2013. gada 25. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 18/2013 
“Alūksnes novada pašvaldības 
nolikums””. Grozījumi saistīti ar 
domes sēdē pieņemto lēmumu 
par pagastu pārvaldības modeļa 
maiņu, izveidojot pagastu 
apvienību ar vienu tās pārvaldības 
iestādi – Alūksnes novada 
pagastu apvienības pārvaldi, 
kas darbu sāks ar 1. janvāri, kā 
arī paredz teritoriālo vienību 
iedzīvotāju padomju veidošanu.

 Apstiprināt ēdināšanas 
pakalpojuma maksu Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Sprīdītis”. Speciālās izglītības 
klašu (grupu) izglītojamo 
ēdināšanas pakalpojuma 
izmaksas sedz Alūksnes novada 
pašvaldība. Lēmums stājās spēkā 
1. novembrī.

 Ar 1. novembri izdarīt grozījumus 
domes 30.05.2022. lēmumā 
Nr. 210 “Par amata vietām un 
atlīdzību Alsviķu pirmsskolas 
izglītības iestādei “Saulīte”” un 
domes 30.05.2022. lēmumā 
Nr. 216 “Par amata vietām un 
atlīdzību Strautiņu pamatskolā””.

 Ņemot vērā domes 27. oktobra 
lēmumu par Alūksnes novada 
pagastu teritoriālo vienību 
pārvaldi”, izdarīt grozījumus 
domes 30.05.2022. lēmumā 
Nr. 226 “Par amata vietām un 
atlīdzību Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centram”, ar 
2023. gada 1. janvāri  no 
Veclaicenes un Ziemera pagastu 
apvienības pārvaldes pārcelt 
29. Ziemera mazpulka vadītāja 
amatu.

 Izdalīt finansējumu 
24 762,00 EUR pašvaldības 

izglītības iestādēm un 
Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvaldei vidējās 
izpeļņas, ko ietekmēja 
2022. gada valsts budžeta 
finansētās piemaksas, 
kompensēšanai.

 Piešķirt finansējumu 
14 215,00 EUR Pededzes 
pamatskolas darbinieku 
atlaišanas pabalstu un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu nodrošināšanai.

 Ņemot vērā kurināmā iegādes 
cenu ārkārtēju pieaugumu, 
piešķirt finansējumu kurināmā 
iegādes nodrošināšanai 
pašvaldības iestādēm 47 515 EUR 
apmērā.

 Ņemot vērā uzturēšanas 
izdevumu sadārdzinājumu 
2022. gadā, izdalīt finansējumu 
120 000,00 EUR pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēm 
uzturēšanas izdevumu 
sadārdzinājuma segšanai. 
Finansējumu sadalīt proporcionāli 
izglītojamo skaitam 2022. gada 
1. septembrī.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.24/2022 “Par grozījumiem 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes 2022. gada 1. februāra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 4/2022 “Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 
2022.gadam””.

 Apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības autoceļu ikdienas 
uzturēšanas klases 2022./2023. 
gada ziemas sezonai.

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

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

17. novembrī aicinām sveikt pašvaldības 
apbalvojuma “Sudraba zīle” saņēmējus
 Alūksnes novada 
pašvaldības domes 
27. oktobra sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu par 
pašvaldības augstākā 
apbalvojuma “Sudraba zīle” 
piešķiršanu. Apbalvojuma 
pasniegšanas ceremonija 
notiks Latvijas Republikas 
104. gadadienai veltītajā 
pasākumā 17. novembrī 
pulksten 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā.

 “Sudraba zīli” šogad saņems:
• Toms un Marija Alleni 
- nominācijā “Atbalsts 
kopienai” par sirdssiltumu 
un cilvēkmīlestību, ilgstoši un 
nesavtīgi atbalstot Liepnas 
pagasta un apkaimes kopienu;
• Alvits Grīvnieks - nominācijā 
“Sabiedrība” par ilgtspējīgas 
tradīcijas saglabāšanu un 
nozīmīgu ieguldījumu Alūksnes 

pilsētas vizuālā tēla veidošanā;
• Mirdza Korne - nominācijā 
“Sabiedrība” par godprātīgu 
un atbildīgu iesaisti Pededzes 
kopienas ikdienā, atbalstu 
jauniešu aktivitātēm;
• SIA “Mārkalnas bruģis”, 
uzņēmuma valdes loceklis 
Arvis Līcis ar ģimeni - 
nominācijā “Tautsaimniecība” 
par noturīgu komercdarbību, 
ģimeniskas un atbildīgas 
attieksmes piemēru, atsaucību 
un Mārkalnes pagasta vārda 
popularizēšanu.

 Aicinām ikvienu novada 
iedzīvotāju svinēt Latvijas 
104. dzimšanas dienu kopā 
ar šiem nesavtīgajiem, 
aizrautīgajiem un sirsnīgajiem 
cilvēkiem, kurus sabiedrība 
ir pieteikusi pašvaldības 
apbalvojuma saņemšanai 
un kuru ieguldījums ir augsti 

novērtēts. Pasākumā ikvienam 
būs iespēja ar ziediem sveikt 
apbalvojuma saņēmējus.
 Pēc apbalvojumu pasniegšanas 
būsim kopā ar novadnieku, jauno 
un talantīgo Latvijas Nacionālā 
teātra aktieri Raimondu Celmu 
un komponistu Matīsu Žilinski 
koncertprogrammā “Tālie krasti”, 

kas tapusi ar latviešu dzejnieka 
Viļa Plūdoņa romantiski tēlaino 
dzeju.
 Ieeja pasākumā ir bez maksas.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste



Apmeklētāju pieņemšana novembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki novembrī

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

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga LANGRATE 
7. un 21. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
7. un 21. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOVŅIKOVS
7. un 21. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS
7. un 21. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 

11. un 25. novembrī plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00
9. novembrī no plkst. 10.30 līdz plkst.11.30 Pededzes pagasta pārvaldē un no plkst. 12.00 līdz 

plkst.13.00 Mārkalnes pagasta pārvaldē
25. novembrī no plkst.11.30 līdz plkst. 12.30 Ziemera pagasta pārvaldē un no plkst. 13.00 līdz 

plkst.14.00 Veclaicenes pagasta pārvaldē

3.Alūksnes Novada Vēstis02.11.2022.

Deputāts Datums Laiks Vieta

Arturs DUKULIS Darbdienās
Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Valsts un 

pašvaldības vienotajam Klientu apkalpošanas 
centram

Aivars FOMINS Darbdienās Tālrunis 22001034

Artūrs GRĪNBERGS 21.11.2022. 15.00-17.00 Tālrunis 26498068

Verners KALĒJS 11.11.2022. 15.00-16.00 Tālrunis 29406242

Maruta KAULIŅA 11.11.2022. 15.00-17.00 Tālrunis 29710918

Modris LAZDEKALNS Darbdienās 9.00-16.00 Tālrunis 29285514

Ilze LĪVIŅA 07.11.2022. 8.00-10.00 Alūksnes novada vidusskolā, Kanaviņu ielā 14, 
Alūksnē

Druvis MUCENIEKS 10.11.2022.
24.11.2022. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu 

apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Modris RAČIKS 14.11.2022. 13.00-17.00 Tālrunis 29414680

Laimonis SĪPOLS Darbdienās Tālrunis 26431206

Jānis SKULTE 07.11.2022. 8.00-17.00 Tālrunis 29276883

No 1. janvāra pagastus Alūksnes 
novadā pārvaldīs viena iestāde
 Alūksnes novada 
pašvaldības dome 
27. oktobra sēdē pieņēma 
lēmumu par jaunas 
pašvaldības iestādes - 
Alūksnes novada pagastu 
apvienības pārvaldes – 
izveidi. Tā sāks darbu ar 
nākamā gada 1. janvāri 
un veiks visu pagastu 
pārvaldīšanu.

14 iestāžu vietā - 
viena

 Šobrīd Alūksnes novadā ir 
14 pašvaldības iestādes, kas 
pārvalda pagastus - 
13 pagastu pārvaldes un 
1 pagastu apvienības pārvalde, 
kas pārvalda divus pagastus. 
Dome nolēma izveidot 
pagastu teritoriālo vienību 
apvienību, reorganizēt visas 
līdzšinējās pagastu pārvaldes, 
tās apvienojot, un uz to bāzes 
izveidot vienu jaunu pašvaldības 

iestādi “Alūksnes novada pagastu 
apvienības pārvalde”. Līdz ar to 
pēc 1. janvāra atsevišķās pagastu 
pārvaldes vairs nepastāvēs un 
visu novada pagastu pārvaldību 
nodrošinās viena iestāde.
 Ņemot vērā lēmumu par jaunās 
iestādes izveidi, domes sēdē tika 
apstiprinātas tās amata vietas 
un atlīdzība no 2023. gada 

1. janvāra. Alūksnes novada 
pagastu apvienības pārvaldei 
būs vadītājs, vadītāja vietnieks, 
lietvedis, personāla speciālists, 
īpašuma speciālists, jurists 
- iepirkuma speciālists, ceļu 
pārraudzības un uzturēšanas 
darbu organizators.

Turpinājums 4. lappusē

Attēlā no labās jaunās iestādes vadītāja Ingrīda Sniedze un vadītājas 
vietniece Svetlana Prenka-Mihailova

Noslēgusies Alūksnes novada 
bibliotēkas struktūrvienību 
akreditācija

 6. oktobrī novadā bija 
ieradusies bibliotēku 
akreditācijas ekspertu 
komisija, kuras uzdevums 
ir vērtēt Alūksnes novada 
bibliotēkas struktūrvienības 
– pagastu bibliotēkas. 
Akreditācijas process 
ir noslēdzies un visas 
Alūksnes novada bibliotēkas 
struktūrvienības ir 
akreditētas.

 Ekspertu komisiju vada Rīgas 
Centrālās bibliotēkas direktore, 
Latvijas Bibliotēku padomes 
priekšsēdētāja Dzidra Šmita, 
komisijas sastāvā ir Madonas 
novada bibliotēkas direktore 
Imelda Saulīte un Kultūras 
ministrijas Arhīvu, bibliotēku un 
muzeju nodaļas vecākā referente 
Vanda Bērziņa. Ekspertes vērtēja 
Alūksnes novada bibliotēkas 
sagatavoto akreditācijas 
dokumentāciju, tikās sarunās ar 
katras struktūrvienības vadītāju, 
kā arī klātienē apmeklēja 
Jaunannas un Jaunlaicenes 
bibliotēkas. Dienas noslēgumā 
akreditācijas ekspertu komisija 
kopā ar Alūksnes novada 
bibliotēkas direktori Ivetu Ozoliņu 
tikās ar pašvaldības vadību – 
domes priekšsēdētāja vietnieci 
Līgu Langrati un izpilddirektoru 
Ingu Berkuli.
 Akreditācijas komisijas vadītāja 
Dz. Šmita izteica pateicību 
pašvaldībai un uzsvēra, ka 

attiecībā uz bibliotēku 
darbības sakārtošanu 
pašvaldība ir izvēlējusies 
pareizo ceļu. Atgādinām, 
ka no šī gada 1. jūlija 
pagastu bibliotēkas vairs nav 
pagastu pārvalžu, bet 
centrālās - Alūksnes novada 
bibliotēkas - struktūrvienības. 
Viņa uzsvēra, ka šī 
reforma ir pareizs lēmums, kā 
taupīt visa veida resursus un 
apsaimniekot efektīvi. Pagastos, 
kur bibliotēkas ir pārvietotas 
un tagad atrodas vienkopus ar 
citām pašvaldības iestādēm, 
viņa novērtēja, ka tas ir gan 
ekonomisks, gan arī sociāls 
efekts, jo iedzīvotājiem vienā 
vietā ir iespēja saņemt plašāku 
pašvaldības pakalpojumu 
apjomu. Tāpat komisijas vadītāja 
ļoti pozitīvi novērtēja bibliotēku 
sadarbību ar vietējās kopienas 
iedzīvotājiem. Dz. Šmita uzsvēra, 
ka ir redzams no novada galvenās 
bibliotēkas puses ieguldītais 
apjomīgais darbs, strādājot ar 
pagastu bibliotēkām. Komisija ar 
pašvaldības pārstāvjiem pārrunāja 
arī atsevišķus jautājumus, kur vēl 
būtu nepieciešamas pārmaiņas 
un uzlabojumi, tostarp, dažu 
bibliotēku pārvietošana uz citām 
telpām. 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ekspertu komisijas vadītāja Dzidra Šmita apmeklēja Jaunlaicenes 
bibliotēku un tikās ar tās vadītāju Ivetu Šķepasti

Izmaiņas sabiedriskā 
transporta maršrutos
 Sabiedriskā transporta 
padomes sēdē 28. oktobrī 
lemts par izmaiņām 
reģionālo autobusu 
maršrutos Alūksnes novadā.

 Uz eksperimenta laiku
(sešiem mēnešiem) būs 
izmaiņas Gulbenes un Alūksnes 
novada iedzīvotājiem. Tiks 
atklāts jauns reģionālo autobusu 
maršruts Alūksne–Stāmeriena–
Gulbene un pasažieri 
ceturtdienās no Gulbenes uz 
Alūksni varēs braukt ar autobusu, 
kas sāk kursēt plkst. 07.45, 
savukārt atpakaļ ceturtdienās 
atgriezties ar autobusu, kas no 
Alūksnes autoostas izbrauks 
plkst. 12.00.
 Pēc pieciem mēnešiem 
Sabiedriskā transporta padomes 
sēdē tiks izvērtēti eksperimentālā 
pārvadājuma rezultāti.
  Alūksnes novada iedzīvotājiem 
jāpievērš uzmanība izmaiņām 
piecos maršrutos.
 Tiek atklāts jauns maršruts 
Alūksne–Zabolova–Liepna–
Alūksne un darba dienās mācību 
laikā pasažieri varēs braukt ar 
autobusiem, kas no Alūksnes 
autoostas izbrauks plkst. 06.15 
un plkst. 14.20.
 Maršrutā nr. 6697 Alūksne–

Mārkalne–Zabolova darba dienās 
mācību laikā nebūs reisu 
plkst. 06.10 no Alūksnes un 
plkst. 07.15 no Pededzes, 
savukārt autobuss reisos 
plkst. 06.30 no Alūksnes 
un plkst. 07.55 no Zabolovas 
kursēs skolēnu brīvdienās, nevis 
kā līdz šim tikai vasaras brīvlaikā.
 Maršrutā nr. 5189 Alūksne–
Ponkuļi–Alūksne rīta reiss 
no Alūksnes tiks izpildīts par 
piecām minūtēm vēlāk - 
plkst. 06.35 un kursēs darba 
dienās mācību laikā, turklāt tā 
kustību sarakstā tiks iekļautas 
pieturas “Stuborova”, “Lāzberģis” 
un “Vidusskola”.
 Tiek slēgts reģionālās nozīmes 
maršruts nr. 6692 Alūksne–
Beja–Liepna. Savukārt maršrutā 
nr. 6690 Alūksne–Liepna–
Bērziņi–Alūksne rīta reisā, kas 
no Alūksnes atiet plkst. 06.00, 
pietura “Vidusskola” aizvietos 
pieturu “Torņa iela”, savukārt 
autobuss reisā plkst. 15.00 
no Alūksnes turpmāk kursēs 
darba dienās skolēnu brīvlaikos, 
bet ne vasarā.

Sanita Heinsberga,
VSIA “Autotransporta direkcija”
sabiedrisko attiecību speciāliste



4. Alūksnes Novada Vēstis 02.11.2022.

Turpinājums no 3. lappuses

 Savukārt pagastu teritorijās 
- ēku un apsaimniekojamās 
teritorijas pārziņi un 
saimnieciskie darbinieki, 
piemēram, apkopēji, autobusu 
vadītāji skolēnu pārvadājumiem, 
palīgstrādnieki u.c. 

Amatā ieceļ 
vadītājus

 Domes sēdē arī tika iecelti 
amatā jaunie apvienības 
pārvaldes vadītāji. Šos amatus 
ieņems divas no esošajiem 
pagastu pārvalžu vadītājiem. 
Balstoties uz noteiktiem 
kritērijiem, pašvaldības 
izpilddirektors Ingus Berkulis 
izvērtēja visus pašreiz esošo 
pagastu pārvalžu vadītājus un 
domei balsošanai virzīja divus 
augstāko novērtējumu guvušos 
pretendentus.
 Saskaņā ar likumu “Par 
pašvaldībām” balsošana par 
pagastu apvienības pārvaldes 
vadītāju un vadītāja vietnieku 
notika ar vēlēšanu zīmēm. 
11 deputātiem balsojot par, 
jaunās iestādes vadītāja amatā 
tika iecelta līdzšinējā Alsviķu 
pagasta pārvaldes vadītāja 
Ingrīda Sniedze. Četri deputāti 
savās vēlēšanu zīmēs nebija 
izdarījuši nekādas atzīmes. 
Savukārt vadītāja vietnieka 
amatā deputāti iecēla līdzšinējo 
Malienas pagasta pārvaldes 
vadītāju Svetlanu Prenku-
Mihailovu. Arī par viņu balsoja 
11 deputāti no klātesošajiem 
15 deputātiem, bet četrās 
vēlēšanu zīmēs nebija izdarītas 
nekādas atzīmes.
 Domes sēdē apstiprināja 
jaunās iestādes nolikumu. 
Pagastu apvienības pārvalde 
nodrošinās pašvaldības autoceļu 
uzturēšanu, organizēs skolēnu 
pārvadājumus, nodrošinās 
publisko teritoriju apgaismošanu, 
labiekārtošanu un tīrību un citus 
uzdevumus, kā arī sadarbosies 
ar pārējām pašvaldības 
iestādēm tām veicamo 
uzdevumu nodrošināšanai 
pārvaldes teritorijā, tostarp ar 
Bāriņtiesu, Sociālo lietu pārvaldi, 
Būvvaldi, Pašvaldības policiju, 
kultūras iestādēm, pašvaldības 
aģentūrām u.c.

Bibliotēkas – klientu 
apkalpošanas centri

 Bibliotēkas pagastos no 
1. janvāra veiks klientu 
apkalpošanas centra 
funkcijas - iedzīvotāji varēs 
iesniegt iesniegumus, saņemt 
informāciju, vērsties pēc padoma 
pašvaldības jautājumos un arī 
saņemt palīdzību valsts iestāžu 
pakalpojumu pieprasīšanā.
 Šādu virzību – bibliotēkas kā 
klientu apkalpošanas centri 
iesaka arī Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM). Šī gada martā ar 
VARAM atbalstu Pededzes 
bibliotēkā tika atvērts novada 
nozīmes Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas 
centrs (VPVKAC) un tas strādā 
veiksmīgi.
 Pašvaldība ir iesniegusi ministrijā 

projektus par jaunu novada 
nozīmes Valsts un pašvaldības 
vienoto klientu apkalpošanas 
centru izveidi arī citās novada 
bibliotēkās un ir saņemts 
apstiprinājums, ka projekti 
atbalstīti. Klientu apkalpošanas 
centru izveidei 70% līdzekļu 
būs no valsts budžeta, bet 
30% projekta izmaksu segs 
pašvaldība. Centru izveide 
sāksies gandrīz visos pagastos, 
izņemot Kalncempju pagastu, 
kur šāds centrs mazā iedzīvotāju 
skaita dēļ nav paredzēts, taču 
pašvaldība risinās jautājumu par 
pakalpojuma nodrošināšanu šajā 
teritorijā. Savukārt Mārkalnes 
pagastā vispirms tiks veikts telpu 
remonts un pēc tam klientu 
apkalpošanas centra ierīkošana.
 Līdz brīdim, kad būs iegādāts 
nepieciešamais aprīkojums, 
iekārtotas telpas un novada 
nozīmes VPVKACi bibliotēkās 
darbu varēs sākt, paredzēts, 
ka no 1. janvāra bibliotēkas 
pagastos strādās kā pašvaldības 
klientu apkalpošanas punkti.
 27. oktobrī pašvaldības 
domes sēdē deputāti pieņēma 
arī lēmumu par atlīdzības 
palielināšanu Alūksnes novada 
bibliotēkas struktūrvienībās 
pagastos – no 1. janvāra 
visiem bibliotēku vadītājiem 
pagastos būs pilna darba 
slodze un atlīdzība par pilnu 
slodzi tiks palielināta no 705 
eiro uz 850 eiro. Būtiski, ka arī 
klientu apkalpošanas centru 
uzturēšanai, tostarp atlīdzības 
daļai, turpmāk būs iespējams 
saņemt finansējumu no valsts 
budžeta mērķdotācijas.
 Bažas, ka iedzīvotāju 
iesniegumu apjoma dēļ pagastu 
bibliotēkās būs papildu liela 
slodze, nav īsti pamatotas, jo, 
kā liecina pašvaldības dati, no 
fiziskām personām saņemto 
iesniegumu apjoms pagastu 
pārvaldēs ir salīdzinoši neliels.

Pagastos nodrošinās 
pašvaldības 
pakalpojumus

 Arī pēc pagastu pārvaldības 
modeļa maiņas iedzīvotāji tāpat 
saņems pašvaldības nodrošinātos 
pakalpojumus – izglītībā, 
sociālajā nozarē, kultūrā, sportā, 
būvniecībā, sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā, civilstāvokļa 
aktu reģistrācijā, komunālos 
pakalpojumus u.c. Jau šobrīd 
pagastu pārvaldes nesniedz 
pakalpojumus, to dara attiecīgās 
pašvaldības iestādes. Pagastu 
pārvalžu pakļautībā vairs nav 
arī kultūras nozare – tā kopš 
šī gada jūlija strādā vienoti kā 

Alūksnes novada Kultūras centrs 
ar kultūras darba speciālistiem 
teritorijās, savukārt pagastu 
bibliotēkas ir Alūksnes novada 
bibliotēkas struktūrvienības.
 Saskaņā ar 27. oktobra domes 
sēdes lēmumu arī feldšerpunkti 
kā struktūrvienības no pagastu 
pārvalžu padotības pāriet 
Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvaldes padotībā, vienlaikus 
turpinot nodrošināt pakalpojumu 
attiecīgajos pagastos.

Iedzīvotāju skaita 
samazināšanās 
prasa rīcību

 Iedzīvotāju skaits Alūksnes 
novada pagastos ir samazinājies 
un nav prognozes tam 
palielināties – no 169 
deklarētiem iedzīvotājiem (pēc 
PMLP datiem uz 01.07.2022.) 
mazākajā Kalncempju pagastā 
līdz 1267 iedzīvotājiem lielākajā 
Alsviķu pagastā. Tikai divos 
novada pagastos iedzīvotāju 
skaits pārsniedz 1000. Divos 
pagastos deklarēto iedzīvotāju 
skaits ir no 600 līdz 800, divos 
pagastos – no 500 līdz 600, trīs 
pagastos – no 400 līdz 500, 
četros pagastos – no 300 līdz 
400, bet 2 pagastos deklarēto 
iedzīvotāju skaits ir zem 300.

 - Valstī iedzīvotāju skaita 
izmaiņu dēļ notiek dažādas 
strukturālas pārmaiņas. Ir 
notikušas pārmaiņas mežu 
dienestā, mainījušies banku un 
valsts iestāžu darbības modeļi. 
Arī Alūksnes novadā esam 
veikuši strukturālas izmaiņas, 
piemēram, kultūras, muzeju, 
bibliotēku nozarē. Ir saprotams, 
ka ieviešot jaunu sistēmu, 
pastāv bažas. Šobrīd daudzus 
jautājumus ir iespējams atrisināt 
attālināti, ja ne elektroniskā vidē, 
tad telefoniski. Esam kopš 
2009. gada eksperimentējuši 
ar pagastu pārvaldības 
modeļiem. Salīdzinot ar 2009. 
gadu, pagastu pārvaldēm 
ir samazinājusies virkne 
pienākumu, tātad ir kaut kas 
jāmaina. Uzskatu, ka nebija 
pareizi spert soli atpakaļ, kad 
izveidojām pārvaldes vadītāja 
amata vietu katrā pārvaldē. 
Šobrīd to saprotam, ka viens 
cilvēks nevar būt universāls un 
zinošs visos jautājumos. Tādēļ 
speram platu soli uz priekšu, 
veidojot vienu pārvaldi, kur 
vadošie darbinieki strādās pa 
nozarēm, savukārt uz vietas 
pagastos būs darbinieki, 
kuri risinās konkrētās lietas 
– ceļu uzturēšanu, īpašumu 
apsaimniekošanu u.c. Virkne 

pašvaldību jau ir izveidojušas 
pagastu apvienības, piemēram, 
Limbažu novadā ir pārvalde uz 
astoņiem pagastiem. Pašvaldības 
par to domā un cenšas efektivizēt 
darbu. Mūsu kopējais mērķis 
ir saimnieciski strādāt novada 
teritorijā, jēgpilni izmantot 
administratīvos un finanšu 
resursus. Esmu pārliecināts, 
ka šādā pagastu pārvaldības 
modelī strādājot, panāksim 
labāku rezultātu, - saka domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

 Plānojot pagastu pārvaldības 
modeļa maiņu, ir uzklausīti 
esošo pagastu pārvalžu vadītāju 
viedokļi un priekšlikumi, 
pašvaldības vadība ir 
apmeklējusi pagastu pārvaldes 
uz vietas. Pārvalžu vadītāji 
ir pauduši, ka, strādājot 
pašreizējā pārvaldības modelī, 
pietrūkst zināšanu, kapacitātes, 
cilvēkresursu, piemēram, 
par zemju, kustamās mantas 
izsolēm, iepirkumu jomu un 
elektronisko iepirkumu sistēmu, 
juridisko normu pārzināšanu 
dažādu saimniecisko līgumu 
slēgšanā un citu. Tādēļ jaunajā 
pārvaldības modelī būs ne tikai 
vadītājs un tā vietnieks, bet arī 
vairāki speciālisti, kas strādās ar 
konkrētās jomas jautājumiem, 
piemēram, lietvedību, personāla 
lietām, īpašumu jautājumiem, 
juridiskajiem un iepirkumu 
jautājumiem, ceļu pārraudzības 
un uzturēšanas organizēšanu.

 Veicot izmaiņas pagastu 
pārvaldības sistēmā, pašvaldība 
vēlas vairāk finanses ieguldīt 
infrastruktūras attīstībā 
pagastu teritorijās, nevis tās 
pārvaldošā administratīvā 
aparāta uzturēšanā. Kopš šī 
gada sākuma strādājošās divu 
pagastu apvienības darba 
gaitā secināts, ka ar kopīgu 
budžetu ir iespējams paveikt 
mērķtiecīgākas un jēgpilnākas 
lietas. Viena pārvaldības 
iestāde ļaus mērķtiecīgāk 
plānot budžeta līdzekļus 
ieguldījumiem infrastruktūrā - 
jo sadrumstalotāks ir budžets, 
kā tas bija līdz šim, jo mazākas 
iespējas to ieguldīt lielākās lietās.

- Redzam, ka citviet Latvijā 
jaunajos novados pagastu 
apvienības ir veidotas uz lielu 
iedzīvotāju skaitu. Jautājums – 
vai vietās, kur ir deklarēti daži 
simti iedzīvotāju, ir lietderīgi 
uzturēt iestādi ar vadītāju? 
Spēcīgas teritorijas mums nozīmē 
jaunas iespējas un nevajag no 
tā vairīties, - skaidro pašvaldības 
izpilddirektors Ingus Berkulis.

 Būtiskākie ieguvumi jaunajā 
pagastu pārvaldības modelī:
• Mazāks administratīvais 
aparāts pārvaldības 
nodrošināšanai – iespēja vairāk 
līdzekļu novirzīt infrastruktūrai
• Vienots budžets - iespēja 
plānot lielākus, mērķtiecīgus 
ieguldījumus pagastu teritorijās
• Iestāde ar vadošo darbinieku 
komandu, kas atbildīgi katrs par 
attiecīgu nozari.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

No 1. janvāra pagastus 
Alūksnes novadā pārvaldīs viena iestāde

Pārskata 
atlīdzību 
sociālajā nozarē 
strādājošajiem
 Alūksnes novada 
pašvaldības domes 
27. oktobra sēdē 
deputāti pieņēma 
lēmumu par grozījumiem 
Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes 
amata vietās un 
atlīdzībā.

 Jau iepriekš šogad tika 
pārskatītas amata vietas 
Sociālo lietu pārvaldes 
struktūrvienībās un iespēju 
robežās palielināta atlīdzība 
strādājošajiem. Saskaņā 
ar 27. oktobra lēmumu 
pārskatīta atlīdzība arī 
iestādes administrācijas 
amata vienībām un 
atsevišķām amata vienībām 
struktūrvienībās.
 Dome arī pieņēma 
lēmumu pārkārtot pašvaldības 
budžetā 8 008,00 EUR 
finansējumu Alūksnes 
novada Sociālo lietu 
pārvaldei atlīdzības 
palielinājuma nodrošināšanai 
2022. gadā.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Feldšerpunkti 
– turpinās 
nodrošināt 
pakalpojumu 
pagastos
 Alūksnes novada 
domes 27. oktobra 
sēdē deputāti pieņēma 
lēmumu par grozījumiem 
Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes 
nolikumā, kas paredz, ka 
no nākamā gada 1. janvāra 
Alsviķu pagasta Alsviķu 
feldšeru-vecmāšu 
punkts un Strautiņu 
feldšeru-vecmāšu punkts, 
Ilzenes feldšeru punkts, 
Bejas feldšeru vecmāšu 
punkts, Kalncempju 
feldšeru-vecmāšu punkts, 
Mārkalnes feldšeru 
punkts un Pededzes lauku 
ambulance kļūs par 
Sociālo lietu pārvaldes 
struktūrvienībām. Šobrīd 
feldšerpunkti pašvaldības 
struktūrā ir pagastu pārvalžu 
struktūrvienības. 
 Feldšerpunktu 
nodrošināto pakalpojumu 
sniegšanā šīs strukturālās 
pārmaiņas nekādas 
izmaiņas neradīs - 
arī pēc 1. janvāra 
minētie feldšerpunkti 
turpinās sniegt veselības 
aprūpes pakalpojumus 
novada iedzīvotājiem 
attiecīgajos pagastos.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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 Turpinot uzlabot ielu 
infrastruktūru pilsētā, vēl 
divas mazās ielas Alūksnē 
- Siguldas un Pumpura - 
ir pārbūvētas un oktobrī 
pieņemtas ekspluatācijā.

 Būtiski uzsvērt, ka Siguldas 
ielas pārbūves darbu 
veikšanas, projektēšanas un 
autoruzraudzības projektu 
atbalstīja Aizsardzības ministrija, 
no budžeta programmas 
“Aizsardzības īpašumu 
pārvaldīšanai” piešķirot 
250 000,00 EUR finansējumu.
 Šis ir jau trešais kopā ar 
Aizsardzības ministriju realizētais 

projekts, lai sakārtotu Nacionālo 
bruņoto spēku bāzes piegulošo 
teritoriju Alūksnes pilsētā. 
Iepriekš ar ministrijas atbalstu 
realizēta Lāčplēša ielas pārbūve 
un Pleskavas ielas 2. kārtas 
pārbūves daļa. 
 Īstenojot kopīgo projektu, 
veikta Siguldas un Pumpura 
ielu konstrukcijas pārbūve 
pilnā apjomā, pārbūvēti 
ielu apgaismojuma, lietus 
kanalizācijas un elektroapgādes 
tīkli. Ar bruģakmens segumu 
pārbūvēts pie Siguldas un 
Vējakalna ielu krustojuma 
esošais atkritumu novietnes 
laukums, ko ieskaus koka 

konstrukcijas žogs, lai konteineru 
novietošanas vietu vizuāli 
nošķirtu no pārējās vides. 
Siguldas ielas noslēgumā 
pie Muižas parka ir izbūvēts 
stāvlaukums, lai parka 
apmeklētājiem nodrošinātu 
piekļuvi iespēju novietot savu 
autotransportu.
 Kopējās Siguldas un Pumpura 
ielu pārbūves izmaksas 
372 669,67 EUR, no kuriem 
Alūksnes novada pašvaldības 
finansējums ir 122 669,64 EUR.
 Būvdarbus pēc “RK projekti” 
būvprojekta veica SIA “RUBATE”, 
būvuzraudzību nodrošināja
SIA “BŪVUZRAUGI LV”.

 Projektu vadīja Plānošanas un 
attīstības nodaļas vadītāja Inese 
Zīmele-Jauniņa.

Evita Aploka

Alūksnē pārbūvētas vēl divas ielas

 Saskaņā ar projektā 
“Epidemioloģiski droša 
tūrisma un dabas izziņas 
infrastruktūras tīkla izveide 
aizsargājamo ainavu apvidū 
“Veclaicene” biotopu un 
sugu dzīvotņu labvēlīga 
aizsardzības stāvokļa 
sasniegšanai” plānoto, 
Jaunlaicenē notiek muižas 
parka labiekārtošanas darbi.

 Jaunlaicenes muižas parks, 
tāpat kā Jaunlaicenes muižas 
apbūve, ir aizsargājami objekti 
- vietējās nozīmes arhitektūras 
pieminekļi. Parkā aug 12 dižkoki 
un 9 potenciālie dižkoki, kā arī 
dažādu sugu vēsturiski koki. 
Uz 10 koku stumbriem parkā 

konstatētas īpaši aizsargājamu 
sugu - plaušķērpja un gludās 
nekeras sūnas atradnes. 
Teritorijā sastopamas vairākas 
retas un īpaši aizsargājamas 
putnu sugas.
 Lai parka apmeklētāju plūsmu 
virzītu organizēti, tādejādi 
mazinot cilvēku radīto slodzi 
un tās iespējamo ietekmi, 
vienlaikus nodrošinātu teritorijas 
pieejamību, muižas parkā 
top gājēju celiņi. Darbus veic 
individuālais komersants 
“Ceļavējš V.I.”.
 Kohēzijas fonda atbalstītais 
projekts paredz virkni darbību 
aizsargājamo ainavu apvidus 
teritorijā, lai izveidotu kvalitatīvu 
un epidemioloģiski drošu tūrisma 

un dabas izziņas infrastruktūru. 
Projekta būtība ir apmeklētāju 
plūsmu novirzīt uz mazāk jūtīgām 
teritorijām, lai saglabātu dabas 
vērtības aizsargājamo ainavu 
apvidus teritorijā.
 Projekts aizsargājamo ainavu 
apvidus teritorijā paredz izveidot 
piebraucamo ceļu, automašīnu 
stāvlaukumu un gājēju taku 
tīklu pie Ziemeru pils un Ķauķu 
kalna, uzlabot ceļa posmu pie 
Eniķu dabas mājas, izveidot 
taku, kas savieno Ķauķu kalnu 
ar Dēliņkalnu, labiekārtot 
Jaunlaicenes muižas parku 
(atjaunot takas, uzstādīt soliņus 
un atkritumu tvertnes, izbūvēt 
tualetes) un veikt koku kopšanu 
un jaunu koku stādīšanu parkā, 
kā arī uzbūvēt velosipēdu 
un SUP dēļu nojumi Kornetu 
centrā pie Ievas ezera, izveidot 
veselības maršrutu pie Ziemeru 
pamatskolas, iztīrīt Vaidavas 
upes posmu, izvietot informācijas 

zīmes, stendus un norādes u.c.
 Projekta kopējās izmaksas 
965 383,69 EUR, tajā skaitā 
Kohēzijas fonda finansējums 
797 500 EUR, valsts budžeta 
dotācija pašvaldībām 
42 220,59 EUR, pašvaldības 
līdzfinansējums 98 514,70 EUR 
un neattiecināmās izmaksas 

27 148,40 EUR. Projektu 
plānots īstenot līdz nākamā 
gada rudenim. Projektu 
vada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas 
un attīstības nodaļas projektu 
vadītāja Sanita Adlere.

Evita Aploka

Jaunlaicenes muižas parkā uzsākta labiekārtošana

Evitas Aplokas foto

Sanitas Adleres foto

Gulbenes ielas posma pārbūve tuvojas noslēgumam
 Noslēgumam tuvojas 
Gulbenes ielas posma 
pārbūve Alūksnē. Ir pabeigta 
ielas seguma asfaltēšana, 
veikta ielu horizontālo 
apzīmējumu krāsošana, 
tiek bruģētas ietves, veikta 
apzaļumošana. 
 Paldies visiem apkaimes 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem, 
kā arī autovadītājiem 
par sapratni un pacietību 

būvdarbu veikšanas laikā!

 Vēršam uzmanību, ka saskaņā 
ar būvprojektu Malienas un 
Gulbenes ielu krustojumā IR 
MAINĪTA līdzšinējā satiksmes 
organizācija, paredzot galveno 
ceļu virzienā no Malienas ielas 
uz Gulbenes ielu. Satiksmes 
organizācijas izmaiņas veiktas 
atbilstoši transporta plūsmām, 
nodrošinot galveno nozīmi ceļam 

ar lielāko intensitāti, jo Gulbenes 
ielā atrodas ar uzņēmējdarbību 
saistītās esošās un potenciālās 
teritorijas.
 Gulbenes ielas posma pārbūve 
notiek Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projekta 
“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras attīstība Alūksnes 
novadā” ietvaros.
 Būvdarbus objektā veic SIA 
“RUBATE” saskaņā ar SIA 
“Vertex projekti” izstrādāto un 
uzraudzīto projektu, savukārt 
būvuzraudzību nodrošina SIA 
“SISTĒMEKSPERTS”.
 Projektu vada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
Plānošanas un attīstības nodaļas 

projektu vadītāja Una Tetere-
Teterovska. Evita Aploka

Alūksnes izziņas centra ēkai nosvinēti Spāru svētki
 14. oktobrī, notika Spāru 
svētki topošajā Alūksnes 
izziņas centra ēkā, 
kas atradīsies pilsētas 
vēsturiskajā centrā, Ojāra 
Vācieša ielā 1. 

 Spāru svētki ēkas būvniecības 
procesā iezīmē zināmu paveiktu 
būvdarbu apjomu, kas svinīgi 
tiek iezīmēts ar vainagu, ko paceļ 
virs ēkas jumta konstrukcijas. Tā 
piektdien uz svinīgu mirkli pie 
izziņas centra ēkas tikās ēkas 
īpašnieka un būvdarbu pasūtītāja 
- Alūksnes novada pašvaldības 
pārstāvji un būvnieki. Pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Dzintars 
Adlers un priekšsēdētāja 

vietnieks tautsaimniecības 
jautājumos Druvis Tomsons 
pateicās būvniekiem par 
paveikto un vēlēja veiksmīgu 
turpmāko būvdarbu gaitu. Īpašas 
pateicības veltes būvniekiem 
cepumu mājiņu izskatā bija 
sarūpējušas arī ēkas saimnieces 
- Alūksnes Tūrisma informācijas 
centra vadītāja Iveta Veļķere un 
vietniece Dace Bumbiere-Augule.
 Līdztekus izziņas centra ēkas 
būvniecībai šis pašvaldības 
investīciju projekts paredz 
arī labiekārtot muižas parka 
galvenās ieejas priekšlaukumu 
iepriekšējā automašīnu 
stāvlaukuma vietā un 
ierīkot jaunu stāvlaukumu 

autotransporta novietošanai 
pie Pils un Ojāra Vācieša ielu 
krustojuma.
 Pēc SIA “Arhitekta 
L. Šmita darbnīca” izstrādātā 
projekta būvdarbus objektā 
veic SIA “RERE MEISTARI”, 
būvuzraudzību nodrošina 
SIA “BBPV”. Projektu vada 
pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas 
un attīstības nodaļas projektu 
vadītāja Sanita Adlere.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste Jurija Drozdova foto

Jurija Drozdova foto
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Pagastos atjauno ceļus, lai veicinātu 
vietējo uzņēmēju un lauksaimnieku attīstību

 Alsviķu pagasta 
Strautiņos pārbūvēts 
852,9 metrus garš ceļa 
Strautiņi-Rebenes-Luki 
posms. Šis darbs paveikts 
Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda atbalstītajā 
projektā “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” 
Nr.5.6.2.0/21/I/010.

 Autoceļa atklāšanas pasākumā 
piedalījās Alūksnes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Dzintars Adlers, priekšsēdētāja 
vietnieki Līga Langrate un 
Druvis Tomsons, pašvaldības 
izpilddirektors Ingus Berkulis, 
Centrālās administrācijas 
Plānošanas un attīstības nodaļas 
vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa, 
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciāliste Māra Saldābola un 
projektu vadītāja Santa Supe, 
Alsviķu pagasta pārvaldes 
vadītāja Ingrīda Sniedze, 
būvdarbu veicēja SIA “8CBR” 
atbildīgais būvdarbu vadītājs 
Aldis Šaicāns un SIA “Ceļu 
komforts” autoruzraugs Edgars 

Leitis, kā arī vietējie uzņēmēji – 
zemnieku saimniecības “Kotes” 
īpašnieks Arvis Šteiners un 
zemnieku saimniecības “Rīti” 
īpašnieks Ēriks Mediss.
 Veicot ceļa posma pārbūvi, 
atjaunots tā profils, grāvji 
un caurtekas, noņemts 
nomaļu apaugums, izbūvētas 
nobrauktuves un uzklāts jauns 
asfaltbetona segums visā 
posma garumā, kā arī veikta 
apzaļumošana, iestādot koku 
stādus.
 - Kad pirms pāris gadiem 
apsekojām novada uzņēmēju 
vajadzības un iespējas, lai 
saprastu, kāds ir nākotnes 
potenciāls uzņēmējdarbībā, 
Alsviķu pagastā secinājām, 
ka šī varētu būt vieta, kur 
investēt. Atklājot šo objektu, 
lielu paldies vēlos teikt visiem 
apkaimes uzņēmējiem un 
lauksaimniekiem, kas investē 
no savas puses projekta rādītāju 
sasniegšanai, pašvaldības 
administrācijas darbiniekiem, kas 
strādā ar šī apjomīgā projekta 
ieviešanu. Šādus projektus īsteno 
vairākas pašvaldības, taču tikai 

vienā objektā. Alūksnes 
novada pašvaldība šajā 
aktivitātē īsteno būvniecību 
15 objektos, kas rada sarežģītu 
projekta administrēšanas 
un ieviešanas procesu. 
Paldies projekta autoriem un 
būvniekiem, jo, ņemot vērā 
izmaksu pieaugumu, šis bija 
izaicinājums, - atklājot ceļu, 
sacīja pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers.
 Zemnieku saimniecības 
“Kotes” īpašnieks Arvis Šteiners 
pauda gandarījumu, ka 
pašvaldībai ir bijusi iespēja 
īstenot projektu un noasfaltēt 
lauku ciematā lauksaimniekiem 
svarīgu ceļa posmu.
 - Ir liels prieks, ka šeit ir 
gandrīz kilometrs asfaltēta 
ceļa. Manā saimniecībā tas 
nozīmē, ka mašīnas varēs 
ērti atbraukt jebkuros laika 
apstākļos, lai  atvestu degvielu, 
aizvestu graudus vai citu. Ceļu 
lietosim vairāki lauksaimnieki 
un uzņēmēji, un domāju, ka arī 
ciema iedzīvotāji novērtēs šo 
ieguvumu, - sacīja A. Šteiners.
 Ceļa Strautiņi-Rebenes-Luki 

posma pārbūves darbus veica 
SIA “8CBR”, būvuzraudzību 
nodrošināja SIA “R4F”, 
autoruzraudzību – SIA “Ceļu 
komforts”. Projektu vadīja 
Alūksnes novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 

Plānošanas un attīstības nodaļas 
projektu vadītāja Santa Supe.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada 
pašvaldības īstenotajā 
Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda atbalstītajā 
projektā “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” 
Nr.5.6.2.0/21/I/010 
oktobrī svinīgi atklāti trīs 
pārbūvēti pašvaldības ceļi vai 
to posmi Ilzenes, 
Zeltiņu un Alsviķu pagastā. 
Vēl četros pagastos – 
Mālupes, Jaunalūksnes, 
Jaunannas un Annas – 
uzņēmējdarbības attīstībai 
būtisku ceļu pārbūve tuvojas 
noslēgumam.

 Šis ir finansiāli un 
aktivitāšu ziņā apjomīgākais 
projekts, ko īsteno 
Alūksnes novada pašvaldība.  
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, un uzņēmējdarbības 
attīstībai nozīmīgu ceļu 
un to posmu pārbūvi 
septiņos novada 
pagastos.

 Šī projekta mērķis ir 
atjaunot vai pārbūvēt 
tādu infrastruktūru, kas 
ir nepieciešama vietējo 
lauksaimnieku un uzņēmēju 
attīstības veicināšanai, 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, 
tirdzniecību, pārvadājumiem un 
citām novada attīstībai svarīgām 
nozarēm, kā arī potenciālajiem 

komersantiem, investoriem, 
vietējiem uzņēmumiem 
un projekta sadarbības 
partneriem.
 2020. gadā Alūksnes novada 
pašvaldība visā novadā tikās 
ar lielākajiem uzņēmējiem 
un lauksaimniekiem, izzinot, 
kāda infrastruktūra tiem būtu 
nepieciešama, lai veicinātu 
attīstību. Tā kā šī projekta 
investīcijas ir paredzētas 

uzņēmējiem un ir 
jāsasniedz noteikti rādītāji - 
investīcijas un jaunas darba 
vietas, pašvaldībai bija rūpīgi 
jāvērtē, kuri novada uzņēmēji 
un lauksaimnieki spēs tos 
sasniegt. Būtiski, ka šī projekta 
līdzekļi ir izmantojami tikai 
uzņēmējdarbības atbalsta 
aktivitātēm. Novirzīt citiem 
mērķiem tos nav iespējams.

 Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda atbalstītajā 
projektā “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” 
Nr.5.6.2.0/21/I/010 Zeltiņu 
pagastā pārbūvēts autoceļš 
Zeltiņi-Zemītes 540 m 
garumā.

 Ceļa atklāšanas 
pasākumā piedalījās 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Dzintars 
Adlers, priekšsēdētāja 
vietnieki Līga Langrate 
un Druvis Tomsons, 
pašvaldības izpilddirektors 
Ingus Berkulis, Centrālās 
administrācijas Plānošanas 
un attīstības nodaļas vadītāja 
Inese Zīmele-Jauniņa, 
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciāliste Māra Saldābola un 
projektu vadītāja Santa Supe, 
Zeltiņu pagasta pārvaldes 
vadītāja Elita Laiva, 
būvdarbu veicēja 
SIA “Limbažu ceļi” atbildīgais 
būvdarbu vadītājs Jānis 
Rumpe, SIA “Ceļu komforts” 
autoruzraugs Edgars Leitis, 
kā arī vietējie uzņēmēji - 
SIA “Geo Solutions” valdes 

priekšsēdētājs Oļegs Ivanovs 
un SIA “ANDRUMI” valdes 
priekšsēdētājs Andris Umurs.
 Veicot ceļa pārbūvi, 
atjaunots tā profils, 
ūdensatvades grāvji un 
caurtekas, noņemts nomaļu 
apaugums, izbūvētas 
nobrauktuves un uzklāts 
jauns asfalta segums. 
 - Tiekoties ar Zeltiņu pagasta 
lielākajiem uzņēmējiem sarunās 
par nepieciešamo infrastruktūru, 
kā viena no vajadzībām 
izkristalizējās cietais segums 
autoceļam. Startējot vienā 
no uzņēmējdarbības 
atbalsta programmām, 
Alūksnes novads ir saņēmis 
lielāko atbalsta apjomu 
valstī. Tas bija ļoti izšķiroši, lai 
arī lauku teritorijās īstenotu 
šādu jēgpilnu projektu par 
labu uzņēmējiem. Šajos 
sadārdzinājuma apstākļos 
uzbūvēt ceļu ar asfalta segumu 
nebija vienkārši un viegli, bet 
šodien varam uz rezultātu 
skatīties ar lepnumu, un ceļu 
varēs izmantot gan uzņēmēji, 
gan apkaimes iedzīvotāji, - 
pārbūvētā ceļa atklāšanas 
pasākumā, sakot paldies gan 
Zeltiņu pagasta uzņēmējiem, 

gan pašvaldības Plānošanas 
un attīstības nodaļai, pagasta 
pārvaldei un būvniecībā 
iesaistītajiem, sacīja domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

 SIA “Geo Solutions” 
valdes priekšsēdētājs Oļegs 
Ivanovs, atklājot pārbūvēto 
ceļu, savā un kaimiņos esošo 
uzņēmēju vārdā pateicās par 
īstenoto projektu pašvaldībai un 
visiem, kas strādāja un ieguldīja 
savus spēkus, organizējot un 
būvējot.
 - Šis ceļš tiešām stipri uzlabo vidi 
un ir vērtība, - uzsvēra 
O. Ivanovs.
 Ceļa būvniecību veica 
SIA “Limbažu ceļi”, 
būvuzraudzību nodrošināja 
SIA “Sunlight avenue”, 
autoruzraudzību - SIA “Ceļu 
komforts”, projektu vadīja 
Alūksnes novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
Plānošanas un attīstības nodaļas 
projektu vadītāja Santa Supe.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Zeltiņos pārbūvēts ceļš Zeltiņi-Zemītes

Pārbūvēts ceļa posms Alsviķu pagasta Strautiņos

Evitas Aplokas foto

Attēlā no labās: Oļegs Ivanovs, Dzintars Adlers, Andris Umurs, Druvis 
Tomsons                                                                Evitas Aplokas foto

Jurija Drozdova foto
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Izpilddirektora informācija 27. oktobra domes sēdē
 Alūksnes novada 
pašvaldības domes 
27. oktobra sēdē pašvaldības 
izpilddirektors Ingus Berkulis 
sniedza informāciju par 
aktuālo par notikumiem 
pašvaldībā.

 Līdz 20. oktobrim Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 76 
jaundzimušie, 172 mirušie, 
reģistrētas 75 laulības.

 SIA “Alūksnes enerģija” valdes 
locekļa nominācijas process 
noslēdzies bez rezultāta. 
Konkursam bija pieteicies 
1 pretendents, kurš neatbilda 
izvirzītajām obligātajām 
minimālajām prasībām. Konkurss 
tiks organizēts atkārtoti.

 SIA “Alūksnes nami” valdes 
locekļa amata konkursam bija 
pieteikušies 3 pretendenti, 
1 no viņiem netika virzīts uz otro 
kārtu, jo neatbilda obligātajām 
minimālajām prasībām, savukārt 
pārējie 2 tika virzīti uz otro 
kārtu, kuras rezultātā kandidāts 
ar augstāko procesuālo 
vērtējumu ir virzīts sabiedrības 
kapitāla daļu turētāja pārstāvim 
apstiprināšanai.

 Ar Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas 
padomes 12. oktobra lēmumu 
ir apstiprināts SIA “Alūksnes 
enerģija” siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu gala tarifs 
84,11 EUR/MWh (bez PVN), kas 
ir spēkā no 15. oktobra (plašāks 
skaidrojums par tarifu 
8. lappusē).

 Alūksnes novadā valsts 
atbalstam siltumenerģijas 
izmaksu segšanai iedzīvotāji 
līdz 24. oktobrim bija iesnieguši 
2209 pieteikumus. 75% no 
visiem iesniegti elektroniski un 
tas ir augstākais elektroniski 
noformēto pieteikumu 
skaits valstī. Pieteikumus var 
iesniegt www.epakalpojumi.
lv, papīra formātā pašvaldības 
administratīvajā ēkā, pagastos 

bibliotēkās, kur bibliotēku 
vadītāji palīdz iesniegt 
pieteikumus elektroniskā 
formātā. Līdz 25. oktobrim 
atbalsta maksājumi 
siltumenerģijas izmaksu 
segšanai novadā pārskaitīti 
1396 pieteikumiem par kopējo 
summu 93 757,00 EUR.

 Ar 1. novembri pakalpojumu 
“Aprūpe mājās” novadā 
nodrošinās biedrība “Latvijas 
Sarkanais krusts”.

 Notikušas 2 publiskās 
apspriešanas lokālplānojumiem 
teritorijām Malienas ielai 4, 
Ošu un Peldu ielām, Alūksnē.

 Ar Ministru kabineta 
rīkojumu pašvaldībai no valsts 
budžeta programmas 
“Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem” piešķirts 
160 343 EUR finansējums, lai 
segtu izdevumus, kas saistīti ar 
14. jūnijā ilgstoša un spēcīga 
lietus laikā radīto postījumu 
novēršanu uz pašvaldības 
autoceļiem. Summa ir 70% 
apmērā no kopējiem izdevumiem 
plūdu seku novēršanai, pārējo 
sedz no pašvaldības budžeta. 
Visi lietusgāžu radītie postījumi 
uz novada pašvaldības ceļiem ir 
novērsti.

 Norit procedūra nekustamā 
īpašuma Merķeļa ielā 3, 
Alūksnē (bijusī naktspatversme) 
nodošanai valstij.

 No 26. oktobra līdz 
2. novembrim Alūksnes 
pilsētā iedzīvotāji Spodrības 
nedēļas ietvaros noteiktos 
punktos var nodot sagrābtās 
lapas un zarus.

 6. oktobrī novadā strādāja 
bibliotēku akreditācijas ekspertu 
komisija, kuras uzdevums 
bija vērtēt Alūksnes novada 
bibliotēkas 16 struktūrvienību 
– pagastu bibliotēku darbu. 
Komisija vērtēja Alūksnes 
novada bibliotēkas sagatavoto 

akreditācijas dokumentāciju, 
tikās sarunās ar katras 
struktūrvienības vadītāju, 
klātienē apmeklēja Jaunannas 
un Jaunlaicenes bibliotēkas, kā 
arī tikās ar pašvaldības vadību.  
Akreditācijas komisijas vadītāja 
Dz. Šmita izteica pateicību 
pašvaldībai un uzsvēra, ka 
attiecībā uz bibliotēku darbības 
sakārtošanu, pašvaldība ir 
pieņēmusi pareizu lēmumu.

 No 17. līdz 21. oktobrim 
Latvijā notika Karjeras nedēļas 
aktivitātes, kurās iesaistījās 
880 skolēni no 8 Alūksnes 
novada izglītības iestādēm, 
tika noorganizēti 84 pasākumi. 
Sadarbībā ar Uzņēmējdarbības 
atbalsta centru notika 
2 pasākumi “Diskusija ar 
uzņēmējiem” un vizītes 
9 novada uzņēmumos.

 13. oktobrī Alūksnes Kultūras 
centrā notika Skolotāju dienai 
veltīts koncerts izglītības iestāžu 
darbiniekiem.

 Uzsākta pretendentu izvērtēšana 
Alūksnes vidusskolas direktora 
amatam. Turpinās pretendentu 
pieteikšanās Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
direktora amatam.

 Pašvaldības iestādes veic 
izvērtējumu dalībai biedrībās, 
asociācijās, federācijās, 
savienībās, padomēs.

 Alūksnes novada Kultūras centrs 
ir uzsācis gatavošanos nākamgad 
gaidāmajiem Dziesmu un deju 
svētkiem. Kopā ar Gulbenes 
novada pašvaldību notikusi 
pirmā sanāksme par aktivitātēm 
Bānīša 120 gadu svinībām 
2023.gadā. Alūksnes novada 
Kultūras centrs oktobrī novadā 
noorganizējis 48 aktivitātes.

 Galvenie ieņēmumu veidi 
un to izpilde uz 24.10.2022.: 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumu  izpilde – 86,02% (pēc 
likuma “Par valsts budžetu 

2022. gadam” uz 31.10.2022. 
jābūt 82,67% izpildei), 
nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumu izpilde – 109,61%, 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda dotācija – 96,15%. Kopā 
izdevumu izpilde 66,82% no 
plāna.

 Iepirkumi no 28. septembra līdz 
25. oktobrim:
1) izsludināts atklāts konkurss 
“Alūksnes pilsētas tranzīta ielu 
apsaimniekošana 2023. gadam”;
2) pārtraukti atklāti konkursi 
“Velosipēdu un SUP dēļu 
novietnes jaunbūve, tualete 
un tās novietošana”, 
“Veselības veicināšanas 
pakalpojumu centra būvdarbi” 
un “Būvuzraudzība veselības 
veicināšanas pakalpojuma centra 
būvdarbiem”;
3) noslēgti 3 līgumi par kopējo 
summu 182 246,58 EUR bez 
PVN (aktīvās atpūtas parka 
būvdarbi Alūksnē (darbu veicējs 
SIA “ASFALTBŪVE”), Jaunlaicenes 
muižas parka labiekārtojuma 
elementu piegāde (piegādātājs 
SIA “ODUKALNS design”), 
“Jaunlaicenes muižas parka 
koku stādījumu atjaunošana” 
(pakalpojuma sniedzējs SIA 
“Stādaudzētava Blīdene”).

 Zeltiņos uzsākts Aptiekas 
tilta remonts. Liepnā Valsts 
nodrošinājuma aģentūra 
uzsākusi darbus bijušās Liepnas 
internātpamatskolas internāta 
ēkas pielāgošanai bēgļu 
izmitināšanai, ir nomainīts jumts, 
uzstādīta sēta, notiek telpu 
remontdarbi. Strautiņos turpinās 
ielu apgaismojuma ierīkošanai. 
Ielu apgaismojuma izbūve notiek 
Melleņkalna un Malienas ielās, 
Alūksnē.

Vispārīgās vizuālās apskates 
laikā, Būvvaldei kontrolējot 
ekspluatācijā pieņemtas 
būves drošumu, kapličas ēkai 
Opekalna kapos fiksēti vairāki 
redzami bojājumi, radušās 
nedrošas būves pazīmes. 
Lai noteiktu būves bojājuma 

apjomu, kā arī atbilstību būves 
izmantošanas mērķim un spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, 
nepieciešams veikt detalizētu 
tehnisko izpēti atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumu Nr.384 
“Būvju tehniskās apsekošanas 
būvnormatīvs LBN 405-21”. 
Līdz tālākām norādēm būves 
tehniskās apsekošanas atzinumā 
noteikts, ka kapličas ēka jāiežogo 
un šādā stāvoklī tā nevar tikt 
ekspluatēta.

 Pašvaldības autoceļu un ielu 
uzturēšanai ziemas periodā 
tiek veiktas iepirkuma vai cenu 
salīdzināšanas procedūras.

 Iesniegts apgaismojuma projekts 
par nātrija gaismekļu nomaiņu 
uz LED gaismekļiem Alūksnē, 
Jaunannā, Jaunalūksnē un 
Liepnā, noasfaltēta Gulbenes 
iela, ieklāta asfalta apakškārta 
Tālavas ielas 2. kārtā, būvdarbu 
nodošanas process norit 
autoceļa “Kanaviņas-Lejasšķinķi” 
Jaunalūksnes pagastā posmam, 
Alūksnes pilsētas sākumskolā 
tiks pieņemti ventilācijas izbūves 
darbi, nosvinēti spāru svētki 
ražošanas ēkai “Biznesa stacija” 
un Alūksnes izziņas centram. 
Svinīgi atklāti 3 pārbūvētie ceļi 
vai to posmi Ilzenes, Zeltiņu un 
Alsviķu pagastos.

 24. oktobrī Alūksnes Tūrisma 
informācijas centrs organizēja 
tikšanos ar novada tūrisma 
nozares uzņēmējiem, Vidzemes 
augstskolas asociēto profesoru 
Andri Kleperu sarunā par 
Alūksnes novada tūrisma 
stratēģiju 2023.-2027. gadam.

 Līdz 27. oktobrim Alūksnes 
novadā reģistrēti 2397 Ukrainas 
civiliedzīvotāji, kas šeit saņēmuši 
naktsmītņu, ēdināšanas un citus 
pakalpojumus.

 Noticis augstākajam 
pašvaldības apbalvojumam 
“Sudraba zīle” izvirzīto 
pretendentu izvērtējums.

Ilzenes pagastā pārbūvēti ceļi Siveci-Darbnīcas un Siveci-Puķudruvas
 Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda atbalstītajā 
projektā “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” 
Nr.5.6.2.0/21/I/010 Ilzenes 
pagastā pārbūvēti ceļi Siveci-
Puķudruvas un 
Siveci-Darbnīcas kopumā 
1210 m garumā.

 Ceļiem atjaunots brauktuves 
segums un šķērsprofils, atjaunoti 
un papildināti ūdensatvades 
grāvji un caurtekas, noņemts 
nomaļu apaugums, izbūvētas 
jaunas nobrauktuves uz 
īpašumiem, kur to nebija, 
veikta apzaļumošana – iestādīti 
koku stādi. Autoceļam Siveci-
Puķudruvas ieklāts 70 m asfalta 
segums (ar virsmas apstrādi), 
270 m veikta divkārtu virsmas 
apstrāde un 420 m atjaunots 
grants segums. Savukārt ceļam 
Siveci-Darbnīcas veikta virsmas 
apstrāde 450 m garumā.
 Autoceļa atklāšanas 
pasākumā piedalījās Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Dzintars Adlers, 

priekšsēdētāja vietnieki Līga 
Langrate un Druvis Tomsons, 
pašvaldības izpilddirektors Ingus 
Berkulis, pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas un 
attīstības nodaļas vadītāja Inese 
Zīmele-Jauniņa un projektu 
vadītāja Santa Supe, Ilzenes 
pagasta pārvaldes vadītāja 
Rudīte Pehlaka un ēku un 
apsaimniekojamās teritorijas 
pārzinis Gints Rozenbergs, 
būvdarbu veicēja SIA “Limbažu 
ceļi” atbildīgais būvdarbu 
vadītājs Jānis Rumpe, SIA “Ceļu 
komforts” autoruzraugs Edgars 
Leitis, zemnieku saimniecības 
“Siveci-1” saimnieki Gatis 
Salmiņš un Dace Kārkliņa.
 - Pirms trim gadiem tikai 
sapņojām, ka pašvaldībai 
būs ievērojams finansējums 
uzņēmējdarbības attīstībai. 
Esmu gandarīts, ka ar Ilzenes 
uzņēmējiem izdevās izveidot 
sadarbību, saskatīt reālās 
vajadzības un sasniedzamo 
rādītāju perspektīvas, tādejādi 
bija iespēja saņemt šo Eiropas 
fondu un pašvaldības nozīmīgo 
atbalstu. Lai šī infrastruktūra 

noder visiem – gan uzņēmējiem, 
gan ikvienam apkaimes 
iedzīvotājam, - atklāšanas 
pasākumā sacīja Dz. Adlers, 
sakot paldies projekta plānošanā 
un īstenošanā iesaistītajiem 
–  pašvaldības Plānošanas 
un attīstības nodaļai, Ilzenes 
pagasta pārvaldei, uzņēmējiem, 
darbu veicējiem.
 Īstenotā ceļu pārbūves projekta 
efektu klātienē novērtēja viens 
no projektā iesaistītajiem Ilzenes 
pagasta lauksaimniekiem, 
zemnieku saimniecības “Siveci-1” 
saimnieks Gatis Salmiņš.
 - Iepriekš pavasari un rudeņi 
uz šī grantētā ceļa bija grūti. 
Te esam trīs lauksaimnieki un 
aktīvajā sezonā ceļu izmantojam 
visi. Tagad pārbūvētais ceļš 
palīdzēs attīstīties ne tikai mums, 
bet varbūt vēl kādam, - novērtēja 
G. Salmiņš.
 Ceļu pārbūvi Ilzenes pagastā 
veica SIA “Limbažu ceļi”, 
būvuzraudzību nodrošināja 
SIA “Sunlight avenue”, 
autoruzraudzību - SIA “Ceļu 
komforts”. Projektu 
vadīja Alūksnes novada 

pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas 
un attīstības nodaļas projektu 
vadītāja Santa Supe.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jurija Drozdova foto
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Par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu
 Sākot ar 27. septembri SIA 
“Pilsētvides Serviss” saviem 
klientiem Alūksnes novadā 
sāk piedāvāt bioloģiski 
noārdāmu atkritumu (BNA 
- gan pārtikas, gan dārzu 
un parku atkritumi) dalītu 
vākšanu.

 Bioloģiskie atkritumi ir dabīgas 
izcelsmes atkritumi, kas 
viegli sadalās dabā – ēdienu 
atlikumi, zaļie atkritumi, slapjš, 
netīrs iepakojuma papīrs. 
Mājsaimniecības sadzīves 
atkritumu sastāvā nonāk ap 40% 
bioloģiski noārdāmu atkritumu, 
kuri ir derīgi tehniskā komposta 
veidošanai, biogāzes ražošanai 
vai mehāniski-bioloģiskajai 
pārstrādei. Tādēļ šo atkritumu 
dalīta vākšana ir nozīmīga vides 
ilgtspējas uzlabošanai.
 Iedzīvotāji tiek aicināti veidot 
kompostu savu privātmāju 
pagalmos, kas samazina cieto 
sadzīves atkritumu daudzumu 
nonākšanu atkritumu poligonos, 
turklāt sagatavotais komposts 
ir lielisks dabiskais mēslojums 
zemei.
 Ar laiku bioloģisko 
atkritumu dalīta vākšana būs 
obligāta arī tiem privātmāju 
un daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem, kuri neveidos 
kompostu. To nosaka Atkritumu 
apsaimniekošanas valsts plāns 
2021.-2028. gadam.

 Jāņem vērā, ka bioloģiski 
noārdāmie atkritumi iedalās 
divās lielās grupās:
1. ikdienas bioloģiski 
noārdāmie atkritumi:
• ēdienu atlikumi (bez 
iepakojuma), piemēram, augļi, 
dārzeņi, olu čaumalas, termiski 
apstrādāti dzīvnieku izcelsmes 
pārtikas atkritumi u.c. līdzīgi 
atkritumi; 
• kafi jas un tējas biezumi (bez 
iepakojuma);
• zaļie atkritumi, piemēram, 
novītuši ziedi, zāle, lapas, sīki 
zari (līdz 5 cm garumā un 1 
cm diametrā, garākos zarus 
salaužot), augu saknes u.c. līdzīgi 
atkritumi;
• slapji vai netīri papīra 
iepakojumi.

2. parku un dārzu atkritumi:
• gan sausas, gan slapjas lapas;
• gan tikko pļauta, gan sausa 
zāle;
• sīkie zariņi un žagariņi 
garumā līdz 5 cm, diametrā līdz 
1 cm. 

 Bioloģiski noārdāmajos 
atkritumos NEDRĪKST mest:
• piena produktus;
• šķidru ēdienu atliekas; 
• eļļas un citus šķidrumus;
• termiski neapstrādātus un 
uzturā nelietojamus dzīvnieku 
un zivju produktus, kaulus un to 
pārpalikumus;
• beigtus dzīvniekus un putnus;

• vienreizlietojamos papīra 
traukus;
• žurnālus un avīzes;
• dzērienu iepakojumus, t.sk., 
tetrapakas;
• mājdzīvnieku pakaišus;
• bioloģiskās autiņbiksītes un 
citas higiēnas lietas;
• bioplastmasu;
• cigarešu izsmēķus;
• medikamentus;
• sadzīves atkritumus un cita 
veida šķirojamos un bīstamos 
atkritumus.

 Kārtība, kādā tiks 
organizēta BNA (parku un 
dārzu atkritumi) izvešana ar 
maisiem. Klienti aicināti rakstīt 
uz e-pasta adresi 
aluksne@pilsetvide.lv vai zvanīt 
uz Alūksnes Klientu centru pa 
tālruni 26622989 un vienoties 
par BNA (lapas, zāle, zariņi, 
sapakoti maisos) izvešanas 
datumu, kas tiek noteikts katra 
mēneša 2. un 4. ceturtdienā. 
Par speciālu maisu iegādi 
“Pilsētvides serviss” izrakstīs 
rēķinu un nosūtīs uz norādīto 
e-pasta adresi. Pēc rēķina 
apmaksas maisu vai maisus 
varēs saņemt “Pilsētvides servisa” 
Klientu centrā, Rūpniecības ielā 
8f, Alūksnē, vai arī, ierodoties 
personīgi un veicot maksājumu 
skaidrā naudā vai ar bankas 
karti, maisus varēs iegādāties un 
saņemt uz vietas. Viena maisa 
tilpums 60 litri, pieļaujamais 

atkritumu svars 20 kg. Viena 
šāda maisa cena ir 0,51 EUR ar 
PVN.

 Kārtība, kādā tiks 
organizēta BNA izvešana ar 
konteineriem. Ja ir plānots, 
ka BNA atkritumos tiks liktas 
ne tikai lapas, nopļautā zāle 
un zariņi, bet arī pārējie 
bioloģiski noārdāmie atkritumi, 
tad SIA “Pilsētvides serviss” 
piedāvās novietot konkrētā 
adresē konteineru ar tilpumu 
120 litri. Šajā gadījumā gan 
jāņem vērā, ka konteinera 
izvešanai būs jānotiek regulāri, 
kā noteikts Ministru Kabineta 
noteikumos Nr. 788: bioloģiski 
noārdāmos atkritumus, izņemot 
dārzu un parku atkritumus, 
izved atbilstoši līgumā par 
atkritumu apsaimniekošanu, 
kas noslēgts starp atkritumu 
radītāju un sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju, kuru 
normatīvajos aktos par atkritumu 
apsaimniekošanu noteiktajā 
kārtībā izvēlējusies pašvaldība, 
noteiktajam atkritumu izvešanas 
biežumam, taču tas nedrīkst būt 
mazāks par sadzīves atkritumu 
izvešanas biežumu. Vasaras 
periodā (maijā-septembrī) vismaz 
vienu reizi 72 stundās jeb vienu 
reizi 3 dienās. Ziemas periodā 
(oktobrī-aprīlī) tas varētu notikt 
retāk, 1-2 reizes nedēļā.

 BNA konteinerā atkritumi ir 

jāizmet bez iepakojuma. Par 
katru šādu izvešanas reizi, ja 
arī konteiners nebūs pilns, tiks 
aprēķināta pilna maksa. Jāņem 
vērā, ka aukstajā laikā šāda 
tipa atkritumi mēdz iesalt, un 
iztukšošanas brīdī var tikt bojāts 
konteiners. Kā arī par šādā reizē 
iesalušiem atkritumiem nāksies 
maksāt pilnu cenu, līdzīgi kā 
situācijās ar iesalušiem sadzīves 
atkritumiem.

 Lai pieteiktu bioloģiski 
noārdāmu atkritumu tvertnes 
uzstādīšanu un izvešanu,
SIA “Pilsētvides serviss” 
aicina sazināties ar klientu 
apkalpošanas centru Alūksnē, 
rakstot uz e-pasta adresi 
aluksne@pilsetvide.lv vai zvanot 
pa tālruni 26622989.
Lielo zaru, krūmu, koku, kas 
NAV bioloģiski noārdāmi 
atkritumi, izvešanu un 
savākšanu SIA “Pilsētvides 
serviss” klienti varēs pieteikt, 
rakstot vai zvanot un vienojoties 
par konkrētu dienu. Maksa 
9,97 EUR ar PVN par 1m3.
 Bioloģiski noārdāmo atkritumu 
izvešanas dienas Alūksnes pilsētā 
(tikai pēc telefoniska vai rakstiska 
pieteikuma) ir noteiktas katra 
mēneša 2. un 4. ceturtdienā. 
 Papildu informāciju var iegūt 
SIA “Pilsētvides serviss” mājas 
lapā  www.pilsetvide.lv vai 
rakstot, uz e-pasta adresi 
aluksne@pilsetvide.lv.

SIA “Alūksnes enerģija” maina siltumenerģijas tarifu
 Alūksnes novadā apkures 
sezonu SIA “Alūksnes enerģija” 
uzsāka vēl ar tarifu 
55,05 EUR/MWh bez PVN. Šā 
gada 12. oktobrī Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas 
komisija (turpmāk - Regulators) 
apstiprināja SIA “Alūksnes 
enerģija” jauno tarifu - 
84,11 EUR/MWh bez PVN. 
Jaunais tarifs stājās spēkā no 
15. oktobra.

 SIA “Alūksnes enerģija” jau 
iepriekš informējusi, ka saistībā 
ar būtisku energoresursu 
(kurināmā, elektroenerģijas) 
un citu tarifā iekļauto izmaksu 
pieaugumu, kas tieši ietekmē 
siltumenerģijas ražošanu un 
pārvadi, šī gada 13. jūlijā 
Regulatoram iesniedza jaunu 
siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifa projektu. 
Saskaņā ar to kopš 2017. gada 
1. janvāra spēkā esošais tarifs 
55,05 EUR/MWh (bez PVN) 

palielinās uz 84,11 EUR /
MWh (bez PVN). 

Jāatzīmē, ka tarifa aprēķinā 
būtiskākais rādītājs gala tarifa 
summai ir kurināmā iegādes 
izmaksas, kas veido 56,6% no 
uzņēmuma kopējām mainīgajām 
izmaksām. Jauno apkures 
sezonu, kas ir no 1. oktobra, 
uzņēmums uzsāka ar iepirkuma 
rezultātā noslēgtu jaunu 
kurināmā piegādes līgumu. 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
šķeldai cena ir palielinājusies 
par 176%, savukārt granulām 

– par 186%, kā rezultātā 
izmaksas par kurināmo 
komersantam palielināsies par 
720,8 tūkstošiem eiro gadā. Šīs 
izmaksas tika paredzētas tarifa 
84,11 EUR/MWh aprēķinā.
 Balstoties uz normatīvajos 
aktos noteikto tarifa spēkā 
stāšanās kārtību, uzņēmums 
paredzēja, ka jauno tarifu 
varētu sākt piemērot klientiem 
no šī gada 1. decembra. 
Tomēr Saeima 29. septembrī 
pieņēma būtiskus grozījumus 
Energoresursu cenu ārkārtēja 
pieauguma samazinājuma 
pasākumu likumā, kas stājās 
spēkā 1. oktobrī. Izmaiņas 
attiecas uz tarifu projektiem, 
kas Regulatoram iesniegti līdz šī 
gada 30. septembrim, tajā skaitā 
SIA “Alūksnes enerģija” jauno 
tarifu.

 Likuma 7.2 pants paredz 
valsts atbalsta sniegšanas 
periodā piemērot citu regulēto 
centralizētās siltumapgādes 
pakalpojumu tarifu noteikšanas 

kārtību. Ņemot vērā šīs 
izmaiņas,  12. oktobrī 
Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas padome 
apstiprināja SIA “Alūksnes 
enerģija” siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu gala tarifu 
84,11 EUR/MWh (bez PVN), 
kas stājās spēkā 2022. gada 
15. oktobrī.
 Līdz ar jaunā tarifa 
apstiprināšanu, Regulators 
SIA “Alūksnes enerģija”  

piešķīra atļauju pašai 
kapitālsabiedrībai saskaņā 
ar Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas padomes 
2010. gada 14. aprīļa lēmumā 
Nr. 1/7 "Siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodika" 
paredzēto kārtību noteikt 
siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifu kurināmā 
cenu izmaiņu gadījumā.
 Uzņēmums ir veicis ražošanas 
procesu efektivizēšanu un turpina 
pie tā strādāt, lai siltumenerģijas 
tarifa pieaugums šobrīd 
klientiem būtu pēc iespējas 
mazāks, tomēr ir apstākļi, ko 
nespējam ietekmēt, un viens no 
tiem ir energoresursu tirgus, kur 
joprojām vērojams kurināmā 
cenas svārstības.
 Ņemot vērā, ka šķeldas 
piegādes cenas no 
1. decembra palielināsies par 
48%, bet granulu - par 35%, 
salīdzinot ar cenām uz 1. oktobri, 
SIA “Alūksnes enerģija” saskaņā 
ar normatīvo aktu regulējumu 
veica jaunu tarifa pārrēķinu 
mainot tikai kurināmā  izmaksas, 
to paredzot 105,45 EUR/MWh. 
Noteiktais (piedāvātais) tarifs 
iesniegts apstiprināšanai 
Regulatoram. Ja tarifu 
apstiprinās, tas stāsies spēkā 
ar 2022. gada 1. decembri.

 Lai palīdzētu iedzīvotājiem 
energoresursu sadārdzināšanās 
laikā, valdība ir apstiprinājusi 
atbalsta pasākumus 
energoresursu cenu 
daļējai kompensēšanai 
mājsaimniecībām.  
Mājsaimniecībām, kurām 
apkuri nodrošina centralizētā 
siltumapgāde, kompensēs 
maksājumu 50% apmērā no 
starpības starp siltumenerģijas 
tarifu un siltumenerģijas tarifa 

mediānu 68 EUR/MWh.

Tarifs mājsaimniecībām = Tarifs – 
(Tarifs – 68)/2  + PVN12%

 Par periodu no šī gada 
15. oktobra līdz 2023. gada 
30. aprīlim atbalstu jeb maksas 
samazinājumu mājsaimniecībām 
SIA “Alūksnes enerģija” piemēros 
automātiski ikmēneša rēķinos 
par patērēto siltumenerģiju. 
Klientiem nav jāiesniedz 

pieteikums 
SIA “Alūksnes enerģija” 

šī atbalsta saņemšanai. Savukārt 
par saņemto siltumenerģiju līdz 
15. oktobrim aprēķins 
tiks veikts pēc tarifa 
55,05 EUR/Mwh.
 Rēķinos par oktobrī patērēto 
siltumenerģiju, kurus klienti 
saņems novembra sākumā, 
aprēķins tiks veikts pēc vecā un 
jaunā tarifa - mēneša pirmajā 
pusē par veco tarifu, bet otrajā 
pusē – par jauno tarifu, no kura 
maksājuma jau būs atskaitīta 
valsts atbalsta daļa. Savukārt par 
novembrī patērēto siltumenerģiju 
aprēķins tiks veikts pēc tarifa 
84,11 EUR/MWh. 

 Ja Regulatora apstiprinātais 
SIA “Alūksnes enerģija” 
siltumenerģijas tarifs no 
15. oktobra līdz 
31. novembrim ir  
84,11 EUR/MWh, tātad 

mājsaimniecība maksās:
84,11 – (84,11 – 68)/2 =76,06 
EUR/MWh + PVN 12%

 Ja Regulatora apstiprinātais  
SIA “Alūksnes enerģija” 
siltumenerģijas tarifs no 
1. decembra ir 
105,45 EUR/MWh, tātad 
mājsaimniecība maksās:
105,45 – (105,45 – 68)/2 =
86,72 EUR/MWh + PVN 12%

Diemžēl valsts atbalsts 
saistībā ar centralizētās 

siltumapgādes 
izdevumu pieaugumu 
nav paredzēts juridiskām 
personām.
 Ņemot vērā, ka 
kurināmā (šķelda, granulas) 
cenas joprojām ir mainīgas, 
siltuma cena arī turpmāk var 
mainīties katru mēnesi. Klientus 
regulāri informēsim par katra 
mēneša aktuālo siltumenerģijas 
tarifu.

 Ja rodas kādi jautājumi, 
neskaidrības vai grūtības 
norēķināties par patērēto 
siltumu, lūdzu, sazinieties ar 
SIA “Alūksnes enerģija” pa 
tālruni 20039530, 
e-pasts: info@
aluksnesenergija.lv. 

SIA “Alūksnes enerģija”

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šķeldai cena ir 
palielinājusies par 176%, savukārt granulām 
– par 186%, kā rezultātā izmaksas par 

kurināmo komersantam palielināsies par 
720,8 tūkstošiem eiro gadā.

Ņemot vērā, ka šķeldas piegādes cenas no 
1. decembra palielināsies par 48%, bet 
granulu - par 35%, salīdzinot ar cenām uz 

1. oktobri, SIA “Alūksnes enerģija” saskaņā ar 
normatīvo aktu regulējumu veica jaunu 
tarifa pārrēķinu mainot tikai kurināmā  
izmaksas, to paredzot 105,45 EUR/MWh.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šķeldai cena ir 
palielinājusies par 176%, savukārt granulām “

”

Ņemot vērā, ka šķeldas piegādes cenas no “
”
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Zeltiņu tautas namā - 
novembra jubilāra 
fotoizstāde
 Zeltiņos šis gads iezīmējas 
kā jubilāru gads. Katrs 
esam nākuši pasaulē ar 
saviem talantiem, dzīves 
laikā apgūtām prasmēm 
un gudrībām. Tādēļ katra 
mēneša jubilāri ne tikai 
sagaida sveicienus savā 
svētku dienā, bet dalās un 
dāvina citiem tās vērtības, 
kas pašiem svarīgas, tā 
padarot savu jubilejas mēnesi 
skaistu ne tikai sev, bet arī 
līdzcilvēkiem.

 Novembra jubilārs ir Edgars 
Mūrnieks un viņš Zeltiņu tautas 
namā ikvienam sniegs iespēju 
iepazīties ar savu sirdslietu - 
fotografēšanu. No 5. novembra 
būs skatāma  foto izstāde 
“Mirklis laimes”. Edgars dzimis 
un audzis Jūrmalā, pēc izglītības 
ir kokapstrādes inženieris. Šobrīd 
pilnas slodzes lauksaimnieks 
ģimenes saimniecībā Zeltiņos, 
bet ar kokapstrādi sanāk  
nodarboties  hobija līmenī. 
Edgars ir gādīgs vīrs un tētis 
trīs ņipriem dzimtas pēctečiem. 

Ar fotografēšanu draudzējas 
jau vismaz 10 gadus, bet 
nopietni tam pievērsies pēdējos 
gados. Īpaši patīk fotografēt 
dabu, saulrietus un dzīvniekus. 
Cilvēkus un notikumus vēl mācās 
“noķert”.
 Izstādes apmeklējumam lūgums 
pieteikties, zvanot pa tālruni 
29492284.

Gunita Paleja,
Alūksnes novada Kultūras centra

Kultūras darba speciāliste

Liepnā īsteno pašpārvaldes projektu
 Alekseja Grāvīša 
Liepnas pamatskolā īstenots 
skolēnu pašpārvaldes 
projekts “Kopā spēks!”.

 Ikvienam ir atšķirīgas sajūtas par 
atgriešanos skolā, daži skolēni ir 
noraizējušies, citi jūtas laimīgi. 
Bet kā jūtas skolēns jaunā 
skolā? Dažādi pētījumi pierāda, 
ka iejusties jaunā skolā, atrast 
kontaktu ar klasesbiedriem nav 
viegli. Mācību gada sākums ir 
piemērots laiks, lai veicinātu 
skolēnu iekļaušanos kolektīvā. 
A. Grāvīša Liepnas pamatskolas 
skolēnu pašpārvalde nolēma 
piedalīties Alūksnes novada 
jauniešu iniciatīvu projektu 
konkursā. Projekta mērķis bija 
veicināt skolēnu iepazīšanos 
un klašu kolektīvu saliedēšanos 
radoši aktīvā līdzdarbībā. 
Kopīgās aktivitātes veicināja 
skolēnu iepazīšanos, adaptāciju 
un emocionālo labsajūtu. 
Projektam dots nosaukums” 
Kopā spēks!”.
 Projekts īstenots septembra 
pēdējā nedēļā. Saliedēšanās 
aktivitātē piedalījās visi skolas 
skolēni un pedagogi. Aktivitātes 
bija pielāgotas visu vecumu 
bērniem, no vismazākajiem 
– pirmsskolas bērniem līdz 
9. klases skolēniem. Projekta 
darbība notika skolas apkārtnē, 
aktivitātēs tika izmantotas 
daudzas ikdienā izmantojamas 
lietas. Projekta pirmajā dienā 
notika sportiskās aktivitātes 
dažādās stacijās. Nākamajās 
dienās notika klases reklāmas 

filmēšana un fotogrāfiju kolāžas 
“Mana skola” veidošana un 
Quizizz viktorīna “Mana skola/
Atpazīsti manu mācību telpu”. 
Fotogrāfiju kolāžā klasēm bija 
jāiekļauj 5 fotogrāfijas ar tēmām: 
gaisā, uz zemes, kājām gaisā, 
sadarbība un prieks. Fotogrāfiju 
kolāžas var aplūkot skolēnu 
pašpārvaldes informatīvajā 
stendā.
 Apkopojot skolēnu anketu datus, 
varam secināt, ka skolēniem ir 
svarīga sadarbība, komandas 
darbs. Esmeralda anketā raksta: 
“Uzzināju, ka no parastiem 
priekšmetiem var izveidot 
daudz ļoti aizraujošu spēļu”. 
Nikola un Lauris uzsver, ka 
“galvenais aktivitātes ieguvums 
- kopā darbošanās prieks”. 
Sniedze savukārt domā, ka 
“klasesbiedriem ir jāatbalsta 
vienam otru”. Izvērtējot skolēnu 
anketu datus, var secināt, ka 
arī turpmāk skolēni labprāt 
piedalītos šādos saliedēšanās 
pasākumos. Viņi daudzas 

aktivitātes vēlas atkārtot un 
iesaka arī jaunas aktivitātes.
 Projekta īstenošanas rezultātā 
tika stiprināta skolēnu 
emocionālā labsajūta. Sportiskās 
un radošās aktivitātes veicināja 
klašu kolektīvu saliedēšanos 
un piederības sajūtu skolai. 
Aktivitātes kopumā uzlaboja 
skolēnu emocionālo labsajūtu 
ne tikai katram personīgi, bet 
arī visam skolas kolektīvam 
(skolotājiem, darbiniekiem) un 
netiešā veidā arī katra skolēna 
ģimenes locekļiem.
  Paldies par atbalstu sakām 
biedrībai “Liepna – manas 
mājas”. Projektu “Kopā spēks” 
finansiāli atbalstīja Alūksnes 
novada pašvaldība. 
 Paldies visiem skolas skolēniem, 
skolotājiem, darbiniekiem! Kopā 
mēs esam SPĒKS!

Marta Bordāne,
Alekseja Grāvīša Liepnas 

pamatskolas skolēnu 
pašpārvaldes dalībniece

Jaunlaicenes muižas 
muzejā aizvadīts Puna 
spēles treniņa turnīrs
 22. oktobrī Jaunlaicenes 
muižas muzejā “Malēnieša 
pasaule” notika Puna 
mācību treniņa turnīrs. Pirms 
pasākuma tika iekārtota 
telpa spēlētājiem, sagatavoti 
Jurģa Ābeles apkopotie 
spēles noteikumi, pārbaudīti 
kāršu komplekti, sagatavots 
cienasts un estētiskajam 
baudījumam J. Ābeles spēļu 
kāršu privātkolekcija.

 Šis pasākums tika organizēts 
ar mērķi popularizēt seno 
malēniešu izdomāto kāršu spēli 
kā mūsu novada nemateriālo 
kultūrvēsturisko mantojumu, 
dodot iespēju pacīnīties 
pieredzējušiem spēlētājiem un 
ļaujot citiem interesentiem apgūt 
šo spēli.
 Norunātajā laikā sāka ierasties 
spēlētāji, galvenais tiesnesis 
Igors Vistiņš, kurš meistarīgi 
spēja apvienot gan spēli, gan 
punktu skaitīšanu. Turnīrs tika 
pasludināts par atklātu un spēles 
azarts aizveda dalībniekus 

interesantos atmiņu stāstos, 
jautros jokos un labi pavadītā 
sestdienā.
 Sakām no sirds patiesu 
paldies visiem, kuri atsaucās 
Jaunlaicenes muzeja 
aicinājumam piedalīties, kā mēs 
to dēvējam, pilotprojektā. Mums 
bija patiess prieks mācīties kopā.
 Kopā saspēlējās 12 dalībnieki, 
kas nozīmē sešas komandas. 
Spēlētāji rezultātu apkopošanā 
tika sumināti ar balvām, kuras 
mums sagādāja Jurģis Ābele, par 
ko vislielākais un malēniskākais 
paldies!
 Vakara izskaņā vienojāmies, 
ka tiksimies atkal 26. novembrī, 
lai popularizētu šo aizraujošo 
malēniešu kāršu spēli “Puns”! 
Aicinām uz šo turnīru ne tikai 
spēlēt gribētājus, bet arī tos, kas 
vēlas apgūt šo spēli!

Kristīne Kuropatkina,
Alūksnes novada muzeja 

struktūrvienības Jaunlaicenes 
muižas muzejs “Malēnieša 

pasaule” vadītāja

Novembris ir jāsvin!
 Latvijai īpašajā mēnesī – 
novembrī – Alūksnes Kultūras 
centrā sagaida plaša kultūras 
programma. Būs dejas, 
dziesmas, dzeja, teātris un 
mazliet arī kino.

 Jukums. Mūsu nepastāvīgajā 
pasaulē precēto pāru deju kopa 
“Jukums” (par spīti nosaukumam) 
ir viena no stabilākajām 
vērtībām. Izrādās, ka Alūksnes 
leģendārais kolektīvs svin “Pērļu 
kāzas” – 5. novembrī “Jukums” 
ar koncertu atzīmēs 30 gadu 
jubileju, kurā piedalīsies arī 
“Enku-Drenku” (Alūksne), 
“Nebēda” (Balvi), “Piebaldzēni” 
(Jaunpiebalga), “Ziemeļblāzma” 
(Rīga) un folkloras kopa “Putnis” 
(Jaunlaicene). Ikviens aicināts 
pievienoties šīs skaistās jubilejas 
svinēšanā! Jāuzsver, ka, lai 
apmeklētu šo koncertu, nav jābūt 
precētam, kā arī ieeja ir bez 
maksas. Svinību koncerts 
5. novembrī sāksies 16.00.
 Zemnieki. Režisors Ivars 

Seleckis ir sagatavojis kārtējo 
vēstures liecību – šoreiz tā ir 
dokumentālā filma “Zemnieki”, 
kas caur sešām ļoti atšķirīgām 
ģimenēm parāda lauku dažādību 
21. gadsimtā, lauku dzīves 
pretrunas, provinciālismu, 
ekoloģiskās problēmas, kā arī 
ilūzijas par zemnieka dzīvi. 
Filma lieliski atspoguļo plašo 
izaicinājumu un emociju 
spektru, ar ko saskaras gan 
tie, kas pārceļas no Rīgas un 
saimnieko hobijlīmenī, gan tie, 
kas saimnieko 4000+ ha Latgalē. 
Filma skatāma 10. novembrī 
18.30.
 Mans zelts ir mana tauta. 

11. novembrī, Lāčplēša dienā, 

Alūksnē izskanēs “Producentu 
grupas 7” veidots koncertstāsts 
“Mans zelts ir mana tauta”. 
Uz skatuves kāps Zigfrīds 
Muktupāvels, Dināra Rudāne, 
Anmary, Atis Ieviņš un 
instrumentālā grupa ar Jāni 
Lūsēnu, Aivaru Gudro, Hariju 
Gūtmani un Jāni Lūsēnu junioru. 
Koncertā skanēs J. Lūsēna, 
Z. Liepiņa, R. Paula, 
U. Marhilēviča, J. Kulakova, 
M. Brauna, U. Stabulnieka, 
H. Zariņa u.c. komponistu 
melodijas, kuras vienoja un 
sargāja latviešu tautu dažādos 
likteņu griežos. Svētku koncerta 
sākums 19.00.
 Teiksma atgriežas. Aptuveni 
līdz ar “Jukuma” jubilejas 
svinību beigām Alūksnē savu 
jubileju ieskandināt ieradīsies 
arī viens no Latvijas labākajiem 
tautas deju kolektīviem – tautas 
deju ansamblis “Teiksma”. 
“Teiksma” svinēs iespaidīgo 75 
gadu jubileju, kā arī atzīmēs 
kolektīva vadītāja Jāņa Ērgļa 

60. jubileju. Varam priecāties, 
ka šis deju kolektīvs savu 
svinību koncertu piedāvās 
baudīt arī mums! Noteikti daļai 
alūksniešu ir palikusi prātā šī 
kolektīva iepriekšēja viesošanās 
Alūksnē pirms dažiem gadiem 
ar uzvedumu “Brīdis pirms”, kas 
beidzās ar absolūtu sajūsmu un 
nerimstošām ovācijām no visiem 
klātesošajiem. Uz ko līdzīgu 
ceram arī 13. novembrī 17.00.

 Raimonds Celms. Lieliska 
iespēja gan sveikt ļaudis, ar 
kuriem lepojamies, gan arī 
redzēt un dzirdēt uz mūsu 
skatuves alūksnieti, Latvijas 
Nacionālā teātra aktieri 
Raimondu Celmu – šogad 
Alūksnes novada pašvaldības 
apbalvojuma “Sudraba zīle” 
pasniegšanas ceremonijā 
izskanēs koncertprogramma 
“Tālie krasti”.

Turpinājums 11. lappusē
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Novadā īstenotas septiņas jauniešu iniciatīvas
 2022. gada vasarā un 
rudens periodā vairāki 
jaunieši un jauniešu grupas 
novadā īstenojuši savas 
iniciatīvas Alūksnes 
novada jauniešu iniciatīvu 
projektu konkursa 
ietvaros.

 Šī daudziem no jauniešiem 
bija pirmā pieredze projektu 
rakstīšanā un īstenošanā. 
Kopumā konkursā šajā gadā tika 
iesniegti 8 un apstiprināti 
7 projekti, ierobežotā 
fi nansējuma dēļ. 
 Apstiprinātās jauniešu 
iniciatīvas:
1) Jaunannas jauniešu projekts 
“10 no 10”, kura laikā vasarā 
notikusi 2 dienu jauniešu 
tīklošanās, kurā pulcējās jaunieši 
no visa novada, iesaistījās arī 
jaunieši no Rīgas un Ukrainas. 
Jaunieši apguva dažādas 
prasmes, saliedējās, kopā 
darbojās radošās aktivitātēs.

2) “10 kw citronu” projekts 
“Otrā elpa mākoņos”, kuras 
laikā jaunieši veidoja saikni ar 
Valmieras novada jauniešiem un 
saliedēja savu jauniešu grupu, 
lai nākotnē īstenotu arī citas 
iniciatīvas.
3) Jauno producentu apvienības 
projektā “10000 soļu svaiga 
gaisa [digitālais detokss]” 
jaunieši vasarā devās pārgājienā, 
kurā iepazinās ar dažādām 
metodēm, kā mazināt trauksmi 
un veicināt vispārējo labsajūtu. 
Jaunieši iegūtās zināšanas arī 
apkopoja ierosinājumu rakstā: 
www.abjc.lv/?p=5028
4) Alūksnes mazpulks ar tā 
dalībnieci Vivitu Silirovu īstenoja 
projektu “Alūksnes Dabas dārzs”, 
izveidojot garšaugu kastes pie 
Alūksnes novada Sabiedrības 
centra, kur ikviens visu vasaru un 
rudens periodu varēja cienāties 
ar dažāda veida piparmētru 
tējām un garšaugiem.
5) Jaunieši, kas aizraujas ar 

pludmales volejbolu, īstenoja 
savu iniciatīvu “Volejbola 
sacensības “Pilssalas kauss”” 
un vasarā organizēja neliela 
izmēra volejbola sacensības, lai 
ikvienam iesācējam ir iespēja 
izmēģināt savas spējas, kā arī 
popularizētu šo sporta veidu 
jauniešu vidū, notika arī dažādi 
paraugdemonstrējumi un 
pieredzējušākie spēlētāji dalījās 
savā pieredzē.
6) Liepnas skolēnu pašpārvalde 
septembrī sava projekta “Kopā 
spēks!” ietvaros saliedēja klašu 
kolektīvus, tā stiprinot saikni 
starp skolēniem, veidojot 
labvēlīgāku skolas vidi. Jaunieši 
projekta izstrādes laikā apguva 
daudz jaunu prasmju.
7) Alūksnē jauniete sava projekta 
“Alūksnes iela 2030” ietvaros 
izveidoja radošo darbu konkursu 
bērniem un jauniešiem, kas 
tiks publicēti Alūksnes novada 
bibliotēkā oktobra izskaņā.
Konkurss sniedz iespēju 

jauniešiem praksē 
iepazīties ar projektu 
rakstīšanu un īstenošanu. 
Pieredze rāda, ka šādu 
iniciatīvu īstenošana stiprina 
jauniešu turpmāko līdzdalību 
sabiedriskās aktivitātēs un 
norisēs, kā arī jaunieši daudz 
drošāk uzņemas nākotnes 
izaicinājumus un labprāt iesaistās 
citos projektos. 

 Konkursa norisi 
fi nansiāli atbalstīja 
Alūksnes novada pašvaldība 
Alūksnes novada jauniešu 
iniciatīvu projektu konkursa 
2022 ietvaros, ko organizē 
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs.

Una Tomiņa,
ABJC jaunatnes lietu speciāliste

Karjeras nedēļa Alūksnes novada izglītības iestādēs
 No 17. līdz 21. oktobrim 
Latvijā aizritēja Karjeras 
nedēļa, kuru organizēja 
Valsts izglītības attīstības 
aģentūra (VIAA) sadarbībā 
ar reģionālajiem partneriem. 
Šogad Karjeras nedēļa 
atzīmēja savu desmitgadi 
ar saukli “Uzņēmējspējas 
– tavas superspējas!” un 
aicināja ikvienu, īpaši 
skolēnus, izzināt un attīstīt 
savas uzņēmējspējas.

 Karjeras nedēļas laikā Alūksnes 
novada skolēniem tika piedāvāti 
dažādi izzinoši pasākumi - 
diskusijas, radošās darbnīcas, 
tikšanās ar uzņēmumu un 
pašvaldības pārstāvjiem, 
augstskolu studentiem, skolu 
absolventiem un skolēnu 
vecākiem. Izglītības iestādēs 
notika tematiskās mācībstundas, 
izmantojot katrai vecumgrupai 
pielāgotus, īpaši Karjeras nedēļai 
radītus materiālus.  Skolotāji 
tika aicināti klašu vai skolēnu 
interesentu grupām rīkot tuvumā 
esošo uzņēmumu apmeklējumu, 
iepazīt profesionāļu spilgtākās 
uzņēmējspējas un piedalīties 

sociālo tīklu konkursos. Šīs 
nedēļas aktivitātēs iesaistījās 
880 skolēni no 8 Alūksnes 
novada izglītības iestādēm, 
tika noorganizēti 84 pasākumi. 
Paldies skolu kolektīviem par 
paveikto! Uzņēmumu un iestāžu 
apmeklējumu skolēnu grupas 
turpinās arī novembrī.
 19. novembrī 10.-12. klašu 
skolēni tika aicināti uz diskusiju 
“Uzņēmēju spogulis - manas 
nākotnes iespējas”, kura 
notika, sadarbojoties ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
Plānošanas un attīstības nodaļas 
uzņēmējdarbības atbalsta 

speciālisti Māru Saldābolu. 
Diskusijas laikā jaunieši tikās 
ar uzņēmēju Baibu Gustu, 
Ainu Ezeriņu, neiroloģi Jolantu 
Umuri, uzņēmēju un pašvaldības 
pārstāvi Druvi Tomsonu, lai 
noskaidrotu, kā veicas Alūksnes 
puses uzņēmējiem un jaunajiem 
speciālistiem, uzsākot savu 
uzņēmējdarbību, kādi ir katra 
veiksmes stāsti, kuriozi no  darba 
ikdienas. Paldies diskusijas 
moderatorei Andai Podziņai.
 20. novembrī novada skolu 
7.-9. klašu skolēnu komandām, 
viesojoties uzņēmumos, bija 
iespēja aizraujošā un saistošā 
veidā iegūt jaunas zināšanas 

un paplašināt savu redzesloku, 
noskaidrot, kādas superspējas 
piemīt uzņēmuma vadītājam, ko 
ikdienā dara uzņēmuma vadītājs, 
kā tiek organizēts darba process 
uzņēmumā. Pēc uzņēmumu 
apmeklējuma 7.-9. klašu skolēnu 
komandas piedalās konkursā, 
kuru organizē Alūksnes novada 
Izglītības pārvalde, izstrādājot 
un iesniedzot savas komandas 
sagatavoto kopdarbu. Pēc rudens 
brīvdienām skolēnu komandas 
ar izstrādāto prezentāciju 
iepazīstinās klases un skolas 
biedrus.
 Paldies SIA “Cewood”, 
SIA “Linden”, Ziemeru 
muižas saimniekiem, 
saimniecībai “Pauguri” 
Katiņkalnā, SIA “Impress Print”, 
SIA “Rūpe”, SIA “4 Plus” par 
atsaucību un skolēnu komandu 
uzņemšanu. 
 20. novembrī diskusijā “Kā 
palīdzēt bērnam atklāt savas 
superspējas?” pedagogi-karjeras 
konsultanti, dažādu jomu 
speciālisti kopā ar vecākiem 
pārrunāja, kā vecākiem 
aizņemtajā ikdienā saprast bērna 
intereses, talantus un spēcīgās 

puses, diskutēja par pedagogu 
un vecāku sadarbību bērna 
spēju un prasmju atklāšanā un 
attīstīšanā. 
 Alūksnes novada Karjeras 
nedēļas aktivitāšu plānošanā un 
īstenošanā, sadarbībā ar novada 
uzņēmējiem  atbalstu sniedza 
pašvaldības uzņēmējdarbības 
atbalsta speciāliste Māra 
Saldābola.
 VIAA organizētā karjeras 
nedēļas konkursā 
1.–6. klašu skolēniem uzņēmuma 
apmeklējums un konkurss 
“MŪSU SUPERVARONIS!”, vienu 
no konkursa balvām ir ieguvusi 
Alūksnes novada vidusskolas 
3. klase ar klases audzinātāju 
Esēniju Lielbārdi, apsveicam. 

Dace Alksne,
Karjeras nedēļas koordinatore, 
pedagogs-karjeras konsultants

Pedagogi Zaļai Pasaulei
 Dalība Erasmus+ projektos 
sniedz visdažādākās 
iespējas gan jauniešiem, 
gan pedagogiem. 2021.-
2027. gada programma ir 
īpaši orientēta uz sociālo 
iekļautību, zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, jauniešu 
dalības veicināšanu 
demokrātijā. Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzija 
šogad realizējusi jau otro 
šāda veida projektu. Šoreiz 
tas tika plānots skolotāju 
izglītošanai par aktuālām 
tēmām.

 Erasmus+ projekta 
“Pedagogi Zaļai Pasaulei” 
(NR. 2022-1-LV01-KA122-
SCH-000072425) ietvaros 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas skolotājas piedalījās 
asociācijas JUMP organizētajos 
kursos “EKOSKOLA – ekoloģijas 
izglītības kurss skolotājiem 
un izglītotājiem” Soverato, 

Itālijā. Šajos kursos Eiropas 
skolu skolotājiem tiek veicināta 
sadarbība un savstarpēja 
mācīšanās, lai uzlabotu valodu 
prasmes, ieviešot jaunas idejas, 
apmainoties ar pieredzi, apgūstot 
netradicionālas un mūsdienīgas 
mācību metodes. 
 Laika posms no 16. līdz 
23. oktobrim projekta 
dalībniecēm bija iespaidiem, 
emocijām, atziņām un idejām 
bagāts laiks Soverato. Tā ir 
kūrortpilsētiņa Kalabrijas reģionā 
Itālijas dienvidos. Reģionā nav 
plaši attīstīta rūpniecība, bet 
tā ļoti lepojas ar aso piparu, 
bergamotu un olīvu audzēšanu. 
 Mēs papildinājām zināšanas 
par ES dokumentiem ekoloģijas, 
vides aizsardzības jomā, 
iepazinām mācību materiālus, 
metodes āra nodarbībām un 
dalījāmies pieredzē par to, kā 
risina ekoizglītības jautājumus 
kursu dalībnieku skolās Itālijā, 
Vācijā, Lietuvā, Spānijā. 

Kursu āra nodarbībās guvām 
idejas, kā izglītojoši organizēt 
socializēšanās spēli vecpilsētā, 
izzinot kultūrvēsturisko vidi. 
Uzzinājām, kā ilgtspējības 
jautājumus risina Soverato 
pilsētā un tās apkārtnē, 
apmeklējot botānisko dārzu, 
klostera dārzu un senu, 
tradīcijām bagātu kalnu ciematu 
Badolato. 
 Āra nodarbībās apguvām 
metodes, galvenokārt, 
izmantojot spēļu elementus, 
kā izglītojamajiem pilnveidot 
prasmes lietot ES dokumentus 
nepieciešamās informācijas 
iegūšanai un izvērtēšanai, kā 
veidot izpratni par atkritumu 
šķirošanas nozīmīgumu; kā 
defi nēt un izspēlēt nopietnu 
ekoproblēmu ar TV šova 
formāta  palīdzību un kā analizēt 
infografi kās iekļauto informāciju. 
Kursu trenere Roberta mudināja 
ieklausīties, izjust dabas 
krāšņumu caur savām sajūtām, 

tā novērtējot dabas 
daudzveidību un izmantojot 
maņas, atpazīt dabas 
elementus. Projekta laikā 
guvām vēl  daudzas citas idejas 
āra nodarbībām formālās 
un neformālās izglītības 
realizēšanai. Vēl piedalījāmies 
Eiropas ekoskolu skolotāju 
tiešsaistes konferencē “Pedagogy 
for change”, kurā kopā ar 

citu valstu pārstāvjiem savu 
redzējumu par ekoizglītību 
Latvijā un mūsu ģimnāzijā 
prezentēja direktores pienākumu 
izpildītāja Uva Grencione-
Lapseniete.

Inguna Vilemsone, Gunta Tuča,
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas skolotājas

 Āra nodarbība, kā atlasīt un strukturēt nepieciešamo informāciju 
Rasmas Gradovskas foto
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Alūksnes Kultūras centrā
3. novembrī 19.00 “Pannas 
Teātris” skatītājiem piedāvā 
jaunu izrādi “Garāža” - nāvīga 
komēdija. Ieeja: 12,00, 15,00 un 
20,00 EUR.
5. novembrī 16.00 Deju 
kopa “Jukums” ielūdz uz 
30 gadu jubilejas koncertu. 
Koncertā piedalās: “Jukums”, 
“Enku-drenku” (Alūksne), 
“Nebēda” (Balvi), “Piebaldzēni” 
(Jaunpiebalga), “Ziemeļblāzma” 
(Rīga), folkloras kopa “Putnis” 
(Jaunlaicene). Ieeja: bez maksas.
10. novembrī 18.30 
Dokumentālā filma “Zemnieki”. 
Ieeja: 3,00 EUR.
11. novembrī 19.00 Svētku 
koncerts “Mans zelts ir mana 
tauta”. Koncertā Zigfrīds 
Muktupāvels, Dināra Rudāne, 
Anmary, Atis Ieviņš, instrumentālā 
grupa - Jānis Lūsēns, Aivars 
Gudrais, Harijs Gūtmanis, Jānis 
Lūsēns juniors. Skanēs 
J. Lūsēna, Z. Liepiņa, R. Paula, 
U. Marhilēviča, J. Kulakova, M. 
Brauna, U. Stabulnieka, H. Zariņa 
u.c. komponistu melodijas, kuras 
vienoja un sargāja mūs dažādos 
likteņu griežos – dziesmas, kurās 
kā pūrā ielocīts Tēvzemes vārds, 
valoda un latvieša dvēsele. Ieeja: 
20,00 un 25,00 EUR.
13. novembrī 17.00 Tautas deju 
ansambļa “Teiksma” 75. jubilejas 
koncerts. Ieeja: 5,00 EUR.
17. novembrī 19.00 Latvijas 
Republikas 104. gadadienas 
svinības “Zeme sudraba 
krastiem”. Alūksnes novada 
pašvaldības apbalvojuma 
“Sudraba zīle” pasniegšanas 
ceremonija. Koncertprogramma 
“Tālie krasti” – aktieris Raimonds 
Celms, komponists Matīss 
Žilinskis. Ieeja: bez maksas.
18. novembrī 18.00 Latvisko 
danču vakars. Dančus ierādīs un 

mācīs, kā arī par lustīgu mūziku 
gādās folkloras kopa “Ore” no 
Cēsīm. Ieeja: bez maksas.
19. novembrī 16.00 Ulda 
Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātra “Slieksnis” izrāde - Džons 
Bointons Pristlijs “Viesnīcas 
noslēpumi”. IZPĀRDOTA.
20. novembrī 16.00 Grupas 
“RAXTU RAXTI” jubilejas koncerts. 
Ieeja: 15,00, 20,00, 25,00 un 
30,00 EUR.
25. novembrī 18.30 Odesas 
(Ukraina) klaunu nama “Maski” 
izrāde “Oranžais noskaņojums”. 
Ieeja: 10,00, 12,00 un 
15,00 EUR.
26. novembrī 10.00 Alūksnes 
novada amatierteātru skate. Ieeja 
uz izrādēm: 2,50-5,00 EUR.

Alūksnes novada bibliotēkā
Literatūras izstādes: 
1.-30. novembrī “Latvieši 
pasaulē”: grāmatas par 
pasaulē slaveniem latviešiem 
(abonementā);
1.-30. novembrī “Gaisma 
Vidzemē”: veltījums vācu luterāņu 
mācītājam, tulkotājam un Zviedru 
Vidzemes izglītības darbiniekam, 
pirmajam Bībeles tulkotājam 
latviešu valodā Ernstam Glikam 
(abonementā);
1.-30. novembrī “Literatūra 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un 
attīstībai” (lasītavā);
1.-30. novembrī “Novembris - 
sarkanbalto grāmatu mēnesis” 
(bērnu apkalpošanas nodaļā);
1.-30. novembrī “Rakstnieki - 
jubilāri: Alberts Ločmelis - 85, 
Imants Auziņš - 85, Ruta Skrebele 
- 55” (bērnu apkalpošanas 
nodaļā);
10.-30. novembrī “Pepija, 
Karlsons, Lennebergas Emīls, 
Ronja, Madikena… Astridai 
Lindgrēnai - 115” (bērnu 
apkalpošanas nodaļā);

1.-30. novembrī “Tu mana 
zeme, par Latviju tevi sauc…”;
14.-20. novembrī Ziemeļvalstu 
literatūras nedēļa “Daba 
Ziemeļvalstīs”: literatūras izstāde 
un rītausmas lasījumi (bērnu 
apkalpošanas nodaļā);
1.-30. novembrī “Nāc! Lasi! 
Vērtē! Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija - 2022” (bērnu 
apkalpošanas nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
7.-30. novembrī ciklā 
“Alūksniešu vaļasprieki” - 
vēsturnieces Astrīdas Ievednieces 
novadpētniecības ekspedīcijas 
fotogrāfijās “Vēsturei pa pēdām” 
(lasītavā);
3. novembrī 16.00 Vēstures 
stunda “Neba maize pati 
nāca…”: ielūkosimies Alūksnes 
maizes kombināta vēsturē 
(lasītavā);
7.-30. novembrī Literārā stunda 
3.-5. klasei “Jautra dzīvošana 
ar Karlsonu, Pepiju un citiem 
Astridas Lindgrēnas grāmatu 
varoņiem” (bērnu apkalpošanas 
nodaļā). Iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālruni 64322196;
14.-30. novembrī Priekšā 
lasīšanas stunda pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņiem 
“Sveiks, Alfon Oberg!”: Alfonam 
Obergam 50. dzimšanas diena 
(bērnu apkalpošanas nodaļā). 
Iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālruni 64322196;
24. novembrī 16.00 Vēstures 
stunda “Alūksnietes nacionālajā 
pretošanās kustībā. 1944 -1953” 
(Astrīdas Ievednieces pētījums);
28. novembrī Jauno grāmatu 
diena (abonementā).
Literatūras apskati “Vēsturisko 
grāmatu sērija “Mēs. Latvija, XX 
gadsimts”, “Sērija par latviešu 
rakstniekiem “Es esmu…””, 
“Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei 

- 100. Ceļojums literāro pasaku 
zemē” (klātienē vai tiešsaistē - 
pieteikties un vēlamo datumu 
saskaņot pa tālruni 25664421).

Alūksnes novada muzejā
Ekspozīcijas un izstādes:
• Izstāde “Alūksnes aptiekas”. 
• Arheoloģijas ekspozīcija 
“Livonijas ordeņa pils Alūksnē 
(Marienburgā). Zemē apraktā 
sāls”.
• Multimediāla ekspozīcija 
“Helēnas dziedājums” 
restaurētajā Alūksnes Jaunās pils 
Klavieru istabā.
• Alūksnes pastāvīgā vēstures 
ekspozīcija “Laikmetu mielasts”. 
• “Fītinghofu zelta dzīsla 
Alūksnē”.
• Izstāde “No trimdas Latvijā – 
Austras Lindes 120 tautu meitu 
miniatūras”.
• “Leo Kokle. Mākslinieka 
istaba”.
• Privātkolekcionāra izstāde 
“19. gs. muižkunga guļamistaba”. 
• “Totalitārajā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”. 
• “Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 
• V. Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”. 
• “100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”. 

Muzejpedagoģiskās 
programmas:
• “Muzeja detektīvs”. Programma 
paredzēta pirmsskolas un skolas 
vecuma bērniem. Uzdevumi tiek 
pielāgoti atbilstoši vecumposmam 
un mācību saturam. Dalības 
maksa: 3,00 EUR.
• No 3. novembra funktierēšanas 
spēle pilsētvidē “Pa 7. Siguldas 
kājnieku pulka pēdām”. Aicinām 
doties pastaigā pa Alūksni un, 
veicot uzdevumus, iepazīt 7. 
Siguldas kājnieku pulka vēsturi 
un to atstāto mantojumu. 

Spēlē paredzēta jauniešiem no 
7. klases un pieaugušajiem. 
Dalības maksa: 3,00 EUR. Vairāk 
informācijas www.aluksnespils.lv.

Pasākumi:
• 18. novembrī - bezmaksas 
muzeja apmeklējuma diena.
• 24. novembrī 17.00 Adventes 
vainaga gatavošanas darbnīca 
sadarbībā ar floristi Mudīti 
Melgalvi. Aicinām ņemt līdzi 
dažādus materiālus vainaga 
pagatavošanai. Pasākuma 
dalības maksa: pieaugušajiem 
2,50 EUR, skolēniem, studentiem, 
senioriem 1,00 EUR.

Alsviķu pagastā
2., 9., 16., 23., 30. novembrī 
9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās.
3., 10., 17., 24. novembrī 
10.00 Alsviķu bibliotēkā 
Strautiņos datorapmācības 
senioriem.
5. novembrī 10.00 Alsviķu 
kultūras namā senioru kopas 
“Noskaņa” ikmēneša tikšanās.
5. novembrī 12.00 Alsviķu 
kultūras namā teātra 
pēcpusdiena - viesosies 
Jaunannas pagasta amatierteātris 
“Šūpoles” ar izrādi “Pārsteigums 
sievietei”. Ieeja: 2,00 EUR.
11. novembrī Karvas brāļu 
kapos, atzīmējot Lāčplēša dienu, 
iedegsim sveces un noliksim 
ziedus.
18. novembrī 15.00 Alsviķu 
kultūras namā Latvijas 
dzimšanas dienai veltīts koncerts 
“Caur sidraba birzi gāju”. Dvīņu 
māsas Eva un Kaiva izpildīs 
skaistākās Raimonda Paula, 
Zigmara Liepiņa un Imanta 
Kalniņa dziesmas. Ieeja: bez 
maksas.

Turpinājums 12. lappusē
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 Programmu veido 
aktieris Raimonds Celms un 
jaunais komponists 
Matīss Žilinskis un 
tās iedvesmas avots ir 
iemīļotā latviešu dzejnieka 
Viļa Plūdoņa romantiski 
tēlainā dzeja. Jutekliskā 
gaisotnē izdzīvosim stāstus par 
mīlestību, dabu, draudzību, 
bohēmisko pirmskara Latvijas 
radošo personību dzīves 
kāri un baudu. Balss, dzeja, 
dziesma, klavierspēle, tēlaina 
improvizācija ļaus uz brīdi 
nonākt kādā 1934. gada 
Vecrīgas dūmakām apvītā 
kafejnīcā pēc pusnakts… 
Tiekamies 17. novembrī 19.00! 
Ieeja brīva.

 Danču vakars. Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
dienu atzīmēsim ar latvisko 
danču vakaru! Dančus 
ierādīs un mācīs, kā arī par 
lustīgu mūziku gādās 
folkloras kopa “Ore” no 
Cēsīm. Droši var nākt 
pastalās. Tiekamies 
18. novembrī 18.00, 
ieeja brīva. 

 Viesnīcas biļešu noslēpumi. 

Apsveicam visus, kam izdevās 
tikt pie biļetēm uz 19. novembra 
Ulda Sedlenieka Alūksnes 
Tautas teātra “Slieksnis” izrādi 
“Viesnīcas noslēpumi”. 19. 
novembra izrāde ir izpārdota, 
līdz ar to aicinām uzvilkt 
sportiskus apavus un sekot 
līdzi jaunā izrādes datuma 
paziņošanai.

 RAXTU RAXTI. Alūksne 
ir starp  izredzētajām pilsētām, 
kurā izskanēs muzikālās 
apvienības “Raxtu Raxti” 
10 gadu jubilejas koncerts. 
Koncertā skanēs gan “Raxtu 
Raxti” zināmākās kompozīcijas, 
kuras klausītāji iemīļojuši kopš 
grupas darbības pirmsākumiem, 
gan arī pavisam jauni skaņdarbi 
no grupas jaunā albuma 
“Vidū Saule”. Koncerts 
20. novembrī, 16.00, dažas 
biļetes vēl ir palikušas.

 Amatierteātru skate. Iespēja 
visas dienas garumā uzņemt 
teātra devu un novērtēt Alūksnes 
novada amatierteātru sniegumu 
– tas viss 26. novembrī jau no 
10.00.

Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra 

mārketinga speciālists

Novembris 
ir jāsvin!

Demontēta strūklaka iekšezerā
 Pat visskaistākās lietas nav 
mūžīgas. Septembrī ir demontēta 
strūklaka, kas atradās Alūksnes 
ezera iekšezerā. Vairākus gadu 
desmitus priecējusi alūksniešus 
un pilsētas viesus, nu strūklaka ir 
“nogurusi” - metāla konstrukcijas 
ir sarūsējušas un saliektas, 

sabojājušies arī pāļi, uz kā tā 
ierīkota, un jaunu strūklaku 
uz tiem uzbūvēt vairs nevar. 
Pašvaldības aģentūra “Spodra” 
varētu apzināt jaunas strūklakas 
izveides izmaksas.
 Alvits Grīvnieks, kurš veic 
strūklaku uzturēšanas darbus, 

atminējās, ka strūklaka 
varētu būt uzstādīta 
1987. gadā. PA “Spodra” 
pateicas IK “Marienburg” 
par sniegto atbalstu 
strūklakas demontāžas 
darbu veikšanai.

 Aizvadītajā nedēļā 
Alūksnes novada pašvaldība 
saņēma ziņojumu no kāda 
iedzīvotāja, ka Krišjāņa 
Barona ielā pie šķirojamo 
atkritumu konteineriem 
valda nekārtība – konteineri, 
kuros būtu jāatrodas tikai 
šķirotiem atkritumiem, 
ir piebāzti ar dažādiem 
sadzīves atkritumiem, un arī 
uz zemes pie konteineriem 
mētājas atkritumi. Iedzīvotāja 
ziņojumā teikts, ka šāda 
nekārtība pie konteineriem 
minētajā vietā nav retums.

 Par šo problēmu pašvaldība 
informēja SIA “Pilsētvides 
serviss”, kas nodarbojas ar 
sadzīves atkritumu un šķiroto 
atkritumu apsaimniekošanu 
novadā. Tomēr vēršam 
iedzīvotāju uzmanību uz to, ka 
šķirojamo atkritumu konteineros 

nedrīkst likt nešķirotus sadzīves 
atkritumus! Diemžēl šī problēma 
joprojām pastāv. Ikviens savā 
sadzīvē radām lielāku vai 

mazāku atkritumu daudzumu, 
tādēļ ir jābūt noslēgtiem 
līgumiem par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
gan daudzdzīvokļu māju, gan 
privātmāju iedzīvotājiem.
 Tāpat aicinām iedzīvotājus 
situācijā, ja šķirojamo atkritumu 
konteiners ir pilns, nelikt savus 
atkritumus pie tā blakus, bet, 
ja ir iespējams, nogādāt uz citu 
tuvāk esošo šķiroto atkritumu 
konteineru.
 Ja arī jūs esat pamanījuši kādu 
problēmu publiskajās teritorijās, 
aicinām ziņot par to pašvaldībai, 
izmantojot lietotni “Ziņot 
par problēmu” pašvaldības 
tīmekļvietnē www.aluksne.lv.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Problēma pie atkritumu 
konteineriem
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18. novembrī 22.00 Alsviķu 
kultūras namā atpūtas 
vakars – svētku balle ar grupu 
“Putukvass”. Ieeja: 5,00 EUR. 
Lūgums rezervēt galdiņus līdz 16. 
novembrim, tālrunis 28330421 
(Marina).
Līdz 20. novembrim Alsviķu 
kultūras nama mazajā zālē 
mākslinieces Solvitas Kārkliņas 
lielformāta ziedu kompozīciju 
izstāde. 
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: Latvijas Republikas 
proklamēšanas diena – “Ko 
nevaram aptvert ar sirdi - Ar 
prātu to neaptvert mums”, 
izstāde vācu tautības latviešu 
literātam, tulkotājam Ernstam 
Glikam, dramaturgam Paulam 
Putniņam - 85, dzejniekam, 
literatūrzinātniekam Imantam 
Auziņam - 85, zviedru rakstniecei 
Astrīdai Lindgrēnei – 115.
Novembrī Alsviķu bibliotēkā 
tikšanās ar jauno literāti Līvu 
Briedi (laiks tiks precizēts).

Annas pagastā
11. novembrī 10.00 Ezeriņu 
kapos Lāčplēša dienai veltīts 
piemiņas brīdis. 
18. novembrī 17.00 Annas 
kultūras namā Valsts svētku 
koncerts “Paliec balta un 
pasargāta...”. Ieeja: bez maksas.
Annas bibliotēkā izstāde “Pirms 
100 gadiem stājās spēkā Latvijas 
Republikas Satversme”; izstāde 
“Latvijas Republikas Saeimai – 
100”; gara gaismas nesējam, 
vācu tautības latviešu literātam, 
tulkotājam Ernstam Glikam veltīta 
izstāde.

Ilzenes pagastā
Līdz 6. novembrim SKIIM 
centra “Dailes” bibliotēkas 
telpā Elitas Agitas Janikas dažādu 
rokdarbu, leļļu un mājas gariņu - 
rūķu izstāde.
11. novembrī 16.30 Ilzenē 
Lāčplēša dienai veltīta 
pēcpusdiena – lāpu gājiens 
no pirmā pagastnama Čonkās 
uz Dailēm; pagasta karoga 
iesvētīšana ar mācītāju Ilgvaru 
Matīsu; muzikālais noformējums 
– Sandra Gabranova un Sandis 
Krūmiņš; sarunas pie tējas tases.
26. novembrī 12.00 SKIIM 
centrā “Dailes” radošo prasmju 
nodarbība – Adventes vainaga, 
dekora veidošana ar Guntu Ziņģi. 
Sīkāka informācija sekos. Lūgums 
pieteikties līdz 24. novembrim pa 
tālruni 28330421 (Marina). 

Jaunalūksnes pagastā
11. novembrī 16.30
Lāpu gājiens no Bejas 
novadpētniecības centra uz Somu 
karavīru Brāļu kapiem.
14.-20. novembrī Bejas 
bibliotēkā Ziemeļvalstu 
literatūras nedēļa “Daba 
Ziemeļvalstīs”. Rītausmas 
un krēslas stundas lasījumi 
skolēniem.
18. novembrī 16.30 Kolberģa 
tautas namā Valsts svētkiem 
veltīts svinīgs koncerts.
23. novembrī Bejas bibliotēkas 
lasītāju klubiņā pasākums “…
mēs neveram durvis, bet grāmatu 
vākus un brīvojam telpu sevī, kur 
dzimtenei būt” (M. Zālīte).
Bejas bibliotēkā literatūras un 
tematiskās izstādes “Mārtiņš bija 
labs vīriņš Par visiem vīriņiem: 
Ne ruden, pavasar, Pašā maizes 
laiciņā..”, “Vīrs, kurš pārtulkoja 
Bībeli” - vācu tautības latviešu 
literātam, tulkotājam Ernstam 
Glikam veltīta izstāde, “Ap māti 

bites aplīp rudenī, Ap savu 
valsti mēs, kad vētras staigā. Ap 
Latviju, kam vairogs zvaigžņu 
zaigā, Mēs aplīpam kā bites 
rudenī” (Z. Lazda), “Satikšanās 
mūzikā” - latviešu diriģentam, 
pedagogam, producentam 
Sigvardam Kļavam – 60.

Jaunannas pagastā
1.-26. novembrī Jaunannas 
tautas nama Mazajā zālē 
foto izstāde “Atmiņas caur 
fotoobjektīvu”.
7. novembrī 14.30 Jaunannas 
tautas namā Rudens labumu 
tirdziņš.
12. novembrī 12.00 
Jaunannas tautas namā 
Jauniešu tikšanās un 
meistarklase ar Lauri Zalānu, 
projekta “Iedvesmojies, mācies, 
iedvesmo!” ietvaros.
13. novembrī 16.00 
Jaunannas tautas namā 
“Skaņu pelde” - meditācija 
gonga, kokles, zvanga u.c. 
instrumentu skaņās. Dalības 
maksa 10,00 EUR. Lūgums 
pieteikties pa tālruni 29495371.
19. novembrī 19.00 
Jaunannas tautas namā Valsts 
svētku pasākums “...man viņa ir 
vismīļākā TIK un TĀ”. Aicinām uz 
tikšanos Jaunannas tautas nama 
65 gadu jubilejā! Ieeja: bez 
maksas.
19. novembrī 21.00 
Jaunannas tautas namā balle 
ar grupu “Rolise”. Ieeja: 5,00 
EUR. Galdiņu rezervācija pa 
tālruni 29495371.
Jaunannas bibliotēkā izstādes: 
“Es tulkoju Bībeli…” – Ernstam 
Glikam veltīta izstāde, “Pepija, 
Ronja, Karlsons un citi” – Astrīdai 
Lindgrēnei 115.

Jaunlaicenes pagastā
9. novembrī 13.00 
Jaunlaicenes bijušās skolas 
telpās senioru kopas “Pūrs” 
ikmēneša tikšanās.
20. novembrī 17.00 
Jaunlaicenes tautas namā 
Latvijas dzimšanas dienai veltīts 
svinīgs pasākums un Aināra 
Bumbiera koncerts “Lai Latvija 
zied”.
26. novembrī no 10.00 
Jaunlaicenes bijušās skolas 
telpās senioru kopas “Pūrs” 
dalībnieku izstāde – pārdošana 
“Ceļā uz Ziemassvētkiem” 
(Adventes vainagi, apsveikumi, 
piparkūkas u.c.). Būs iespēja 
darboties meistarklasēs, baudīt 
tēju, kakao un dažādus našķus.

Jaunlaicenes muižas muzejā
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 un kādi ir malēnieši, kāda 
ir malēniešu valoda un dzīves 
uztvere;
Izstādes:
“Kā smuki esam, tā smuki esam” 
– par tērpu modi 20. gadsimtā,
“Noklusētā varonība. Latvijas 
Neatkarības karš 1918.-1920.” 
– par Latvijas Neatkarības 
kara norisi, par Ziemeļlatvijas 
armijas sākumu un kaujām par 
Ziemeļvidzemes atbrīvošanu 
virzienā no Apes uz Alūksni;
Virtuālā izstāde “No Vaidavas 
līdz Melnupei” 
(www.jaunlaicenesmuzejs.lv/
muizas) – par 12 Opekalna 
draudzes teritorijā ietilpstošajām 
muižām, par tām piederošajiem 
zemnieku ciemiem, mājām un 

lopu muižām;
Izstāde ārpus muzeja 
“Jaunlaicenes muiža” – 
muižas teritorijā izvietoti 10 
informatīvie stendi, kas stāsta 
par Jaunlaicenes muižas apbūvi 
(sākuma stends pie muzeja ēkas);
Patriotu mēneša piedāvājums:
Izglītojošā nodarbība “Mana 
Latvija” dažādām apmeklētāju 
grupām – iepazīšanās ar 
izstādi “Noklusētā varonība”, 
stratēģiska komandu spēle ar 
Latvijas vēstures iepazīšanu, 
mīklu minēšanu, tautasdziesmu 
atpazīšanu un atjautības 
uzdevumu risināšanu, uz 
nodarbību iepriekš jāpiesakās 
pa tālruni 29356277, maksa par 
nodarbību 2,00 EUR, skolēniem, 
studentiem, 
pensionāriem 1,00 EUR,
12. novembrī 14.00 atvērtā 
izglītojošā nodarbība “Mana 
Latvija” – nodarbība paredzēta 
jebkura vecuma pieaugušajiem 
un skolas vecuma bērniem, 
iepriekš jāpiesakās pa tālruni 
29356277 (nodarbība notiks, 
ja pieteiksies vismaz 8 cilvēki), 
maksa par nodarbību 2,00 
EUR, skolēniem, studentiem, 
pensionāriem 1,00 EUR,
20. novembrī 10.0017.00
muzeja bezmaksas apmeklējums,
26. novembrī 13.00 saviesīgi 
intelektuālais Puna spēles mācību 
un treniņa turnīrs ar iepriekšēju 
pieteikšanos pa tālruni 
29356277.
Jaunlaicenes bibliotēkā no 
9. novembra līdz 9. decembrim 
Elitas Agitas Janikas dažādu 
rokdarbu izstāde.

Kalncempju pagastā
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
“Vidzemes lauku sēta”
No 10. novembra līdz 
18. februārim mākslinieces 
Jevgēnijas Ķilupes darināto 
papjēmašē masku izstāde. Ieeja: 
1,00 EUR.
25. novembrī 18.00 Adventes 
dekoru gatavošana. Ieeja: 
pieaugušajam 3,00 EUR, 
skolēnam 1,00 EUR. 
No 13. līdz 23. decembrim 
Ziemassvētku izglītojošā 
programma “Ottes Ziemassvētki” 
(gaidām pieteikumus, lai kopā 
maskotos, zīlētu nākotni, ietu 
rotaļās, našķotos pie lielās 
Ziemassvētku egles). Programmas 
cena 4,00 EUR (no personas). 
Programma ietilpst iniciatīvā 
“Latvijas skolas soma”. Aicinām 
pieteikties pa tālruni 26563597 
vai e-pastu 
atesmuzejs@aluksne.lv.

Liepnas pagastā
11. novembrī 16.00 Lāpu 
gājiens no Liepnas pagasta 
pārvaldes uz Lāčplēša Kara 
ordeņa kavaliera Teodora 
Mendes atdusas vietu 
Sprinduļkalna kapsētā. (Lāpas, 
svecītes var ņemt līdzi).
11. novembrī 18.00 Liepnas 
tautas namā filma “Suflieris” 
- vēsturisks spiegu trilleris 
(Igaunijas, Latvijas, Somijas un 
Lietuvas kopražojums), stāsta 
par militārā izlūkdienesta 
aģentu, kurš dzen pēdas 
noslēpumainam Padomju 
Savienības dubultaģentam Otrā 
Pasaules kara priekšvakarā. 
Paralēli spriedzes pilnajam 
stāstam vijas arī skaistas 
mīlestības un smeldzīgu jūtu 
stīga. Filmas garums 100 min. 
Vecuma ierobežojums 12+. Filma 
būs piemērota arī vecāko klašu 
skolēniem (8.-12. klase). 
Ieeja: 3,00 EUR.

16. novembrī 19.30 Liepnas 
tautas namā Latvijas Republikas 
Proklamēšanai dienai veltīts 
koncerts “Skaistākā zeme - 
Latvija!”.
Liepnas bibliotēkā literatūras 
izstādes “Par manu Latviju” (10.-
21. novembrī), “Iepazīsti grāmatu 
pasauli! Rodi prieku lasot! 
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
2022” (1.-30. novembrī), Jauno 
grāmatu apskats skolēniem (21. 
novembrī).

Malienas pagastā
12. novembrī 18.00 Malienas 
tautas namā koncerts “Skaista 
mana tēvu zeme”. 

Mālupes pagastā
11. novembrī 16.30 No 
Mālupes pagasta pārvaldes
Lāčplēša dienai veltīts lāpu 
gājiens un piemiņas brīdis 
Mālupes kapos.
19. novembrī 19.00 Mālupes 
Saieta namā Latvijas dzimšanas 
dienai veltīts svētku koncerts “Es 
mīlu dzīvi skaisto” un 21.30 balle 
kopā ar brāļiem Puncuļiem.

Mārkalnes pagastā
9. novembrī 12.00 Mārkalnes 
tautas namā (sadarbībā 
ar bibliotēku) foto izstādes 
atklāšana, tikšanās ar bijušo 
pagasta pārvaldes vadītāju Intu 
Ņikitinu ciklā “Mans hobijs”. Līdzi 
ņemt groziņu!
16. novembrī 18.00 Mārkalnes 
bibliotēkā Krēslas stundas 
lasījumi bērniem; jaunākās 
literatūras izstāde “Rudenīgās 
noskaņās”.

Mārkalnes pagastā
20. novembrī 14.00 
Mārkalnes tautas namā
Latvijas dzimšanas dienai 
veltīts svinīgs pasākums un 
Aināra Bumbiera koncerts 
“Lai Latvija zied”.

Pededzes pagastā
3., 10. novembrī 10.00 
Pededzes tautas namā 
“Darbnīca dvēselei” - rokdarbu 
pamatu apgūšana – sakta kā 
dekors.
10. novembrī 10.00 Pededzes 
bibliotēkā “Ko es protu 
pagatavot…” - pašcepto saldumu 
izstāde-degustācija.
11. novembrī 16.00 Ziedu 
nolikšana Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieru Otto un Pauļa Palmu 
atdusas vietā “Akmeņdruvās”.
18. novembrī 19.30 Pededzes 
tautas namā Valsts svētkiem 
veltīts svinīgs koncerts un balle 
kopā ar Zinti Krakopu.
Pededzes bibliotēkā izstādes: 
“Mārtiņdiena atnākusi”, “Lilitai 
Ozoliņai – 75”.
Pededzes Pasaku taka
bijušās pamatskolas ābeļdārzā, 
veltīta 9 latviešu tautas 
pasakām. Katrā pieturā ir kāds 
uzdevums, kurš veicams ar 
bumbiņu. Spēli var izspēlēt 
individuāli, noskenējot kodu ar 
aplikāciju Actionbound App. Ja 
vēlies, lai kāds novada spēli, tad 
sazinies ar Pededzes bibliotēku 
pa tālruni 25608756. 

Veclaicenes pagastā
11. novembrī 19.00 
Veclaicenes pagasta 
“Katiņkalnā” Lāčplēša dienai 
un Latvijas dzimšanas dienai 
veltīts pasākums: svinīgas 
uzrunas, patriotisku un karavīru 
dziesmu dziedāšana, ugunskurs, 
tēja, pīrādziņi, brauciens ar 
Pupsikbāni. Lūgums katram 
līdzi paņemt savu gaismiņu, lai 

kopā iedegtu uguni 
savam pagastam, novadam 
un Latvijai.

Zeltiņu pagastā
No 5. novembra Zeltiņu 
tautas namā zeltinieša un 
novembra jubilāra Edgara 
Mūrnieka foto izstāde “Mirklis 
laimes”. Izstādes apmeklējumam 
lūgums pieteikties, zvanot pa 
tālruni 29492284.
Novembrī Zeltiņu tautas 
namā Solvitas Kārkliņas mini 
izstāde “Rudens pieskāriens”. 
Izstādes apskatei lūgums 
pieteikties, zvanot pa tālruni 
29492284.
11. novembrī 16.00 Zeltiņu 
kapos Lāčplēša dienai veltīts 
piemiņas brīdis.
18. novembrī 14.30 No Zeltiņu 
tautas nama organizējam 
kopīgu transportu uz svētku 
koncertu, kas notiks Alsviķu 
kultūras namā. Lūgums līdz 15. 
novembrim pieteikties, zvanot pa 
tālruni 29492284 Gunitai.
18. novembrī 17.00 Zeltiņu 
ev. lut. baznīcā svētku 
dievkalpojums.
18. novembrī Zeltiniešu video 
sveiciens un laba vēlējumi  
ikvienam latvietim mājās 
un plašajā pasaulē (vietnēs 
Facebook un Instagram).
18. novembrī Zeltiņos katrā sētā 
leposimies ar goda vietā plīvojošu 
Valsts karogu, izgaismotu logu un 
mājas pagalmu.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes “Cauri gadu simtiem” 
(veltīta Ernstam Glikam), “Pepijas 
māmiņai Astrīdai Lindgrēnai – 
115”, “Ziemeļvalstu rakstnieki – 
bērniem”, “Jo esam latvieši”.
Zeltiņu vēstures krātuvē 
pastāvīgās ekspozīcijas 
“Ziemeļu zvaigzne” (veltījums 
Edgaram Liepiņam), “Nesenā 
pagātne”, “Novadnieku istaba”, 
“Mana skola Zeltiņos”, izstāde 
“Medicīnas iestādes un darbinieki 
Zeltiņos” .

Ziemera pagastā
12. novembrī 22.00 
Māriņkalna tautas namā Valsts 
svētkiem veltīts atpūtas vakars ar 
grupu “Zelta kniede”. 
Ieeja: 5,00 EUR. Lūdzam galdiņus 
rezervēt līdz 10. novembrim pa 
tālruņiem 26468307, 29196101.
17. novembrī 13.00 
Māriņkalna tautas namā
Valsts svētkiem veltīts pasākums 
“Mana Latvija + Tava Latvija 
= Mūsu Latvija”: jauno 
mazpulcēnu uzņemšana, 
Ziemeru pamatskolas skolēnu 
muzikāls sveiciens, pagasta 
amatierkolektīvu muzikāls 
sveiciens, svētku torte.
Māriņkalna bibliotēkā
izstādes “Ir nemirstīgs 
Lāčplēša tēls, tā drosme, 
ko cildinām” - 
11. novembris - Lāčplēša diena, 
“Viņa bija spilgta personība, 
dažreiz atstājot pārējos - otrajā 
plānā” - aktrisei Svetlanai Bless 
– 80, “Bērnu/jauniešu un Vecāku 
žūrija-2022”, “Kino un skatuve 
kļuva par viņas dzīvi” - aktrisei 
Lilitai Ozoliņai – 75, “Lai mūžīgas 
būtu brīvības zvaigznes, Kas tautu 
un Latviju vieno!” - 18. novembris 
– Latvijai 104; bibliotekārā 
stunda skolēniem “Mans sveiciens 
Latvijai!”, bibliotekārā stunda 
4. klasei “Dabas atainojums 
Ziemeļvalstīs”.

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste




