
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

2022. gada 5. oktobrī Nr. 10 (154) bezmaksas

Alūksnes Novada Vēstis

Pieteikšanās valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai
 Alūksnes novada 
pašvaldība informē 
par kārtību, kā novada 
mājsaimniecībām no 
1. oktobra ir iespējams 
pieteikties valsts atbalsta 
saņemšanai siltumenerģijas 
izmaksu segšanai 
2022./2023. gada 
apkures sezonā.

 Pieteikumus valsta 
atbalsta saņemšanai 
var iesniegt mājokļa īpašnieki vai 
īrnieki.

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

• No 1. oktobra 

elektroniski: 
www.epakalpojumi.lv

• No 3. oktobra klātienē:
1)  Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvajā ēkā, Dārza ielā 
11, Alūksnē,  112. kabinetā:

Pieņemšanas laiki līdz 
7. oktobrim:
Pirmdienās, otrdienās 
9.00-12.00
Trešdienās 13.00-17.30
Ceturtdienās, piektdienās 
9.00-12.00

Pieņemšanas laiki no 
10. oktobra:
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 29480075 (darba laikā 
8.00-17.00)

2) Alūksnes novada bibliotēkās 
to darba laikā

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

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 apkurei izmanto 
elektroenerģiju, pieteikuma 
noformēšanas termiņš ir 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.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Biznesa stacijas ēkā iemūrēta laika kapsula
 8. septembrī topošajā 
ražošanas ēkā “Biznesa 
stacija” Tālavas ielā 5, 
Alūksnē, klātesot Finanšu 
ministrijas un Centrālās 
finanšu un līgumu aģentūras 
pārstāvjiem, iemūrēta 
laika kapsula ar vēstījumu 
nākamajām paaudzēm.

 Līdz ar to ir sasniegts būtisks 
punkts ēkas būvniecībā, 
lai jau drīz Bānīša stacijas 
kvartālu papildinātu vēl viena 
uzņēmējdarbībai nozīmīga un 
vizuāli pievilcīga būve, tā sperot 
kārtējo soli uz šīs teritorijas 
atdzimšanu. Pirms jaunās ēkas 
būvniecības teritorijā nojauktas 
četras vidi degradējošas būves.
 Biznesa stacijas ēka top 
apjomīgā Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projekta 
“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras attīstība Alūksnes 
novadā” ietvaros. Pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Dzintars 
Adlers svinīgajā pasākumā 
uzsvēra, ka pašvaldība 
šobrīd īsteno vērienīgāko 
uzņēmējdarbības atbalsta 
projektu.
 - Šajā vietā ne tikai būs 
uzbūvēta ēka – šeit ir arī 
sakārtota industriālā mantojuma 
teritorija, ko jaunā “Biznesa 
stacija” lieliski papildinās. Lai ēka 
ilgi kalpo uzņēmējiem! – vēlēja 
Dz. Adlers.
 Pasākumā piedalījās arī Finanšu 
ministra padomnieks budžeta 
jautājumos Ints Dālderis, kurš 
sacīja:

 - Pilsētas rodas tur, kur ir darba 
vietas, tādēļ ir ļoti svarīgi, ka 
Eiropas fondu finansējums un 
Latvijas dalība Eiropas Savienībā 
ir ļāvuši tapt projektiem, kas 
Alūksnē realizēti. Finanšu 
ministrijai ir liels prieks redzēt, 
ka ar skaidru vīziju un attīstības 
redzējumu Alūksne iet lieliem 
soļiem uz priekšu un kļūst 
par reģionālu līderi, prieks, 
ka struktūrfondu finansējums 
tiek ieguldīts jēgpilni, ar lielu 
ekonomisku un sociālu atdevi.
 Topošajai ražošanas ēkai jau 
ir noslēgušās telpu nomas 
izsoles un ir zināmi komersanti, 
kas nomās jaunās ēkas telpas, 

un arī viņi piedalījās svinīgajā 
pasākumā. Viena no viņām – 
Irita Tīlane-Pakalniņa turpat uz 
vietas veidoja māla flīzi, kurā 
klātesošie varēja atstāt savus 
iniciāļus vai vēstījumu, lai vēlāk 
šī flīze tiktu apstrādāta un kļūtu 
par ēkas sastāvdaļu.
 Vēsturisko vēstījumu nākamajām 
paaudzēm parakstīja Dzintars 
Adlers, Ints Dālderis, Centrālās 
finanšu un līgumu aģentūras 
direktora vietnieks Mārtiņš 
Brencis, projekta autors - SIA 
“Arhitekta L. Šmita darbnīca” 
arhitekts Laimonis Šmits, 
būvfirmas SIA “Velve-AE” valdes 
loceklis Edgars Elksnis un Bānīša 

stacijas kvartāla saimniece Dace 
Bumbiere-Augule.

“Augsti godājamais nākotnes 
cilvēk!
 Jūs, kas šobrīd lasāt šo vēstījumu, 
jau zināt, kāds mūžs bijis šai 
ēkai. Mēs ceram, ka tā kalpojusi 
godam. (…) Arī šodien Alūksnes 
stacijas kvartāls piedzīvo 
pārmaiņas. Uzņēmējdarbības 
attīstībai Alūksnes novada 
pašvaldība būvē jaunu ēku – 
Biznesa staciju. Jau 2023. gadā 
jaunajā Biznesa stacijas ēkā darīs 
Alūksnes alu, gatavos Alūksnes 
ezera zušu konservus, ražos 
keramikas un miksētu materiālu 

interjera dizaina priekšmetus. 
Te izstrādās grafisko dizainu un 
būs vizuālās reklāmas ražošanas, 
drukas un montāžas darbnīca, te 
ražos arī Click sistēmas saplākšņa 
stendus vietējiem uzņēmumiem 
un eksportam.
 Alūksnes sapnis par izaugsmi, ko 
pilsētai var dot dzelzceļa stacija, 
piepildījies vairākkārt. 2018. 
gadā atjaunošanu piedzīvoja 
vēsturiskais stacijas bagāžas 
šķūnis, 2019. gadā - stacijas 
ēka, kam sekoja vērienīgi 
teritorijas labiekārtošanas darbi 
– pārbūvēta iela, izveidotas 
ietves un stāvlaukums. Līdz ar 
infrastruktūras sakārtošanu 
stacijas kvartālā ienāk arī 
uzņēmēji – atdzimusi krāšņa bijusī 
dzelzceļa viesnīca “Bahnhofs 
Hotel”, bet atjaunotajā stacijas 
ēkā atvērta kafejnīca.
 No paaudzes paaudzē 
pārmanto sapņus par skaistu un 
laimīgu dzīvi. Mēs nežēlojam 
savus spēkus un enerģiju, liekam 
lietā uzkrātās zināšanas un 
aizrautīgi visu mūžu tiecamies 
tos piepildīt. Alūksnes dzelzceļa 
stacijas kvartāla atdzimšana 
ir viens no mūsu sapņiem, kas 
īstenojas. Lai Biznesa stacijas 
uzņēmējiem izdodas nodrošināt 
Latvijas konkurētspējas 
paaugstināšanu globālajā 
mērogā!
 Augt un pilnveidoties! Nodrošināt 
inovatīvu ideju nezūdamību un 
izziņas spēju turpinājumu daudzu 
gadsimtu garumā!” – tā teikts 
vēstījumā, kas iemūrēts laika 
kapsulā pie topošās “Biznesa 
stacijas” ēkas.

 Būvdarbus šajā objektā veic 
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

Biznesa stacijas ēkas būvdarbi oktobrī jau krietni pavirzījušies uz priekšu
Evitas Aplokas foto

Pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers No labās: Ints Dālderis, Mārtiņš Brencis



Domes 29. septembra sēdē

2. Alūksnes Novada Vēstis 05.10.2022.

Remonta veikšanai 
slēgts Aptiekas 
tilts Zeltiņos

 Sakarā ar remontdarbu 
veikšanu Zeltiņu pagastā no 
3. oktobra transportlīdzekļu 
kustībai ir slēgts Aptiekas 
tilts uz pašvaldības autoceļa 
Aptieka-Ieviņas.

Organizēs lapu 
vākšanas akciju

 Pašvaldības aģentūra 
“Spodra” rudenī rīkos lapu 
vākšanas akciju, kuras laikā 
Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem 
būs iespēja BEZ MAKSAS 
nodot lapas. Lapas nonāks 
pašvaldības izveidotajā zaļo un 
dārza atkritumu laukumā.
 Akcijas laiks būs saistīts ar 
lapkriti, tādēļ aicinām sekot 
pašvaldības informācijai par 
akcijas norisi!

Izstāsies no biedrības 
“Eiroreģions 
“Pleskava, Livonija””

Alūksnes novada 
pašvaldības dome 
29. septembra sēdē 
pieņēma lēmumu izstāties 
no biedrības “Eiroreģions 
“Pleskava, Livonija””.
 Šāds lēmums pieņemts, 
konstatējot, ka Alūksnes 
novada pašvaldības dalība 
biedrībā ir nelietderīga, jo 
biedrības darbība nenodrošina 
tās mērķa “Latvijas pierobežas 
pašvaldību un citu institūciju 
organizēta pārstāvība 
Eiroreģionā, lai izstrādātu un 
realizētu kopēju stratēģiju 
pierobežas reģiona sadarbībā, 
ekonomiskā un sociālā 
progresa nodrošināšanā, 
kultūras attīstībā, 
infrastruktūras un pakalpojumu 
pilnveidošanā un savstarpējās 
palīdzības sniegšanā” 
īstenošanu, tā nerisina 
uzdevumus, kuros vienlīdz ir 
ieinteresētas visas vai vairākas 
tās sastāvā esošās pašvaldības 
un neveicina pašvaldības 
funkciju pildīšanu.
 Biedrības sastāvā ir Latvijas, 
Igaunijas un vairākas Krievijas 
pierobežas pašvaldības. 
Deputāti sēdē arī pauda, ka 
nav pieņemams fakts, ka 
biedrības dalībnieki joprojām 
ir Krievijas pašvaldības, ņemot 
vērā Krievijas karadarbību 
Ukrainas teritorijā.
 Domes priekšsēdētājs Dzintars 
Adlers uzsvēra, ka plānots 
pārskatīt pašvaldības dalību arī 
citās biedrībās.

Evita Aploka

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

Sēdes 

Sociālā, izglītības 
un kultūras komiteja

13. oktobrī 10.00

Tautsaimniecības 
komiteja   

17. oktobrī 10.00

Finanšu komiteja  
20. oktobrī 10.00

Domes sēde   
27. oktobrī 10.00

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

 Alūksnes novada pašvaldības 
domes sēdē 29. septembrī 
piedalījās 13 deputāti un 
izskatīja 39 lēmumus.

 Dome pieņēma šādus lēmumus:

• Sagatavot atsavināšanai 
Alūksnes novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu – dzīvokli 
Siguldas ielā 10-2, Alūksnē, 
ar kopējo platību 36,2 m² un 
ar to saistītām kopīpašuma 
domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām 
un zemes. Nodot atsavināšanai 
minēto īpašumu, pārdodot par 
brīvu cenu dzīvokļa īrniekam. 
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu 
un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 
veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai.

• Nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Salnas”, Ilzenes pagastā, kas 
sastāv no zemesgabala 16,5 ha 
platībā. Noteikt atsavināšanas 
veidu – pārdošana izsolē. 
Nosacītās cenas noteikšanu un 
izsoles organizēšanu uzdot veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai.

• Nodot atsavināšanai 
pašvaldības īpašumu – 
neapbūvētu zemes starpgabalu 
“Tornīši”, Jaunalūksnes pagastā, 
kas sastāv no zemesgabala 
1,73 ha platībā, pārdodot 
atklātā izsolē noteiktam personu 
lokam pievienošanai pierobežas 
īpašumam. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai.

• Sagatavot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo 
īpašumu – dzīvokli Torņa ielā 
1-6, Alūksnē, ar kopējo platību 
41,3 m² un ar to saistītām 
kopīpašuma domājamām daļām 
no daudzdzīvokļu mājas. Nodot 
atsavināšanai minēto īpašumu, 
pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa 
īrniecei. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un dzīvokļa īpašuma 
atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai.

• Nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Smilgas” - 10, Kornetos, 
Veclaicenes pagastā, ar kopējo 
platību 55,6 m² un ar to saistītām 
kopīpašuma domājamām daļām 
no daudzdzīvokļu mājas. Noteikt 
atsavināšanas veidu – pārdošana 

izsolē. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un dzīvokļa īpašuma 
atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai.

• Atcelt domes 2012. gada 
26. aprīļa lēmumu Nr. 121 “Par 
Alūksnes novada pašvaldībai 
piekritīga apbūvēta zemesgabala 
“Ferma”, Mārkalnes pagastā, 
Alūksnes novadā atsavināšanu”.

• Nodot divstāvu dzīvojamās ēkas 
ar 10 dzīvokļu īpašumiem un 
palīgceltnes - šķūņa Tālavas ielā 
9, Alūksnē, pārvaldīšanas tiesības 
ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarotai 
personai.

• Izdarīt grozījumus domes 
2018. gada 22. marta lēmumā 
Nr. 84 “Par telpu nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā 
biedrībai “Latvijas Sarkanais 
Krusts””. Grozījumi saistīti ar 
telpu piešķiršanu organizācijai 
Zeltiņu pagastā, kur sakarā 
ar nepieciešamību atbrīvot 
bijušo pagasta pārvaldes ēku 
“Strazdiņos” jaunas telpas 
biedrībai “Latvijas Sarkanais 
Krusts” bezatlīdzības lietošanā 
nodotas “Skolas” ēkā.

• Apstiprināt Jaunalūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Pūcīte” nolikumu. Lēmums stājās 
spēkā 1. oktobrī.

• Apstiprināt noteikumus 
Nr.4/2022 “Kārtība, kādā sadala 
valsts budžeta mērķdotāciju 
Alūksnes novada pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādēm 
pedagogu darba samaksai”.

• Pededzes pamatskolai piešķirtā 
valsts budžeta finansējuma 
mācību literatūras un/
vai mācību līdzekļu iegādei 
2022. gadam atlikumu uz 
31.08.2022. un piešķirtā valsts 
budžeta finansējuma mācību 
literatūras un/vai mācību 
līdzekļu iegādei 2021. gadam 
atlikumu uz 31.12.2021. pārdalīt 
proporcionāli uzņemto Pededzes 
pamatskolas izglītojamo skaitam 
citās Alūksnes novada pašvaldības 
izglītības iestādēs, apstiprināt 
finansējuma atlikuma sadali 
pašvaldības izglītības iestādēm.

• Izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
26.09.2019. lēmumā Nr. 276 

“Par Alūksnes Mūzikas skolas 
maksas pakalpojumiem”. 
Noteikta jauna vecāku maksa 
par fakultatīvu mācību stundu 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmu apguvei, vecāku 
līdzfinansējums interešu 
izglītības programmu apguvei un 
maksa par pieaugušo izglītības 
programmu apguvi. Lēmums 
stājās spēkā 1. oktobrī.

• Izdalīt papildu finansējumu 
14 844 EUR novada pašvaldības 
pamata un vispārējās vidējās 
izglītības iestādēm 
1.-4. klašu izglītojamo ēdināšanas 
nodrošināšanai 2022. gada 
septembrim - decembrim.

• Izdalīt finansējumu 8 120 EUR 
Jaunannas pagasta skolēnu 
pārvadājumiem autobusa 
Mercedes Benz 
INTOURO E uzturēšanai, 
tajā skaitā remontam, 
obligātai civiltiesiskai (OCTA) 
un brīvprātīgai (KASKO) 
apdrošināšanai u.c.

• Izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 
4 000 EUR apmērā Alsviķu 
pirmsskolas izglītības iestādei 
“Saulīte” telpu kosmētiskajam 
remontam.

• Izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem daļēju 
finansējumu 3 865 EUR apmērā 
furgona veida piekabes ar 
papildaprīkojumu iegādei.

• Apstiprināt Izglītības pārvaldes 
amata vietas un atlīdzību no 
1. oktobra.

• Ar 1. oktobri izdarīt grozījumus 
domes 30.05.2022. lēmumā 
Nr. 205 “Par amata vietām 
un atlīdzību Alūksnes novada 
muzejam”.

• Ar 1. oktobri uz noteiktu 
laiku, kas nav ilgāks par 
Energoresursu cenu ārkārtēja 
pieauguma samazinājuma 
pasākumu likuma 7.1 panta 
četrpadsmitajā daļā noteikto, 
izveidot Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldei divas 
amata vienības – klientu 
apkalpošanas speciālists, 
atlīdzību finansējot no 
minētā likuma 7.1 panta 
četrpadsmitajā daļā paredzētā 
finansējuma.

• Izdarīt grozījumus domes 
30.05.2022. lēmumā Nr. 228 
“Par amata vietām un atlīdzību 
Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvaldei”.

• Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājam Dzintaram 
Adleram piešķirt daļu ikgadējā 
apmaksātā atvaļinājuma no 
04.10.2022. līdz 10.10.2022. un 
no 13.12.2022. līdz 19.12.2022., 
papildatvaļinājuma daļu - trīs 
darba dienas no 20.12.2022. līdz 
22.12.2022.

• Iecelt Daigu Jursu Alūksnes 
novada pašvaldības Dzīvokļu 
komisijas locekles amatā ar 
3. oktobri.

• Valsts budžeta finansējumu 
digitālo mācību līdzekļu 
iegādei 2022. gadam sadalīt 
proporcionāli skolēnu skaitam 
pa klašu grupām (1.-9. klase 
un 10.-12. klase) pašvaldības 
izglītības iestādēs uz 2022. gada 
1. septembri, apstiprināt valsts 
budžeta finansējuma sadali 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēm.

• Atļaut atsavināt pašvaldības 
kustamo mantu automašīnu 
VW PASSAT un automašīnu 
VW CARAVELLE. Noteikt 
atsavināšanas veidu – pārdošana 
izsolē. Uzdot Īpašumu 
atsavināšanas komisijai veikt 
mantas novērtēšanu, noteikt 
nosacīto cenu un organizēt 
tās izsoli. Atbalstīt jauna vai 
mazlietota mikroautobusa ar 
deviņām sēdvietām iegādi 
pašvaldībai. Uzdot pašvaldības 
Centrālajai administrācijai 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā veikt iepirkumu un 
pēc tā rezultāta izziņošanas 
informēt pašvaldības domi par 
nepieciešamā finansējuma 
apmēru.

 Pilnībā ar domes 
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

Apstiprina izmaksas par izglītības iestāžu pakalpojumiem
 Alūksnes novada pašvaldības 
domes 29. septembra 
sēdē deputāti apstiprināja 
izmaksas par novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem.

 Sēdē apstiprinātas viena skolēna 
izmaksas mēnesī par pašvaldības 
pamata un vispārizglītojošo 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem no 2022. gada 
1. septembra:
• Alūksnes pilsētas sākumskolā 
49,14 EUR,
• Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā 

63,96 EUR,
• Alūksnes novada vidusskolā 
43,47 EUR, 
• Strautiņu pamatskolā 
153,11 EUR, 
• Bejas pamatskolā 129,66 EUR, 
• Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolā 120,02 EUR, 
• Alekseja Grāvīša Liepnas 
pamatskolā 89,69 EUR, 
• Malienas pamatskolā 
94,84 EUR, 
• Ziemeru pamatskolā 
91,97 EUR.
 Apstiprinātas arī viena audzēkņa 
izmaksas mēnesī par pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem no 
2022. gada 1. septembra: 
• Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādē “Sprīdītis” 197,48 EUR, 
• Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādē “Pienenīte” 176,03 EUR,
• Jaunalūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādē “Pūcīte” 
201,14 EUR, 
• Alsviķu pirmsskolas izglītības 
iestādē “Saulīte” 289,31 EUR, 
• Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādē “Cālis” 136,73 EUR, 
• Malienas pirmsskolas izglītības 
iestādē “Mazputniņš” 
227,97 EUR.
 Apstiprinātas viena iemītnieka 

izmaksas par pašvaldības 
izglītības iestāžu internātu 
sniegtajiem pakalpojumiem 
(gultas vietu) no 2022. gada 
1. septembra: 
• Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas internātā 148,22 EUR 
mēnesī, 
• Alekseja Grāvīša Liepnas 
pamatskolas internātā 
243,18 EUR mēnesī.
 No pašvaldības izglītības iestāžu 
internātu izmantošanas izdevumu 
samaksas dome atbrīvoja tos 
izglītojamos, kas mācās novada 
vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs.



Apmeklētāju pieņemšana oktobrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki oktobrī

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
3. un 17. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga LANGRATE 
3. un 17. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
3. un 17. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOVŅIKOVS
3. un 17. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS
3. un 17. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 

14. un 28. oktobrī plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00
21. oktobrī no plkst. 9.00 līdz plkst.10.00 Liepnas pagasta pārvaldē, no 
plkst. 10.30 līdz plkst.11.30 Mālupes pagasta pārvaldē, no plkst. 11.45 

līdz plkst.12.45 Malienas pagasta pārvaldē
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Deputāts Datums Laiks Vieta

Arturs DUKULIS Darba dienās
Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Valsts un 

pašvaldības vienotajam Klientu apkalpošanas 
centram

Aivars FOMINS Darba dienās 8.00-17.00 Tālrunis 22001034

Artūrs GRĪNBERGS 18.10.2022. 15.00-17.00 Tālrunis 26498068

Verners KALĒJS 21.10.2022. 15.00-16.00 Tālrunis 29406242

Maruta KAULIŅA 14.10.2022. 15.00-17.00 Tālrunis 29710918

Modris LAZDEKALNS Darba dienās 9.00-16.00 Tālrunis 29285514

Ilze LĪVIŅA 10.10.2022. 8.00-10.00 Alūksnes novada vidusskolā, 
Kanaviņu ielā 14, Alūksnē

Druvis MUCENIEKS 17.10.2022.
27.10.2022. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu 

apkalpošanas centrā, 

Modris RAČIKS 10.10.2022.
17.10.2022. 13.00-17.00 Tālrunis 29414680

Laimonis SĪPOLS 20.10.2022. 15.00-16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Jānis SKULTE 10.10.2022. 8.00-17.00 Tālrunis 29276883

Paziņojums par grozījumiem 
darba uzdevumā Alūksnes 
novada Teritorijas plānojuma 
2015.-2027. gadam 
grozījumu uzsākšanai
 Ar Alūksnes novada pašvaldības 
domes 2022. gada 
29. septembra lēmumu Nr.348 
“Par grozījumiem darba 
uzdevumā Alūksnes novada 
Teritorijas plānojuma 2015.-
2027. gadam grozījumu 
uzsākšanai” papildināts Darba 
uzdevums ar punktu 2.3.15. 
“Pārskatīt plānojuma saistošo 
daļu”. Minētais grozījums 
nepieciešams, lai precizētu 

izstrādāto lokālplānojumu 
teritorijas Grafiskajā daļā, 
kas ir savstarpēji saistītas 
ar plānotajiem grozījumiem 
Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos. 
 Ar lēmumu var iepazīties 
Alūksnes novada pašvaldības 
tīmekļvietnē www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/ 
Teritorijas plānojums.

Paziņojums par lokālplānojuma Malienas ielā 4, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, 1. redakcijas publisko  
apspriešanu
 Alūksnes novada pašvaldības 
dome 2022. gada 
29. septembrī pieņēma 
lēmumu Nr. 346 “Par “Par 
lokālplānojuma, kas groza 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu 2015.-2027. gadam 
nekustamajam īpašumam 
Malienas iela 4, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, 1. redakcijas 
nodošanu publiskai 
apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai”.
 Lokālplānojumaizstrādes 
mērķis: nekustamo īpašumu 
Malienas  ielā 4 noteikt 
par Savrupmāju apbūves 
teritoriju (Dzs) funkcionālo 
zonu, ar precizētiem teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumiem, lai nodrošinātu 
iespēju tajā būvēt savrupmāju 
ar palīgēkām un atbilstošu  
infrastruktūru.
Publiskā apspriešana 

notiks no 2022. gada 
10. oktobra līdz 2022. gada 
6. novembrim (ieskaitot). 
 Publiskās apspriešanas 

sanāksme notiks 
18. oktobrī plkst. 17.00 
Alūksnes novada pašvaldības 
administrācijas ēkas Lielajā 
zālē, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā.

 Publiskās apspriešanas laikā 
ar lokālplānojuma projektu 
elektroniski var iepazīties:
• pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.aluksne.lv sadaļā: 
Sabiedrība/Sabiedrības 
līdzdalība/Aktuālās apspriešanas;
• valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā 
www.geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānošana, 
vai caur saiti 
https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_24315.
 Publiskās apspriešanas 
laikā ar lokālplānojuma 
projektu izdrukas veidā var 
iepazīties:
• Alūksnes novada pašvaldībā – 
Dārza  iela 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, 300. kabinetā, 
darba dienās pašvaldības 

darba laikā, iepriekš 
vienojoties par apmeklējuma 
laiku. Kontaktpersona Aivita 
Māsēna, tālr. 26606818, e-pasts 
aivita.masena@aluksne.lv.

 Rakstiskus priekšlikumus 
un ierosinājumus līdz 
6. novembrim (ieskaitot), 
var iesniegt:
• Alūksnes novada 
pašvaldībā elektroniski: 
(dome@aluksne.lv) vai rakstiski 
(adrese Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301),
• valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā 
www.geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānošana, 
ielogojoties ar portāla 
Latvija.lv kontu.
Jautājumu gadījumā 
lūdzam sazināties ar 
projekta izstrādes vadītāju 
Aivitu Māsēnu, e-pasts: 
aivita.masena@aluksne.lv, 
tālrunis 26606818.

Paziņojums par lokālplānojuma, 
kas groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 2015.-2027.
gadam  nekustamajos īpašumos 
Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, 
Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un 
Ošu ielā 3B, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, 1. redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai
 Saskaņā ar Alūksnes novada 
pašvaldības domes 
2022. gada 29. septembra 
lēmumu (Nr.347, 
protokols Nr.22, 9.p.)  “Par 
lokālplānojuma, kas groza 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu 2015.-2027.
gadam, 1. redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai”, 
lokālplānojuma 1. redakcija 
nodota publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai. 
 Lokālplānojuma  izstrādes 
mērķis: grozīt Alūksnes novada 
Teritorijas plānojumu 2015.-
2027. gadam teritorijā, ietverot  
nekustamos īpašumus Peldu ielā 
5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu 
ielā 3A, Ošu ielā 3B, nodrošinot 
priekšnoteikumus teritoriju  
ilgtspējīgai  un ekonomiski 
pamatotai izmantošanai - 
dzīvojamās apbūves un ar 
to saistīto publisko funkciju 
attīstībai, tostarp senioru 
ciemata izveidei, piesaistot ES 
Atveseļošanās un noturības 
mehānisma plāna ietvaros 
pieejamos līdzekļus, kā arī 
kompleksas infrastruktūras (ielu, 
centralizētās inženiertehniskās 
apgādes tīklu) un publiskās 
ārtelpas izveide. 

 Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA 
“GRUPA93” (www.grupa93.lv).

Publiskās apspriešanas 
termiņš noteikts  4 nedēļas - no 
2022. gada 11. oktobra līdz 
2022. gada 8. novembrim. 

 Publiskās apspriešanas 
ietvaros ar lokālplānojuma 
materiāliem var iepazīties:
• pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.aluksne.lv sadaļā: 
Sabiedrība/Sabiedrības 
līdzdalība/Aktuālās apspriešanas;
• valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā 
www.geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānošana;

• izdruku formātā - Alūksnes 
novada pašvaldībā – Dārza  ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
300. kabinetā, darba dienās 
pašvaldības darba laikā, iepriekš 
vienojoties par apmeklējuma 
laiku. Kontaktpersona Aivita 
Māsēna, tālr. 26606818, e-pasts: 
aivita.masena@aluksne.lv.

Publiskās apspriešanas 
sanāksmes notiks: 
• klātienē, 20. oktobrī 
plkst. 17.30 Alūksnes novada 
pašvaldības administrācijas ēkas 
zālē, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā.  Īpaši aicināti 
lokālplānojuma teritorijas 
pierobežnieki!
• attālināti – video 
konferences formātā  Zoom 
platformā, 2. novembrī plkst. 
17.00, interesentiem iepriekš  
piesakot  piekļuves saites 
saņemšanai uz e-pastu 
info@g93.lv.

Rakstiskus priekšlikumus 
un ierosinājumus līdz 
08.11.2022. (ieskaitot), var 
iesniegt:
• nosūtot elektroniski Alūksnes 
novada pašvaldībai, e-pasts: 
dome@aluksne.lv, vai pa pastu: 
adrese Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301), 
• valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā 
www.geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānošana, 
ielogojoties ar portāla latvija.lv 
kontu.

 Jautājumu vai papildu 
informācijas gadījumā  
lūdzam sazināties ar projekta 
izstrādes vadītāju Aivitu Māsēnu, 
e-pasts: 
aivita.masena@aluksne.lv, 
tālr. 26606818 vai 
lokālplānojuma izstrādātāja 
SIA “GRUPA93”  pārstāvi Sarmīti 
Lesiņu, e-pasts: sarmite@g93.lv,  
tālr. 29171134. 
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Strautiņos sāk 
ielu apgaismojuma 
izbūvi
  Iepirkuma rezultātā 
publiskās teritorijas ielu 
apgaismojuma izbūvi Alsviķu 
pagasta Strautiņu ciemā 
saskaņā ar 5. septembrī 
noslēgto līgumu veiks SIA 
“Alūksnes Energoceltnieks”.

 Būvdarbu līguma izpildes 
termiņš ir četri mēneši, skaitot 
no līguma noslēgšanas dienas. 
Būvdarbu veikšanas rezultātā 
Strautiņu ciemā teritorijā pie 
daudzdzīvokļu mājām un pie 
dzīvojamām mājām “Rīti” ierīkos 
13 jaunus ielu apgaismojuma 
balstus. Elektrības kabeļi tiks 
ieguldīti zemē saskaņā ar 
būvprojektu, kuru izstrādāja 
SIA “MARITEC”, ņemot vērā 
iedzīvotāju ierosinājumus un 
AS "Sadales tīkls"  būvprojektu 
"0,4 kV EPL pārbūve pie TP-
1349, Ķemeri, Alsviķu pagasts, 
Alūksnes novads", AS "Sadales 
tīkls" esošo elektrolīniju pārbūves 
darbu plāna risinājumus.
 Vecos koka apgaismojuma 

balstus demontēs un Strautiņu 
ciemā izbūvējamo publiskās 
teritorijas ielu apgaismojumu 
saslēgs vienā tīklā ar jau esošo 
ielu apgaismojumu uz Strautiņu 
pamatskolu un pirmsskolu. 
 Ielu apgaismojuma būvdarbu 
izmaksas 34 478,89 EUR ar 
PVN tiks segtas no Alsviķu 
pagasta pārvaldes budžeta. 
Lai būvdarbu veikšana notiktu 
atbilstoši būvprojektam, pārvalde 
segs izdevumus būvprojekta 
autoruzraudzībai, ko veiks SIA 
“MARITEC” par 423,50 EUR 
ar PVN,  un būvuzraudzībai, 
ko veiks SIA “AP ENERGO” 
par 484,00 EUR ar PVN. 
Alsviķu pagasta pārvalde 
Strautiņu ciema iedzīvotājus 
lūdz būt saprotošiem par 
pagaidu neērtībām publiskā 
apgaismojuma būvdarbu laikā.

Ingrīda Sniedze,
Alsviķu pagasta pārvaldes 

vadītāja

Pašvaldība rīko 
izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
11.10.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Brenci 11”-21, Brencos, 
Malienas pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
26426090. Izsoles sākumcena – 
2100 EUR. Nodrošinājums – 
210 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
07.10.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Valsts un pašvaldības vienotajā 
KAC no plkst. 8.00 līdz 
17.00 līdz 07.10.2022. plkst. 
16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
11.10.2022. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Jaunbērīši”, 
Kalncempju pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli noteiktam 
personu lokam pievienošanai 
pierobežas īpašumam. Izsoles 
noteikumi publicēti www.
aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26426090. 
Izsoles sākumcena – 1700 EUR. 
Nodrošinājums – 170 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 07.10.2022. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
07.10.2022. plkst. 16.00.

Saskaņoti jaunie fasādes toņi
 Annas pagastā turpinās 
šovasar sāktā kultūras 
nama ēkas fasādes 
siltināšana. Septembrī 
tika saskaņoti fasādes 
un cokola krāsu toņi. 
Fasāde ir nosiltināta un 
tiek gatavota krāsošanai. 
Oktobrī tiks nomainītas 
apgaismojuma lampas 
ēkā un veikta cokola 
siltināšana.

 Darbi notiek projektā 
“Energoefektivitātes 
paaugstināšana Alūksnes 
novada pašvaldības ēkā”, ko 
finansē no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzekļiem, 
valsts budžeta dotācijas 
un pašvaldības budžeta 
līdzfinansējuma.

 Būvdarbus objektā veic SIA “ACK 
būve”, būvuzraudzību nodrošina 
SIA “BBPV” un autoruzraudzību 
– SIA “Efekta”. Projektu vada 

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

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

 Šī projekta rezultātā 
izglītības iestādes iekštelpās 
uzlabosies gaisa kvalitāte, kas 
ir būtisks faktors skolēnu un 
pedagogu labsajūtai un mācību 
darba efektivitātei visas dienas 
garumā.  Jaunā ventilācijas 
sistēma jau strādā un gaisa 
kvalitāti nodrošina atbilstošā 
līmenī – to apliecina iekštelpu 
klimata sensori, kuri klašu telpās 
uzstādīti Izglītības un zinātnes 

ministrijas projekta ietvaros.
 Projekts “Ventilācijas ierīkošana 
Alūksnes pilsētas sākumskolā” 
tiek īstenots atbilstoši Ministru 
kabineta 2021. gada
13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 
“Augstas gatavības pašvaldību 
investīciju projektu pieteikšanas, 
izskatīšanas un finansējuma 
piešķiršanas kārtība”. 
Projektēšanu, autoruzraudzību 
un būvdarbus veica 
SIA “SANART”. Būvuzraudzību 
veica SIA “BBPV”. Projektu vadīja 
Alūksnes novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
projektu vadītāja Una Tetere-
Teterovska.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

 29. septembrī pašvaldības 
domes sēdē deputāti pieņēma 
lēmumu atbalstīt pašvaldības 
investīciju projekta “Aktīvās 
atpūtas parka izbūve 
Alūksnē, 2. kārta” īstenošanu 
un apstiprināt projekta 
izmaksas 218 660 EUR.

 Aktīvās atpūtas jeb veloparka 
projekta īstenošanai 
2022. gadam attiecināmo 
izmaksu nodrošināšanai 
paredzēts izdalīt no 
atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem 
109 330,00 EUR apmērā, 

2023. gadam attiecināmās 
izmaksas 109 330,00 EUR 
apmērā nodrošinās no 
pašvaldības nākamā gada 
budžeta.
 Vienlaikus par spēku zaudējušu 
tika atzīts domes 2022. gada 
15. jūnija lēmumu 
Nr. 238 “Par projektu “Aktīvās 
atpūtas parka izbūve Alūksnē””, 
kas paredzēja projekta 
pieteikuma iesniegšanu Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā, lai 
pretendētu uz valsts aizdevumu 
pašvaldībai saskaņā ar MK 
noteikumiem "Noteikumi par 

kritērijiem un kārtību, kādā 
2022. gadā tiek izvērtēti un 
izsniegti valsts aizdevumi 
pašvaldībām Covid-19 izraisītās 
krīzes seku mazināšanai un 
novēršanai".
 Aizdevuma piešķiršana 
pašvaldības projektam netika 
atbalstīta, tādēļ, lai izbūvētu 
aktīvās atpūtas parka 
2. kārtu, šie darbi jāfinansē 
no pašvaldības budžeta.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Iesniegs projekta pieteikumu ielu 
apgaismojuma modernizēšanai
 29. septembrī Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
sēdē deputāti pieņēma 
lēmumu Alūksnes novada 
attīstības programmas 
2022.-2027. gadam 
Investīciju plānā 2022.-
2027. gadam aktualizēt 
ierakstu par projektu 
“Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana 
Alūksnes novada publisko 
teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā”, kas paredz 
veikt esošo gaismekļu 
nomaiņu uz energoefektīviem 
LED gaismekļiem 
Alūksnes pilsētā, Liepnas, 
Jaunalūksnes un Jaunannas 
pagastos.

 Dome pieņēma lēmumu 
atbalstīt projekta 
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana Alūksnes novada 

publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā” pieteikuma 
iesniegšanu sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “Vides 
investīciju fonds”.
 Projekta indikatīvās izmaksas 
apstiprinātas 
367 940,07 EUR, tajā skaitā: 
emisijas kvotu izsolīšanas 
instrumenta finansējums 
indikatīvi 256 822,17 EUR jeb 
69,8% no izmaksām, pašvaldības 
līdzfinansējums indikatīvi 
111 117,90 EUR jeb 30,2%.
 Kopumā šajā projektā paredzēts 
nomainīt 526 gaismekļus, 
no tiem 423 Alūksnē, 
31 Jaunalūksnes pagastā, 
45 Jaunannas pagastā un 
27 Liepnas pagastā, kā arī 
uzstādīt atsevišķus jaunus 
stabus Jaunannas pagastā 
un gaismekļus Jaunannā un 
Kolberģī.
 Projekta apstiprināšanas 

gadījumā pilsētā plānots 
mainīt tikai gaismekļus, 
uzstādīt apgaismojuma 
līmeni regulējošas ierīces, 
nodrošināt pieslēgšanu esošajai 
apgaismojuma pārvaldības 
sistēmai. Tas ļaus pilsētā 
samazināt elektroenerģijas 
patēriņu ielās, kur gaismekļu 
maiņa tiks veikta, vismaz par 
55%.
 Pagastos plānots 
nomainīt gaismekļus esošajos 
balstos, Kolberģī paredzēts 
vienā balstā uzstādīt 
1 papildu gaismekli. Jaunannā 
paredzēts 9 izbūvētās konsolēs 
uzstādīt jaunus stabus ar 
gaismekļiem un nomainīt 45 
esošos gaismekļus, Liepnā – 
nomainīt 27 gaismekļus esošos 
stabos.

Evita Aploka

 Turpinās Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projektā 
“Uzņēmējdarbības 
attīstībai nozīmīgas ceļu 
infrastruktūras pārbūve 
Alūksnes novada teritorijā” 
paredzētie būvdarbi.

 Ekspluatācijā jau nodoti divi 
projekta ietvaros izbūvētie ceļi – 
Zeltiņi-Zemītes Zeltiņu pagastā 

un Siveci-Puķudruvas Ilzenes 
pagastā.
 Seguma izbūve pabeigta 
ceļiem Kanaviņas-Lejasšķiņķi 
Jaunalūksnes pagastā, Strautiņi-
Rebenes-Luki Alsviķu pagastā un 
Centra ielai Jaunannas pagastā, 
bet šie ceļi ekspluatācijā vēl 
nav nodoti. Turpinās braucamā 
ceļa izbūve Annas pagastā un 
ceļa Priedulāji-Kadiķi pārbūve 

Mālupes pagastā.
 Būvniecība turpinās arī citos 
objektos šajā projektā – tiek 
būvētas ražošanas ēkas 
Jaunlaicenē un Alūksnē, notiek 
Tālavas un Gulbenes ielu posmu 
pārbūve un ūdensapgādes 
infrastruktūras uzlabošana 
Pilssalas ielas posmā.

Evita Aploka

Divi ceļi nodoti ekspluatācijā

Lemj par veloparka finansējumu
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Izpilddirektora informācija 29. septembra domes sēdē
 Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektors 
Ingus Berkulis 29. septembra 
domes sēdē sniedza 
informāciju par aktuālo.

 16. septembrī organizēta 
Labklājības ministra Gata Eglīša 
vizīte Alūksnes novadā.

 Noslēdzies novada izglītības 
iestāžu apmeklējums, kurā 
piedalījās Izglītības pārvalde, 
pašvaldības izpilddirektors, 
iestāžu vadība un to padomju 
pārstāvji. Vērtējot izglītības 
iestāžu infrastruktūru, secināts, 
ka tuvākajā laikā nepieciešami 
ieguldījumi tās uzlabošanā un 
pilnveidošanā. Izanalizētas 
iepriekšējā mācību gada 
noteiktās prioritātes un uzdevumi 
iestādēm un to vadītājiem.

 Uz atkārtotu konkursu 
pieaugušo neformālās izglītības 
programmu īstenošanai, 
lai iegūtu pašvaldības 
līdzfi nansējumu, ir saņemtas 
4 programmas.

 Tiek gatavots konkursa nolikums 
Alūksnes vidusskolas direktora 
amatam, apzināta un analizēta 
situācija par ēdināšanas 
nodrošināšanu izglītības iestādēs 
ar 01.09.2023. Tiek plānoti 
secīgi veicamie darbi izglītības 
iestāžu tīkla jautājumos.

 Projektā “Dzīvo vesels Alūksnes 
novadā” sastādīti grafi ki, lai 
ar oktobri novada skolēniem 

(3.-9. klases) nodrošinātu 
peldētapmācību Balvu sporta 
skolas baseinā. Ar oktobri 
projektā atsāksies vingrošanas 
nodarbības. Joprojām turpinās 
nūjošanas, ūdens vingrošanas 
nodarbības un dažādas sporta 
aktivitātes. Noslēdzies krosa 
skriešanas pasākums “Mizojam, 
ka prieks”.

 No 01.10.2022. caur 
www.e-pakalpojumi.lv, bet 
no 03.10.2022. arī klātienē 
administratīvajā ēkā Dārza ielā 
11, Alūksnē, 112. kabinetā, 
pagastos - bibliotēkās, iedzīvotāji 
varēs uzsākt pieteikties valsts 
atbalsta siltumenerģijas izmaksu 
segšanai saņemšanai. Darbosies 
vienots tālruņa numurs 
konsultācijām.

 Noritējis komplekss darbs 
pie sociālā pakalpojuma 
“Aprūpe mājās” nodošanas 
ārpakalpojumā.

 Projekta “Vidzeme iekļauj” 
ietvaros norisinājās Vidzemes 
iekļaujošā nedēļa Uzvaras ielā 
1, kur ikviens interesents bija 
aicināts uz kopīgu darbošanos 
dažādās meistarklasēs.

 Notikusi pirmā attālinātā 
Bauhaus projekta tikšanās ar 
programmas pārstāvjiem par 
attīstības plāna izstrādi bijušās 
kodolraķešu bāzes teritorijai 
Zeltiņos.

 Pilnībā pabeigts Pededzes 

aizsprosta nojaukšanas projekts 
kopā ar pašvaldības aģentūru 
“ALJA”. Aģentūra plāno iesniegt 
projektu Life GoodWater mazo 
grantu 2. uzsaukumā aizsprosta 
uz Vaidavas upes nojaukšanai 
zivju migrācijas uzlabošanai.

 29.09.2022. notika Interreg 
projektu 2014. - 
2020. gadam noslēguma 
pasākums, projektam “Sajūtu 
verstis” tika pasniegta atzinība 
par dalību un sasniegumiem 
Pārrobežu (ārējo) robežu 
sadarbības programmā.

 Ekspluatācijā pēc būvdarbu 
veikšanas ir nodoti ceļu “Siveci-
Puķudruvas” Ilzenes pagastā un 
“Zeltiņi-Zemītes” Zeltiņu pagastā 
posmi.

 Europe Direct centru tīklošanās 
pasākumā 7. septembrī Alūksnē 
prezentēti pašvaldības realizētie 
projekti.

 8. septembrī Alūksnes novada 
pašvaldībā notika Finanšu 
ministrijas un Centrālās fi nanšu 
un līgumu aģentūras speciālistu 
vizīte un ražošanas ēkai “Biznesa 
stacija” tika ieguldīta laika 
kapsula ar vēstījumu nākamajām 
paaudzēm.

 Ražošanas ēkām un “Biznesa 
stacijai” nomas izsoles rezultātā 
noslēgti 9 nomas līgumi ar 
nomniekiem, līdz ar to uzsākta 
projekta rezultatīvo rādītāju 
uzskaite.

 LIAA Madonas biznesa 
inkubatora Alūksnes fi liālē 
ir saņemti 4 pieteikumi no 
jaunajiem uzņēmējiem.

 Šajā mācību gadā Alūksnes 
novada pamatskolu skolēni 
turpinās piedalīties uzņēmējspēju 
veicināšanas programmā “Esi 
Līderis!”.

 Turpinās būvdarbi Tālavas, 
Gulbenes, Pilssalas, Miera un 
Melnuma ielās, 3 ražošanas 
ēku Jaunlaicenē un Alūksnē, 
Izglītības un sporta centra, 
izziņas centra un Biznesa 
stacijas, velo parka būvniecība, 
noslēgumam tuvojas būvdarbi 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas jaunajā korpusā, 
Siguldas un Pumpura ielās, 
ceļa “Kanaviņas-Lejasšķiņķi” 
Jaunalūksnes pagastā seguma 
atjaunošana, turpinās ceļu vai to 
posmu pārbūve Annā, Jaunannā, 
Strautiņos, Mālupē, Annas 
kultūras nama ēkas siltināšana, 
darbi Jaunlaicenes muižas parkā.

 Notiek pagastu pārvaldības 
modeļa izstrāde. VARAM ir 
informējusi, ka Alūksnes novada 
pašvaldības iesniegtie dokumenti 
Klientu apkalpošanas centru 
izveidei bibliotēkās atbilst 
Ministru kabineta noteikumiem, 
piešķirt fi nansējumu no Eiropas 
Savienības Atveseļošanas un 
noturības mehānisma fonda 
plānots 2023. gada 1. ceturksnī.

 Tiek ieviesti energoresursu 

taupīšanas pasākumi pašvaldības 
iestādēs/īpašumos.

 Paveikts apjomīgs darbs 
atbilstoši Datu valsts inspekcijas 
norādēm par sīkdatņu lietošanas 
atbilstību pašvaldības iestāžu 
mājaslapās.

 Tiek veiktas nepieciešamās 
darbības Pleskavas ielas 
nosaukuma maiņai uz Kolberģa 
ielu.

 Malienas pagastā īstenots 
projekts “Bērnu rotaļu un spēļu 
laukuma elementu atjaunošana 
PII “Mazputniņš” teritorijā”. 
Kalncempju pagastā izvietotas 
48 īpašumu nosaukuma 
norāžu zīmes. Jaunlaicenes 
pagastā notiek telpas remonts 
bijušajā skolas ēkā, lai turpmāk 
tajā vienkopus nodrošinātu 
pakalpojumus iedzīvotājiem 
un ekonomētu energoresursus, 
arī Annas pagastā turpmāk 
pakalpojumi iedzīvotājiem tiks 
nodrošināti vienuviet – kultūras 
nama ēkā. Jaunalūksnes 
pagastā tiek gatavota tehniskā 
dokumentācija apgaismojuma 
pilnveidošanai Kolberģī, Liepnas 
pagastā Valsts nodrošinājuma 
aģentūra uzsākusi darbus bijušās 
Liepnas internātpamatskolas 
internāta ēkas pielāgošanai 
bēgļu izmitināšanai, Alsviķu 
pagasta Strautiņos tiks izbūvēts 
papildus ielu apgaismojums.

Nobeigums 6. lappusē

Demontēs vēl piecus objektus
Alūksnes novada 
pašvaldības domes 
29. septembra sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu par 
vēl piecu padomju un 
nacistisko režīmu slavinošu 
objektu demontāžu novada 
teritorijā.

 Kā pašvaldība jau ir informējusi, 
novada teritorijā ir konstatēti 
gandrīz 20 objekti, uz kuriem 
attiecināms likuma nosacījums 
par padomju un nacistisko 
režīmu slavinošu objektu 
eksponēšanas aizliegumu un 
demontāžu. Deviņi objekti 
ir iekļauti Ministru kabineta 
noteikumos Nr.448 “Latvijas 
Republikas teritorijā esošo 
demontējamo padomju un 
nacistisko režīmu slavinošo 
objektu saraksts”. Par piecu 
objektu demontāžu dome 
pieņēma lēmumu jau augusta 
sēdē.
 Likums “Par padomju un 
nacistisko režīmu slavinošu 
objektu eksponēšanas 
aizliegumu un to demontāžu 
Latvijas Republikas teritorijā” 
nosaka, ka publiskajā ārtelpā, 
publiskajā būvē vai publiskas 
personas iekštelpā (izņemot 
akreditētus muzejus) ir aizliegts 
eksponēt pieminekļus, piemiņas 
zīmes, plāksnes, piemiņas 
vietas, arhitektoniskus vai 
mākslinieciskus veidojumus un 
citus objektus, kas izvietoti kopš 
1940. gada un atbilst vismaz 
vienam no šādiem kritērijiem: 
slavina PSRS vai nacistiskās 
Vācijas okupācijas varu, ar to 
saistītu notikumu vai personu; 
slavina totalitārismu, vardarbību, 
militāru agresiju, karu un kara 

ideoloģiju; ietver padomju varas 
vai nacisma simbolus.
 Minētais likums arī nosaka 
pašvaldības atbildību pieņemt 
lēmumu par šādu objektu 
demontāžu, tādēļ septembrī 
dome pieņēma lēmumu 
demontēt vēl 5 objektus novada 
teritorijā, uz kuriem attiecas šis 
likuma nosacījums. Šo lēmumu 
dome pieņēma, pamatojoties uz 
Padomju un nacistisko režīmu 
slavinošo objektu izvērtēšanas 
darba grupas, kuras sastāvā 
ir pārstāvji no Nacionālās 
kultūras mantojuma pārvaldes, 
Okupācijas muzeja un biedrības 
“Latvijas Mākslinieku savienība”, 
veikto objektu izvērtējumu.
 Izpildot likuma prasības par 
padomju un nacistisko režīmu 
slavinošu objektu demontāžu, 
29. septembra sēdē pieņemts 
domes lēmums demontēt šādus 
objektus:
1. Ilzenes pagastā - 
piemineklis partizāniem, 
karavīriem, pretošanās kustības 
dalībniekiem Otrajā pasaules 
karā 1941.-1945.; atrodas 
Ilzenes parka teritorijā;
2. Kalncempju pagastā - 
piemiņas zīme Pilsoņu un Lielajā 
Tēvijas karā kritušajiem 19 
kalncempiešiem; atrodas pie 
pagasta pārvaldes ēkas;
3. Mārkalnes pagastā - 
piemiņas zīme 1941.-1945. 
un akmens pēckara gados 
kritušajiem mārkalniešiem; 
atrodas īpašumā “Pūcīte”;
4. Pededzes pagastā - 
piemiņas vieta Otrajā pasaules 
karā kritušajiem pededziešiem 
– lidmašīnas spārns ar sarkano 
zvaigzni un sešas piemiņas 
plāksnes;

5. Pededzes pagastā - 
piemiņas vieta Otrajā pasaules 
karā kritušajiem pededziešiem 
– cilvēka veidola skulptūra ar 
postamentu un divi akmeņi ar 
gada skaitļiem “1941”, “1945” 
- demontēt un nodot glabāšanai 
Latvijas Okupācijas muzeja 
krājumā.

 Domes sēdē arī pieņemts 
lēmums par 3 013 EUR 
izdalīšanu no pašvaldības 
budžeta objektu demontāžai. 
Objektu demontāža novada 
teritorijā jau ir sākta un tiek 
veikta pakāpeniski, tie jādemontē 
līdz šī gada 15. novembrim.

 Vairākus demontējos objektus 
vai to fragmentus savā krājumā 
iekļaus Latvijas Okupācijas 
muzejs: pieminekli 3. Baltijas 
frontes karavīriem – Alūksnes 
atbrīvotājiem 1944. gadā 
(Zeltiņu pagasts), pieminekli 
Otomāram Oškalnam 
(Liepnas pagasts), pieminekli 
rakstniekam Jūlijam Vanagam 
(Liepnas pagasts), skulptūru ar 
postamentu un plāksnes ar gada 
skaitļiem “1941” un “1945” 
no piemiņas vietas 2. Pasaules 
karā kritušajiem pededziešiem 
(Pededzes pagasts). Šos 
saglabājamos pieminekļus 
Alūksnes novada muzejs plāno 
deponēt (pieņemt glabāšanā) no 
Latvijas Okupācijas muzeja un 
tādā gadījumā tie paliks Alūksnes 
novada muzeja ekspozīcijā.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Gatavojas “Jaunā Eiropas 
Bauhaus” projekta 
ieviešanai

 Septembrī notika projekta 
“Militārā mantojuma 
pozicionēšana padomju 
armijas raķešu bāzē 
Zeltiņos” darba grupas 
pirmā tiešsaistes sanāksme 
ar “Jaunā Eiropas Bauhaus” 
projekta koordinatoru 
Juriju Grizānu un vecāko 
konsultanti Loreinu Mazuru 
(Lorraine Mazur).

 Minētais projekts ir viens no 
diviem “Jaunā Eiropas Bauhaus” 
uzsaukumā atbalstītajiem 
projektiem Latvijā. Kopumā 
“Jaunais Eiropas Bauhaus” 
atbalstīja 20 no iesniegtajiem 
vairāk nekā 80 projektu 
pieteikumiem.
 Projekta mērķis ir piesaistīt 
starptautisku ekspertu palīdzību 
minētās teritorijas attīstības 
plāna izstrādei, lai tajā 

izveidotu kvalitatīvu un drošu 
tūrisma, uzņēmējdarbības un 
dabas izziņas infrastruktūru un 
kompleksu apsaimniekošanas 
risinājumu.
 Pirmās tiešsaistes sanāksmes 
laikā pašvaldības pārstāvji 
iepazīstināja ar projekta 
ideju, mērķiem un vēlamo 
sasniedzamo mērķi. Sarunas 
rezultātā Bauhaus pārstāvji 
apkopojuši projekta virzības 
kopsavilkumu. Tiek gatavota 
tehniskās palīdzības programma 
un šoruden plānota starptautisko 
tehnisko ekspertu ierašanās 
klātienē.
 Projektu vada Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes projektu 
vadītāja Kristīne Lāce.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Turpinājums no 5. lappuses

 Īpašumu atsavināšanas 
komisija no 01.08. līdz 
27.09.2022. ir pieņēmusi 45 
lēmumus. Izsolēs atsavināti: 
cirsmu paketes “Briežudārzi” 
Liepnas pagastā, Malienas ielā 
9 Alūksnē, “Mārsili” Alsviķu 
pagastā par kopējo summu 24 
447 EUR; īpašumi “Kalna-cīrulīši” 
Alsviķu pagastā, “Skujenieki” 
Ziemera pagastā, “Smilgas-14” 
Veclaicenes pa-gastā, 
“Pīlādži-23” Mālupes pagastā, 
īpašumu pakete “Lie-des” un 
“Vairogi” (skolas ēka un angārs) 
Annas pagastā par kopējo 
summu 48 579 EUR; kustamā 
manta “Buran” par 299 EUR.

 Pagastu pārvaldes veic latvāņu 
invadēto teritoriju monitoringu 
- apsekošanu, fotofiksāciju. 
Piemēram, Alsviķu pagastā 
lielākajā daļā invadēto teritoriju 
īpašnieki ir veikuši ierobežošanas 
pasākumus, bet tiek konstatēti 
arī nepilnīgi veikti darbi un dažos 
gadījumos vispār nenopļautas 
teritorijas.

 Pašvaldības Centrālās 
administrācijas un aģentūras 
“Spodra” darbinieki Latvijas 
Pašvaldību savienības projekta 
“Meža dienas 2022 – pašvaldību 
labiekārtošanas darbi parkos un 
izpratnes par mežu veidošana 
sabiedrībā” ietvaros ar Meža 
attīstības fonda finansiālo 
atbalstu Tempļa kalna parkā 
iestādījuši 68 ciedru priedes 
vietā, kur ziemā izzāģētas 
astoņzobu mizgrauža radīto 
bojājumu dēļ nokaltušās egles. 

 Pašvaldības aģentūra “Spodra” 
oktobrī organizēs lapu un zaru 
savākšanu no iedzīvotājiem 
Alūksnē.

 Centrālās administrācijas 
Grāmatvedības nodaļa pieredzes 
apmaiņas braucienā apmeklējusi 
Ludzas novada pašvaldību, kur 
iepazinās ar e-rēķinu praktisko 
pusi, ko tuvākajā laikā plāno 
ieviest arī Alūksnes novada 
pašvaldības darbā.

 Galvenie ieņēmumu veidi un to 
izpilde uz 28.09.2022.:
 iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumu  izpilde – 81,21% (pēc 
likuma “Par valsts budžetu 
2022. gadam” uz 30.09.2022. 
jābūt 74,00% izpildei);
 nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumu izpilde – 107,28% 
(pārpilde 54248 EUR, no šī 
finansējuma tiks nodrošināts 
domes lēmuma par 14 844 EUR 
piešķiršanu 1.-4. klašu skolēnu 
ēdināšanai un lēmuma par 
8120 EUR piešķiršanu Jaunannas 
skolēnu pārvadājumiem izpilde;
 Pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda dotācija – 
90,46%. Kopā izdevumu izpilde 
57,47% no plāna.

 No 26. augusta līdz 28. 
septembrim izsludināti atklāti 
konkursi “Būvuzraudzība Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
ēkas pārbūves 2. kārtas 
būvdarbiem”, “Jaunlaicenes 
muižas parka koku stādījumu 
atjaunošana”, “Velosipēdu un 
SUP dēļu novietnes jaunbūve, 
tualete un tās novietošana” 
un “Lokālplānojuma izstrāde 
īpašumam Alsviķu ielā 2, 
Alūksnē, Alūksnes novadā”, kā 
arī Publisko iepirkumu likuma 
9. panta kārtībā izsludināts 
iepirkums “Jaunlaicenes muižas 
parka labiekārtojuma elementu 
piegāde”. Pieņemti lēmumi 
iepirkumam “Jaunlaicenes 
muižas parka labiekārtojuma 
elementu piegāde”. Noslēgts 

1 līgums par kopējo summu 
2 257 000,00 EUR bez PVN 
(“Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas ēkas pārbūves 2. 
kārtas būvprojekta izmaiņu, 
autoruzraudzības un būvdarbu 
veikšana”, būvnieks SIA “RERE 
MEISTARI”).

 Alūksnes novada Kultūras 
centrs, novada bibliotēka, 
novada muzejs, sporta darba 
organizators turpina nozaru 
stratēģiju izstrādi. Alūksnes 
novada muzejs pārskata 
apmeklētāju pieņemšanas laikus, 
lai piedāvātu Alūksnes Jauno 
pili apmeklēt ārpus darba laika 
vakaros, bibliotēkas gatavojas 
akreditācijas procesam, ir 
uzsākta gatavošanās nākamgad 
gaidāmajiem Dziesmu un deju 
svētkiem. Pagastos un pilsētā 
notika un notiks svecīšu vakari.

 Ar aicinājumu #piecelies un 
daudzveidīgu bezmaksas sporta 
pasākumu programmu visā 
Latvijā arī šogad no 23. līdz 
30. septembrim notiek Eiropas 
Sporta nedēļa. Alūksnes novadā 
notika: 24. septembrī Alūksnes 
novada atklātais čempionāts 
galda tenisā. Čempiona kausu 
izcīnīja Mareks Kotkas no 
Igaunijas, labākais alūksnietis 
Aivars Dulbergs 4. vietā.
 24. septembrī Strautiņos, 
Alsviķu pagastā, notika “Alūksnes 
novada atklātais orientēšanās 
čempionāts 2022”. Piedalījās 50 
orientieristi, gan pašmāju, gan 
arī viesi no citiem novadiem un 
sacentās par medaļām dažādās 
vecuma un meistarības grupās.
 29. septembrī Alūksnes Pilssalā 
notika Vingrošanas sezonas 
atklāšanas pasākums. 

 Nākamā gada janvārī tiek 
plānots ziemas rallijs “Alūksne”.

 Uzsākts SIA “Alūksnes enerģija” 
un SIA “Alūksnes nami” valdes 
locekļu nominācijas process. 
Ir izsludināti atklāti konkursi, 
pieteikumus var iesniegt līdz 
30.09.2022. 

 Pašvaldības kapitālsabiedrībām 
SIA “Rūpe”, SIA “Alūksnes 
nami”, SIA “Alūksnes enerģija”, 
kurām šogad beidzas stratēģija, 
tika izstrādāta gaidu vēstule, 
definējot vēlamos  Sabiedrības 
attīstības virzienus atbilstoši 
Alūksnes novada attīstības 
programmai 2022.-
2027.gadam.

 Uzsākts SIA “AP Kaudzītes” 
valdes locekļa nominācijas 
process.

 SIA “Alūksnes enerģija” 
uzsākusi jauno apkures sezonu. 
Uz 28.09.2022. centralizēto 
siltumenerģiju lieto 90% 
uzņēmuma klienti.

 SIA “Alūksnes slimnīca” turpina 
realizēt projektu “Veselības 
aprūpes infrastruktūras 
un medicīnas tehnoloģiju 
atjaunošana SIA “Alūksnes 
slimnīca” un medicīnas 
tehnoloģiju iegāde SIA 
“Vidzemes slimnīca”, uzlabojot 
kvalitatīvu veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību 
Vidzemē”. Līdz 01.09.2022. 
no kopējā būvdarbu apjoma 
rehabilitācijas nodaļas un 
ginekoloģijas nodaļas izbūvei 
veikti 34,48% darbi. Septembrī 
palielinājies ar Covid-19 
saslimušo pacientu skaits. 
Alūksnes slimnīca, stiprinot 
sadarbību ar Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem, piedalījās 
Zemessardzes Vidzemes 
brigādes rīkotajās mācībās 
“Ausma”.

 SIA “Alūksnes nami” trūkst 
tehnisko darbinieku, uz šo brīdi ir 
3 vakances.

 Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu pieejamības 
īpatsvara palielināšanai 
SIA “RŪPE” izstrādāja 
būvprojektu “Ūdensvada 
izbūve Skārņu, Ziedu, Purva 
ielās Alūksnē” (300 m) un 
būvprojektu “Ūdensvada 
pārbūve Melleņkalna ielā, 
Alūksnē, Alūksnes novadā” (180 
m). Pašreiz notiek šo projektu 
realizācija. Plānots būvdarbus 
pabeigt šā gada oktobrī.

 Pēc Alūksnes novada būvvaldes 
sniegtās informācijas septembrī 
SIA “CEWOOD” ekspluatācijā 
nodevuši ražošanas ēkas 
jaunbūvi Jaunlaicenē.

 Uz 29. septembri Alūksnes 
novadā reģistrēti 2166 Ukrainas 
civiliedzīvotāji, kas šeit saņēmuši 
naktsmītņu, ēdināšanas un citus 
pakalpojumus.

 Saskaņā ar Ministru kabineta 
27. septembra rīkojumu 
Nr.671 trīs Latvijas-Krievijas 
pierobežas novados, tostarp 
Alūksnes novadā, izsludināta 
ārkārtējā situācija no 28. 
septembra līdz šī gada 27. 
decembrim. Ir slēgta Pededzes 
robežšķērsošanas vieta, lai 
mazinātu Krievijas pilsoņu 
plūsmu. Cita veida ierobežojumu 
iedzīvotājiem nav. Ārkārtējās 
situācijas pasākumu mērķis 
ir preventīvi sagatavoties 
situācijai, ja Krievijā izsludinātās 
mobilizācijas dēļ strauji 
palielinātos nelegālo migrantu 
skaits, kas vēlētos pamest 
Krieviju, šķērsojot Latvijas 
robežu.

Izpilddirektora informācija 29. septembra domes sēdē

Kam nodrošina mazgāšanās un 
veļas mazgāšanas pakalpojumu?
 Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvalde mazgāšanās un veļas 
mazgāšanas pakalpojumu 
nodrošina, ja nav iespējams 
veikt veļas mazgāšanu un 
ievērot personīgo higiēnu savā 
dzīvesvietā šādām personām:
• personai ar pirmās vai otrās 
grupas invaliditāti;
• personai bez pastāvīgas 
dzīvesvietas;
• personai, kura nonākusi 
krīzes situācijā, kuras dēļ tai nav 
bijis iespēju ievērot personīgo 
higiēnu;
• trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības personām.

 Lai saņemtu mazgāšanās vai 
veļas mazgāšanas pakalpojumu, 
pārvaldē jāiesniedz iesniegums, 
kurā norāda problēmu un 

vēlamo palīdzības veidu.
 Ja Sociālo lietu pārvalde 
nav vērtējusi, vai 
mājsaimniecība atbilst 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusam, tādā 
gadījumā personai jāiesniedz 
iztikas līdzekļu deklarācija, 
kurā sniedz informāciju par 
visu mājsaimniecībā dzīvojošo 
personu ienākumiem, līdzekļu 
uzkrājumiem un materiālo 
stāvokli.

 Pamatojoties uz personas 
iesniegumu, tiek pieņemts 
lēmums par pakalpojuma 
piešķiršanu:
• līdz 3 mēnešiem, ja 
mājsaimniecībā ir darbspējīgas 
personas;
• līdz 6 mēnešiem, ja 

mājsaimniecībā nav darbspējīgu 
personu.

 Mazgāšanās pakalpojumu 
piešķir ne vairāk par četrām 
mazgāšanās reizēm mēnesī 
vienai mājsaimniecības personai.

  Veļas mazgāšanas pakalpojumu 
piešķir mājsaimniecībai ne vairāk 
kā četriem veļas mazgāšanas 
cikliem mēnesī. Viens veļas 
mazgāšanas cikls - ne vairāk kā 
5 kg veļas.
 Citām personu kategorijām 
iepriekš minētie pakalpojumi 
netiek nodrošināti.

Ilze Posta,
Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes vadītāja

Mājokļa pabalsta 
saņemšana
 Mājokļa pabalsts 
ir paredzēts 
mājsaimniecībām, 
kuru ienākumi ir 
nepietiekami, lai norēķinātos 
par izdevumiem 
mājoklim. 

  Personai, kura  pretendē 
uz pabalstu, jāatbilst 
materiālās situācijas 
izvērtēšanas un sociālās 
palīdzības pabalstu 
piešķiršanas nosacījumiem.

 Sociālo lietu pārvalde 
pirms lēmuma par mājokļa 
pabalsta piešķiršanu 
mājsaimniecībai vai atsevišķai 
personai mājsaimniecībā 
pieņemšanas izvērtē 
mājsaimniecības kopējos 
materiālos resursus, izmantojot 
valsts un pašvaldības 
informācijas sistēmās 
esošos datus un ievērojot 
Sociālo pakalpojumu un 
palīdzības likuma 36. panta  
pirmās daļas  1. un 
2. punktā noteiktos 
kritērijus par ienākumiem, 
īpašumu un naudas 
līdzekļiem.

 Pabalstam var pieteikties 
Sociālo lietu pārvaldē, Uzvaras 
ielā 1, Alūksnē, iepriekš 
piesakoties pa tālruni 

+371 25771189, 
+37129424814, vai vērsties 
pagastos pie sociālajiem 
darbiniekiem vai sociālās 
palīdzības organizatora.

 Pašvaldības no 
1. oktobra, piešķirot mājokļa 
pabalstu (jau par septembra 
rēķiniem, kuri tiks iesniegti 
oktobrī), pabalsta aprēķinam 
piemēros koeficientu 3.

  Palielinājuma rezultātā 
garantētā minimālā ienākuma 
(GMI) slieksnis mājokļa 
pabalsta aprēķinam būs 
327 eiro pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā 
un 228 eiro pārējām 
personām mājsaimniecībā. 
Mājokļa pabalsta aprēķins 
(formula) veidots tā, lai pēc 
izdevumu mājoklim apmaksas 
mājsaimniecības rīcībā paliktu 
šāda summa.

 Paaugstināts koeficients 
dod iespēju kvalificēties 
mājokļa pabalstam 
mājsaimniecībām ar nedaudz 
augstākiem ienākumiem nekā 
iepriekš, līdz ar to saglabāt 
mājsaimniecības rīcībā 
vairāk līdzekļu ikdienas 
izdevumu apmaksai, tai 
skaitā pārtikas iegādei.

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 
kontaktinformācija

Ilze Posta Vadītāja 64381347
26323749

ilze.posta@aluksne.lv
slp@aluksne.lv

Ina Raipule Vadītājas vietniece 64381347
27865635

ina.raipule@aluksne.lv

Ludmila Logina Sociālo pakalpojumu 
nodaļas vadītāja

64322443
29459551

ludmila.logina@aluksne.lv

Evita Bondare Sociālās palīdzības 
nodaļas vadītāja

64322004
26357597

evita.bondare@aluksne.lv
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Jaunieši vienaudžiem veidos 
mobilo izlaušanās istabu
 Mēs esam neformālā 
jauniešu grupa “10kW 
radošo citronu”. “Erasmus+” 
Jaunatnes līdzdalības 
projektu konkursā mums 
ir apstiprināts projekts 
“Escape thru green ”, 
kura ietvaros vēlamies 
izveidot mobilo 
izlaušanās istabu. 

 Izkļūt no šīs istabas 
nevarēs vienkārši, lai 
to paveiktu, būs jāatrisina 
noslēpumi, mīklas, jautājumi, 
jāveic uzdevumi, kas saistīti 
ar sižeta līniju - “zero waste” 
un dabas aizsardzību, kā 
arī uzdevumos būs iekļauti 
jautājumi, kas saistīti ar Eiropas 
Savienības saikni ar jaunatni. 
 Mēs vēlamies radīt īstus 
brīnumus, lai ieejot šajā istabā, 
jaunieši iegrimst unikālajā 
atmosfērā un kļūst par šī 
piedzīvojuma galvenajiem 
varoņiem. Mūsu mērķis caur 
šo “escape room” ir iemācīt, 
kā dzīvot zaļāk, saudzējot sev 
apkārtējo vidi. Mobilā izlaušanās 
istaba tāpēc, ka tā tiks uzstādīta 
dažādās vietās. 
 Izlaušanās istabu plānots 
uzstādīt Alūksnes, Gulbenes un 
Smiltenes novados. Tiek ieguldīts 
milzīgs darbs, lai jau decembrī 
mēs ar jums varētu tikties 
Alūksnē un sniegt jums iespēju 
pārbaudīt savas erudīcijas 
prasmes mūsu veidotajā 
izlaušanās istabā.

 Mūsu grupa, “10kW radošo 
citronu”, darbojas Alūksnes 
Bērnu jauniešu centrā (ABJC) 
jau vienpadsmito gadu, tāpēc 
izvēlējāmies, lai mūs projekta 
darbības laikā mūs pārstāv un 
atbalsta ABJC. 
 Esam pārliecināti, ka projekts 
izdosies teicami, jo no 
izaicinājumiem nebaidāmies. 
Esam gatavi iesaistīt katru 
interesentu projekta darbības 
norisē.

10kW radošo citronu

Finansē/Līdzfi nansē Eiropas 
Savienība.

Šī  publikācija atspoguļo 
vienīgi autora uzskatus un 

viedokli, un ne obligāti Eiropas 
Savienības, Eiropas Komisijas 

vai Nacionālās aģentūras 
(Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras) viedokli, 
kuras nav atbildīgas par tajā 

ietvertās informācijas jebkādu 
izmantošanu.

Vasaras brīvā laika aktivitāšu projekts 
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā
 Šobrīd liela daļa bērnu un 
jauniešu brīvo laiku pavada 
pie telefona vai datora un bieži 
vien tas ir vienīgais brīvā laika 
pavadīšanas veids, aizbildinoties, 
ka nekas interesants nenotiek, 
ka piedāvātās nodarbības 
neatbilst viņu interesēm. Vasara 
ir piemērots laiks, lai dažādotu 
brīvā laika izmantošanas 
iespējas, respektīvi, mudinātu 
skolēnus iesaistīties fi ziskās 
aktivitātēs ar āra dzīves 
un piedzīvojumu izglītības 
elementiem un rosinātu 
sadarboties un līdzdarboties, 
jo arī šo prasmju attīstību un 
pilnveidošanu negatīvi ietekmējis 
pandēmijas un attālināto 
mācību laiks. Lai justos labi 
un būtu apmierināts ar dzīvi, 
vajag fi ziskās aktivitātes, 
“jādarbina” prāts un jāgūst 
pozitīvas emocijas. Lai to 
nodrošinātu, 18. augustā Liepnas 
pamatskolas skolēniem tika 
piedāvāta iespēja pārbaudīt 
savas spējas orientēties Liepnas 
apvidū ar kartes palīdzību, 
izpildīt kontrolpunktos dažādas 
aktivitātes, kā arī spēlēt 
spēli “Izzini Liepnu!” Kahoot 
platformā.  Šīs vasaras projekta 
izvēlētais dienas aktivitāšu moto: 
“Viss līdzsvarā!”
 Pirms aktivitātes “Orientēšanās” 
pēc nejaušības principa skolēni 
tika sadalīti pāros, lai sekmētu 
sadarbības un komunikācijas 
prasmes. Katram pārim tika 
iedota orientēšanās karte ar tajā 
norādītajiem kontrolpunktiem, kā 
arī izskaidrota kartes lietošana. 
Katrā kontrolpunktā bija jāveic 
kāda fi ziska aktivitāte, kuru 
vērtēja tajā esošais tiesnesis. 
Veicamās aktivitātes bija šādas:
1. Dažāda lieluma bumbu 
nešana ar veļas knaģi (tiesnese 
Enija Bordāne)
2. Badmintons (tiesnese Sanita 
Bordāne)
3. Riteņstāvēšana (tiesnese Tīna 
Rudbārža)
4. Tenisa bumbiņas pārlikšana 
ar salmiņu no trauka traukā 
(tiesnese Rasa Stabinge)
5. Skolas somu turēšana 

(tiesnesis Reinis Bogomols)
6. Ūdens balona mešana 
(tiesnesis Andris Spirks)
 Atgriežoties kartē norādītajā 
vietā – fi nišā, katram skolēnam 
bija jāatbild uz trim atjautības 
jautājumiem un jāuzrāda seši 
zīmogi, tā apstiprinot visu 
kontrolpunktu atrašanu.
 Turpinājumā aktivitāte “Izzini 
Liepnu”, kuras pamatā tika 
izmantota Alekseja Grāvīša 
Liepnas pamatskolas 6. klases 
skolēnu veidotā spēle konkursam 
“Dizaina darbi”. Spēle 
norisinājās trijās kārtās. Pirmajā 
skolēni ar “Jā” vai “Nē” atbildēja 
uz dotajiem apgalvojumiem, 
otrajā kārtā no dotajiem 
atbilžu variantiem bija jāizvēlas 
pareizais atbilžu variants, bet 
trešajā - skolēni aplūkoja foto un 
izvēlējās pareizo atbilžu variantu. 
  Noslēgumā pasākuma 
dalībnieki pildīja anketu 
par dienas aktivitāšu izpildi. 

Pēc anketas aizpildīšanas 
tiesneši pasniedza diplomus 
katra kontrolpunkta trim 
izveicīgākajiem pāriem un 
spēles “Izzini Liepnu!” 
uzvarētājiem. Anketās skolēni 
atzina, ka aktivitātes 
bija gan interesantas, gan 
grūtas un ka vēlētos tās 
atkārtot vēlreiz. Diskutējot tika 
nonākts pie secinājuma, ka 
Liepnā ir vēl daudz neatklātu 
vietu un lietu, kuras ir vērts 
iepazīt un izpētīt. 
  Paldies par fi nansiālu atbalstu 
Alūksnes novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldei un biedrībai 
“Liepna - manas mājas".
 Paldies kolēģiem par atbalstu un 
izturību projekta tapšanā, kā arī 
tā norises laikā. Kopā mēs esam 
spēks! 

Zita Rudbārža,
projekta “Viss līdzsvarā!” vadītāja

Kalncempjos izvietotas ēku 
nosaukuma norāžu zīmes

 Pamatojoties uz Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2015. gada 29. oktobra 
saistošajiem noteikumiem Nr. 
21/2015 “Par kārtību, kādā 
izvietojamas un noformējamas 
ielu nosaukuma plāksnes, ēku 
numura (nosaukuma) zīmes 
Alūksnes novadā”,  šī gada maijā 
Kalncempju pagasta pārvalde 
veica tirgus izpēti zemsliekšņa 
iepirkumam “Ēku nosaukumu 
norāžu zīmju ar stabiem 
izgatavošana Kalncempju 
pagastā, Alūksnes novadā”. 

 Pēc tirgus izpētes procedūras 
rezultātiem tika noslēgts līgums 
ar SIA „SIGNUM” par 48 ēku 
norāžu zīmju izgatavošanu par 
kopējo līgumcenu 3318,76 EUR.

 Augustā zīmes saņemtas 
no ražotāja un izvietotas pie 
ēku pievadceļa pieslēguma 
(krustojuma) ar autoceļiem 
Kalncempju pagastā.

Svetlana Prenka-Mihailova,
Kalncempju pagasta pārvaldes 
vadītāja pienākumu izpildītāja

Malienā īsteno iedzīvotāju rosinātu 
projektu
 Par līdzekļiem no 
Alūksnes novada 
pašvaldības budžeta 
mērķprogrammas 
pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanai 
Malienas pagasta pārvalde 
īstenoja projektu “Bērnu 
rotaļu un spēļu laukuma 
elementu atjaunošana 
Pirmsskolas izglītības 
iestādes “Mazputniņš” 
teritorijā”.

 Ņemot vērā Malienas pagasta 
iedzīvotāju sniegtās atbildes un 
priekšlikumus novada attīstības 
programmas izstrādes gaitā 
par pagasta nepieciešamajiem 
uzlabojumiem infrastruktūrā 
un mērķprogrammas līdzekļu 
izlietojuma mērķiem, īstenots 
projekts “Bērnu rotaļu un spēļu 
laukuma elementu atjaunošana 
Pirmsskolas izglītības iestādes 
“Mazputniņš” teritorijā”. 
 Pirmsskolas izglītības iestādes 

“Mazputniņš” rotaļu iekārtas bija 
novecojušas, zaudējušas savu 
estētisko kvalitāti, nepiemērots 
bija arī segums zem tām. 
Projekta ietvaros uzstādītas 
rūpnieciski ražotas, sertifi cētas 
iekārtas (bērnu rotaļu laukums, 
karuselis, atsperšūpoles), kā arī 
ierīkots atbilstošs segums iekārtu 
drošības zonās.
 Pamatojoties uz tirgus izpētes 

procedūras rezultātiem, 
darbus veica Sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību "JŪRMALAS 
MEŽAPARKI", par kopējo 
līgumcenu 11590,52 EUR ar 
PVN.

Svetlana Prenka-Mihailova,
Malienas pagasta pārvaldes 

vadītāja

 Ņemot vērā iedzīvotāju 
ierosinājumus, no 1. oktobra 
Kalncempju pagasta 
pārvaldes vadītāja pienākumu 
izpildītājas Svetlanas 
Prenkas-Mihailovas apmeklētāju 
pieņemšana klātienē 
notiks trešdienās no 9.00 līdz 

16.00. Līdz ar to iedzīvotājiem 
būs iespēja vienlaikus 
gan apmeklēt bibliotēku, 
gan tikties ar pagasta
pārvaldes vadītāju.
Tālruņa numurs saziņai 
26447102.

Mainīts apmeklētāju 
pieņemšanas laiks 
Kalncempjos
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QUEEN un Fredija Merkūrija 
esence Alūksnē! 
 Sestdien, 8. oktobrī, 
pulksten 18.00 Alūksnes 
Kultūras centrā gaidāms 
patiesi jaudīgs koncertšovs, 
kas sajūsminās jebkuru 
leģendārās britu grupas 
“QUEEN” mūzikas cienītāju 
– pie mums viesosies grupa 
“QUEENtESSENCE” un Rihards 
Saule.

 Harizmātiskais Rihards Saule 
jau ir paspējis pārsteigt un 
savaldzināt izredzētu daļu 
no alūksniešiem, šī gada 
februārī uzstājoties Alūksnes 
Kultūras centrā ar savu 
romantikas un harmonijas 
piepildīto soloprogrammu 
“Nepateiktie vārdi”. Tas bija 
ļoti skaists vakars, bet tajā 
nebūt neatklājās visa Riharda 
Saules radošā daudzpusība, 
enerģija, aktiera dotības 
un rokenrola gars, kuru šis 
mākslinieks krāšņi realizē kopā 
ar grupu “QUEENtESSENCE”! 
Šis ir ilgi lolots projekts, kurā 
“QUEENtESSENCE” kopā 
ar Rihardu Sauli ir radījuši 
koncertprogrammu, kas balstīta 

uz leģendārās britu rokgrupas 
QUEEN mūzikālajiem šedevriem 
un atklāj to visdziļāko esenci. 
 Un kurš gan nezina leģendāro 
britu rokgrupu “QUEEN”, 
kas pasauli iekaroja 20. gs. 
70. un 80. gados, kļūstot par 
vienu no veiksmīgākajām 
grupām populārās mūzikas 
vesturē, atstājot paliekošu 
ietekmi rokmūzikas attīstībā 
un pievienojot tādas vērtības, 
kā “Don’t Stop Me Now,” 
“Somebody to Love,” “Crazy 
Little Thing Called Love,” “Under 
Pressure,” “I want to Break Free” 
un “Bohemian Rhapsody”. Visas 
šīs dziesmas un ne tikai izskanēs 
arī 8. oktobra koncertā Alūksnē. 
 Ņemot vērā, ka joprojām 
neviens šajā gadsimtā nav 
oficiāli prezentējis darboties 
spējīgu laika mašīnu, iespēja 
baudīt īstās “QUEEN” grupas 
dzīvo uzstāšanos tehniski nav 
iespējama nevienam, līdz 
ar to šis koncerts 8. oktobrī 
ir labāka izdevība Alūksnes 
novada iedzīvotājiem un 
viesiem piedzīvot ko pārsteidzoši 
līdzvērtīgu oriģinālam sajūtu 

un emociju līmenī. Vakars solās 
būt patiesi aizraujošs, tāpēc 
nepalaidiet garām iespēju 
uzņemt šo enerģijas un pozitīvo 
emociju devu! 
 Biļetes iespējams iegādāties 
Alūksnes Kultūras centra kasē un 
“Biļešu paradīze” tirdzniecības 
vietās.

Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra 

mārketinga speciālists

Īstenots projekts Annas, Jaunannas 
un Kalncempju senioriem
 Biedrība “Interešu centrs 
“Jaunanna”” no marta līdz 
augustam īstenoja projektu 
“Par ziediem un taureņiem 
sniegā” ar mērķi iesaistīt 
Kalncempju, Jaunannas un 
Annas pagastu seniorus 
kopīgās jēgpilnās nodarbēs 
atbilstoši viņu vēlmēm un 
varēšanai.

 Martā notika sadziedāšanās 
stundas, kad senioru dāmas 
Jaunannas tautas namā 
neformālā gaisotnē ar mūzikas 
skolotāju Ināru Kravali atcerējās 
un izdziedāja jaunībā dziedātās, 
viņu mīļākās dziesmas. 
Savukārt aprīlī tikšanās vieta 
bija Kalncempjos, kur seniori 
Lieldienu gaidīšanas laikā 
kopā ar floristi Daigu Lapiņu 
no Litenes ļāvās radošumam 
un fantāzijai, veidojot dažādus 
Lieldienu un pavasara dekorus. 
Lai izjustu kustību prieku, senioru 
dāmas tika aicinātas kopā 
ar Ingūnu Dovgāni mūzikas 
pavadībā apgūt dažādus 
deju soļus, lai kopīgi sev par 
prieku iestudētu deju. Mākslas 
stundā ar skolotāju Sandru 

Ābeltiņu Jaunannas, Annas un 
Kalncempju pagastu seniori 
varēja paši radoši darboties un 
apgleznot auduma maisiņus, 
kurus pēc tam varētu pielietot 
ikdienas vajadzībām vai dāvināt. 
Lietojot ikdienā auduma 
maisiņus, projekta dalībnieces 
tika mudinātas atbalstīt zaļo 
domāšanu un dzīvot dabai 
draudzīgāk, izvairoties no 
plastmasas maisiņu lietošanas. 
Jūnijā dāmas devās apciemot 
sociālās aprūpes centra “Pīlādži” 
iemītniekus Mālupē, sagādājot 
sirsnīgu tikšanās prieku. 
 Dažkārt senioriem grūtības 
sagādā izprast mūsdienu 
viedtālruņu iestatījuma 
piedāvājumus, darbības 
principus, tādēļ jūlija nodarbībā 
seniori kopā ar Jaunannas 
jauniešiem kopīgi darbojās, lai 
vairāk izprastu savu telefonu 
un pavērtos lielākas iespējas to 
pielietot.
 Vasaras izskaņā, kā noslēgums 
visām iepriekš minētajām 
aktivitātēm, tika rīkoti Dārza 
svētki, kuros piedalījās 
Brīvbode, muzicēja Zintis 
Krakops, bet par našķiem un 

uzkodām bija parūpējies SIA 
“Valrito”. Jaunannas pagasta 
bērnu teātris “EJam!” tieši 
šai pēcpusdienai iestudēja 
viencēlienu “Mīļie nodoklīši”. 
Dārza svētku gaitā seniorēm 
bija fotosesija ar fotogrāfu 
Māri Šļivku. Noslēgumā 
ikvienam Kalncempju, Annas 
un Jaunannas senioru kopas 
pārstāvim bija iespēja pakavēties 
atmiņās par projekta gaitā 
notikušajām aktivitātēm, 
klausīties dzīvo mūziku, dejot, 
dziedāt līdzi, pašiem īpaši 
sagatavoties, izmantojot Brīvbodi 
un stilistes pakalpojumu, 
iemūžināt šo mirkli foto. 
 Ir prieks, ka mūsu senioriem 
tika dota iespēja celt un stiprināt 
pašapziņu, būt drosmīgiem un 
atļauties dzīvot krāsaināk!
 Esam pateicīgi Alūksnes un Apes 
novada fondam un biedrībai 
“Daibes ilgtspējas centrs” par 
finansiālu atbalstu projekta “Par 
ziediem un taureņiem sniegā” 
īstenošanā.

Elita Jansone,
Biedrības “Interešu centrs 

“Jaunanna”” dalībniece

“Mēs Jūs Mīlam: 
Joprojām”

 Humoristiskā apvienība “Mēs 
Jūs Mīlam” (Ralfs Eilands 
& Kaspars Breidaks) izziņo 
savu jauno izrāžu Latvijas tūri 
“Mēs Jūs Mīlam: Joprojām”, 
kas notiks septembra beigās 
un oktobrī.

 Iepriekšējās izrādēs “Mēs 
Jūs Mīlam” caur jokiem, 
improvizāciju, dziesmām un 
izaicinājumiem skatītājiem 
stāstīja par lietām un tēmām, 
kuras ikdienā mīl. Tagad ir 
pagājuši pāris gadi, cilvēce 
ir pieredzējusi visdažādākos 
notikumus, tādēļ Ralfs ar Kasparu 
uzskata par savu uzdevumu 
skatītājiem pierādīt, ka pēc visa 
tā ir iespējams joprojām mīlēt.

 “Es spriežu pēc sevis. Man šobrīd 
ir nepieciešams kārtīgi izsmieties, 
tādēļ šķiet, ka tā domā arī mūsu 
skatītāji. Nevaru vien sagaidīt, 

kad ar Kasparu atkal kāpšu uz 
skatuves, jo pēc visa, kas noticis 
pasaulē, mums ir sakrājies 
daudz, ko teikt!” tā Ralfs Eilands.

 Savukārt Kaspars Breidaks bilda: 
“Neskatoties uz aizdomām, ka 
Ralfs Eilands izmanto mani savas 
atpazīstamības veicināšanai, 
esmu nolēmis sadarbību turpināt 
vēl uz vienu gadu.” Plašākus 
komentārus Kaspars atteicās 
sniegt, piebilstot vien, ka izrādē 
viss tiks pateikts reizi par visām 
reizēm.
 “Mēs Jūs Mīlam: Joprojām” 
Alūksnes Kultūras centrā notiks 
7. oktobrī 19.00.

 Biļetes atrodamas: 
aula.lv/pasakumi/mes-jus-milam

Informāciju sagatavoja
Daiga Eilande,

"GingerCat"

Izglītības un sporta centra būvdarbi turpinās
 Alūksnē turpinās Izglītības 
un sporta centra un 
stāvlaukuma Lielā Ezera ielā 
būvniecība. 

 Ir noasfaltēts stāvlaukums Lielā 
Ezera ielā, izbūvēta lietusūdens 
kanalizācija un apmales gājēju 
celiņiem pie stāvlaukuma. 
Plānots izbūvēt dabīgā akmens 
segumu un bruģēt gājēju celiņus 
pie Lielā Ezera ielas.
 Turpinās ūdensvada un sadzīves 
kanalizācijas izbūve sporta 
centram, uz jumta uzmontētas 
ventilācijas iekārtas, iekštelpās 
notiek alumīnija iekšdurvju 
montāža. Nogāzē pie Jāņkalna 
ielas izbūvēts dabīgā akmens 

segums.
 Ēkā turpinās ģipškartona 
starpsienu izbūve un 
inženierkomunikāciju ierīkošana 
tajās, finiera apšuvuma izbūve 
sienām lielajā sporta zālē. 
Multifunkcionālajā zālē montēs 
gaismekļus un plānots uzsākt 
sporta grīdas izbūvi. Ārpusē 
turpināsies jumta karnīžu mezglu 
izbūve, fasādes kasešu montāža, 
lietusūdens kanalizācijas izbūve, 
teritorijas apgaismojuma balstu 
un kabeļu izbūve stāvlaukumam 
pie Helēnas ielas, kā arī 
teritorijas planēšana.
 Projektu “Izglītības un sporta 
centra izveide Alūksnes pilsētā”” 
Alūksnes novada pašvaldība 

īsteno kā augstas gatavības 
projektu ar atbalstu no Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas un Izglītības 
un zinātnes ministrijas.
 Darbus objektā veic SIA 
“MONUM”, projekta autors – SIA 
“BM-projekts”, būvuzraudzību 
nodrošina SIA “Būvuzraugi 
LV”. Projektu vada Alūksnes 
novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas un 
attīstības nodaļas vadītāja Inese 
Zīmele-Jauniņa.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Spēkā stājušies 
saistošie noteikumi
• No 3. septembra ir spēkā 
saistošie noteikumi Nr.16/2022 
“Grozījumi Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2016. gada 
24. marta saistošajos noteikumos 
Nr.6/2016 “Par mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanu Alūksnes 
novadā””.

 Saistošie noteikumi saskaņoti 
ar Ministru kabineta 2022. gada 
21. jūnija noteikumiem Nr. 
359 “Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas kārtība”. Ar jauno 
kārtību ir noteikts, ka turpmāk 
mājas (istabas) dzīvnieku 
Lauksaimniecības datu centra 
mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistra datubāzē reģistrēs 
praktizējošs veterinārārsts. Jaunā 
kārtība paredz notikumu ar 
dzīvnieku reģistrēšanas veidus, 
tostarp pašvaldībā, ko turpmāk 
nodrošinās Alūksnes novada 
Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs. 
 Ar grozījumiem saistošajos 
noteikumos: 
 1) svītrotas normas, kas ir 
regulētas ar augstāka spēka 
normatīvajiem aktiem, tostarp, 
atsevišķu notikumu ar mājas 
(istabas) dzīvnieku paziņošanas 
kārtība un pienākums apdzīvotās 
vietās savākt sava mājas (istabas) 
dzīvnieka ekskrementus;
 2) noteikumi papildināti ar 
administratīvo atbildību par to 
neievērošanu;
 3) Alūksnes novada pašvaldības 
policija tiek noteikta par 
kompetento institūciju, kas 
ir pilnvarota pašvaldības 
vārdā veikt normatīvajos 
aktos par mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrācijas kārtību 
noteikto suņa apzīmēšanas un 
reģistrācijas prasību izpildes 

uzraudzību un kontroli;
 4) noteikumi papildināti ar 
normu par mājas (istabas) 
dzīvnieka atgūšanas no 
patversmes kārtību.

• No 7. septembra ir spēkā 
saistošie noteikumi Nr.21/2022 
“Grozījumi Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2010. gada 
18. marta saistošajos noteikumos 
Nr. 11/2010 “Kārtība, kādā 
Alūksnes novada pašvaldība sedz 
braukšanas izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu 
izglītojamajiem””.
 Ņemot vērā 2023./2024. 
mācību gadā plānotās izglītības 
reformas, lai saglabātu iespēju 
izglītojamajiem 2022./2023. 
mācību gadā turpināt mācības 
savā izvēlētajā izglītības iestādē, 
novēršot izglītības iestādes 
maiņu divus gadus pēc kārtas, ar 
šiem grozījumiem ir aktualizēti 
2010. gada 
18. marta saistošie noteikumi 
Nr. 11/2010 “Kārtība, kādā 
Alūksnes novada pašvaldība sedz 
braukšanas izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu 
izglītojamajiem”.
 Grozījumi dod iespēju saņemt 
kompensāciju par braukšanas 
izdevumiem skolēniem, kas dzīvo 
pilsētas teritorijā, bet apmeklē 
novada administratīvajā teritorijā 
esošas vispārējās pamatizglītības 
iestādes. 
 Pašvaldības saistošie noteikumi 
ir publicēti pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie 
noteikumi, valsts oficiālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un 
www.likumi.lv.
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ATSĀKSIES BEZMAKSAS VINGROŠANAS NODARBĪBAS
Līdz ar rudens iestāšanos atsāksies bezmaksas vingrošanas nodarbības!
Nodarbības norisināsies gan klātienē, gan attālināti.
Klātienes nodarbību laikā aicinām būt atbildīgiem un ievērot visus drošības un piesardzības pasākumus 
COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Nodarbības tiek īstenotas ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/005 
“Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” ietvaros.

ALŪKSNĒ

VIETA DIENA LAIKS NODARBĪBU VEIDS NODARBĪBU 
VADĪTĀJS KONTAKTI

Alūksnes pilsētas 
sākumskolas aktu 

zālē 
(2. stāvā)

Ieeja no pagalma 
puses!

Pirmdiena

18.30-19.30
(1. nod. 10.10.) 

Vingrošana cilvēkiem 
vecumā no 54 gadiem

Baiba 
Strodāne

Pieteikšanās e-pastā 
baiba.strodane@

inbox.lv

17.20-18.20 Aerobika, zumba Ingūna 
Dovgāne 26420761

Trešdiena

17.15-18.15
(1. nod. 12.10.)

Vingrošana cilvēkiem 
vecumā no 54 gadiem

Baiba 
Strodāne

Pieteikšanās e-pastā 
baiba.strodane@

inbox.lv

18.30-19.30
Pilates

(paralēli tiešsaistes 
platformā Zoom)

Ingūna 
Dovgāne 26420761

Alūksnes novada 
vidusskolas aktu 
zālē (3. stāvā)

Otrdiena 19.15-21.15 Joga Antra 
Aizupiete 26486096

Tiešsaistes 
platformā Zoom Ceturtdiena 19.00-21.00 Joga Antra 

Aizupiete 26486096

Tirgotāju ielā 3,
2. stāva zālē

(paralēli 
tiešsaistes 

platformā Zoom)

Otrdiena 18.00-19.00

Vidējas intensitātes 
vingrošana Inga Ķīse

Klātienē ar iepriekšēju 
pieteikšanos
26137351

Ceturtdiena 18.00-19.00

ALŪKSNES NOVADĀ

VIETA DIENA LAIKS NODARBĪBU 
VEIDS

NODARBĪBU 
VADĪTĀJS

KONTAKTI

Alsviķu kultūras nama zālē Trešdiena 18.00-19.00 Vingrošana Artūrs 
Grīnbergs 26498068

Laukumā pie Ilzenes sporta, kultūras, 
interešu izglītības un mūžizglītības 

centra “Dailes”
(paralēli tiešsaistes platformā Zoom) 

Svētdiena 17.00-18.00 Vingrošana Inga Ķīse 26137351

Jaunlaicenes tautas nama zālē Otrdiena 18.30-19.30 Vingrošana Artūrs 
Grīnbergs 26498068

Kolberģa tautas nama zālē
(paralēli tiešsaistes platformā Zoom) Trešdiena 18.00-19.00 Vingrošana Ligita Belova 29475430

Zeltiņu tautas nama zālē
Pirmdiena 18.30-19.30 Vingrošana Artūrs 

Grīnbergs 26498068

Trešdiena 18.00-20.00 Joga Antra Aizupiete 26486096

Svētkus īsteno ar projekta atbalstu
 10. septembrī Alūksnes 
novada muzeja 
struktūrvienība Viktora Ķirpa 
Ates muzejs “Vidzemes 
lauku sēta” aicināja 
uz ikgadējo pasākumu 
“Pļaujas svētki Ottesmuižā”. 
Šogad pasākumu 
kuplināja folkloras kopas 
“Putnis”, “Smaržo siens”, 
Medņevas etnogrāfiskais 
ansamblis, tautas muzikanti 
“Ziemeļmala”, Malienas 
vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Ērmanītis” un 
Baltinavas dramatiskais 
kolektīvs “Palādas”.

 Katrs apmeklētājs varēja 
izmēģināt savus spēkus kulšanā 
un malšanā, kalšanā, medus 
sviešanā, maizes cepšanā uz 
iesmiem, karošu grebšanā, 
kartupeļu rīvēšanā, kāpostu 
skābēšanā, sveču gatavošanā  
un citos darbos. Lielu atsaucību 
guva arī umurkumurs, pēdējā 
balva tika nocelta tikai īsi pirms 
pasākuma beigām, paldies 
SIA “ALTA S” par umurkumura 
balvu sponsorēšanu. Pasākums, 
papildus pašvaldības 
finansējumam, tika īstenots ar 
Vidzemes plānošanas reģiona, 
AS “Latvijas Valsts meži”, Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. 

Projekta ietvaros realizēta 
danču meistarklase folkloras 
kopas “Rudzupuķe” vadībā un 
nodrošināts pasākuma skaņas 
nodrošinājums un režija, kā arī 
pasākuma vadīšana. Tiekamies 
nākošgad 9. septembrī!
 Šobrīd rudenī sadarbībā ar 
SIA “Jaungrēveles” - Natāliju 
Kaktiņu piedāvājam pasākumu 
“Sveču meistardarbnīca Viktora 
Ķirpa Ates muzejā” no 4. 
oktobra līdz 30. novembrim. 

Piedāvājumā ietilpst sveču 
meistardarbnīca un ekskursija 
muzejā. Sīkāka informācija par 
pieejamajiem laikiem un cenu 
pa tālruni 25664436 vai e-pastu 
atesmuzejs@aluksne.lv.

Janita Šolina,
Alūksnes novada muzeja 

struktūrvienības
Viktora Ķirpa Ates muzejs 

“Vidzemes lauku sēta” vadītāja

 Ar 1. novembri sociālās 
aprūpes pakalpojumu 
dzīvesvietā nodrošinās 
pakalpojuma sniedzējs, ko 
Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvalde izvēlējusies 
tirgus izpētes rezultātā – 
biedrība “Latvijas Sarkanais 
Krusts”. Lēmumu par minētā 
pakalpojuma nodošanu 
ārpakalpojumā 29. septembrī 
pieņēma Alūksnes novada 
pašvaldības domes deputāti. 

 Sociālās aprūpes pakalpojumu 
dzīvesvietā novada iedzīvotāji, 
kam tas ir nepieciešams, tāpat 
varēs saņemt. Par tā piešķiršanu, 
tāpat kā agrāk, būs jāvēršas 
Alūksnes novada Sociālo litu 
pārvaldē.
 Pakalpojuma cena vienam 
klientam par vienu aprūpes 
stundu apstiprināta 
7,10 EUR apmērā. Apstiprināts 
arī pakalpojuma apjoms 
atbilstoši aprūpes līmeņiem. 
Ir noteikti četri pakalpojuma 
sniegšanas līmeņi.
 Pirmais līmenis paredz 
pakalpojuma sniegšanu līdz 
4 stundām nedēļā un šādus 
pakalpojumus: ārstniecības 
personas izsaukšana; pārtikas 
produktu, medikamentu un citu 
sīkpreču piegāde; dzīvojamo 
un palīgtelpu mitrā uzkopšana 
1 reizi nedēļā; logu siltināšana 
(aizlīmēšana) un mazgāšana 
1 reizi gadā (tikai vientuļām 
personām); klienta veļas 
mazgāšana automātiskajā veļas 
mazgājamajā mašīnā vai veļas 
nodošana un saņemšana no 
veļas mazgātavas; palīdzība īres 
vai apsaimniekošanas maksas 
un ar dzīvojamās platības 
lietošanu saistīto komunālo 
maksājumu veikšanā; palīdzība 
dokumentu noformēšanā 
sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības saņemšanai; sadzīves 
atkritumu iznešana.
 Otrais līmenis paredz 
pakalpojuma sniegšanu 
5-6 stundas nedēļā un 
šādu pakalpojuma apjomu: 
ārstniecības personas 
izsaukšana; pārtikas produktu, 
medikamentu un citu sīkpreču 
piegāde; dzīvojamo un palīgtelpu 
mitrā uzkopšana 1 reizi nedēļā; 
logu siltināšana (aizlīmēšana) 
un mazgāšana 1 reizi gadā (tikai 
vientuļām personām); klienta 
veļas mazgāšana automātiskajā 
veļas mazgājamajā mašīnā vai 
veļas nodošana un saņemšana 
no veļas mazgātavas; palīdzība 
īres vai apsaimniekošanas 
maksas un ar dzīvojamās platības 
lietošanu saistīto komunālo 
maksājumu veikšanā; palīdzība 
dokumentu noformēšanā 
sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības saņemšanai; sadzīves 
atkritumu iznešana; kurināmā 
ienešana; ūdens ienešana un 
izlietotā (netīrā) ūdens iznešana; 
palīdzība klienta personiskās 
higiēnas nodrošināšanā 
(mazgāšanās, ķemmēšanās, 
nagu griešana, skūšanās); 
palīdzība ēdiena pagatavošanā.
 Trešais līmenis paredz 
pakalpojuma sniegšanu 
7-8 stundas nedēļā un 
šādu pakalpojuma apjomu: 
ārstniecības personas 
izsaukšana; pārtikas produktu, 
medikamentu un citu sīkpreču 

piegāde; dzīvojamo un palīgtelpu 
mitrā uzkopšana 1 reizi nedēļā; 
logu siltināšana (aizlīmēšana) 
un mazgāšana 1 reizi gadā (tikai 
vientuļām personām); klienta 
veļas mazgāšana automātiskajā 
veļas mazgājamajā mašīnā vai 
veļas nodošana un saņemšana 
no veļas mazgātavas; palīdzība 
īres vai apsaimniekošanas 
maksas un ar dzīvojamās platības 
lietošanu saistīto komunālo 
maksājumu veikšanā; palīdzība 
dokumentu noformēšanā 
sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības saņemšanai; sadzīves 
atkritumu iznešana; kurināmā 
ienešana; ūdens ienešana un 
izlietotā (netīrā) ūdens iznešana; 
palīdzība klienta personiskās 
higiēnas nodrošināšanā 
(mazgāšanās, ķemmēšanās, 
nagu griešana, skūšanās); ēdiena 
gatavošana vai palīdzība ēdiena 
pagatavošanā; krāsns, plīts 
kurināšana; trauku mazgāšana; 
palīdzība gultas klāšanā.
 Ceturtais līmenis paredz 
pakalpojuma sniegšanu 9-15 
stundas un šādu pakalpojuma 
apjomu: ārstniecības personas 
izsaukšana; pārtikas produktu, 
medikamentu un citu sīkpreču 
piegāde; dzīvojamo un palīgtelpu 
mitrā uzkopšana 1 reizi nedēļā; 
logu siltināšana (aizlīmēšana) 
un mazgāšana 1 reizi gadā (tikai 
vientuļām personām); klienta 
veļas mazgāšana automātiskajā 
veļas mazgājamajā mašīnā vai 
veļas nodošana un saņemšana 
no veļas mazgātavas; palīdzība 
īres vai apsaimniekošanas 
maksas un ar dzīvojamās platības 
lietošanu saistīto komunālo 
maksājumu veikšanā; palīdzība 
dokumentu noformēšanā 
sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības saņemšanai; sadzīves 
atkritumu iznešana; kurināmā 
ienešana; ūdens ienešana un 
izlietotā (netīrā) ūdens iznešana; 
palīdzība klienta personiskās 
higiēnas nodrošināšanā 
(mazgāšanās, ķemmēšanās, 
nagu griešana, skūšanās); ēdiena 
gatavošana vai palīdzība ēdiena 
pagatavošanā; krāsns, plīts 
kurināšana; trauku mazgāšana; 
palīdzība gultas klāšanā; 
palīdzība iekļūšanā gultā un 
izkļūšanā no tās, pozicionēšana 
un pārvietošanās; palīdzība 
tualetes apmeklēšanā, mutes 
dobuma higiēnas nodrošināšanā 
un protēžu kopšanā, palīdzība 
apģērbties un noģērbties; 
veļas un inkontinences līdzekļu 
nomaiņa; barošana.
 Saskaņā ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem, 
sociālās aprūpes pakalpojumu 
dzīvesvietā ir tiesīga saņemt 
persona ar funkcionāliem 
traucējumiem, kura nespēj 
patstāvīgi veikt ikdienas mājas 
darbus vai pašaprūpi, dzīvo 
viena, kā arī, ja ar šo personu 
kopā dzīvojošas personas 
vai ģimenes locekļi vecuma, 
veselības stāvokļa vai citu 
apstākļu dēļ nevar nodrošināt šai 
personai nepieciešamo aprūpi.
 Pakalpojumu piešķir uz vienu 
gadu. Personām, kurām piešķirts 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statuss, 
pakalpojumu piešķir uz 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusa periodu.

Sociālās aprūpes pakalpojumu 
dzīvesvietā nodrošinās 
“Latvijas Sarkanais Krusts”
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Izcērt kaitēkļu bojātās 
nokaltušās egles
 Astoņzobu mizgrauži pēdējos 
gados egļu mežos nodara 
arvien lielākus un plašākus 
postījumus. Tie neizpaliek arī 
Alūksnes novada pašvaldībai 
piederošajos mežos. 
Mizgraužu bojājumu dēļ 
nokalta egles Tempļakalnā un 
pavasarī tās nācās nogriezt. 
Šoruden to vietā iestādītas 
ciedru priedītes.

 Mizgraužu bojājumi tika 
konstatēti arī ziemas sporta 
centra “Mežinieki” teritorijā 
un pašvaldības nekustamajā 
īpašumā Pleskavas ielā 4 
(Siseņu priedēs). Par kaitēkļu 
nodarījumiem šīm teritorijām 
pašvaldības aģentūras “Spodra” 
mežzinis Āris Kreicis pašvaldības 
domes deputātus informēja 
šī gada pavasarī. Īpaši lieli 
postījumi nodarīti kokiem 
Pleskavas ielā 4.
 Šobrīd abās šajās teritorijās 

cirtes tiek vēl veiktas, bet, kā 
norāda Ā. Kreicis, ir redzams, ka 
abos īpašumos būs nepieciešams 
vēl turpināt meža attīrīšanu no 
mizgraužu bojātajiem kokiem. 
Kaitēkļu nodarīto bojājumu dēļ 
nokaltušie koki izzāģēti cirsmā 
Alsviķu pagasta “Mārsilos”, bet 
atsavināšanai plānots nodot 
cirsmu pašvaldības mežā 
Rūpniecības ielā 12, Alūksnē, kā 
arī cirsmu Pededzes pagastā.
 - Mežu īpašniekiem jāvēro koki, 
jo daudzviet ir mizgraužu otrais 
uzlidojums – pirmoreiz sezonā tie 
uzbrūk maija sākumā, otrreiz – 
augusta beigās-septembrī. To var 
atpazīt pēc balta pulverīša, ko 
kaitēkļi atstāj pie koku saknēm, - 
skaidro Ā. Kreicis.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

“Meža dienās” iestādītas ciedru priedes
 Septembrī Alūksnes 
novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
darbinieki kopā ar 
pašvaldības aģentūras 
“Spodra” darbiniekiem 
Tempļakalnā iestādīja 
68 ciedru priedes, šādā 
veidā atjaunojot koku 
stādījumus Tempļakalna 
parkā.

 Tempļakalna parks ir 
ievērojams un nozīmīgs, taču 
pēdējā laikā arvien vairāk un 
vairāk tiek novērota skaisto 
parka egļu bojāeja, un tā iemesls 
nav nekas cits kā astoņzobu 
mizgrauzis, kurš ir viens no 
lielākajiem un izplatītākajiem 
draudiem tieši parastai 
eglei. Šī vabole eglei nodara 
neatgriezeniskus bojājumus, kuru 
rezultātā koks nokalst neilgā 
laika posmā.
 Aizvadītajā ziemā teritorijā starp 
Balto krustu, Līko bērzu un skatu 
torni nācās izzāģēt astoņzobu 
mizgrauža bojātās egles, kuru 
vietā nu iestādīti kopā 68 koku 
stādi – 10 Korejas ciedru priedes 
un 58 Eiropas ciedru priedes. 
Jaunā ciedru priežu aleja 
Tempļakalna parkā nākotnē 
kalpos kā atpūtas un pastaigu 
vieta parkā.

 Stādījums ierīkots Latvijas 
Pašvaldību savienības projekta 
“Meža dienas 2022 – pašvaldību 
labiekārtošanas darbi parkos un 
izpratnes par mežu veidošana 
sabiedrībā” ietvaros. Projekta 
attiecināmās izmaksas (priežu 
stādi) ir 1194 EUR, ko fi nansēja 
Meža attīstības fonds.
 Projekta mērķis ir izglītot 
sabiedrību par meža 
apsaimniekošanu, koku nozīmi 
ainavā un parku arhitektūrā. 
Ar projekta palīdzību Latvijas 
sabiedrība tiek aicināta pievērst 
uzmanību parku, aleju, koku 
rindu, dendroloģisko stādījumu 
stāvoklim un palīdzēt risināt 

labiekārtošanu, kā arī meža 
apsaimniekošanu.

Aiga Mūrniece,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas 
ainavu arhitekte

Notiks militārie vingrinājumi 
Zeltiņu bāzes teritorijā
 Alūksnes novada pašvaldības 
īpašumā “Medņukalni” un 
“Priedaines” bijušās Zeltiņu 
kodolraķešu bāzes teritorijā 
Zeltiņu pagastā no 31. oktobra 
līdz 6. novembrim un no 14. līdz 
16. novembrim notiks Nacionālo 
bruņoto spēku Instruktoru skolas 
militārie vingrinājumi.
 Kursanti, formas tērpos ar 
ieročiem, pārvietosies pa 

koplietošanas ceļiem Zeltiņu 
kodolraķešu bāzes teritorijā, kā 
arī mācību nolūkos tiks izveidota 
bāzes apsardze un  teritorijas 
kontrole. Apmācību laikā plānots 
izmantot salūtmunīciju un 
pirotehniskos līdzekļus, kas rada 
troksni, bet neapdraud apkārtējo 
cilvēku dzīvību vai drošību, kā arī 
nav ugunsbīstami.

Par ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu būvniecību
 Lai plānotu 
ūdenssaimniecības 
attīstību Alūksnē, 
SIA “RŪPE” lūdz 
iedzīvotājiem, kuru īpašumi 
atrodas ielās, kur nav 
uzbūvēti centralizētie 
ūdensapgādes un/vai 
kanalizācijas tīkli, aizpildīt 
aptaujas anketu “Par 
centralizēto ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu 
izbūves nepieciešamību 
Alūksnes pilsētā”.

 Anketēšanas mērķis - izzināt 
iedzīvotāju interesi/vēlmi 
pieslēgties centralizētajiem 
ūdensapgādes un/vai 
kanalizācijas tīkliem, kas kalpotu 
par pamatojumu būvniecībai 
nākotnē.
 Anketa atrodama SIA “RŪPE” 
tīmekļa vietnē www.rupe.lv 
sadaļā “Anketas” vai noskenējiet 
QR kodu, lai aptaujas anketu 
atvērtu savā viedierīcē.

 Anketēšanas rezultātā 
saņemtie dati tiks apkopoti 

un analizēti. Pamatojoties 
uz veikto analīzi, tiks veikta 
ekonomiskā pamatojuma 
izvērtēšana un pieņemti attiecīgi 
lēmumi par ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas tīklu izbūves 
nepieciešamību un turpmāku to 
projektēšanu.
 Vienlaikus atgādinām, ka 
fi ziskajām un juridiskajām 
personām, kuru īpašumā vai 
valdījumā ir decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas 
(krājtvertne, septiķis vai 
bioloģiskā attīrīšanas iekārta) 
Alūksnes pilsētas teritorijā un 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā esošajos ciemos, 
ir jāveic sistēmu reģistrācija 
atbilstoši Alūksnes novada 
pašvaldības 2019. gada 
28. marta saistošiem 
noteikumiem Nr.5 “Par 
decentralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Alūksnes 
novadā”.
 Vēršam uzmanību – par 
prasību neievērošanu saistošos 
noteikumos ir paredzēta 
atbildība, t.sk. arī naudas sodi.
 Papildu informāciju par 
decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu reģistrēšanu var saņemt 
tīmekļa vietnē www.rupe.lv, 
vēršoties SIA “Rūpe” klātienē 
Brūža ielā 6-1, Alūksnē, vai 
zvanot uz tālruņa numuru 
27844233 iestādes darba laikā, 
kā arī nosūtot elektronisko vēstuli 
uz e-pasta adresi: 
kanalizacija@rupe.lv.

SIA “Rūpe” informācija
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Alūksnes Kultūras centrā
6. oktobrī 13.00 Starptautiskajai  
Senioru dienai veltīts mūziķa 
Mārtiņa Kantera koncerts. 
Ieeja: bez maksas.
7. oktobrī 19.00 jau otro sezonu 
savus skatītājus ar aktuāliem 
jokiem un improvizācijām 
iepriecinās apvienība “Mēs jūs 
mīlam” (Ralfs Eilands un Kaspars 
Breidaks) – “Mēs Jūs mīlam: 
Joprojām.”. Biļetes cena 16,00 
EUR, iegādājamas www.aula.lv 
un AKC kasē.
8. oktobrī 18.00 koncertšovs 
“QUEENtESSENCE” & Rihards 
Saule. Biļetes cena 11,00 un 
15,00 EUR, iegādājamas 
www.bilesuparadize.lv un 
AKC kasē.
10. oktobrī 17.00 Teodora 
Paulovica, kurš dzimis Ziemera 
pagastā, un šogad svinētu 
110. dzimšanas dienu, gleznu 
izstādes “Atgriešanās” atklāšana 
(apskatāma līdz 30.12.2022.). 
Ieeja: bez maksas.
15. oktobrī 12.00 aktivitātes 
bērniem - radošās darbnīcas 
kopā ar RUDENS RŪĶI un 
multfilma “Rokzvaigzne 2”. 
Biļetes cena 4,00 EUR, 

iegādājamas AKC kasē.
15. oktobrī 16.00 kamerzālē 
Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātra “Slieksnis” pirmizrāde - 
Džons Bointons Pristlijs “Viesnīcas 
noslēpumi” (detektīvkomēdija 3 
cēlienos). Biļetes cena 5,00 EUR, 
iegādājamas AKC kasē.
16. oktobrī 17.00 Valmieras 
Drāmas teātra viesizrāde “MĒS, 
ROKS, SEKSS UN PSRS”. 
Lomās: Kārlis Freimanis, Eduards 
Johansons, Ilze Pukinska, 
Skaidrīte Putniņa, Klinta 
Reinholde, Sandis Runge. Biļetes 
cena 16,00, 18,00 un 20,00 EUR, 
iegādājamas bilesuparadize.lv 
un AKC kasē.
20. oktobrī 18.30 filma 
“Mamma vēl smaida”. Lomās: 
Anta Aizupe, Baiba Broka, Daiga 
Kažociņa, Matīss Budovskis, Jānis 
Skutelis, Lidija Pupure. Biļetes 
cena 3,00 EUR, iegādājamas 
AKC kasē.
21. oktobrī 12.30 Liepājas 
teātra viesizrāde “Trīs 
ruksīši”. Biļetes cena 3,00 
EUR, iegādājamas www.
bilesuparadize.lv un 
AKC kasē.
21. oktobrī 20.00-01.00 

diskotēka kopā ar DJ LUSTIX. 
Ieeja pasākumā no 16 gadu 
vecuma, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu. Biļetes 
AKC kasē.
22. oktobrī 20.00 grupas 
“Tautumeitas” koncerts 
“Skrejceļš”. Biļetes cena 
16,00, 19,00 un 23,00 EUR, 
iegādājamas bilesuparadize.lv un 
AKC kasē.
27. oktobrī 18.30 Filma 
jauniešiem “Neona pavasaris”. 
Lomās: Marija Luīze Meļķe, Grēta 
Trušiņa, Gerds Lapoška, Agnese 
Rukšāne, Jānis Skutelis, Timotejs 
Pelle Kalniņš. Biļetes 3,00 EUR, 
iegādājamas AKC kasē.
29. oktobrī 18.00 grupa 
“BARITONI” - Spēka dziesmu 
koncertprogramma. 
Biļetes 10,00 EUR, iegādājamas 
bilesuparadize.lv un AKC kasē.

Alūksnes novada bibliotēkā
Literatūras izstādes: 
01.-31.10. “Aicina palikt 
mīlestībā…”: rakstniecei Ingai 
Ābelei – 50 (abonements);
01.-31.10. “Grāmatu 
varoņi – dzīvnieki”: 4. oktobris 
- Starptautiskā dzīvnieku 

aizsardzības diena (abonements);
01.-31.10. “Literatūra 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un 
attīstībai” (lasītava);
01.-31.10. “Oktobris - pelēko 
grāmatu mēnesis” (bērnu 
apkalpošanas nodaļa);
01.-31.10. “Rakstnieki - jubilāri: 
Arturs Goba - 90; Alberts 
Kronenbergs - 135; Inga Ābele 
- 50” (bērnu apkalpošanas 
nodaļa);
05.-31.10. “Smaids ir lipīgs” 
(bērnu apkalpošanas nodaļa);
01.-31.10. “Kurš kuram 
draugs?!”: 4. oktobris - 
Starptautiskā dzīvnieku 
aizsardzības diena (bērnu 
apkalpošanas nodaļa);
01.-31.10. “Nāc! Lasi! Vērtē! 
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
- 2022” (bērnu apkalpošanas 
nodaļa).

Pasākumi, izstādes: 
03.10. 13.00 tikšanās ar 
rakstnieku Valdi Rūmnieku 
(pusaudžiem) –  VKKF projekta 
“Rakstnieks + grāmata + lasītājs = 
lasītprieks-2” ietvaros.
01.-10.10. Ciklā “Alūksniešu 
vaļasprieki” Lauras un Normunda 

Felšu darbu izstāde “Nemeklē 
laimi – tepat tā ir” (lasītava).
14.10. 17.00 “Savējie 
iedvesmo!” -  saruna ar 
alūksnieti, profesionālu tulku 
un iedvesmojošu cilvēku Andri 
Amantovu.
31.10. 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.

Turpinājums 12. lappusē

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi oktobrī Alūksnes novadā

Jauns apskates objekts Alūksnē
 Alūksne ir patiesi bagāta ar 
dažādiem kultūrvēsturiskiem 
apskates objektiem un nu 
tiem pievienojies vēl kas 
interesants - jauna ikona 
Alūksnes Svētās Trijādības 
pareizticīgo baznīcā. 
Šoruden, baudot zelta rudeni 
Alūksnē, ikvienam pilsētas 
iedzīvotājam un viesim ir 
iespēja apmeklēt dievnamu 
un aplūkot šo ikonu.

 Ikona gleznota Počajivā laikā, 
kad Ukrainā notiek karadarbība. 
To mūki veltījuši īpaši Latvijai un 
par ikonas turpmāko atrašanās 
vietu izvēlēta tieši Alūksne. Tā 

šurp nonākusi no Počajivas 
Ukrainas rietumos, pateicoties 
ziedotājam, kas vēlas palikt 
anonīms.
 Počajiva ir nozīmīgs Ukrainas 
reliģisks un tūrisma centrs, kur 
atrodas viens no ietekmīgākajiem 
pareizticīgo klosteriem valstī. 
Šī klostera vēsture ir ļoti sena. 
1240. gadā* Počajivas kalna 
virsotnē, kur bija apmetušies 
divi mūki, viņiem parādījusies 
Dievmāte, stāvēdama uz akmens 
liesmojošas uguns aptverta. Uz šī 
akmeņa palicis Dievmātes labās 
pēdas nospiedums, no kura sācis 
plūst dziedinošs ūdens. Vēlāk, 
1597. gadā, klosteris no kādas 

vietējās muižnieces saņēmis 
dāvinājumā senu Dievmātes 
ikonu. Pēc kāda brīnumaina 
notikuma savā ģimenē sieviete 
bija nolēmusi svētbildi, ko pati 
savulaik bija saņēmusi dāvanā, 
dāvāt klostera mūkiem. Kopš 
tā laika ikona tiek dēvēta par 
Počajivas Dievmāti. Pie šīs ikonas 
ticīgie dodas lūgties no tuvienes 
un tālienes, jo tā izslavēta ar 
neskaitāmiem brīnumdarīšanas 
un dziedināšanas gadījumiem.
 Ikonā, kas turpmāk atradīsies 
Alūksnē, attēlota Počajivas 
Dievmāte, kāda tā parādījusies 
mūkiem, Viņas pēda, no kuras 
plūst dziedinošs ūdens, un arī 

pati Počajivas 
Dievmātes 
svētbilde. 
Interesanti, ka 
jaunā ikona 
Alūksnē nonākusi 
5. augustā, 
Počajivas 
Dievmātes 
svētbildes 
godināšanas 
dienā.
 Jauno ikonu 
ikvienam, kas to 
vēlas, ir iespējams 
aplūkot un lūgties pie tās 
darbdienās no pulksten 9 līdz 
12, kā arī dievkalpojumu laikā 

sestdienās un svētdienās.

* Informācija no 
pochaevlavra.org/?pid=1382

Māju kafejnīcas - 
apmeklētāju iecienītas
 Ar mērķi popularizēt tūrisma 
piedāvājumus aizsargājamo 
ainavu apvidū “Veclaicene”, 
27. augustā aizvadīja 
otro māju kafejnīcu dienu 
pasākumu šajā teritorijā.

 Šogad pasākumā “Pierobežas 
garšas Veclaicenē” uzsvars tika 
likts uz ainavisko malēniešu 
pasauli Latvijas-Igaunijas 
pierobežā un tuvējo kaimiņu - 
igauņu ietekmes eksotiskumu. 
Viesiem savas nama durvis vēra 
11 kafejnīcas, no tām 2 bija 
veidotas sadarbībā ar igauņu 
kaimiņiem, kopā uzņemot 
1200 saskaitītus viesus, no tiem 
200 sagaidījām no Igaunijas. 
Pateicamies visiem, kas atsaucās 
un piedalījās māju kafejnīcu 
dienā!
 Šogad apmeklētāju skaits bija 
krietni lielāks nekā iepriekšējā 
gadā, cilvēki novērtē īpašas pūles 
un sajūtu, ko sniedz saimnieki 
šajās dienās. Katrā kafejnīcā 
bija īpaši padomāts ne tikai 
par ēdienu, bet arī bija dzīvā 
mūzika, spēles bērniem, īpašas 
dekorācijas. Kādā no māju 
kafejnīcām, kamēr nogaršoja 
kūkas, varēja nesteidzīgi apskatīt 
gleznu izstādi, Dēliņkalna 
virsotnē uzcienāties ar igauņu 

gatavotu zupu, bet Veclaicenes 
centrā baudīt īpašu igauņu 
mūziku. Kādā māju kafejnīcā 
rezervācijas bija jau pārsniegušas 
cerēto un pie pankūkām visi 
netika, bet varēja doties uz kādu 
mājvietu. Šis ir arī lielisks veids, 
kā apskatīt novadu, iepazīt 
jaunus cilvēkus un nākamreiz jau 
kaut ko ieteikt arī saviem radiem 
un draugiem. 
 Katrreiz, veidojot kādu 
pasākumu, ļoti rūpīgi jādomā, 
ko mēs varam apmeklētājam 
piedāvāt tādu, kas atšķiras, 
kas nav bijis un ar ko pārsteigt 
šoreiz. Mūsdienās cilvēkiem ir 
daudz iespēju kā pavadīt brīvo 
laiku, un jāatrod tā īpašā stīga, 
lai būtu vēlme piedalīties.

Pasākums teritorijas 
popularizēšanai ir ciešs kopdarbs 
mājas kafejnīcu saimniekiem, 
no kuriem seši arī ikdienā 
strādā viesmīlībā, Veclaicenes 
un  Ziemera pagastu apvienības 
pārvaldei un Alūksnes Tūrisma 
informācijas centram. Latvijas 
mērogā pasākumu koordinē un 
popularizē Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūra, Latvijas 
Lauku tūrisma asociācija “Lauku 
ceļotājs”.

Anda Podziņa,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

“Pierobežas garšas Veclaicenē” - arī Kornetu centrā
Aināra Cekula foto

 Biedrība “Ilzenes attīstība” 
šogad īstenoja Borisa un 
Ināras Teterevu fonda 
atbalstīto projektu “Izaudzē 
pats savam saimes galdam 
Alūksnes novada Ilzenes 
pagastā”.

 Projekta mērķis bija iesaistīt 
Ilzenes pagasta iedzīvotājus 
sava mazdārziņa iekārtošanā, 
pilnveidošanā un izaudzētā 
apstrādē. Projekta ietvaros 
dalībnieki tika nodrošināti 
ar sēklām, augļu kokiem vai 
ogulājiem, darbarīkiem, kā arī 
pārstrādes piederumiem, kas 
attiecīgi sniedza iespēju pašiem 
iekopt savu mazdārziņu un 
sagatavot krājumus ziemai.
 Tāpat projekta ievaros notika 
3 meistarklases. 28. maijā 
projekta dalībnieki pulcējās 
uz mazdārziņa iekārtošanu un 
kopšanu, kā arī augļu koku un 
ogulāju kopšanas meistarklasi, 
kuru vadīja Lauma Brikmane. 
10. jūlijā Ilzenes muižā tikāmies 
pie Līgas Janušas tēju vākšanas 
un uzlējumu gatavošanas 

meistarklasē, savukārt 
4. septembrī projekta dalībnieki 
tikās noslēdzošajā meistarklasē 
par konservēšanu un sukāžu 
gatavošanu, kuru vadīja Sarmīte 
Salmiņa, Laila Boka un Anita 
Pētersone.
 Šis projekts noteikti bija 
ieguvums ne tikai praktiskā 
ziņā, bet arī tā bija iespēja 
ilzeniešiem iespēja satikties un 
kļūt vēl saliedētākiem. Viens no 
būtiskiem projekta ieguvumiem 
ir  iespēja pagasta iedzīvotājiem 
viesoties vienam pie otra mājās, 
pārrunāt, kas un cik labi aug 
dārzā, kā pārstrādā izaudzēto. 
Projekts nesa saliedētību un 
satikšanās prieku vairākās 
paaudzēs.
 Ceram, ka projekts dalībniekiem 
ir radījis pārliecību, ka katrs pats 
ar ģimenes un draugu, kā arī 
biedrības atbalstu var uzlabot 
savu labklājību. Vajag tikai ticēt, 
gribēt un darīt! 

Elīna Pētersone,
biedrības “Ilzenes attīstība” 

pārstāve

Īsteno 
projektu Ilzenes 
iedzīvotājiem
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Turpinājums no 11. lappuses

• 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 
programma:
• “Muzeja detektīvs”. Programma 
paredzēta pirmsskolas un 
skolas vecuma bērniem. 
Uzdevumi tiek pielāgoti atbilstoši 
vecumposmam. Dalības maksa: 
3,00 EUR.

“MARIENBURGAS Astotais 
brālis” Alūksnes Pilssalā
Gaismas un skaņas piedzīvojums 
no viduslaiku Alūksnes. Muzikālā 
teiksma klausītājam stāsta par 
to, ka astotais pils tornis atceras 
itin visu kopš Marienburgas pils 
dzimšanas, tā vēstī par pašu 
galveno – vēlmi un tiesībām būt 
patiesiem un par mīlestību, kas 
nekad nebeidzas. Piedāvājums, 
darba laiki - www.visitaluksne.lv.

Alūksnes Bānīša stacijā
Unikālā šaursliežu dzelzceļa 
interaktīvais stāsts. Multimediālā 
ekspozīcija “Alūksnes Bānīša 
stacija” vēsturiskajā Alūksnes 
dzelzceļa stacijas bagāžas šķūnī 
ļauj doties virtuālā un mūsdienīgā 
ceļojumā un atklāt vienīgā 
regulāri kursējošā šaursliežu 
vilciena Baltijā jeb Bānīša stāstu 
dzīvesstāstos un laikmetu ainās, 
fotogrāfijās un videosižetos. 
Piedāvājums, darba laiki – 
www.visitaluksne.lv.

Alsviķu pagastā
5. oktobrī 18.00 Alsviķu 
kultūras namā aicinām uz 
projekta "Dzīvo vesels Alūksnes 
novadā" pirmo ārstnieciskās 
vingrošanas nodarbību ārsta 
fizioterapeita Artūra Grīnberga 
vadībā.
5., 19., 26. oktobrī 9.00 
Alsviķu bibliotēkā senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās.
8. oktobrī 14.00 Alsviķu 
kultūras namā senioru kopas 
“Noskaņa” ikmēneša tikšanās.
8. oktobrī 16.00 Alsviķu 
kultūras namā viesosies 
Zilākalna amatierteātris ar Baibas 
Jukņevičas izrādi “Par diviem 
zaķiem un pelēm uz galda” 
(sadzīviska luga vairākās ainās). 
Ieeja: 2,50 EUR.
13., 20., 27. oktobrī 10.00 
Alsviķu bibliotēkā Strautiņos 
datorapmācības senioriem.
15. oktobrī 16.00 Alsviķu 
kultūras namā animācijas filma 
visai ģimenei “Ainbo”, Amazones 
sirds - dēkaina, pasakaini skaista 
animācijas filma. Ieeja: 2,00 EUR.
No 17. oktobra līdz 20. 
novembrim Alsviķu kultūras 
nama mazajā zālē apskatāma 
mākslinieces Solvitas Kārkliņas 
lielformāta ziedu kompozīciju 
izstāde. 
27. oktobrī 17.30 Alsviķu 
kultūras namā radošo prasmju 
klubiņa nodarbība “Glezna no 

filcējamās vilnas” ar Elitu Agitu 
Janiku. Līdzi jāņem A4 formāta 
rāmis ar stiklu, šķēres, dažādu 
krāsu filcējamā vilna. 
Ieeja: 2,00 EUR. Pieteikšanās līdz 
26. oktobrim un sīkāka 
informācija pa tālruni 28330421.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Draugs, uz visas zemes 
lodes atrast nevar brīvības. Visur 
jādzīvo pēc modes, gudram visur 
laimējas. Atstāj sapņus! Dzenies 
tik pēc maizes...” -dzejniekam 
Eduardam Veidenbaumam - 
155, komponistam Zigmaram 
Liepiņam - 70, grafiķim, bērnu 
grāmatu ilustratoram, dzejniekam 
Albertam Kronenbergam - 135; 
tematiskā izstāde  “Mājas mīluļi”.

Annas pagastā
1. oktobrī 19.00 Ezeriņu kapos 
Svecīšu vakars.
22. oktobrī 16.00 Annas 
kultūras namā Jaungulbenes 
tautas nama  amatierteātra 
“Kuriozs” izrāde “Divas stundas 
laimes”.
Annas bibliotēkā izstāde 
“Tomēr – vai man ir tiesības 
neuzrakstīt tādu stāstu…”, 
rakstniecei Ingai Ābelei - 
50; izstāde “Annas pagasta 
novadnieki - dzejnieki dzejā par 
dzīvi” (turpinājums).

Ilzenes pagastā
No 4. oktobra līdz 
6. novembrim SKIM centra 
“Dailes” bibliotēkas telpā 
apskatāma Elitas Agitas Janikas 
dažādu rokdarbu, leļļu un mājas 
gariņu - rūķu izstāde. Atnāc un 
apskati!
22. oktobrī 19.00 SKIM centrā 
“Dailes” aicinām uz Rudens 
ražas svētku saviesīgu atpūtas 
vakaru “Kad rudens savas krāsas 
jauc…”. Programmā: muzikālā 
dāvana – dziedošās Tihovsku 
ģimenes koncerts; pašu sarūpēto 
rudens labumu atraktīvā izloze. 
Ieeja: bez maksas. 
22. oktobrī 21.30 SKIM centrā 
“Dailes” balle ar “groziņiem” pie 
galdiņiem. Spēlēs grupa “Vēja 
Runa”. Ieeja: 6,00 EUR. Lūgums 
veikt galdiņu rezervāciju līdz 
20. oktobrim, tālrunis 28330421 
(Marina).

Jaunannas pagastā
12. oktobrī  10.00 Jaunannas 
tautas namā senioru ikmēneša 
tematiska tikšanās.
15. oktobrī  18.00 Jaunannas 
tautas namā izstādes “Atmiņas 
caur fotoobjektīvu” atklāšana. 
Piedalās Jaunannas pagasta 
vokālie ansambļi “Trallas” un 
“Pipari”. Turpinājumā  Litenes 
tautas nama amatierteātra 
“Nebēdnieki” izrāde “Loterijas 
biļete”.
16. oktobrī 16.00 Jaunannas 
tautas namā jauniešu kluba 
“Tikšķis” ziepju gatavošanas 
darbnīca. Informācija dalībai pa 
tālruni 29495371. Vietu skaits 
ierobežots.
26. oktobrī 11.00 Jaunannas 
tautas namā skolēnu rudens 
brīvdienu aktivitātes - spēles un 
radošas darbošanās ar “Tikšķis” 
jauniešiem.
Jaunannas bibliotēkā
literatūras izstādes: “Kā gulbji 
balti padebeši iet…” - Eduardam 
Veidenbaumam - 155, “Uguns 
nemodina” - Ingai Ābelei - 50.

Jaunalūksnes pagastā
19. oktobrī Bejas bibliotēkas 
lasītāju klubiņā pasākums 
“Oktobrim kabatā kastaņi…”, 
pasākums skolēniem “Laiks 
lasīšanai - Klusā Veļu laika mīklas 

un pasakas”.
Bejas bibliotēkā literatūras un 
tematiskās izstādes: “Saulespuķe 
dzīves vidū - Mana skolotāja...” 
/M. Briede/, dzejniekam 
Eduardam Veidenbaumam – 
155, “Lai mūzika dzīvotu, tai 
vajadzīgas tikai divas lietas 
– izpildītājs un klausītājs”/ 
komponistam Zigmaram 
Liepiņam – 70.
Bejas vēstures krātuvē 
pastāvīgās ekspozīcijas: 
“Jaunalūksnes pagasta vēsture 
līdz 1945. gadam”; “Jaunalūksnes 
pagasts pēckara periodā (1945.-
1988.)”, “Nacionālo partizānu 
kustība Jaunalūksnes pagastā no 
1945. gada līdz 1953. gadam”, 
“Bejas skolas vēsture 19.-21. 
gs.”, digitālā ekspozīcija “Latvijas 
Brīvības cīņas Alūksnes pusē”.

Jaunlaicenes pagastā
Ar 4. oktobrī Jaunlaicenes 
bijušās pamatskolas zālē 
projekta “Dzīvo vesels Alūksnes 
novadā”  ietvaros ārstnieciskās 
vingrošanas nodarbības ārsta 
fizioterapeita A. Grīnberga 
vadībā (otrdienās 18.30-19.30). 
12. oktobrī 13.00 bijušās 
Jaunlaicenes skolas zālē 
Jaunlaicenes pensionāru kopas 
“Pūrs” ikmēneša tikšanās. 
15. oktobrī 19.00 Jaunlaicenes 
tautas namā Grundzāles 
amatierteātris “Cik Jaudas” ar 
viencēliena izrādēm: A. Grīnieces 
drāma “Vēstule no pažobeles” 
un K. Štrāles-Dreikas komēdija 
“Šķīstības solījums”, režisore 
Dzintra Medne. Ieeja 2,00 EUR.
15. oktobrī 22.00 Jaunlaicenes 
tautas namā atpūtas vakars 
kopā ar grupu “Otto”. 
Ieeja 3,00 EUR.
Jaunlaicenes bibliotēkā no 
5. līdz 31. oktobrim Žannas 
Heidemanes gleznu 
izstāde “Redzēt un izjust”.

Alūksnes novada muzeja 
struktūrvienībā Jaunlaicenes 
muižas muzejā “Malēnieša 
pasaule” ekspozīcijas un izstādes: 
• “Kā smuki esam, tā smuki 
esam” - 20. gs. sieviešu un 
vīriešu tērpu un aksesuāru mode 
no muzeja krājuma.
• “Noklusētā varonība. Latvijas 
Neatkarības karš 1918.-1920.”.
• Pastāvīgā ekspozīcija 
“Jaunlaicenes muiža”.
• Pastāvīgā ekspozīcija 
“Malēnieša pasaule”.
• Virtuālā izstāde “No Vaidavas 
līdz Melnupei” muzeja mājas 
lapā: jaunlaicenesmuzejs.lv/
muizas 
• Izglītojošas nodarbības dažādu 
vecumu un interešu grupām.

Kalncempju pagastā
Alūksnes novada muzeja 
struktūrvienībā Viktora Ķirpa 
Ates muzejā “Vidzemes lauku 
sēta” ekspozīcijas un izstādes:
• Izzinošas ekskursijas 
ekspozīcijās “Kalncempju vēstures 
lappuses” un “Vidzemes lauku 
sēta” un izglītojošās programmas 
ar līdzdarbošanos visām vecuma 
grupām. Sīkāk: atesmuzejs.lv.
• 04.10.-30.11.2022. Viktora 
Ķirpa Ates muzejs “Vidzemes 
lauku sēta” sadarbībā 
ar SIA “Jaungrēveles” 
piedāvā pasākumu “Sveču 
meistardarbnīca Viktora 
Ķirpa Ates muzejā”, sīkāk par 
piedāvājumu: www.atesmuzejs.lv 
vai pa tālruni 25664436.

Liepnas pagastā
8. oktobrī 19.30 Liepnas 
tautas namā Staņislava 

Tokolova spēlfilma “Mīlulis”. Tā 
ir attiecību drāma, kas uzdod 
t.s. lielos dzīves jautājumus 
par ētiskām izvēlēm sarežģītās 
situācijās. Vecuma ierobežojums 
16+.
9. oktobrī 14.00 Liepnas 
kapos svecīšu vakars.
9. oktobrī 15.00 Saidu kapos 
svecīšu vakars.
9. oktobrī 16.00 Sprinduļkalna 
kapos svecīšu vakars.
Liepnas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Vislabākais ir uzticēties. 
Es uzticos pasaules lietu kārtībai” 
- Ingai Ābelei – 50 (3.10.-
31.10.), “Iepazīsti grāmatu 
pasauli! Rodi prieku lasot! Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 2022” 
(3.10.-31.10.); Jauno grāmatu 
apskats skolēniem (17.10.).

Mālupes pagastā
3. oktobrī 18.00 Mālupes 
Saieta namā radošā nodarbība 
“Par zeķu, čībiņu adīšanu”.
22. oktobrī 19.00 Mālupes 
Saieta namā Jaungulbenes 
Tautas nama amatierteātra 
“Kuriozs” izrāde “Divas stundas 
laimes”.
26. oktobrī 14.00 Mālupes 
sporta angārā jauniešu 
sadraudzības pasākums ar 
dažādām aktivitātēm.

Malienas pagastā
10. oktobrī Malienas pagasta 
senioru vēsturiski izzinoša stunda 
Veclaicenes pagastā.
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Rudens darbi dārzā”, 
“Rakstnieki jubilāri - Ingai Ābelei 
- 50, Albertam Kronenbergam 
– 135”; radošās darbnīcas 
“Rudens”.

Mārkalnes pagastā
15. oktobrī 15.00 Mārkalnes 
tautas namā Grundzāles 
amatierteātris “Cik Jaudas” ar 
viencēliena izrādēm: A. Grīnieces 
drāma “Vēstule no pažobeles” 
un K. Štrāles-Dreikas komēdija 
“Šķīstības solījums”, režisore 
Dzintra Medne. Ieeja 2,00 EUR.
19. oktobrī 13.00 Mārkalnes 
tautas namā Mārkalnes 
pensionāru ikmēneša tikšanās 
“Rudens nāca sētiņā”.
29. oktobrī 18.00 Mārkalnes 
tautas namā gadskārtējā 
ansambļu sadziedāšanās “Lai 
skan mans mūžiņš”. Pasākuma 
īpašais viesis - dažādu 
kultūrvēsturisku projektu autors, 
virzītājs Jānis Dambītis.
Mārkalnes bibliotēkā jaunākās 
literatūras izstāde “Rudens 
vakariem”; sveču izstāde “Savējie 
iedvesmo” – Amandas Rusakovas 
darinātās aromātiskās sveces 
“BaBero”; 01.-21.10. Madaras 
Zaķes pašdarināto rotaļlietu 
izstāde “Lielām un mazām 
sirsniņām”.

Pededzes pagastā
13. oktobrī 10.00 Pededzes 
bibliotēkā gatavosim gaismas 
lukturīšus. Līdzi jāņem 
0,5l burciņa.
15. oktobrī 18.00 Pededzes 
tautas namā Starptautiskā lauku 
sieviešu diena. Ieeja: 2,00 EUR.
28. oktobrī 16.00-20.00 
Pededzes tautas namā bērnu 
diskotēka.
Pededzes bibliotēkā izstāde 
“Oktobris…veļu laiks”.
Pededzes Pasaku taka
bijušās Pededzes 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 Tu 
vēlies, lai kāds novada spēli, tad 
sazinies ar Pededzes bibliotēku 
pa tālruni 25608756.

Veclaicenes pagastā
No 3. līdz 29. oktobrim 
Veclaicenes tautas namā Aigas 
Mūrnieces gleznu izstāde “Bez 
robežām…”.

Zeltiņu pagastā
6. oktobrī Zeltiņos Senioru 
dienai veltīts izglītojošs pasākums 
“Labo sajūtu diena”. Pieteikšanās 
pa tālruni 29492284 (Gunita).
8. oktobrī 12.00 Zeltiņu tautas 
namā Zilākalna amatierteātris 
ar B. Juknevičas sadzīvisku 
lugu vairākās ainās “Par diviem 
zaķiem un pelēm uz galda” stāsts 
par vīriem, sievām un mīļākiem. 
Ieeja: 2,50 EUR.
15. oktobrī kodolraķešu bāzē 
Zeltiņos atvērtā ekskursija ar 
gidu. Tikšanās vieta pie 
1. kontrolpunkta (GPS 
57.357908, 26.730279) pulksten 
12.00. Pieteikšanās pa tālruni 
29492284 (Gunita). Nostāsti 
nelīdzēs – šī vieta jāredz pašam! 
Kopā ar gidu! 
20. oktobrī 18.00-20.30 
Zeltiņu tautas namā grafoloģes 
Sanitas Blumbergas meistarklase- 
Notici Sev, ieskaties sevī caur 
rokrakstu! Pieteikšanās un 
papildu info, rakstot uz e-pastu: 
satinasgrafo@gmail.com, 
Whatsapp: 29470044 vai sociālā 
vidē: @SatinaSgrafologija līdz 
17. oktobrim.
Oktobrī Zeltiņu tautas namā 
atsākam projekta “Dzīvo vesels 
Alūksnes novadā” - ārstnieciskās 
vingrošanas nodarbības ārsta 
fizioterapeita A. Grīnberga 
vadībā (pirmdienās 18.30-
19.30), jogas nodarbības 
pasniedzējas Antras Aizupietes 
vadībā (trešdienās 18.00-20.00). 
Vietu skaits ir ierobežots, lūgums 
pieteikties pa tālruni 29492284 
(Gunita).
No 5. novembra Zeltiņu 
tautas namā skatāma zeltinieša 
un  novembra jubilāra Edgara 
Mūrnieka foto izstāde “Mirklis 
laimes”. Izstādes apmeklējumam 
lūgums pieteikties zvanot pa 
tālruni 29492284.
Zeltiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes “Dzīve nav ne laba, 
ne slikta, ne viegla, ne grūta, 
dzīve - ir interesanta” (I. Ābelei 
- 50), “Tavi draugi dzīvnieki” 
(skolēniem); jauno grāmatu 
apskats (laiks tiks precizēts).
Zeltiņu vēstures krātuvē: 
pastāvīgās ekspozīcijas “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltījums E. Liepiņam), 
“Nesenā pagātne”, “Novadnieku 
istaba”, “Mana skola Zeltiņos”, 
izstāde “Medicīnas iestādes un 
darbinieki Zeltiņos” .

Ziemera pagastā
8. oktobrī 16.00 Māriņkalna 
tautas namā Dzejas dienām 
veltīts pasākums - Ilzes Kaktiņas 
“Dzīves skola”.
Māriņkalna bibliotēkā 
izstādes: “Mainīgo viļņu rakstos 
izlasīt savu dzīvi...” - prozaiķei, 
dramaturģei I. Ābelei – 50, 
“Vakara romāni – kas palīdz 
kliedēt tumsu”, “Bērnu/jauniešu 
un Vecāku žūrija -2022”, “Nāc, 
lasi un kļūsti par vērtēšanas 
ekspertu!”; pasākums “Rudens – 
krāsu mākslinieks” (bibliotekārā 
stunda skolēniem).

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste




