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Alūksnes Novada Vēstis
Ģimnāzijas atjaunotajā korpusā 
darbi tuvojas nobeigumam

 Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas 7.-
9. klašu ēkā noslēgumam 
tuvojas pārbūves darbi - 
klašu telpas pa stāviem 
tiek nodotas skolas rīcībā 
un telpās pakāpeniski tiek 
izvietotas jaunās mēbeles 
un aprīkojums. Tad, kad ēka 
būs nodota ekspluatācijā, 
tajā varēs sākties arī mācību 
process, taču mācību gada 
sākumā skolēniem kādu 
laiku vēl būs jāmācās 
vecāko klašu korpusā.

 - Paldies visiem ģimnāzijas 
audzēkņiem un pedagogiem 
par pacietību skolas jaunāko 
klašu korpusa pārbūves laikā. 
Šī pacietība būs atalgota ar 

iespēju jau šoruden pāriet 
uz mācībām izremontētās, 
gaišās, mūsdienīgās telpās, kas 
iekārtotas ar ergonomiskām un 
ērtām mēbelēm un laikmetam 
atbilstošu aprīkojumu, kas laika 
gaitā tiks papildināts, – saka 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas direktora pienākumu 
izpildītāja Uva Grencione-
Lapseniete. 

 Bez telpu kosmētiskām 
pārvērtībām un izmaiņām 
mācību procesa nodrošināšanai 
nepieciešamajā aprīkojumā, 
skolēnus sagaidīs arī izmaiņas 
vidē – daudzviet koplietošanas 
telpās būs redzami gan 
informatīvi, gan pārdomas 
raisoši teksti un zīmējumi. 

Tos pēc dizaina biroja “H2E” 
izstrādātā piedāvājuma jau veido 
māksliniece Baiba Šomase.

 Būvdarbi ģimnāzijas jaunāko 
klašu ēkā notiek Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
projekta “Alūksnes novada 
vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana” 
ietvaros. Darbus objektā veic 
SIA “RERE MEISTARI”, 

autoruzraudzību nodrošina 
SIA “REM PRO”, būvuzraudzību 
– SIA “Būvuzraugi LV”. 
Projektu vada Alūksnes 
novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas projektu vadītāja 
Una Tetere-Teterovska.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ķīmijas kabinetā jau izkārtoti skolēnu soli un tos iemēģina Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktora pienākumu izpildītāja
Uva Grencione-Lapseniete, projekta vadītāja Una Tetere-Teterovska 
un skolotāja Inese Ločmele                                       Evitas Aplokas foto

  2022. gada 10. septembrī 
pulksten 11.00 Viktora Ķirpa 
Ates muzejs “Vidzemes lauku 
sēta” aicina uz pasākumu 
“Pļaujas svētki Ottesmuižā”, 
šogad svētku moto: Sajūti 
latvietību!

 Šogad svētkus atklāsim kopā 
ar Jaunlaicenes folkloras kopu 
"Putnis", Malienas vidējās 
paaudzes deju kolektīvu 
"Ērmanītis", Lejasciema folkloras 
kopu "Smaržo siens", tautas 
muzikantiem “Ziemeļmala” un 
Medņevas etnogrāfi sko ansambli.
 Tieši pusdienlaikā atvērsim 
keramikas cepli keramiķa 
Kristapa Brašļa vadībā, kā arī 
no pulksten 12.00 aicinām 
līdzdarboties darbu darīšanā 
- kulšanā, malšanā, kalšanā, 
medus sviešanā, maizes cepšanā 
uz iesmiem, karošu grebšanā, 
kartupeļu rīvēšanā, kāpostu 
skābēšanā, sveču gatavošanā  
un citos darbos. Šogad tiks 
pārbaudīti arī sievu un vīru spēki 
dažādās aktivitātēs.
 Smiltenes folkloras kopa 
“Rudzupuķe” uz dančiem aicinās 
pulksten 13.00. Lauku sētas 
piekalnē būs arī iecienītais 

umurkumurs. Pasākuma laikā 
notiks mājražotāju un amatnieku 
tirdziņš.
 Pļaujas svētku noslēgumā 
pulksten 14.00 skatītājus 
priecēs Baltinavas dramatiskais 
kolektīvs “Palādas” ar teātra 
izrādi - komēdijas “Ontans i 
Anne” 5. daļu “Ontans i plāšnīki 
(ekstrasensi)”. Lai izrādes 
vērošana būtu ērtāka, aicinām 
paņemt līdzi segu vai pledu!

 Pasākumu atbalsta Vidzemes 
plānošanas reģions, AS “Latvijas 

Valsts meži”, Valsts Kultūrkapitāla 
fonds, Alūksnes novada 
pašvaldība, SIA J.A. Lejas, Radio 
Tev, laikraksts “Alūksnes un 
Malienas Ziņas”.
 Ieejas maksa: pieaugušajam 
– 4,00 EUR, skolniekam – 2,00 
EUR, ģimenes biļete – 15,00 
EUR, autostāvvieta – 1,00 EUR.

Janita Šolina,
Alūksnes novada muzeja 

struktūrvienības
Viktora Ķirpa Ates muzejs

“Vidzemes lauku sēta” vadītāja

Pļaujas svētki Ottesmuižā - 
10. septembrī

Lai sakrātā 
saules gaisma
Man palīdz ik dienu, 
ik brīdi
No iesāktā nenovērsties
Un vienmēr teikt možu 
"labrīt!"...

(M. Svīķe)

Lai jaunajā 
mācību gadā 
katru dienu 

piepilda iedvesma, 
apņēmība un 

radošas idejas!

Sveicam 
novada 

skolēnus, 
studentus un 
pedagogus, 

jauno mācību 
gadu sākot!

 Alūksnes novada pašvaldība

Lai jaunajā 
mācību gadā 

3. septembrī 14.30-17.00

BĀNĪŠA SVĒTKI
Alūksnes stacijā

Pasākums “Jubilāru gaidot” kopā ar izcilo mūziķi un 
mākslinieku IGO:
- meistarklase trauku noformēšanā un dizainā,
- Igo darbu izstāde,
- labāko dziesmu koncerts, īpašais viesis Ieva Kerēvica.
Jubilejas tirdziņš, dejas, dziesmas un izklaides visiem 
viesiem.

Ieeja: bez maksas.

Pasākuma norises nodrošināšanai 3. septembrī no pulksten 12.00 
līdz 17.00 transportlīdzekļu satiksmei būs slēgta Jāņkalna iela posmā 
no Tālavas līdz Viestura ielai un Brīvības iela posmā no Merķeļa līdz 

Jāņkalna ielai



Pašvaldības domes 25. augusta sēdē
2. Alūksnes Novada Vēstis 01.09.2022.

Izmaiņas 
Alūksne-
Kalnadruvas-
Kapsēta-Alūksne 
reisā
 No šī gada 1. septembra 
stājas spēkā grozījumi 
reģionālās nozīmes 
maršruta Nr.3050 Alūksne-
Kalnadruvas-Kapsēta-
Alūksne reisā Nr. 05 
pulksten 12.50 no Alūksnes 
autoostas ar izpildi katru 
dienu no 1. maija līdz 
30. septembrim.

 Alūksnes novada pašvaldība, 
uzklausot iedzīvotāju 
ierosinājumus, vērsās pie 
Vidzemes plānošanas reģiona 
un valsts SIA “Autotransporta 
direkcija” ar lūgumu veikt 
grozījumus, kas ļautu 
pasažieriem bez pārsēšanās 
nokļūt no Kapsētas uz 
Kalnadruvām. Minētajā 
periodā, no 1. maija līdz 
30. septembrim, šī reisa 
kustības sarakstā būs iekļauta 
papildu pietura “Kalnadruvas”.

Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

DONORU DIENA - 
ALŪKSNĒ

7. septembrī 9.00-13.00 
Alūksnes Kultūras centrā, 
Brūža ielā 7.
 Valsts asinsdonoru centrs lūdz 
visus rast iespēju ziedot asinis, 
lai atbalstītu Latvijas ārstus 
cīņā par smagi slimu pacientu 
dzīvībām. Šobrīd ir ļoti gaidīti 
visu asinsgrupu donori!

Informē par 
aizliegumu
 Smiltenes novada pašvaldība 
informējusi, ka 27. jūlijā 
tā izdevusi saistošos 
noteikumus Nr.23/22 
“Par aizliegumu ģenētiski 
modificēto kultūraugu 
audzēšanai Smiltenes novada 
administratīvajā teritorijā”, 
nosakot aizliegumu audzēt 
ģenētiski modificētos 
kultūraugus Smiltenes novada 
administratīvajā teritorijā uz 
pieciem gadiem.
 Alūksnes novada teritorijā 
šāds aizliegums ir noteikts 
2015. gadā un ir spēkā līdz 
2030. gada 31. decembrim.

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 

Tautsaimniecības 
komiteja   

12. septembrī 10.00

Sociālā, izglītības 
un kultūras komiteja

19. septembrī 10.00

Finanšu komiteja  
12. septembrī 10.00

Domes sēde   
29. septembrī 10.00

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

 Alūksnes novada 
pašvaldības domes sēdē 
25. augustā piedalījās 
13 deputāti un izskatīja 
32 darba kārtības jautājumus.

Dome pieņēma šādus lēmumus:

 - sagatavot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu – 
dzīvokli “Melnupes” - 8, Zeltiņos, 
Zeltiņu pagastā, ar kopējo 
platību 67,3 m² un ar to saistītām 
kopīpašuma domājamām daļām 
no daudzdzīvokļu mājas, zemes 
un palīgēkām – kūts, šķūnis. 
Nodot atsavināšanai minēto 
pašvaldības īpašumu, pārdodot 
par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam. 
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu 
un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 
veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - izdarīt grozījumus domes 
24.02.2022. lēmumā 
Nr. 46 “Par lokālplānojuma, kas 
groza Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu 2015.-2027. gadam, 
izstrādes uzsākšanu nekustamajā 
īpašumā “Silakalns”, Ziemera 
pagastā, Alūksnes novadā”, 
papildinot lēmuma 1. punktu ar 
vārdiem “ietverot lokālplānojuma 
teritorijā posmu no Alūksnes 
novada pašvaldības autoceļa 
“Priedulejas-Maltavnieki”” un 
attiecīgi papildinot arī darba 
uzdevumu 1. pielikumā;

 - uzsākt lokālplānojuma izstrādi 
nekustamajam īpašumam Alsviķu 
iela 2, Alūksnē, Alūksnes novadā;

 - pārņemt bez atlīdzības 
pašvaldības īpašumā valstij 
Satiksmes ministrijas personā 
piederošos nekustamos īpašumus 
- valsts vietējā autoceļa 
“Čonkas-Ilzenes muiža” posmu 
0,000- 2,180 km, 
valsts vietējo autoceļu 
“Jaunanna-Anna” 
0,000-7,538 km un valsts 
vietējā autoceļa 
“Ķūderi-Jaunanna” posmu 
7,050-11,215 km;

 - izskatot Zeltiņu pagasta 
pārvaldes iesniegumu ar lūgumu 
izslēgt no pašvaldības dzīvojamā 
fonda saraksta dzīvokli 
Nr. 2 “Pagastmājā”, Zeltiņos, 
un nodot to pagasta pārvaldes 
lietošanā autonomo funkciju 
nodrošinājumam, minētajam 
dzīvoklim mainīt galveno 

lietošanas veidu no “Divu dzīvokļu 
mājas dzīvojamo telpu grupa” uz 
“Cita, iepriekš neklasificēta, telpu 
grupa”, izslēgt no pašvaldības 
dzīvojamā fonda saraksta un 
nodot Zeltiņu pagasta pārvaldes 
lietošanā;

 - izdarīt domes 25.01.2018. 
lēmumā Nr. 33 “Par noteikumu 
Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada 
pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanas mērķprogrammu 
2018.-2022. gadam” izdošanu” 
grozījumus, pagarinot 
mērķprogrammas termiņu līdz 
2023. gadam un 2022. gadā 
piešķirto finansējumu 53 699 EUR 
apmērā pārcelt uz 2023. gadu;

 - atbalstīt šādus Alūksnes novada 
pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanas projektus:
 1) Mārkalnes pagasta 
pārvaldes projekta ideju “Par 
uzņēmējdarbības attīstībai 
nozīmīga ceļa “Ezīšava-Mārkalne” 
0,00-0,200 km posma pārbūvi” 
ar kopējo summu 21 531 EUR;
 2) Veclaicenes un Ziemera 
pagastu apvienības pārvaldes 
projektu “Tehniskās 
dokumentācijas izstrāde un 
pašvaldības autoceļa “Ieviņas-
Dzintari-Mišas”, Veclaicenes 
pagastā, Alūksnes novadā 
seguma atjaunošanu posmā 
0,00-0,60 km” ar indikatīvo 
summu 32 168 EUR;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.20/2022 
“Grozījums Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2013. gada 
25. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 18/2013 “Alūksnes novada 
pašvaldības nolikums”;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada muzeja nolikumā, 
papildinot ar jaunu apakšpunktu, 
kas nosaka, ka Alūksnes 
novada muzejam ir atklātās 
ekspozīcijas teritorija, kas atrodas 
“Medņukalnos”, Zeltiņu pagastā, 
kadastra Nr. 3694 001 0006. 
Lēmums stājas spēkā 
1. septembrī;

 - atbalstīt Alūksnes novada 
bibliotēkas struktūrvienības 
“Mālupes bibliotēka” 
piedalīšanos Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas atbalsta biedrības 
projektu konkursā ar projektu 

“Iedvesmas bibliotēka”. Projekta 
atbalsta gadījumā nodrošināt 
līdzfinansējumu tā realizācijai 
1210,00 EUR apmērā no 
pašvaldības 2023. gada budžeta 
līdzekļiem;

 - apstiprināt līdzfinansējuma 
maksu (netiek aplikta ar PVN) 
par Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra pakalpojumiem, īstenojot 
interešu izglītības programmas 
laika posmā no 01.09.2022. līdz 
31.05.2023.;

 - izdarīt grozījumu ar domes 
25.09.2014. lēmumu 
Nr. 365 “Par Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem” apstiprinātajā 
pielikumā “Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
maksas pakalpojumu cenrādis“, 
papildinot  ar pakalpojumu “Esi 
kustībā!”, cena mēnesī 2,00 EUR;

 - ar  1. septembri izdarīt 
grozījumus domes 30.05.2022. 
lēmumā Nr.206 “Par amata 
vietām un atlīdzību Alūksnes 
novada Kultūras centram” un 
lēmumā Nr.215 “Par amata 
vietām un atlīdzību Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijai”;

 - izdarīt grozījumu domes 
31.03.2022. lēmumā Nr. 
99 “Par atbalstu Ukrainas 
civiliedzīvotājiem”, nosakot, 
ka Ukrainas civiliedzīvotājiem, 
kas apmeklē Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādi, 
ēdināšanas pakalpojums tiks 
nodrošināts visos izglītības 
līmeņos līdz 30 dienām, šo normu 
piemērojot no 2022. gada 
1. augusta, bet ne ilgāk kā līdz 
2022. gada 31. decembrim;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
26.05.2022. noteikumos 
Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes 
novada pašvaldībā” par komisiju 
locekļu darba apmaksu. Noteikt, 
ka izmaiņas stājas spēkā 
2022. gada 1. septembrī;

 - precizēt domes 2022. gada 
30. jūnija saistošos noteikumus 
Nr. 13/2022 “Par Alūksnes 
novada teritorijas kopšanu un 
uzturēšanu”;

 - precizēt domes 2022. gada 
28. jūlija saistošos noteikumus 

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

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus 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”;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļauju 
pašvaldībai ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē līdz 423 208 EUR 
pašvaldības investīciju projekta 
“Izglītības un sporta centra izveide 
Alūksnes pilsētā” īstenošanai, 
kā arī izdalīt līdzfinansējumam 
no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem 
74 684 EUR. Par nepieciešamo 
papildu finansējumu objekta 
būvniecības pabeigšanai sakarā 
ar materiālu izmaksu ievērojamu 
pieaugumu būvniecības nozarē 
deputāti lēma jau šī gada 
26. maija sēdē, kad atbalstīja 
pieteikuma iesniegšanu Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā aizņēmuma 
ņemšanai no Valsts kases. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 
18. augusta rīkojumu, Alūksnes 
novada pašvaldības projekts 
ir viens no tiem pašvaldību 
investīciju projektiem, kas 
saņēmuši atbalstu aizņēmuma 
piešķiršanai;

 - vairākām pašvaldības 
amatpersonām atļaut savienot to 
amata pienākumus pašvaldības 
iestādēs ar darbu vēlēšanu 
iecirkņu komisijās.

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

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Domes ārkārtas sēdē 19. augustā
 Alūksnes novada pašvaldības 
domes ārkārtas sēdē 
19. augustā deputāti izskatīja 
četrus darba kārtības 
jautājumus.

 Dome pieņēma šādus lēmumus:

 - izmantot pirmpirkuma tiesības 
uz nekustamo īpašumu “Ievas”, 
Annas pagastā, kas sastāv no 
vienas zemes vienības 0,7 ha 
platībā. Pirmpirkuma tiesību 
realizēšanai finansējumu 
3 000 EUR izdalīt no 
atsavināšanas procesā iegūtajiem 
līdzekļiem. Minētais nekustamais 
īpašums piegulst pašvaldībai 
piederošajiem nekustamajiem 
īpašumiem “Ates dzirnavas” un 
“Viktora Ķirpa Ates muzejs”, tādēļ 
tā iegāde ļaus Alūksnes novada 

muzeja struktūrvienībai “Viktora 
Ķirpa Ates muzejs “Vidzemes 
lauku sēta”” pilnveidot darbību, 
nodrošinās jaunu projektu un 
ideju īstenošanu;

 - aktualizēt Alūksnes novada 
attīstības programmas 2022.-
2027. gadam Investīciju plānu 
2022.-2027. gadam, aktualizējot 
ierakstu par Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve 
2. kārtu;

 - ar 2022. gada 1. oktobri 
izveidot Alūksnes vidusskolai 
vienu amata vienību – direktors. 
Līdz 2023. gada 31. augustam 
direktora atlīdzību finansēt no 
pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem. Izdalīt no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem 
finansējumu 2022. gadam 
5 636 EUR apmērā.
 Šis lēmums saistīts ar pašvaldības 
domes šī gada 5. aprīlī pieņemto 
lēmumu par Alūksnes novada 
pašvaldības vispārējās izglītības 
iestāžu institucionālo sistēmu, kas 
paredz reorganizēt apvienojot 
Alūksnes novada vidusskolu un 
Alūksnes pilsētas sākumskolu, un 
izveidot jaunu iestādi - Alūksnes 
vidusskola. Saskaņā ar lēmumu, 
Alūksnes vidusskola darbu sāks ar 
2023. gada 1. septembri. Jaunās 
iestādes izveidošana paredz 
ievērojamas izmaiņas un līdz tās 
darbības uzsākšanai iestādes 
vadītājam ir nepieciešams veikt 
virkni priekšdarbu veiksmīgai 
izglītības iestādes darba 
uzsākšanai, tostarp iestādes 

nolikuma sagatavošana, 
izglītības programmu plānojuma 
sagatavošana un programmu 
licencēšana, pedagogu un 
saimniecisko darbinieku atlase, 
iestādes iekšējo normatīvo aktu 
izstrāde, ēku sagatavošana 
darbam pēc jaunā modeļa, 
komunikācija ar vecākiem u.c.

 Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem aicinām 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



Apmeklētāju pieņemšana septembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki septembrī

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

lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto deputātu.

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

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

Alūksnē, Alūksnes novadā.

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

mēneša otrā un ceturtā piektdiena no pulksten 8.00 līdz 11.00.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars ADLERS
5. un 19. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

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

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

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

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS
5. un 19. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 
un 9. un 23. septembrī plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00

16. septembrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.00 Jaunlaicenes pagasta pārvaldē
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Deputāts Datums Laiks Vieta

Arturs DUKULIS Darba dienās 8.00-17.00 Iepriekš piesakoties vienotajā Klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Aivars FOMINS Darba dienās 8.00-17.00 Tālrunis 22001034

Artūrs GRĪNBERGS 14.09.2022. 15.00-17.00 Tālrunis 26498068

Verners KALĒJS 16.09.2022. 15.00-16.00 Tālrunis 29406242

Maruta KAULIŅA 29.09.2022. 15.00-17.00 Tālrunis 29710918

Modris LAZDEKALNS Darba dienās 9.00-16.00 Tālrunis 29285514

Ilze LĪVIŅA 05.09.2022. 8.00-10.00 Alūksnes novada vidusskolā, 
Kanaviņu ielā 14, Alūksnē

Druvis MUCENIEKS
12.09.2022. 9.00-10.00

Valsts un pašvaldības 
vienotajā Klientu apkalpošanas centrā, 

Dārza ielā 11, Alūksnē

Darba dienās 8.00-9.00 Tālrunis 25416176

Modris RAČIKS 12.09.2022.
26.09.2022. 13.00-17.00 Tālrunis 29414680

Laimonis SĪPOLS Darba dienās 9.00-16.00 Tālrunis 26431206

Jānis SKULTE 07.09.2022. 8.00-17.00 Tālrunis 29276883

Paziņojums par 
lokālplānojuma teritorijas 
robežu precizēšanu
 Saskaņā ar Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2022. gada 
25. augusta lēmumu “Par 
grozījumiem Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2022. gada 
24. februāra lēmumā Nr.46 
“Par lokālplānojuma, kas groza 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu 2015.-2027.gadam, 
izstrādes uzsākšanu nekustamajā 
īpašumā “Silakalns”, Ziemera 
pagastā, Alūksnes novadā”, 
precizēta lokālplānojuma 
teritorija, iekļaujot tajā daļu 
no pašvaldības autoceļa 

“Priedulejas-Maltavnieki”, 
tādējādi nodrošinot vienotu 
lokālplānojuma teritoriju, ko 
nosaka Ministru kabineta 
2014. gada 14. oktobra 
noteikumu Nr.628 “Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas 
dokumentiem” 33. punkts.
 Ar lokālplānojuma precizēto 
teritoriju var iepazīties Alūksnes 
novada pašvaldības interneta 
vietnē www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/
Lokālplānojumi.

Par lokālplānojuma, kas groza 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu 2015.-2027. gadam, 
izstrādes uzsākšanu
 Saskaņā ar Alūksnes 
novada pašvaldības domes 
2022. gada 25. augusta 
sēdes lēmumu ir uzsākta 
lokālplānojuma izstrāde 
nekustamam īpašumam 
Alsviķu ielā 2, Alūksnē, 
Alūksnes novadā.
       
 Lokālplānojuma izstrādes mērķis 
ir nodrošināt priekšnoteikumus 
teritorijas ilgtspējīgai 
izmantošanai - daudzdzīvokļu 
dzīvojamās apbūves (100-120 
dzīvokļiem) kvartāla attīstībai, 
atbilstošas infrastruktūras 
(piekļuve, centralizētās 
inženiertehniskās apgādes 
tīkli), publiskās ārtelpas  un 
labiekārtojuma izveidei, grozot 
teritorijas plānojumā pašreiz 
noteikto plānoto (atļauto) 
izmantošanu no Publiskās 
apbūves teritorijas (P) uz 
Daudzstāvu dzīvojamās apbūves 
teritoriju (DzD), un koriģējot 
Dabas un apstādījumu teritorijas 
(DA1) īpatsvaru un robežas. 

 Ar lēmumu par lokālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu,  darba 
uzdevumu un lokālplānojuma 
izstrādes teritoriju var iepazīties 
Alūksnes novada pašvaldības 
interneta vietnē www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/ dokumenti/
lokālplānojumi.
 Lokālplānojuma izstrādes 
vadītāja – Aivita Māsēna, tālrunis 
26606818, e pasts: aivita.
masena@aluksne.lv

 Rakstiskus priekšlikumus 
un ieteikumus minētā 
lokālplānojuma izstrādei lūdzam 
iesniegt klātienē Alūksnes 
novada Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, pa pastu  - 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā vai sūtīt elektroniski uz 
e-pasta adresi: dome@aluksne.lv 
līdz 2022. gada 1. oktobrim.

Izsludina pieteikšanos 
pašvaldības stipendiju 
konkursam mediķu piesaistei 
darbam Alūksnes slimnīcā
 Alūksnes novada 
pašvaldības Izglītības 
pārvalde izsludina 
pieteikšanos pašvaldības 
stipendiju konkursam 
trīs medicīnas speciālistu 
piesaistei darbam 
SIA “Alūksnes slimnīca”.

 Medicīnas speciālisti, kurus 
nepieciešams piesaistīt, ir šādās 
specialitātēs: anesteziologs, 
internists/pulmonologs, 
radiologs.

 Ar informāciju par dokumentu 
iesniegšanu, prasībām 
pretendentiem un pretendentu 
vērtēšanas kritērijiem lūdzam 
iepazīties Alūksnes novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Konkursi. 

 Dokumentus stipendijas 
pretendenti līdz 2022. gada 
14. septembra pulksten 
15.00 iesniedz:

 1) nosūtot Alūksnes novada 
pašvaldības Izglītības 
pārvaldei uz e-pastu 
izgl.parvalde@aluksne.lv, 
parakstītus ar drošu elektronisko 
parakstu;
 2) nosūtot pa pastu Alūksnes 
novada pašvaldības Izglītības 
pārvaldei uz adresi Dārza  ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301;
 3) iesniedzot klātienē Alūksnes 
novada Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā Dārza ielā 11, Alūksnē.

 Kontaktpersona jautājumu 
gadījumā - Alūksnes novada 
pašvaldības Izglītības pārvaldes 
vadītāja Gunta Kupča, tālrunis 
64381479; e-pasts 
izgl.parvalde@aluksne.lv.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pleskavas ielai Alūksnē jauns nosaukums – 
Kolberģa iela
 Alūksnes novada 
pašvaldības dome 
25. augusta sēdē pieņēma 
lēmumu mainīt Pleskavas 
ielas nosaukumu Alūksnē 
uz Kolberģa iela. Sēdē 
piedalījās 13 deputāti un 
ielas nosaukuma maiņu visi 
atbalstīja vienprātīgi.

 Jautājumu par Pleskavas ielas 
maiņu domes deputāti skatīja 
pēc iedzīvotāju ierosinājuma.
  Saskaņā ar Alūksnes novada 
muzeja informāciju Pleskavas 
iela savu nosaukumu ieguvusi 
padomju periodā, 1959. gadā, 
paplašinoties pilsētas teritorijai.
 Valsts valodas centrs (VVC) 
Pleskavas ielas nosaukumu 
atzinis par neatbilstošu vietvārdu 
informācijas noteikumu prasībām 
attiecībā uz oficiālo vietvārdu, 
jo tas neiekļaujas latviskajā 
kultūrvidē, nesekmē tās vērtību 
saglabāšanu un attīstību, kā 
arī neatbilst Latvijas vēstures 
tradīcijām. 
 VVC pašvaldībai ieteicis 
nekavējoties veikt oficiālā 
vietvārda “Pleskavas iela” 
maiņu, par jauno nosaukumu 
izvēloties kādu no variantiem 

– Jaunalūksnes iela, Kolberģa 
iela vai Mārkalnes iela, kas 
atbilst hodonīmu (ielu un 
ceļu nosaukumu) veidošanas 
pamatprincipam latviešu valodā 
– nosaukt ielu pēc tuvākas vai 
tālākas apdzīvotas vietas, uz kuru 
tā ved.
  Lai noskaidrotu novada 
iedzīvotāju viedokli par ielas 
nosaukuma maiņu, pašvaldība 
no 15. līdz 29. jūlijam organizēja 
iedzīvotāju aptauju. 
 68% aptaujas dalībnieku 
izteikuši viedokli, ka Pleskavas 
ielai jāmaina nosaukums. No 
VVC ieteiktajiem jaunajiem 
ielas nosaukuma variantiem 
47,7% respondentu atbalstījuši 
nosaukumu Kolberģa iela, par 
variantu Jaunalūksnes iela 
balsojuši 27,8% respondentu, 
bet variantu Mārkalnes iela 
atbalstījuši 24,5% respondentu.
  Līdz ar to pašvaldības dome 
pieņēma lēmumu Pleskavas ielai, 
Alūksnē, mainīt nosaukumu uz – 
Kolberģa iela.
 Sakarā ar ielas nosaukuma 
maiņu tiek mainītas adreses 
zemes vienībām, ēkām un telpu 
grupām un piešķirtas adreses 
zemes vienībām, kam tās nav 

bijis.
  Par pieņemto lēmumu 
pašvaldība informē zemju 
īpašniekus, kā arī Valsts Zemes 
dienesta Adrešu reģistru, kam 
piecu darbdienu laikā pēc 
lēmuma saņemšanas jānomaina 
visas adreses Adrešu reģistrā.
  Iedzīvotājus, kuriem līdz 
ar ielas nosaukuma maiņu 
mainīsies deklarētās dzīvesvietas 
adrese, pašvaldība pārdeklarēs 
automātiski.
 Juridiskām personām, kam 
mainīsies juridiskā adrese, 
jāvēršas ar iesniegumu 
Uzņēmumu reģistrā, un uz 
pašvaldības lēmuma pamata 
juridiskās adreses maiņa ir 
bezmaksas pakalpojums.
 Nekustamo īpašumu 
īpašniekiem, lai nomainītu 
Zemesgrāmatā īpašuma 
nosaukumu/adresi, jāvēršas 
ar iesniegumu Zemesgrāmatā 
(Vidzemes rajona tiesā), tas ir 
bezmaksas pakalpojums. Ja 
īpašnieks vēlēsies saņemt arī 
jaunu Zemesgrāmatu apliecību, 
tad gan tas maksās 8 eiro.

Evita Aploka
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Sākusies dalībnieku uzņemšana 
biznesa inkubatorā 
 Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) 
Madonas biznesa inkubators 
ar atbalsta vienībām Gulbenē 
un Alūksnē izziņo rudens 
uzņemšanu pirmsinkubācijas 
programmā. No 1. līdz 
20. septembrim 6 mēnešu 
apmācību programmā tiks 
uzņemti 20 biznesa ideju 
autori.  

 Pirmsinkubācijas programma 
ir piemērota biznesa ideju 
autoriem, kam vēl nav 
sava uzņēmuma, kā arī 
jaunajiem uzņēmējiem pašā 
uzņēmējdarbības sākumā. 
Programma ilgst sešus mēnešus, 
un tās laikā dalībnieki piedalās 

apmācībās, apgūstot svarīgākās 
uzņēmējdarbības prasmes, 
apmeklē uzņēmēju pieredzes 
stāstu sesijas un individuālās 
konsultācijās saņem mentoru 
atbalstu jau detalizēta rīcības 
plāna izstrādei biznesa idejas 
attīstīšanai.
 Dalība programmā nodrošina 
arī pieeju ar biroja tehniku 
aprīkotām darba telpām jeb 
kopstrādei jebkurā no 12 
LIAA biznesa inkubatoriem un 
deviņām atbalsta vienībām, kā 
arī iespēju pievienoties lielākajai 
jauno uzņēmēju kopienai Latvijā. 
 Pieteikties pirmsinkubācijas 
programmai var līdz 
20. septembrim, iesniedzot 
pieteikumu vienotajā valsts 

platformā biznesa attīstībai 
www.business.gov.lv. Aicinām 
pieteikuma iesniegšanu neatlikt 
uz pēdējo brīdi, jo dalībnieki 
programmā tiek uzņemti 
rindas kārtībā pēc pieteikuma 
iesniegšanas laika.
 Visi interesenti, kas vēlas apgūt 
uzņēmējdarbības pamatus 
bez maksas un spert pirmos 
soļus sava biznesa attīstībā, 
tiek aicināti uz individuālajām 
konsultācijām Madonā, Gulbenē 
un Alūksnē, lai iepazītos ar 
programmas norisi un saņemtu 
informatīvu atbalstu pieteikuma 
aizpildīšanai. Pieteikties 
uz konsultāciju var, rakstot 
madona@liaa.gov.lv vai zvanot 
+371 62400907.

Miera un Melnuma 
ielās rit pārbūves darbi

 Alūksnē turpinās būvdarbi 
Miera un Melnuma ielās. 
Izbūvēti apmēram 200 metri 
lietusūdens kanalizācijas, 
turpinās elektrības kabeļu 
iečaulošana Miera ielā, 
tiek būvēti elektropadeves 
tīkli Melnuma ielā 
ielu apgaismojuma un 
videokameru ierīkošanai. 
Nosprausta trase kabeļu 
tīkla izbūvei arī Miera ielā 
Tempļakalna teritorijā.

 Ņemot vērā sausos un karstos 
laikapstākļus iepriekšējā periodā, 
būvuzņēmējs nodrošināja ielas 
seguma laistīšanu reizi dienā, lai 
mazinātu putekļu veidošanos. 
Objektā turpināsies lietusūdens 
kanalizācijas un elektrotīklu 
izbūve. Plānots sākt ielas 
apauguma noņemšanu stāvvietu 
un paplašinājuma zonu izbūvei 
un ierakumu ceļa konstruktīvā 
slāņa izbūvei. Notiek lapenes 
projektēšana un saskaņošana, ko 
paredzēts ierīkot pie kapsētas.

 Tā kā Miera iela ir viena no 
pilsētas vēsturiski nozīmīgām 
teritorijām, noteiktās vietās 

būvniecības laikā ir jānodrošina 
arheoloģiskā uzraudzība, kas 
uzliek zināmus nosacījumus 
darbu veikšanas tempam, 
tādēļ jāstrādā ciešā sadarbībā 
arheoloģiskās uzraudzības 
veicējam un būvniekam.

 Šim Alūksnes novada 
pašvaldības augstas gatavības 
investīciju projektam ir piešķirts 
valsts budžeta finansējums 
2 000 000,00 EUR apmērā. 
Kopējās projekta izmaksas ir 
2 352 941,18 EUR, tajā skaitā 
pašvaldības līdzfinansējums 
352 941,18 EUR.

 Būvprojektu izstrādāja SIA 
“Global Project”, būvniecību 
veic SIA “ACBR”, būvuzraudzību 
objektā nodrošina SIA “RoadLat”. 
Projektu vada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
Plānošanas un attīstības 
nodaļas projektu vadītāja 
Iveta Baltā-Vanaga.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pretendēs uz valsts budžeta aizņēmumu 
ģimnāzijas otra korpusa pārbūvei
 Alūksnes novada 
pašvaldības domes ārkārtas 
sēdē 19. augustā deputāti 
pieņēma lēmumu atbalstīt 
valsts budžeta aizņēmuma 
investīciju projekta “Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas ēku pārbūve 
2. kārta” pieteikuma 
iesniegšanu 
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrijā.

 Investīciju projekta būvdarbu 
īstenošanai nepieciešami 
2 686 200,00 EUR atbilstoši 
iepirkuma rezultātiem, no tiem 
15% jeb 402 930 EUR būs 
pašvaldības līdzfinansējums, 
savukārt 85% jeb 2 283 270 EUR 
valsts aizdevums.
 Lai pabeigtu izglītības iestāžu 
tīkla sakārtošanu novadā 

un nodrošinātu skolēniem 
mūsdienīgu, ergonomisku un 
funkcionālu izglītības iestādes 
infrastruktūru, nepieciešams 
īstenot būvprojekta “Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku 
pārbūve” 2. kārtu, kas paredz 
atjaunot otru mācību korpusu, 
kas ir valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis, celts 1938. gadā.
 Projektā paredzēts veikt pilnu 
ēkas pārbūvi un restaurācijas 
darbus, paredzot visu 
mācību telpu atjaunošanu/
pārbūvi, sanitāro telpu, 
gaiteņu, kāpņu atjaunošanu/
pārbūvi, iekšējo inženiertīklu 
pārbūvi, ugunsdrošības un 
vides pieejamības prasību 
nodrošināšanu. Tiks veikta arī 
ārējo inženiertīklu atjaunošana 
un izbūve, lai pasargātu 
ēkas pamatus no turpmākās 
bojāšanās mitruma ietekmē, 

cokola, bēniņu siltināšana, 
fasādes krāsojuma atjaunošana, 
jumta un ieejas kāpņu remonts. 
Teritorijas labiekārtošanas 
darbi paredzēti ieejas kāpņu 
atjaunošanai, pandusa 
izbūvei un iepriekšējā stāvokļa 
atjaunošanai pēc veiktajiem 
būvdarbiem.
 Lai nodrošinātu kvalitatīvu 
izglītības iestādes funkcionēšanu 
un radītu jaunas mācību 
telpas, jāizbūvē savienojošais 
gaitenis starp ēkām – pāreja, 
kas ļaus abām ēkām izmantot 
vienu garderobes telpu, vienu 
bibliotēku, ēdnīcas telpas, 
uzlabos vides pieejamību un 
drošību skolā.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksne ir kļuvusi par 
tūristiem iemīļotu vietu un pie 
mums brauc atpūsties gan 
Latvijas vietējie iedzīvotāji, 
gan uzņemam ārvalstu 
viesus.

 Lai viesu uzņemšana kļūtu 
vēl ērtāka, mūsdienīgāka 
un patīkamāka, Alūksnes 
vēsturiskajā centrā top jauns 
Izziņas centrs, kurā būs Alūksnes 
Tūrisma informācijas centra 
telpas.
 11. augustā jaunajai ēkai, 
piedaloties Ministru prezidentam 
Krišjānim Kariņam,  Ministru 
prezidenta parlamentārajai 
sekretārei Evikai Siliņai, kopīgi 
ar Alūksnes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāju Dzintaru 
Adleru, SIA “Arhitekta L. Šmita 
darbnīca” arhitektu Laimoni 
Šmitu, būvuzņēmuma SIA 
“RERE MEISTARI” pārstāvi Andri 
Sausiņu, SIA “BBPV” būvuzraugu 
Ivo Rozentālu tika parakstīts un 
iemūrēts vēstījums nākamajām 
paaudzēm. 

 “Ar šo tekstu darām zināmu, 
ka 2022. gada 11. augustā, 
šeit Latvijas augstākajā pilsētā 
pie Muižas parka, blakus 

varenajam Alūksnes ezeram, likts 
pamatakmens mūsu dzimtenes 
apceļotājiem domātam Izziņas 
centram. 
 Ar šīs ēkas celtniecību turpinās 
18. gadsimta beigās un 
19. gadsimta sākumā izveidotā 
Fītinghofu dzimtas Muižas parka 
atjaunošana, un ceram, ka 
parks arī vēstules atrašanas brīdī 
ir pilsētas lepnums un kalpo 
iedzīvotāju un viesu atpūtai. 
Izziņas centra eksterjerā esam 
ielikuši atsauci uz Ozolkoka pili, 
kuras greznuma liecības līdz 
mūsdienām bija saglabājušas 
tikai attēlos.
 Alūksne jau izsenis bijusi skaista 
un ceļotāju iecienīta vieta. To par 
dzīves vietu izvēlējušies turīgi 
ļaudis, kas būvēja pilis un iekopa 
parkus, Alūksni veidojot pārāku 
par apkārtējām pilsētām. Šodien 
to dēvē par Vidzemes pērli!
 Mūsu uzdevums ir saglabāt un 
nodot nākamajām paaudzēm 
vērtības, ko esam saņēmuši. To 
mēs darām pēc labākās apziņas 
un spējām. Mēs lepojamies, 
ka atstājam jums mantošanai 
jaunu Izziņas centra ēku. Tā 
būs tikšanās vieta iedzīvotājiem 
un pilsētas viesiem,” – teikts 
iemūrētajā vēstījumā.

 Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš vizītes laikā Alūksnes 
novadā apmeklēja vēl citus 
objektus. Diena iesākās, 
apmeklējot vienu no lielākajiem 
uzņēmumiem novadā CEWOOD, 
kur viesi iepazinās ar akustisko 
plātņu ražošanas procesu, 
uzzināja, uz kurām valstīm 
eksportē produkciju, kā arī 
piedalījās laika kapsulas ar 
vēstījumu nākamajām paaudzēm 
iemūrēšanā jaunajā rūpnīcas 
ēkā, kas palīdzēs trīskāršot 
ražošanas jaudu.
 Ministru prezidents, 
parlamentārā sekretāre un MP 
biroja vadītājs Jānis Patmalnieks 
tikās ar novada uzņēmējiem. 
Sarunā piedalījās vieni no 
lielākajiem investoriem Alūksnes 
novadā, kas vēlas turpināt 
attīstīties un te ieguldīt, attīstīt 
savus uzņēmumus, turpināt 
radīt jaunas darba vietas. Tika 
pārrunāti attīstību bremzējoši 
iemesli, cik sarežģīti ir piesaistīt 
finansējumu attālam reģionam 
Latvijas pierobežā. Tika diskutēts, 
kā attīstīt tik tālu esošus novadus, 
un K. Kariņš teica paldies 
uzņēmējiem, kas te strādā un 
attīsta savu uzņēmējdarbību. 
 Pēcpusdienā premjers tikās 

ar sabiedrisko organizāciju 
pārstāvjiem. Šīs tikšanās laikā 
Latvijas Republikas Ministru 
Prezidents pasniedza pateicības 
rakstus par ieguldījumu 
sabiedriskajā darbā. 
 Tās saņēma: Alūksnes un 
Apes novada fonds – Dzintra 
Zvejniece, Alūksnes Invalīdu 
biedrība – Edvīns Fricis Svars, 
Alūksnes pilsētas pensionāru 
biedrība “Sudrabs” – Gita 
Tortuze, Alūksnes novada 

pensionāru biedrība – Astrīda 
Bētere.
 Drošības jautājumi ir īpaši 
būtiski un dzīve pierobežā liek 
par to domāt īpaši rūpīgi, tādēļ 
viesi vizītes laikā apmeklēja 
arī militāro mācību poligonu 
"Lāčusils".

Anda Podziņa,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar Ministru prezidenta dalību iemūrē 
vēsturisko kapsulu Izziņas centra ēkai

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, uzrunājot svinīgā pasākuma 
dalībniekus pie topošās Izziņas centra jaunbūves
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Veicinot uzņēmējdarbību, 
uzlabo infrastruktūru 
Pilssalas ielas posmā Alūksnē
 Alūksnē, Pilssalas 
ielas posmā no Ojāra 
Vācieša ielas līdz 
vecajam tiltam, ir uzsākti 
infrastruktūras uzlabošanas 
darbi Alūksnes novada 
pašvaldības īstenotajā 
Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projektā 
“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras attīstība 
Alūksnes novadā”.

 Projekts paredz izbūvēt 
uzņēmējdarbības attīstībai 
būtisku infrastruktūru. Šajā 
objektā uzlabos centralizētās 
ūdenssaimniecības 
infrastruktūru Pilssalas ielā 4, 
kas līdz šim komersantiem 
nav bijusi pieejama, bet 
individuālie risinājumi 
nenodrošina kvalitatīvu 
kanalizācijas pakalpojuma 
saņemšanu. Izbūvējot 
176 m garu ūdenssaimniecības 
infrastruktūras tīklu, būs radīta 
iespēja teritorijā esošajiem un 
potenciālajiem komersantiem 
pieslēgties centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, tādā 
veidā veicinot uzņēmējdarbības 
vides attīstību. Līdztekus projektā 
paredzēts izbūvēt gājēju/

velosipēdistu trotuāru 
141 m garumā un labiekārtot 
pieguļošo teritoriju, izveidojot 
atpūtas zonu ar dzīvžogu un 
apstādījumiem.

 Šobrīd objektā ir jau 
izbūvēts centralizētās 
kanalizācijas cauruļvads, bet 
septembrī sāksies ietves 
izbūve. Infrastruktūras 
uzlabošanas darbu kopējās 
izmaksas ir 91 487,55 EUR 
ar PVN un darbu īstenošanas 
termiņš ir šī gada decembra 
beigas.

 Būvprojekta autors - 
SIA “Projekts EAE”, būvdarbus 
veic SIA “RUBATE”, 
būvuzraudzību nodrošina 
SIA “SISTĒMEKSPERTS”. 
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

Septiņos novada pagastos turpinās 
lauksaimniekiem un uzņēmējiem svarīgu ceļu pārbūve
 Lai sniegtu atbalstu 
uzņēmējdarbībai un 
lauksaimniekiem, septiņos 
novada pagastos turpinās 
ceļu pārbūves darbi Alūksnes 
novada pašvaldības 
īstenotā Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projektā 
“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras attīstība 
Alūksnes novadā”. Četri 
pagastos pārbūvējamie ceļu 
posmi jau ir asfaltēti, 
vēl divos asfaltēšanu 
paredzēts veikt jau 
tuvākajā laikā.

 Zeltiņu pagastā ir noasfaltēts 
ceļš Zeltiņi-Zemītes. Vēl atlicis 
veikt pēdējos labiekārtošanas 
darbus un objekts tiks gatavots 
nodošanai. Darbus objektā 
veic SIA “Limbažu ceļi”, 
būvuzraudzību nodrošina 
SIA “Sunlight avenue”, 
autoruzraudzību - SIA “Ceļu 
komforts”. Projektu vada 
Alūksnes novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
Plānošanas un attīstības nodaļas 
projektu vadītāja Santa Supe.
  Jaunalūksnes pagastā ceļš 
Kanaviņas-Lejasšķinķi ir 
noasfaltēts un tuvākajā laikā 
tiks veikti apzaļumošanas un 
labiekārtošanas darbi, kā arī 
izvietotas ceļa zīmes. Darbus 
objektā veic SIA “Rubate”, 
būvuzraudzību nodrošina 
SIA “Sunlight avenue”, 
autoruzraudzību - SIA “Ceļu 
komforts”. Projektu vada 
Alūksnes novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
Plānošanas un attīstības nodaļas 

projektu vadītāja Una Tetere-
Teterovska.
  Ilzenes pagastā ceļš Siveci-
Puķudruvas ir noasfaltēts 
tehniskajā dokumentācijā 
paredzētajā apjomā, pabeigts arī 
pārējais grants seguma posms, 
ir apzaļumošana - iestādīti koku 
stādi, posmam Siveci-Darbnīcas 
veikta virsmas apstrāde. Arī 
šai objektā vēl veiks pēdējos 
labiekārtošanas darbi un gatavos 
to nodošanai. Darbus veic 
SIA “Limbažu ceļi”, 
būvuzraudzību nodrošina 
SIA “Sunlight avenue”, 
autoruzraudzību - SIA “Ceļu 
komforts”. Projektu vada Santa 
Supe.
  Alsviķu pagastā ceļam Strautiņi-
Rebenes-Luki arī jau ir uzklāts 
asfaltbetona segums. Pēc tam 
tiks veikti labiekārtošanas un 
apzaļumošanas darbi. Darbus 
objektā veic SIA “8CBR”, 
būvuzraudzību nodrošina SIA 
“R4F”, autoruzraudzību - SIA 
“Ceļu komforts”. Projektu vada 
Santa Supe.
  Jaunannas pagastā Centra 
ielai uzstādīti LED ielu 
apgaismojuma gaismekļi, ielas 
2. kārtas posmā tiek izbūvēta 

ietve. Notiek sagatavošanās 
darbi asfaltēšanai, kas plānota 
septembra pirmajā nedēļā, 
ja būs labvēlīgi laika apstākļi. 
Būvdarbus veic 
SIA “8CBR”, projektu izstrādājis 
un autoruzraudzību veic 
SIA “Ceļu komforts”, 
būvuzraudzību nodrošina 
SIA “RoadLat” un 
SIA “RS Būvnieks”. Projektu 
vada Santa Supe.
  Mālupes pagastā notiek ceļa 
Priedulāji-Kadiķi pamatnes 
atjaunošana. Šeit asfaltbetona 
seguma izbūve plānota 
septembra beigās, oktobra 
sākumā. Objektā darbus veic SIA 
“Limbažu ceļi”, būvuzraudzību 
nodrošina 
SIA “R4F”, autoruzraudzību - 
SIA “Ceļu komforts”. Projektu 
vada Santa Supe.
  Turpinās arī Annas pagasta 
braucamā ceļa izbūve. 
Pilnībā pabeigta lietus ūdens 

kanalizācijas tīkla izbūve, 
40% apjomā izpildīti pamatu 
nesošās kārtas izbūves darbi. 
Objektā strādā SIA “Limbažu 
ceļi”, būvuzraudzību nodrošina 
SIA “R4F”, autoruzraudzību - 
SIA “Ceļu komforts”. Projektu 
vada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Plānošanas 
un attīstības nodaļas vadītāja 
Inese Zīmele-Jauniņa.
  Projekts “Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā” 
paredz veikt uzņēmējdarbības 
attīstībai nozīmīgu pašvaldības 
autoceļu posmu atjaunošanu 
septiņos novada pagastos, 
uzlabojot to nestspēju un 
izbūvējot cieto segumu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA "Alūksnes 
alus" - viens 
no Vidzemes 
veiksmes stāstiem

 17. augustā Valmieras 
novadā Oleru muižā notika 
jau 11. Vidzemnieku 
dārza svētki, kurā tika 
sumināti 11 Vidzemes 
veiksmes stāsti par 
uzņēmēju apņemšanos un 
uzdrīkstēšanos. Viens no 
šiem stāstiem ir 
SIA “Alūksnes alus” 
amatalus ražotne un 
kultūrvieta.

 Alūksnes novada veiksmes 
stāsts šogad ir SIA “Alūksnes 
alus”, kas izveidojuši gan 
amatalus ražotni, gan arī 
brīvām telpām iedevuši 
jaunu elpu, ierīkojot alus 
paviljonu un radot to par 
pievilcīgu kultūras un atpūtas 
pasākumu baudīšanas vietu. 
SIA “Alūksnes alus” pārstāvi 
Pāvelu Čorniju Vidzemnieku 
dārza svētkos Alūksnes 
novada pašvaldības vārdā 
sveica domes priekšsēdētāja 
vietnieks Druvis Tomsons.

Noslēdzas projekta aktivitātes
 Ir noslēgušās paredzētās 
aktivitātes programmas LIFE 
GoodWater IP atbalstītajā 
projektā “Pededzes upes 
aizsprosta novākšana”, ko 
īsteno Alūksnes novada 
pašvaldība kopā ar 
pašvaldības aģentūru “ALJA”.
  Šī projekta mērķis bija likvidēt 
aizsprostu uz Pededzes upes, kas 
daudzu gadu garumā kopumā 
nelabvēlīgi ietekmējis upes 
kvalitāti, novācot veca koka tilta 
drupas un no upes gultnes izceļot 
koku sanesumus.
  Tādejādi ir atjaunots zivju 
migrācijas ceļš, atbrīvots upes 
tecējums laivošanas tūrismam, 
atjaunotas un uzlabotas 
lašveidīgo zivju nārsta vietas, 
ko nelabvēlīgi ietekmēja 
aizsprosts, atjaunotas straujteces 
dabīgai ūdens bagātināšanai ar 
skābekli, samazināts bioloģiskais 
piesārņojums un novērsta upes 
krasta erozija.
  Vietā, kur tika likvidēts 
aizsprosts, augustā pašvaldības 
aģentūra “ALJA” kopā ar 
projekta partneriem biedrību 
“C. albula” upes gultnē 
izvietoja laukakmeņus un 
oļus, lai veidotos straujtecei 
atbilstoši apstākļi un piemērotas 
vietas zivju nārstam. Paldies 
par atbalstu un iesaistīšanos 
projekta realizācijā arī projekta 
partneriem SIA “Ziemeļlatvijas 
mežsaimnieks” un zemnieku 
saimniecībai “Kadiķi M.A”.
  Projekta laikā tika rīkoti arī divi 
izglītojoši pasākumi jauniešiem, 
no kuriem pirmais notika jau 
10. jūnijā, kad aizsprosta 

likvidēšanas darbi vēl nebija 
sākti, savukārt otrais 
31. augustā, kad jauniešiem bija 
iespēja pārliecināties par to, kā 
atbrīvotā upe izskatās šobrīd. 
Otrajā seminārā ihtiologs, 
lašveidīgo zivju zivjaudzētavas 
SIA “FAPS” valdes priekšsēdētājs 
Armands Roze jauniešiem 
stāstīja par upju straujtecēm 
un to nozīmi upes ekosistēmā, 
savukārt SIA “Ziemeļlatvijas 
mežsaimnieks” pārstāve Anete 
Dita Vespere  - par upes 
aizsargjoslu un to nozīmi meža 
apsaimniekošanā. Paldies 
Alūksnes Bērnu un

jauniešu centram, kas palīdzēja 
organizēt jauniešu iesaisti 
projekta īstenošanā.
  Par projekta īstenošanu 
noslēgts līgums ar Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centru. 
Projekta kopējais budžets ir 
7629,65 EUR, kas pilnībā tiek 
segts no LIFE GoodWater IP 
projekta.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vietā, kur vēl nesen upes teceējumu bija aizsprostojušas veca koka 
tilta drupas un koku sanesumi, tagad jaunieši kopā ar Armandu Rozi 
apspriež straujteču lomu upes ekosistēmā         Evitas Aplokas foto
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Godināja novada Stiprās ģimenes
 13. augustā Alūksnes 
novada Kultūras centrā 
notika Stipro ģimeņu 
godināšanas pasākums, 
kur pulcējušās mūsu novada 
stiprums un gods – ģimenes, 
kas laulībā nodzīvojušas 
50 un vairāk gadu. Ģimenei 
nav svētāka pamata kā 
laulība. Laulība un 
ģimene ir spārni, kas 
tautu ceļ.

 Stipras ģimenes ir vērtība. To 
novērtē dzimtsarakstu nodaļa, to 
novērtē pašvaldība un to novērtē 
sabiedrība. Ģimenes sveica 
Alūksnes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietniece 
Līga Langrate, Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Inga Ozoliņa, Alūksnes un Apes 
novada fonda un Alūksnes 
novada nevalstisko organizāciju 
atbalsta centra vadītāja Dzintra 
Zvejniece.
 Katra ģimene saņēma 
pagodinājuma rakstu no 
pašvaldības un dāvanā īpaši 
stiprajām ģimenēm darinātas 

krūzes, no kā baudīt gan rīta 
kafiju, gan vakara tēju. Prieks, 
ka kopā ar ģimenēm bija arī 
viņu ģimenes locekļi, draugi 
un kolēģi. Pasākuma gaisotni 
īpašu darīja Linda un Dana 
Berkules ar saviem muzikālajiem 
priekšnesumiem.
 Aicinājumam atsaucās 
19 mūsu novada stiprās 

ģimenes. Klātienes pasākumā 
piedalījās 11. Sveicienus 
personīgi nogādāsim arī visiem 
tiem, kas pasākumā nevarēja 
piedalīties.

Inga Ozoliņa,
Alūksnes novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja

Māra Šļivkas foto

Zeltiņu pagasta 
sporta svētki

Izpilddirektora informācija 
25. augusta domes sēdē
 Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektors 
Ingus Berkulis 25. augusta 
domes sēdē sniedza 
informāciju par aktuālo.

 11. augustā organizēta Latvijas 
Republikas Ministru prezidenta 
Krišjāņa Kariņa vizīte Alūksnes 
novadā. 24. augustā organizēta 
zemkopības ministra Kaspara 
Gerharda biroja vadītāja Jāņa 
Eglīša tikšanās ar novada 
lauksaimniekiem, uzņēmējiem, 
pašvaldības un valsts iestāžu 
pārstāvjiem par meliorācijas, 
mežistrādes, kokapstrādes, mežu 
atjaunošanas, zivsaimniecības, 
Alūksnes ezera ūdens kvalitātes 
un citiem jautājumiem.

 Alūksnes novadā turpinās 
tūrisma sezona. Tūrisma eksperti 
atzīst, ka Latvijā kopumā tūrisma 
nozares atveseļošanās posms 
ir sācies, lai gan lēnāk kā būtu 
gribējies, ko ietekmē vairāki 
faktori.
Alūksnes novadā kopējā 
tendence ir stabila, bet ietekmē 
apstākļi, kuros atrodamies, 
esot ļoti tuvu Krievijas 
robežai – izteikti maz viesu no 
Skandināvijas, jūtama Eiropas 
cilvēku piesardzība. Toties 
Alūksnes Tūrisma informācijas 
centra apmeklējums, telefona 
zvani un e-pasti liecina, ka 
cilvēku interese ir liela, un 
vasaras mēnešos pat lielāka 
nekā iepriekšējā sezonā. 
Tomēr jārēķinās ar ekonomisko 
situāciju, cilvēku maksātspēju 
- cilvēki izmanto iespējas un 
pakalpojumus, ko var atļauties. 
Statistika brīvdabas objektos: 
Tempļakalna ielas gājēju tiltam 
2022. gada jūlijā ir par 500 
apmeklējumiem vairāk nekā 
iepriekšējā gada jūlijā (līdz 
šī gada jūlijam - 33863, visā 
2021. gadā - 55129). Skatu 
torņu apmeklējums līdz šī 
gada jūlijam: Alūksnē – 7523, 
Kornetos - 3307, Dēliņkalnā - 
1616 (līdz jūnijam). Veclaicenes 
dabas mājās līdz šī gada 

jūlijam: 188 rezervācijas pret 
314 rezervācijām 2021. gadā 
(salīdzinājumam līdz šī gada 
jūlijam 59 rezervācijas, līdz 
2021. gada jūlijam – 
106 rezervācijas). Alūksnes 
Bānīša stacijā 3666 apmeklētāji 
2022. gadā, 5652 - 2021. gadā, 
Marienburgas astotajā brālī šajā 
gadā – 2238 apmeklējumi.

 11. augustā Alūksnes izziņas 
centram ierakta laika kapsula 
ar vēstījumu nākamajām 
paaudzēm, kur piedalījās 
premjers Krišjānis Kariņš.

 16. augustā Ministru kabineta 
sēdē ar rīkojumu Nr. 555 
par atbalstītajiem pašvaldību 
investīciju projektiem valsts 
aizdevumu piešķiršanai Covid-19 
izraisītās krīzes seku mazināšanai 
un novēršanai apstiprināts 
projekts “Izglītības un sporta 
centra izveide Alūksnes pilsētā” 
(papildus finanšu līdzekļi 
423 208 EUR apmērā izglītības 
un sporta centra projekta 
īstenošanai).

 Iesniegts investīciju projekta 
“Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas ēku pārbūve 2. kārta” 
pieteikums valsts aizdevumam 
pašvaldībām Covid-19 izraisītās 
krīzes seku mazināšanai un 
novēršanai. Projekta atbalsta 
gadījumā paredzēts sakārtot 
vecāko klašu ēku Glika ielā 10.

 Uzsākti darbi Pilssalas ielas 
pārbūvei no Ojāra Vācieša ielas 
līdz Pilssalas tiltam, kur izbūvēs 
inženierkomunikācijas un ietvi, 
uzstādīs soliņus un iestādīs 
jaunus stādījumus.

 Novadā aktīvi turpinās būvdarbi: 
pašvaldības autoceļu posmu 
un ielu pārbūve, trīs ražošanas 
ēku, biznesa stacijas būvniecība, 
izziņas centra, veloparka 
būvdarbi, darbi Jaunlaicenes 
parkā.

 Noslēgušās izsoles trīs ražošanas 

ēku nomai, izsludinātas izsoles 
biznesa stacijas telpu nomai.

 Pirms jaunā mācību gada 
Izglītības pārvalde un 
izpilddirektors ir uzsākuši 
apmeklēt novada izglītības 
iestādes un tikties ar to 
vadītājiem un vecāku 
pārstāvjiem. Ir veikti 
sagatavošanās darbi jaunajam 
mācību gadam – izmaiņas 
skolēnu pārvadājumu 
nodrošināšanai, notikusi tikšanās 
ar ēdināšanas pakalpojuma 
sniedzēju Alūksnes pilsētā 
esošajās izglītības iestādēs.

 Ir sagatavots konkursa nolikums 
novadam nepieciešamo 
speciālistu piesaistei, izsludināts 
26. augustā.

 Alūksnes pilsētas svētku 
laikā četrās dienās notikušas 
14 kultūras norises, Atzeles 
volejbola, veterānu futbola, 
“Ghetto Basket Alūksne” 
basketbola sacensības, 
aptuvenais apmeklētāju skaits 
– 6000. Novadā kopā augustā 
notika 28 publiskie kultūras 
pasākumi. 

 Jaunannā notikusi aktīvās 
atpūtas diena Zaķusalā, 
Zeltiņu pagasta svētku laikā – 
“Kristera kauss” volejbolā un 
aktīvi atraktīvas individuālās 
sacensības, 27. augustā 
ģimnāzijā notiks Alūksnes 
3. šaha festivāls, 28. augustā – 
velosporta diena Ilzenē.

 Izstrādāta dokumentācija tirgus 
izpētei pakalpojumam “Birojs 
“Aprūpe mājās”” ārpakalpojuma 
sniegšanai, turpinās palīdzības 
sniegšana Ukrainas kara 
bēgļiem, uzsākta pateicības 
pabalstu izmaksa mājokļu 
īpašniekiem izmaksu segšanai, 
kuri bez maksas izmitina 
Ukrainas civiliedzīvotājus. Tiek 
plānota kārtība, kādā iedzīvotāji 
varēs iesniegt iesniegumus 
atbalstam energoresursu cenu 

 13. augustā Zeltiņu 
pagasta sporta un 
atpūtas parkā norisinājās 
tradicionālie Zeltiņu 
pagasta sporta svētki. 

 Kopš 2015. gada 
neatņemama sporta svētku 
sastāvdaļa ir “Kristera 
kausa izcīņa pludmales 
volejbolā”, galvenais tiesnesis 
Ivars Laiva. 
 Šogad sacensībās piedalījās 
astoņas vīriešu un septiņas 
sieviešu komandas. Sieviešu  
konkurencē 1. vietu un kausu 
izcīnīja Linda Puriņa un 
Marina Vīksniņa, 2. vietu 
Sanija Ozoliņa un Dina Vītola, 
3. vietu Madara Vorfolomejeva 
un Kristiāna Oto. Vīriešu 
konkurencē 1. vietu un 
kausu izcīnīja Emīls Reinis 
Āboltiņš un Kristers Rozītis, 
2. vietu Agnis un Elvis Bināni, 
3. vietu Artis Maksims un 
Arvīds Sams. Medaļas un 
kausus uzvarētājiem sagādāja 
nodibinājums “Alūksnes un 
Apes novada fonds”, 
balvas Zeltiņu pagasta 
pārvalde, SIA “DELTA 
KOMPĀNIJA”, 
SIA “Valmiermuižas alus” 
un biedrība “Sporta klubs 
Zeltiņi”. Paldies visiem 
volejbola entuziastiem un 
atbalstītājiem.
 Pēc divu gadu pārtraukuma 
notika sacensības individuālās 
atraktīvās sportiskās 
disciplīnās “Blēņas Zeltiņu skolā”, 
“Kāršu spēles Ķiplokkrogā”, 
“Lejasdzirnavu šļakatas”, 
“Militārās mācības”, 
“Slidotava Melnupē” un 
“Ziemas prieki Vilku kalnā”, 
galvenais tiesnesis Kristaps 
Āboliņš. Visi individuālo 
disciplīnu nosaukumi, 
izņemot “Militārās mācības”, 
atspoguļo Zeltiņu pagasta 
tagadējos un senos vietu 
nosaukumus. 
 Godalgotas vietas ieguva: 
mazo bērnu grupā vecumā 
līdz 6 gadiem meitenēm 1. vietā 
Dārta Saulīte, 2. vietā Alma 
Cīrule, 3. vietā Grēta Zariņa; 
šajā grupā zēniem 1. vietā 
Zemgus Mūrnieks, 2. vietā Leons 
Vanags, 3. vietā Ernests Cauka. 
2. grupas meitenēm 1. vietā 
Elīza Bērziņa, 2. vietā Elza Laiva, 
3. vietā Evelīna Gāršniece; 
2. grupas zēniem 1. vietā 
Kristo Kaktiņš, 
2. vietā Ingars Baltiņš, 
3. vietā Kristaps Kaķītis. 
3. grupas meitenēm 
1. vietā Karlīna Laiva, 
2. vietā Dita Egita Briede, 
3. vietā Samanta Romanova; 
3. grupas zēniem 
1. vietā Edgars Magaziņš, 
2. vietā Juris Millers, 3. vietā 
Reinis Kozilāns. 4. grupas 
meitenēm 1. vietā Laila Ludviga, 
2. vietā Dita Spalviņa, 3. vietā 
Sindija Žīgure; 4. grupas 
zēniem 1. vietā Emīls Magaziņš, 
2. vietā Kristaps Pavlovskis. 
5. grupas meitenēm 1. vietā 
Daina Cīrule, 2. vietā Kristīne 
Insberga, 3. vietā Sigita 
Mūrniece; 5. grupas zēniem 
1. vietā Agris Puzulis, 2. vietā 
Gatis Insbergs, 3.v ietā Arvīds 
Sams. 6. grupas dāmām 1. vietā 
Inga Dukure, 2. vietā Anita 
Vanaga, 

3. vietā Kristīne Bērziņa; 
6. grupas kungiem 1. vietā 
Rolands Laiva, 2. vietā Nima 
Attarzadeh Fard, 3. vietā Ivo 
Cauka. 
7. grupas dāmām 1. vietā 
Ilze Hemetsberger, 2. vietā Erita 
Ivanova, 3. vietā Dace Mūrniece; 
7. grupas kungiem 1. vietā 
Viesturs Kozilāns, 2. vietā Raitis 
Briedis, 3. vietā Indulis Zālītis. 
Paldies Kristapam Āboliņam 
un Vitai Vanagai par sacensību 
organizēšanu un kuplajai 
tiesnešu komandai, kas šajā 
karstajā dienā strādāja visās 
sacensību stacijās. Medaļas un 
balvas uzvarētājiem sagādāja 
Zeltiņu pagasta pārvalde, 
SIA “DELTA KOMPĀNIJA” 
un SIA “Valmiermuižas alus”. 
Paldies atbalstītājiem.
 Otro reizi norisinājās biedrības 
“Sporta klubs Zeltiņi” organizēta 
aktivitāte “Dāvanas Krogsalai”, 
galvenais organizators Vita 
Vanaga. Aktivitātes laikā 
dalībnieki varēja iegādāties 
Lilitas un Amandas Gāršnieces, 
Samu ģimenes, Laivu ģimenes, 
Agates Mūrnieces,  Ūseļu 
ģimenes, SIA "FEMO",  
Uģa Puzuļa, SIA "Aldators",  
Inetas un Induļa Zālīšu, Evas 
Vanagas,     Lanas Upītes, Vitas 
Vanagas, Sigitas Mūrnieces, 
Aivara Laura, Aivara un 
Maritas Fominu,     Alūksnes 
novada pašvaldības, Salvja 
Kalēja, zemnieku saimniecības 
“Kaņepītes”, SIA “KRK Vidzeme”, 
SIA “Valmiermuižas alus” 
un tā zīmolu “Gardu muti” 
un “Kokmuiža” sagādātās 
dāvanas. Pateicoties aktivitātes 
atbalstītājiem un dalībniekiem, 
tika savākti līdzekļi jauna āra 
trenažiera iegādei 400,00 EUR. 
Paldies aktivitātes idejas autorei 
Vitai Vanagai un atbalstītājiem.
 Šogad svētkus kuplināja 
Zemessardzes 2. Vidzemes 
brigādes 31. kājnieku bataljona 
un 25. kaujas atbalsta bataljona 
karavīri un zemessargi ar militārā 
ekipējuma, transporta un ieroču 
izstādi. Pasākuma laikā Kājnieku 
skolas Poligona atbalsta daļas 
pārstāvis sniedza atbildes uz 
interesējošiem jautājumiem 
par poligonu “Lāčusils”. Daļa 
no teritorijas savulaik bija 
iecienīta sēņošanas un ogošanas 
vieta. Tagad iedzīvotājiem 
pirms poligona teritorijas 
šķērsošanas tas jāsaskaņo 
ar poligona administrāciju. 
Svētku dalībniekiem bija 
iespēja pavizināties ar militāro 
kvadriciklu, iepazīties ar militāro 
ekipējumu, tehniku un ieročiem. 
Interese bija tik liela, ka dažbrīd 
pie izstādes veidojās rinda. 
Tas priecē, jo redzams, ka 
mūsu cilvēkiem interesē 
Zemessardzes darbība Latvijā. 
Paldies Zemessardzes 
31. kājnieku bataljona 
komandierim pulkvežleitnantam 
Jānim Freimanim par atbalstu, 
mūsu tiešajam sadarbības 
partnerim Aigaram Ribušam 
un visām iesaistītajām 
militārajām personām, kas 
piekrita un piedalījās šajā 
aktivitātē.

Elita Laiva,
Zeltiņu pagasta pārvaldes 

vadītāja                                                                                                          



7.Alūksnes Novada Vēstis01.09.2022.

Liepnā uzbūvēts gājēju-
velosipēdistu celiņš

 Liepnas pagastā 
2022. gada vasarā pabeigti  
VSIA “Latvijas Valsts 
ceļi”  projekta  “Gājēju – 
velosipēdistu  celiņš gar 
autoceļu  V455 Viļaka-Žīguri-
Liepna, posmā  km 27.42 
– 28.04 (apdzīvotā vietā 
Liepna)” būvdarbi.

 Projekta realizācijas rezultātā 
gājējiem un velosipēdistiem 

norādītajā ceļa posmā  Liepnas 
centrā ir iespēja ērti un droši  
pārvietoties pa asfaltētu  celiņu. 
Celiņš dienas tumšajā  laikā ir 
izgaismots, pie autobusu pieturas 
ierīkotas drošības barjeras.   
Projektu izstrādāja  SIA “Projekts 
EAE”, būvdarbus veica ceļu būves 
firma SIA “Binders”.

Ilze Paia,
Liepnas pagasta pārvaldes 

vadītāja

pieauguma kompensācijām no 
1. oktobra pilsētā un pagastos. 

 Uz 25. augustu Alūksnes 
novadā reģistrēti 1669 Ukrainas 
civiliedzīvotāji, kas šeit saņēmuši 
naktsmītņu, ēdināšanas un citus 
pakalpojumus.

  Pašvaldības policija 
nodrošinājusi sabiedrisko kārtību 
vairākos publiskajos pasākumos -  
III Vispasaules malēniešu svētkos 
Jaunlaicenē, Alūksnes pilsētas 
svētkos, Zeltiņu pagasta svētkos. 
Ikdienā policija turpina kontrolēt 
latvāņu izplatības ierobežošanas, 
teritoriju kopšanas, tostarp, zāles 
pļaušanas noteikumu ievērošanu 
visā novada teritorijā. Uzsākti 
trīs administratīvā pārkāpuma 
procesi par mājdzīvnieku 
labturības prasību pārkāpšanu, 
viens administratīvā pārkāpuma 
process par valsts autoceļa 
Alūksne-Liepna nobrauktuves 
nelikumīgu pārbūvi, viens 
process par patvarīgu koku 
ciršanu ārpus meža pie 
pašvaldības autoceļa Annas 
pagastā. Sauktas pie atbildības 
personas par transportlīdzekļu 
apstāšanās un stāvēšanas 
noteikumu pārkāpumiem, 
kam atbildība paredzēta Ceļu 
satiksmes likumā. Pēc bāriņtiesas 
pieprasījuma kopīgi apsekotas 
ģimenes un pārbaudīti to dzīves 
apstākļi Alūksnē un novadā.

  16. augustā, pamatojoties uz 
pašvaldības domes lēmumu 
par pirmpirkuma izmantošanu, 
nekustamais īpašums Alsviķu 
ielā 2, Alūksnē reģistrēts 
zemesgrāmatā uz Alūksnes 
novada pašvaldības vārda. 
Zemesgabalam un tam 
piegulošajām ielu teritorijām 
pasūtīts topogrāfiskais 
uzmērījums, uzsākts 
lokālplānojuma izstrādes 
process.

  Augustā turpinās darbs pie 
demontējamiem pieminekļiem 
novada teritorijā, kuri ir noteikti 
ar likumu “Par padomju un 
nacistisko režīmu slavinošu 
objektu eksponēšanas 
aizliegumu un to demontāžu 
Latvijas Republikas teritorijā”.  
Alūksnes novada pašvaldība ir 
konstatējusi viena no Ministru 
kabineta noteikumos Nr.448 
"Latvijas Republikas teritorijā 
esošo demontējamo padomju 
un nacistisko režīmu slavinošo 
objektu saraksts" iekļautajiem 
demontējamajiem pieminekļiem 
pazušanu, par to tika informēta 
valsts policija.

  Pamatojoties uz 06.07.2022. 
Ministru kabineta rīkojumu par 
nekustamā īpašuma Ziemeru ielā 
4, Alūksnē pārņemšanu valsts 
īpašumā, 26. augustā Alūksnē 
ieradīsies Nodrošinājuma valsts 
aģentūras nekustamā īpašuma 
pārņemšanas komisija, lai 
apsekotu nekustamo īpašumu 
un saņemtu  ar to saistītos 
dokumentus, parakstītu 
pieņemšanas nodošanas aktu.

  Periodā no 29. jūlija līdz 23. 
augustam izsludināti atklāti 
konkursi “Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju 
risinājumu ieviešana Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijā” un 
“Būvprojekta “Pils ielas (zemes 
vienības kadastra apzīmējums 
3601 038 1506) pārbūve” 
izstrāde un tā autoruzraudzība”. 
Pieņemti lēmumi:
1) piešķirtas līguma slēgšanas 
tiesības atklātā konkursā 
“Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas ēkas pārbūves 
2. kārtas būvprojekta izmaiņu, 
autoruzraudzības un būvdarbu 
veikšana” (būvnieks SIA “RERE 
MEISTARI”, līgumcena – 
2 257 000,00 EUR bez PVN);

2) pašvaldības dzīvokļa 
remontdarbiem objektā “Krāšņu 
atjaunošana un ārdurvju 
nomaiņa”, “Kristiņi”, dzīvoklis 
Nr.2, Jaunalūksnes pagasts, 
Alūksnes novads” (būvnieks 
SIA “RUFS”, līgumcena – 
5 238,03 EUR bez PVN.
Iepirkums Jaunlaicenes muižas 
parka un Ziemeru ozolu 
alejas koku kopšana” izbeigts 
bez rezultāta, jo noteiktajā 
piedāvājumu iesniegšanas 
termiņā netika saņemti 
pretendentu piedāvājumi.

  Par finansēm – galvenie 
ieņēmumu veidi un to izpilde uz 
24.08.2022:
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumu  izpilde – 65,54% (pēc 
likuma “Par valsts budžetu 
2022.gadam” uz 31.08.2022. 
jābūt 65,33% izpildei);
Nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumu izpilde – 104,94% 
(pārpilde 36 951 EUR);
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda dotācija – 74,27%;
Kopā izdevumu izpilde 48,19% 
no plāna.

  Centrālās administrācijas 
Plānošanas un attīstības nodaļā 
darbu uzsākusi projektu vadītāja 
Iveta Baltā – Vanaga, Kancelejā 
- komisiju sekretāre Maija 
Sliņķe, Īpašumu nodaļā - ainavu 
arhitekte uz noteiktu laiku – 
Aiga Mūrniece, Grāmatvedībā 
- grāmatvede uz noteiktu laiku 
– Tatjana Zotova. Kalncempju 
pagasta pārvaldes pienākumus 
pilda Malienas pagasta 
pārvaldes vadītāja Svetlana 
Prenka – Mihailova.

  Ir uzsākts darbs pie izglītības 
funkcijas nodrošināšanas ar 
2023. gada 1. septembri, pie 
pagastu pārvalžu pārvaldības 
pārskatīšanas.

Izpilddirektora informācija 
25. augusta domes sēdē

Liepnā nosvinēti pagasta svētki
  Šogad, pēc divu gadu 
pauzes, Liepnas Jauniešu 
saime kopā ar Liepnas 
pagasta sporta organizatoru 
Andri Spirku un Alūksnes 
novada Kultūras centra 
kultūras darba speciālisti 
Lienīti Trivoli rīkoja “Liepnas 
volejbolu 2022”, taču šoreiz 
pa dienu.

 Liepnas pagasta svētki sākās 
ar makšķerēšanu centra dīķos 
jau no pulksten sešiem rītā 
Ilgoņa Pugeja vadībā! Vēlāk viss 
pasākums turpinājās atpūtas 
vietā "Cālenītis", kur pēdējos 
gados tiek svinēti Liepnas 
pagasta svētki - dažādas 
spēles gan spēka izturībai, 
gan gudrībai, gan vienkāršas 
aktivitātes, protams, Liepnas 
volejbola turnīrs, burbuļatrakcijas 
un piepūšamās spēles bērniem u.c.  
 Šogad volejbola turnīrā "Liepna 
2022" piedalījās vairāk nekā 30 
komandas sieviešu, vīriešu un 
MIX grupās.
 Līdztekus atpūtas vietā tika 
rīkotas dažādas stafetes, bet 
brīvdabas estrādē "Saidupīte" 
bija mazā bērnu putu ballīte 
ar ziepju burbuļiem un 
piepūšamajām atrakcijām.
 Šogad mūs atbalstīja gan 
ikgadējie atbalstītāji - veikals 

"Suflē", aktīvās atpūtas veikals 
"Pie zvejnieka", "WakeUp Balvi" 
un "Verry Berry", Liepnas tautas 
nams, Liepnas pagasta pārvalde, 
Alūksnes novada pašvaldība, 
gan arī jauni atbalstītāji - "Got 
foods", "Rich berry", "Gulbenes 
boulings", "Apimi" un "Lula 
decors". Stafešu un volejbola 
turnīra laikā par mūziku gādāja 
DJ Samsis.
  Kad visas komandas bija 
izspēlējušas turnīrā un paralēlo 
stafešu dalībnieki bija apbalvoti, 
tad pie Liepnas tautas nama 
sāka rosīties mazi, lieli, veci, 
jauni, tumši, raibi, ar diviem 
riteņiem, ar četriem riteņiem un 
vairāk - dažnedažādi braucamie 
braucamrīku parādā "Disco" 
70.-80. gadu stilā. Izbraucot 
parādē, visiem liepneniešiem 
bija iespēja vērot dažādas 

Liepnas ikdienišķās ainas, pie 
Liepnas tautas nama, kuras 
izrādīja Liepnas amatierteātra 
kolektīvs "Troksnis" ar vadītāju 
Inesi Toku, un dzirdēt skanīgas 
dziesmas, ko izdziedāja sieviešu 
vokālais ansamblis "Noskaņa", 
vadītāja Lilita Spirka. Dienas 
noslēgumā visi tika aicināti 
uz balli ar muzikantu Gregu 
(Grigorijs Gorodko) no Gulbenes, 
balli atbalstīja biedrība "Ābele". 
Visas dienas garumā darbojās 
kafejnīca "Cita opera".
 Savukārt svētdien, Liepnas 
pagasta svētkiem izskanot, 
pagasta kapsētās notika 
kapusvētki.

Esmeralda Trivole,
Liepnas Jauniešu saimes 

dalībniece

Pieņem dāvinājumu
  Alūksnes novada 
pašvaldības dome 
25. augusta sēdē nolēma 
pieņemt biedrības “For 
Better” dāvinājumu - 
trasi “BTA Velozinis 
Pilsēta B”.

 Dāvinājuma vērtība ir 
8841 EUR, un tas tiks izmantots 
kā publiskās infrastruktūras 

objekts, lai nodrošinātu 
pašvaldības funkciju veicināt 
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu 
un sportu. Trase atradīsies 
topošā veloparka teritorijā 
Alūksnē.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunlaicenes pagastā
Regulāri tiksies 
Jaunlaicenes 
seniori
 Sakarā ar senioru kopas “Pūrs” 
izveidošanos Jaunlaicenes 
pagastā pieņemts lēmums 
katra mēneša pirmajā trešdienā 
pulksten 13.00 senioriem 
satikties bijušās skolas ēkas zālē 
“Lazdiņās”.

Sāk remontēt 
telpas pagasta 
pārvaldes 
pārcelšanai
 Jaunlaicenes pagasta pārvalde 
pārcelsies uz telpām bijušās 
skolas ēkā, tādejādi atbrīvojot 
bijušās muižas ēku, kur iestāde 
atrodas šobrīd. Lai pārcelšanās 

varētu notikt, ir uzsākti 
remontdarbi telpās skolas ēkā.

Labiekārto sporta 
laukumu
 Pagasta pārvalde sadarbībā ar 
pagasta jauniešiem sakārtoja 
volejbola laukumu, tā pamatni,  
pēc bīstamo un nokaltušo koku 
izzāģēšanas sporta laukuma 
teritorijā. Lai jaunieši varētu 
lietderīgi pavadīt brīvo laiku, 
pagasta pārvalde iegādājās 
jaunu volejbola tīklu un laukuma 
kontūra apmales. Sporta 
laukuma teritorijā ir izzāģēti 
bīstamie un nokaltušie koki, lai 
visi sporta entuziasti to varētu 
droši izmantot dažādām sporta 
aktivitātēm.

Dzintars Salaks,
Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 

vadītājs
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Atgādinājums par iespēju pieslēgties 
ūdenssaimniecības centralizētajiem tīkliem un 
decentralizētās kanalizācijas reģistrēšanu
 SIA “Rūpe” informē, ka 
laika posmā no 2008. 
gada līdz 2019. gadam ir 
veikti ūdenssaimniecības 
tīklu uzlabošanas un 
paplašināšanas pasākumi 
Alūksnes pilsētā un pagasta 
ciemos. Jaunie ūdensvada 
un kanalizācijas tīkli sniedz 
apkārtnē esošo privāto 
māju īpašniekiem un 
juridiskajām iestādēm iespēju 
pieslēgt savus īpašumus 
centralizētajai tīklu sistēmai. 
SIA „Rūpe” aicina šo iespēju 
arī izmantot.

 Papildus SIA “Rūpe” informē 
iedzīvotājus, ka Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM) ir 
izstrādājusi Ministru kabineta 
noteikumus Nr.384 “Noteikumi 
par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu un 

reģistrēšanu”, kuri ir spēkā 
no 2017. gada 1. jūlija. 
Noteikumi nosaka prasības 
notekūdeņu apsaimniekošanai 
nekustamā īpašuma īpašniekam 
esošajās notekūdeņu 
kanalizācijas sistēmās, kuras 
nav pievienotas sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēja centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai (turpmāk 
– decentralizētas kanalizācijas 
sistēmas), un šādu sistēmu 
reģistrācijas kārtību.

 Noteikumi attiecas uz ciemu 
un pilsētu teritorijās esošām 
decentralizētajām kanalizācijas 
sistēmām, kurās notekūdeņu 
savākšanai vai attīrīšanai 
izmanto:
• rūpnieciski izgatavotas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
kuras attīrītos notekūdeņus 
novada vidē un kuru kopējā 

jauda ir mazāka par 5 m3/
diennaktī;
• septiķus;
• notekūdeņu krājtvertnes, kurās 
uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, 
septisko tvertņu dūņas, fekālijas 
vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas 
atkritumi.

 Decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašniekam ir jāatbild 
par decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas ekspluatāciju 
atbilstoši būvniecības, vides 
aizsardzības un MK noteikumu 
Nr.384 “Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu un 
reģistrēšanu” prasībām un 
par saviem līdzekļiem ir jāveic 
attiecīgās sistēmas apkope un 
remonts.

 Atgādinām, ka MK noteikumu 
Nr.384 18. punkts nosaka 

“Decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašnieks līdz 2021. 
gada 31. decembrim nodrošina 
decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas atbilstību šo noteikumu 
4. punktā minētajām prasībām. 
Ja šajā termiņā decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas atbilstība 
šo noteikumu 4. punktā 
minētajām prasībām nav 
nodrošināta un attiecīgajam 
nekustamajam īpašumam 
piegulošās ielas vai ceļa 
robežās ir ierīkota centralizētā 
kanalizācijas sistēma, 
decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašnieka pienākums ir 
ierīkot pieslēgumu centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai līdz 
2023. gada 31. decembrim.”

 SIA “Rūpe” iesaka laikus 
izvērtēt katram īpašniekam 
esošo kanalizācijas sistēmu 
darbību un tehnisko stāvokli un 

nepieciešamības gadījumā veikt 
pieslēgšanos pie centralizētās 
sadzīves kanalizācijas sistēmas, 
tādā veidā atvieglojot sadzīves 
kanalizācijas sistēmas 
apsaimniekošanu un uzturēšanu 
atbilstoši normatīvo aktu 
noteiktajām prasībām.

 Sīkāku informāciju var iegūt, 
sazinoties ar mums pa tālruni 
64381089, ierodoties klātienē 
SIA “Rūpe” Brūža ielā 6-1, 
Alūksnē vai sūtot e-pastu ar 
informācijas pieprasījumu uz 
elektroniskā e-pasta adresi 
info@rupe.lv.

 SIA “Rūpe” informē, ka rēķinus 
par saņemto pakalpojumu 
iespējams apmaksāt Latvijas 
pasta nodaļās, veikalos Maxima, 
TOP un Narvesen kioskos. 

SIA “Rūpe” informācija

 Pieteikšanos valsts atbalstam 
siltumenerģijas izmaksu 
segšanai 2022./2023. apkures 
sezonai Alūksnes novadā, 
iedzīvotājus aicinām sākt 
no 1. oktobra (elektroniski 
e-pakalpojumu portālā 
www.epakalpojumi.lv).

 No 3. oktobra arī klātienē 
pieteikumus varēs iesniegt 
Alūksnes novada pašvaldībā 
Alūksnē, Dārza ielā 11 un 
pagastu pārvaldēs.

 Vēršam uzmanību par 
atbalsta periodu un pieteikuma 
noformēšanai nepieciešamajiem 
dokumentiem:

 1. Ja apkurei izmanto malku, 
kurai nav maksājuma 
apliecinoša dokumenta, 
pieteikums kompensācijas 

saņemšanai pašvaldībā ir 
jāiesniedz līdz 30.11.2022.
 Pieteikuma noformēšanai 
nepieciešams mājokļa īpašuma 
vai lietošanas tiesības apliecinošs 
dokuments.

 2. Ja apkurei izmanto granulas 
vai briketes, vai malku, tad 
pieteikums iesniedzams līdz 
30.04.2023.
 Pieteikuma noformēšanai 
nepieciešamie dokumenti:
 - mājokļa īpašuma vai lietošanas 
tiesības apliecinošs dokuments;
 - maksājumu apliecinošs 
dokuments par koksnes granulu, 
koksnes brikešu vai malkas 
iegādi vienam mājoklim.

 3. Ja apkuri nodrošina 
centralizētā siltumapgāde, tad 
atbalstu piemēros automātiski 
rēķinos. Atbalsta periods 

līdz 30.04.2023.

 4. Ja apkurei izmanto 
elektroenerģiju, tad pieteikuma 
noformēšanas termiņš ir līdz 
30.04.2023.

 Pieteikuma noformēšanai 
nepieciešamie dokumenti:
 - Mājokļa īpašuma vai lietošanas 
tiesības apliecinošs dokuments;
 - Rēķins par elektroenerģiju *

* Mājsaimniecībai, kura 
mājokli apkurina, izmantojot 
elektroenerģiju, par laikposmu 
no 2022. gada 1. oktobra līdz 
2023. gada 30. aprīlim ir tiesības 
saņemt valsts atbalstu, ieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli, 
elektroenerģijas patēriņam 
virs 500 kilovatstundām, 
bet nepārsniedzot 2000 
kilovatstundas, 50 procentu 

apmērā no elektroenerģijas 
cenas, kas pārsniedz 0,160 euro 
par kilovatstundu bez pievienotās 
vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 
0,100 euro par kilovatstundu bez 
pievienotās vērtības nodokļa.

 Ar pilnu likuma “Energoresursu 
cenu ārkārtēja pieauguma 
samazinājuma pasākumu 
likums” redakciju ar integrētiem 
grozījumiem var iepazīties 
Energoresursu cenu ārkārtēja 
pieauguma samazinājuma 
pasākumu likumā (likumi.lv)

 Tās mājsaimniecības, kam arī 
pēc atbalsta piemērošanas būs 
grūtības izdzīvot, varēs pieteikties 
mājokļa pabalstam pašvaldībā.

Līga Langrate,
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietniece

Par pieteikšanos valsts atbalstam 
siltumenerģijas izmaksu segšanai

Turpinās 
iesniegumu 
pieņemšana 
pabalsta 
politiski 
represētām 
personām 
saņemšanai

 Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvalde 
turpina iesniegumu 
pieņemšanu pabalsta 
politiski represētām 
personām saņemšanai.

 Ja personai nav 
iespējas iesniegumu 
iesniegt klātienē, lūdzam 
sazināties ar Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldes 
vadītāju Ilzi Postu pa tālruni 
26323749, lai vienotos par 
citām iespējām, kā iesniegt 
iesniegumu.
 Iesniegumu veidlapa ir 
pieejama arī Alūksnes 
novada Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Alūksnē, 
Dārza ielā 11 (pašvaldības 
administratīvās ēkas 
1. stāvā), kā arī pie 
sociālajiem darbiniekiem 
pagastos.
 Pabalstu piešķir politiski 
represētai personai, 
kura savu pamata dzīvesvietu 
ne vēlāk kā no attiecīgā 
gada 1. janvāra ir deklarējusi 
Alūksnes novadā. 
Pabalstu politiski represētajai 
personai izmaksā reizi gadā – 
novembrī, un tā apmērs 
ir 50 EUR.
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Aicinām piedalīties!
Piektdien, 23. septembrī, Alūksnes 
Kultūras centrā saviesīgi “garšīgs” 

pasākums Alūksnes novada 
senioriem “BURCIŅU BALLE”

 Ar sarūpēto rudens ražu, kas pārstrādāta 
konservējumos – gan sāļos, gan saldos, - 
aicināti piedalīties Alūksnes novada seniori. 
Šī gada jaunums - degustācijas galds “Cepi-
ens” - aicina saimnieces un saimniekus pale-
poties arī ar citādi pagatavotu rudens ražu.

 Ja nav izdevies atrast laiku konservēšanai, 
tas nekas, arī tikai degustētāji ir laipni gaidīti!
Pasākuma norise:

13.00 līdz 14.00 ierašanās, konservējumu un 
“Cepienu” reģistrācija
14.00 līdz 15.00  degustācija un balsošana
15.00 līdz 16.00  rezultātu apkopošana, 
muzikāli sveicieni, kā arī padomi dzīvošanā 
un konservēšanā no īpašiem viesiem - 
Gulbenes bufetniecēm
16.00 līdz 16.30  dalībnieku apbalvošana
16.30 līdz 18.00  saviesīga atpūta

 Savu vērtējumu pēc degustācijas varēs paust 
ikviens pasākuma apmeklētājs, nosakot 
uzvarētājus. Pateicības saņems visi dalībnieki, 
bet pasākuma organizatoru sarūpētās bal-
vas nonāks pie trīs labākajiem sāļo, saldo 
konservējumu un “Cepiena” grupās. 

 Pasākumu rīko Alūksnes novada Kultūras 
centrs un Alūksnes pilsētas pensionāru 
biedrība “Sudrabs”
 Dalībniekiem pieteikšanās pa tālruni 
20222012  līdz 21. septembrim.

Dejas, mūzikas un teātra PASAULE
Pulciņa 
nosaukums

Pedagogs Pirmā 
tikšanās 

Vieta Pedagoga 
kontakti

Maksa 
mēnesī (EUR)

Plānotās nodarbību 
 dienas un laiks 

Deju kolektīvs “Enku-drenku” 

1.-3.klase Daiga Ozoliņa,
Anastasija 
Asilgarajeva

5.septembrī
plkst.17.20 ABJC

pagalms 29418595
22184915

6,00

nodarbību laikus paziņos pirmajā
reizē

4.-5.klase 5.septembrī
plkst.16.00

6.-12.klase 5.septembrī
plkst.16.40

Mūsdienu deju studija “Dejo savam priekam”

1.-2.klase Una Tetere- 
Teterovska

8.septembrī
plkst.18.00

ABJC 2.stāva 
zāle

26056867 6,00 otrdienās, ceturtdienās plkst.17.30

3.-5.klase otrdienās, ceturtdienās plkst.18.30

Mūsdienu deja. Hip-Hop.Urban.

1.-3.klase Nataļja Ņikuļina-
Svile

8.septembrī
plkst.18.00

ABJC pagalms 22435035 6,00 otrdienās, ceturtdienās plkst.17.30

4.-6.klase otrdienās, ceturtdienās plkst.18.30

7.-12.klase otrdienās, ceturtdienās plkst.19.30

Dziedāšanas studija “Dziedi savam priekam’’

1.-4.klase Linda un Dana 
Berkules

7.septembrī
plkst.17.00

ABJC 2.stāva 
zālē

22847149
27565115

6,00 otrdienās, ceturtdienās plkst.15.30

5.-9.klase otrdienās, ceturtdienās plkst.16.30

Džambas

2.-12.klase Mārcis Kalniņš 7.septembrī
plkst.17.00

ABJC
2.stāva zālē 64322402 5,00

trešdienās plkst.17.00;
plkst.18.00; plkst.19.00

Ukuleles spēle

3.-12.klase Dana Berkule 7.septembrī
plkst16.30

ABJC Mūzikas 
kabinets

27565115 5,00 ceturtdienās vai piektdienās no 
plkst.14.00

Ģitāras spēle

7.-12.klase Una Tomiņa 6.septembrī
plkst.16.00

ABJC 1.stāva 
zālē

29435392 5,00 otrdienās plkst.16.00; plkst.17.00

Alūksnes BJC teātris “SnulliS”

2.-6.klase Daiga Bētere 8.septembrī
plkst.18.00

Alūksnes 
Kultūras centra 
Kamerzālē

29101657 5,00 otrdienās plkst.17.30

7.-12.klase ceturtdienās plkst.17.30

Improvizācijas teātris

1.-4.klase Nikolajs Rakovs 5.septembrī
plkst.15.30

ABJC 2.stāva 
zālē

27701177 5,00 pirmdienās plkst.15.00

5.-12.klase pirmdienās plkst.16.00

Tehniskās jaunrades PASAULE
Robotika un tehniskā jaunrade

6.-10.klase Ivars Vīksna 7.septembrī
plkst.16.00

ABJC 2.stāva 
Tehniskajā telpā

26405829 6,00 trešdienās plkst.16.00
piektdienās plkst.16.00

LEGO darbnīca

3.-5.klase Ivars Vīksna 8.septembrī
plkst.16.00

ABJC 2.stāva 
Tehniskajā telpā

26405829 5,00 ceturtdienās plkst.16.00

LEGO darbnīca

1.-2.klase Anastasija 
Asilgarajeva

7.septembrī
plkst.15.30

ABJC 2.stāva 
zālē

22184915 5,00 nodarbību laiku paziņos pirmajā
reizē

Dronu skola

6.-10.klase Ivars Vīksna 5.septembī
plkst.16.00

AVĢ datorklasē 26405829 5,00 pirmdienās plkst.16.00

Konstruēšana, būvēšana un tehniskā modelēšana

3.-6.klase Anastasija 
Asilgarajeva

7.septembrī
plkst.16.00

ABJC 2.stāva 
zālē

22184915 5,00 nodarbību laiku paziņos pirmajā
reizē

Izpēti, eksperimentē un atklāj!

1.-2.klase Ieva Rakova 6.septembrī
plkst.15.00

ABJC 2.stāva 
Tehniskā telpa 28440448 5,00

otrdienās plkst.15.00

Programmēšana ar Photon

1.-2.klase Kristīne Vimba 7.septembrī
plkst.14.00

ABJC 2.stāva 
zāle

29184008 5,00 trešdienās plkst. 14.00

3.-4.klase trešdienās plkst.15.00

VELO prieks

3.-5.klase Nikolajs Rakovs 6.septembrī
plkst.15.00

ABJC pagalms 27701177 5,00 otrdienās plkst.15.00

Jauniešu PASAULE
Jauno producentu apvienība

9.-12.klase Una Tomiņa 5.septembrī
plkst.16.00

ABJC 1.stāva 
zālē

29435392 5,00 pirmdienās plkst.16.00

Projektu un iniciatīvu darbnīca “10 kW radošo citronu”

8.-12.klase Kristīne Vimba 7.septembrī
plkst.16.00

ABJC 1.stāva 
zālē

29184008 5,00 trešdienās plkst.16.00

Dažādā PASAULE
Animācijas, komiksu un ieskaņošanas pulciņš

3.-9.klase Diāna Lozko 5.septembrī
plkst.15.00

ABJC 1.stāva zālē
28653322

5,00 pirmdienās
plkst.15.00

Šahs un dambrete

1.-12.klase Dzintars 
Strodāns

7.septembrī
plkst.17.00

ABJC Tehniskā telpa
27056165

5,00 trešdienās 
plkst.17.00

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pulciņi gaida dalībniekus
2022./2023. mācību gadā

Spēkā stājušies 
saistošie noteikumi
• 10. augustā stājušies spēkā Alūksnes 
novada pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr.17/2022 “Par pašvaldības stipendiju 
piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes 
novadā”. 
 Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
Alūksnes novada pašvaldība piešķir stipendiju 
vai vienreizēju stipendiju studējošajiem; 
stipendijas piešķiršanas nosacījumus un 
kārtību; stipendijas saņēmēja atbilstības 
pārbaudes kārtību; stipendijas izmaksas 
apturēšanas, atjaunošanas un līguma 
izbeigšanas gadījumus.

• 30. augustā stājušies spēkā Alūksnes 
novada pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr.20/2022 “Grozījums Alūksnes novada 
pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 18/2013  
“Alūksnes novada pašvaldības nolikums””.
 Ņemot vērā domes 2022. gada 5. aprīļa 
ārkārtas sēdes lēmuma Nr. 106 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības vispārējās izglītības 
iestāžu institucionālo sistēmu” 
5. un 6. punktu, ir nepieciešams veikt 
attiecīgus grozījumus. Ar grozījumu 
pašvaldības nolikumā tiek svītrota 
pašvaldības izglītības iestāde “Pededzes 
pamatskola”.

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

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Stilīgas meitenes ABC

3.-5.klase Rūta Blūma 6.septembrī
plkst.16.00

ABJC Tehniskā telpa
27639132

5,00 otrdienās 
plkst.16.00

Vides izglītības pulciņš “Mazpulks”

1.-10. klase Sandra Buliņa 5.septembrī
plkst.16.00

ABJC Tehniskajā telpā
28678406

5,00 pirmdienās 
plkst. 16.00

Foto un video pulciņš 

4.-12.klase Diāna Lozko 5.septembrī
plkst.17.00

ABJC Tehniskā telpa
28653322

5,00 pirmdienās 
plkst.17.00

PINTEREST ideju realizēšanas darbnīca

3.-6.klase Ieva Rakova 9.septembrī
plkst.15.00

ABJC
2.stāva zāle 28440448

5,00 piektdienās 
plkst.15.00

Citu iniciatīvu PASAULE
No standing, only dancing

3.-4.klase Patrīcija Pomere,
Undīne Simsone

8. septembrī
plkst. 16.00

ABJC 2.st.zāle 25673768
27321601

_ otrdienās plkst 16.00
ceturtdienās plkst.17.00

Jauniešu grupa “Oluksnieši”

13-25 gadi Anastasija 
Asilgarajeva

2.septembrī
plkst.17.00

ABJC
1.stāva zālē 22184915

_ nodarbību laiki tiks 
precizēti

Pirmsskolas PASAULE
Deju kolektīvs “Enku-Drenku”

4-7 gadi Sanita Drunka Informācija pie pulciņa skolotājas PII “Sprīdītis” 26350216 9,00

Deju kolektīvs “Enku-Drenku”

4-7 gadi Anete Kaktiņa Informācija pie pulciņa skolotājas PII “Pienenīte” 26388874 9,00

Deju kolektvs “Enku-drenku” 

4-7 Daiga Ozoliņa Informācija pie pulciņa skolotājas PII “Pūcīte” 29418595 9,00

LEGO darbnīca pirmsskolā

5-6 gadi Sanita Strakša Informācija pie pulciņa skolotājas PII “Sprīdītis” 29343651 8,00

LEGO darbnīca pirmsskolā

4-6 gadi Sintija Varustiņa Informācija pie pulciņa skolotājām PII “Pienenīte” 29170174 8,00

Dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi”

4-7 gadi Linda Berkule Informācija pie pulciņa skolotājas PII “Sprīdītis” 22847149 9,00

Dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi”

4-7 gadi Dana Berkule Informācija pie pulciņa skolotājas PII “Pienenīte” 27565115 9,00

Informācija pa tālruņiem: 64322402; 29190552, www.abjc.lv; Dārza ielā 8a, Alūksnē.

No 1. septembra izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos 
Pededzes skolēnu pārvadāšanai
 No 1. septembra ir spēkā 
grozījumi reģionālās nozīmes 
sabiedriskā transporta 
maršrutos, lai nodrošinātu 
Pededzes skolēnu nokļūšanu 
uz izvēlētajām izglītības 
iestādēm Alūksnē un mājup. 
Savukārt skolēni, kuri 
izvēlējušies turpināt mācības 
Alekseja Grāvīša Liepnas 
pamatskolā, uz skolu un pēc 
tam mājās tiks nogādāti ar 
pašvaldības transportu.

Reģionālās nozīmes maršrutā 
Nr.6697 Alūksne-Mārkalne-
Zabolova:
 - reiss plkst. 6.30 no Alūksnes 
autoostas (AO) un reiss plkst. 
7.55 no Zabolovas kursēs darba 
dienās no 12. jūnija līdz 
31. augustam;
 - atklāti divi jauni reisi: 

no 1. septembra līdz 11. jūnijam 
darba dienās plkst. 6.10 no 
Alūksnes AO līdz Pededzei un 
plkst. 7.15 no Pededzes, mainot 
braukšanas shēmu Alūksnes 
pilsētā (gar vidusskolu);
 - atklāti divi jauni reisi, kas 
kursēs visu gadu sestdienās: 
plkst. 6.30 no Alūksnes AO un 
plkst. 7.55 no Zabolovas.

Reģionālās nozīmes maršrutā 
Nr.6704 Alūksne-Jaseņici-
Putrovka:
 - slēgti reisi plkst. 6.45 no 
Alūksnes AO un plkst. 7.40 no 
Putrovkas, kas kursēja darba 
dienās no 1. septembra līdz 
11. jūnijam;
 - atklāts jauns reiss plkst. 6.20 
no Alūksnes AO, kas kursēs 
darba dienās no 1. septembra 
līdz 11. jūnijam;

 - atklāts jauns reiss plkst. 
7.15 no Putrovkas, kas kursēs 
darba dienās no 1. septembra 
līdz 11. jūnijam, iekļaujot 
iebraucienu  Zabolovā;
 - slēgts reiss plkst. 6.45 no 
Alūksnes AO, kas kursēja 
pirmdienās, trešdienās, 
piektdienās no 12. jūnija 
līdz 31. augustam;
 - atklāts jauns reiss plkst. 6.40 
no Alūksnes AO pirmdienās, 
trešdienās, piektdienās, kas 
kursēs no 12. jūnija līdz 
31. augustam, kustības 
sarakstā iekļaujot iebraucienu 
Pededzē.

Reģionālās nozīmes 
maršrutā Nr.5189 Alūksne-
Ponkuļi-Alūksne:
- slēgts reiss plkst. 16.00 no 
Alūksnes AO, kas kursē darba 

dienās mācību laikā;
- atklāts jauns reiss plkst. 16.00 
no Alūksnes AO, kas kursē darba 
dienās mācību laikā, mainot 
braukšanas shēmu posmā 
Ponkuļi-Alūksne, kā arī Alūksnes 
pilsētā iekļaujot 
pieturu “Vidusskola”. 

 Savukārt tiem skolēniem, 
kuri mācības turpinās Liepnā, 
uz skolu un mājās būs iespējams 
nokļūt ar pašvaldības organizētu 
autobusu. Šim mērķim Alūksnes 
novada pašvaldība šovasar 
piešķīra finansējumu un 
iegādājās jaunu autobusu 
ar 18 pasažieru sēdvietām. 
Skolēnu pārvadāšanai 
no Pededzes uz Liepnu 
tiks izmantots arī Pededzes 
pagasta autobuss.

 Gan ar sabiedriskā transporta 
maršrutiem uz Alūksni un 
atpakaļ, gan ar pašvaldības 
organizētā transporta 
kursēšanas grafiku no 
Pededzes uz Liepnu un 
atpakaļ, sīkāk iepazīties 
aicinām Pededzes pagasta 
pārvaldē klātienē vai 
pašvaldības tīmekļvietnē
www.aluksne.lv sadaļā Izglītība/
Skolēnu pārvadājumu maršruti.
 Pārējiem sabiedriskā transporta 
pasažieriem ar autobusu kustības 
sarakstu aicinām iepazīties 
www.1188.lv/satiksme.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksne-Jaseņici-
Putrovka
Pieturvieta Atiet
Alūksnes AO 06:20
Kolberģis 06:27
Garjuri  06:31
Bundzene 06:36
Visikums  06:39
Akaviņa  06:46
Zaiceva  06:54
Pededze  06:56
Zaiceva  06:58
Čistigi  07:02
Jaseņeci  07:08
Putrovka       07:10 (pienāk)
Reisa izpildes dienas 
1 2 3 4 5 - - 
Kursē 01.09 - 11.06. 

Alūksne-Jaseņici-
Putrovka
Pieturvieta Atiet
Putrovka  07:15
Jaseņeci  07:16
Čistigi  07:22
Zaiceva  07:26
Pededze  07:28
Zabolova 07:37
Pededze  07:46
Zaiceva  07:48
Akaviņa  07:56
Visikums  08:02
Bundzene 08:05
Garjuri  08:09
Kolberģis 08:13
Vidusskola 08:21
Alūksnes AO 08:25 

(pienāk)
Reisa izpildes dienas
1 2 3 4 5 - - 
Kursē 01.09 - 11.06.

Alūksne-Jaseņici-
Putrovka
Pieturvieta Atiet
Alūksnes AO 14:30
Torņa iela 14:32
Kolberģis 14:37
Garjuri  14:41
Bundzene 14:46
Visikums  14:49
Akaviņa  14:56
Zaiceva  15:05
Pededze  15:07
Zaiceva  15:09
Čistigi  15:13
Jaseņeci  15:19
Putrovka      15:20 (pienāk)
Reisa izpildes dienas 
1 2 3 4 5 - - 
Kursē 01.09 - 11.06.

Alūksne-Mārkalne-
Zabolova
Pieturvieta Atiet
Alūksnes AO 06:10

Kolberģis 06:20
Lāzberģis 06:25
Mārkalne 06:32
Volkova  06:38
Degumi  06:46
Ponkuļi  06:51
Stuborova 07:01
Pededze       07:10 (pienāk)
Reisa izpildes dienas
1 2 3 4 5 - - 
Kursē 01.09 - 11.06. 

Alūksne-Mārkalne-
Zabolova
Pieturvieta Atiet
Pededze  07:15
Stuborova 07:27
Ponkuļi  07:39
Degumi  07:42
Volkova  07:50
Mārkalne 07:56
Lāzberģis 08:03
Kolberģis 08:07
Vidusskola 08:15
Alūksnes AO 08:20 

                      (pienāk)  
Reisa izpildes dienas 
1 2 3 4 5 - - 
Kursē 01.09 - 11.06.

Alūksne-Mārkalne-
Zabolova
Pieturvieta Atiet
Alūksnes AO 06:30
Kolberģis 06:40
Lāzberģis 06:45
Mārkalne 06:55
Volkova  07:01
Degumi  07:09
Ponkuļi  07:14
Stuborova 07:26
Pededze  07:38
Zabolova 07:50

 (pienāk)
Reisa izpildes dienas
- - - - - 6 – 

Alūksne-Mārkalne-
Zabolova
Pieturvieta Atiet
Zabolova 07:55
Pededze  08:07
Stuborova 08:19
Ponkuļi  08:31
Degumi  08:36
Volkova  08:44
Mārkalne 08:50
Lāzberģis 09:00
Kolberģis 09:05
Alūksnes AO 09:15 
(pienāk)
Reisa izpildes dienas
- - - - - 6 –

Alūksne-Mārkalne-Zabolova
Pieturvieta Atiet
Alūksnes AO 14:00
Torņa iela 14:02
Kolberģis 14:10
Lāzberģis 14:15
Mārkalne 14:25
Volkova  14:31
Degumi  14:39
Ponkuļi  14:44
Stuborova 14:56
Pededze  15:08
Zabolova     15:20 (pienāk)
Reisa izpildes dienas 1 2 3 4 5 6 – 

Alūksne-Ponkuļi-Alūksne
Pieturvieta Atiet
Alūksnes AO 16:00
Vidusskola 16:03
Kolberģis 16:10
Šūpalas  16:14
Plūdoņi  16:18
Zīlītes  16:20
Žubītes  16:22
Vārnezers 16:25
Mārkalne 16:28
Volkova  16:32
Degumi  16:38
Ponkuļi  16:42
Stuborova 16:50

Pededze  16:58
Zaiceva  17:01
Akaviņa  17:10
Visikums  17:17
Bundzene 17:20
Garjuri  17:25
Kolberģis 17:30
Alūksnes AO 17:40 (pienāk)
Reisa izpildes dienas
1 2 3 4 5 - - 
Kursē mācību laikā,  
nekursē svētku dienās

Sabiedriskā transporta reisi uz Pededzi, kam no 01.09.2022. mainās kustības grafiks

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pulciņi gaida dalībniekus
2022./2023. mācību gadā

Turpinājums no 9. lappuses
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Alūksnes novadā 
norisināsies militārās mācības 
“NAMEJS 2022”
 No 16. līdz 18. septembrim 
Zemessardzes 2. Vidzemes 
brigādes karavīri un 
zemessargi piedalīsies 
Nacionālo bruņoto spēku 
militāro mācību “Namejs 
2022” rudens posma lauka 
taktiskajā vingrinājumā, 
kura mērķis ir pārbaudīt un 
pilnveidot vienību gatavību 
izvērsties valsts aizsardzības 
uzdevumu izpildei gan 
patstāvīgi, gan arī kolektīvās 
aizsardzības sistēmas 
ietvaros.

 Zemessardzes 31. kājnieku 
bataljons mācību laikā pārbaudīs 
bataljona spēju veikt uzdevumus 
hibrīdapdraudējuma gadījumā, 
sniedzot atbalstu Valsts 
robežsardzei robežapsardzības 
uzdevumu veikšanā. Militāro 
mācību laikā Smiltenes novada 
Apes pilsētas un Apes pagasta, 
Alūksnes novada Veclaicenes, 
Jaunlaicenes, Ziemera pagasta 
teritorijā Zemessardzes 31. 
kājnieku bataljona zemessargi un 
karavīri veiks mācību uzdevumus: 
patrulēšanu, reidus, nosacītā 
pretinieka aizturēšanu, ierīkos 
novērošanas posteņus, uz ceļiem 
tiks izveidoti kontrolposteņi 
transporta pārbaudei mācību 
ietvaros un uzstādīti šķēršļi. Tāpat 
tiks trenēta arī cietušo nogāde uz 
mobilo cietušo aprūpes punktu, 

kas tiks izvietots Alūksnes novada 
Alsviķos. 
 Vingrinājuma izpilde notiks 
sadarbībā ar Valsts robežsardzi, 
Valsts policiju un AS “Latvijas 
valsts meži”. 
 Mmācību laikā 18. septembrī 
Alūksnes novadā notiks 
Zemessardzes 2. Vidzemes 
brigādes Medicīnas rotas un 
Neatliekamā medicīniskās 
palīdzības dienesta kopīgo 
mācību “Ausma” izspēle. Tajā  
tiks trenēta brigādes Medicīnas 
rotas spēja sadarbībā ar  
Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienestu organizēt un 
koordinēt cietušo evakuāciju uz 
civilajām ārstniecības iestādēm. 
Medicīnas rotas karavīri-glābēji 
uz Alsviķos izvērsto mobilo 
cietušo aprūpes punktu nogādās 
cietušo karavīru lomu spēlētājus. 
Tālāk cietušie tiks nogādāti pie 
Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta mediķiem, 
kuri ar operatīvo transportlīdzekli 
cietušos nogādās uz Alūksnes 
slimnīcu. 
 Zemessargi un karavīri 
trenējas pēc iespējas realitātei 
pietuvinātos apstākļos, tādējādi 
nostiprinot savas prasmes 
aizsargāt savu atbildības 
teritoriju – savus novadus, 
pilsētas, pagastus, ciemus.
 Zemessardze pateicas darba 
devējiem, kuri dod iespēju 

zemessargiem piedalīties 
mācībās trīs dienas pēc kārtas, 
un privāto zemju īpašniekiem, 
kuri sniedz būtisku atbalstu, 
piekrītot iznomāt savus īpašumus 
mācību vajadzībām.
Iedzīvotāju ievērībai!
 Mācību cikla “NAMEJS 2022” 
rudens posma lauka taktiskā 
vingrinājuma laikā no 16. 
līdz 18. septembrim Vidzemē 
pa valsts galvenajiem un 
reģionālajiem ceļiem pārvietosies 
Latvijas un sabiedroto valstu 
karavīri un militārā tehnika, kā 
arī tiks lietota mācību munīcija 
un kaujas imitācijas līdzekļi, kas 
rada troksni, bet neapdraud 
cilvēku veselību un dzīvību. 
 Nacionālie bruņotie spēki aicina 
iedzīvotājus ar izpratni izturēties 
pret militārajām mācībām valsts 
teritorijā, jo tās ir vērstas uz 
mūsu valsts aizsardzības spēju 
uzlabošanu un reģionālās 
drošības stiprināšanu. Lūdzam 
ar sapratni izturēties pret 
iespējamajiem satiksmes kustības 
īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas 
var rasties mācību uzdevumu 
izpildes un militārās tehnikas 
pārvietošanās laikā.

Zemessardzes 31. kājnieku 
bataljona

Civilmilitārās sadarbības nodaļa

Noslēgusies “Mizojam, 
ka prieks” sezona

Pieņem lēmumu 
par vēl 5 objektu 
demontāžu
 25. augustā Alūksnes novada 
pašvaldības domes deputāti 
pieņēma lēmumu demontēt 
vēl piecus padomju režīmu 
slavinošus objektus novada 
teritorijā.

 Pašvaldība ir veikusi piemiņas 
zīmju un akmeņu apsekojumu 
novada teritorijā, kopumā 
konstatējot gandrīz 20 objektus, 
uz kuriem attiecināms likuma 
nosacījums par padomju un 
nacistisko režīmu slavinošu 
objektu eksponēšanas 
aizliegumu un demontāžu. 
Deviņi no tiem ir iekļauti Ministru 
kabineta noteikumos Nr.448 
“Latvijas Republikas teritorijā 
esošo demontējamo padomju 
un nacistisko režīmu slavinošo 
objektu saraksts”: 
1) Otrā pasaules kara kaujas 
vieta Annas pagastā
2) Āpšu kalniņš – Sarkanās 
armijas partizānu nometnes vieta 
Liepnas pagastā
3) Piemineklis kaujas vietā 
Alsviķu pagastā
4) Piemineklis strēlnieku divīzijas 
karavīriem Jaunalūksnes pagastā
5) Hugo Meijera pirmā kapa 
vieta Jaunannas pagastā
6) Nikolaja Lugovceva piemiņas 
vieta Liepnas pagastā
7) Piemineklis Otomāram 
Oškalnam un Jūlijam Vanagam 
Liepnas pagastā
8) Piemiņas vieta Sarkanās 
armijas partizāniem J. Cacuram 
un J. Niedrem Liepnas pagastā
9) Sarkano partizānu nometnes 
vieta Mālupes pagastā.

 Bez šiem objektiem pašvaldība 
ir konstatējusi vēl vairākus. 
Padomju un nacistisko režīmu 

slavinošo objektu izvērtēšanas 
darba grupa, kuras sastāvā 
ir pārstāvji no Nacionālās 
kultūras mantojuma pārvaldes, 
Okupācijas muzeja un 
biedrības “Latvijas Mākslinieku 
savienība” ir izvērtējusi 
pašvaldības iesniegto potenciāli 
demontējamo objektu sarakstu 
- objektus, kas nav iekļauti MK 
noteikumu Nr. 448 minētajā 
sarakstā, un akceptējusi to 
demontāžu. Par piecu demontāžu 
pieņemts domes lēmums 
25. augustā:
1) Sarkano partizānu Jāņa 
Zukovska un Voldemāra Krēsliņa 
nāves vieta Annas pagastā
2) Piemiņas akmens padomju 
karavīram Vladimiram Uzu 
Jaunannas pagastā
3) Piemiņas akmens 
sakarniekiem, sarkanajiem 
partizāniem Jūlijam Bormanim, 
Jānim Šponam Liepnas pagastā
4) Piemiņas vieta lidotājam P. 
Pekaram Pededzes pagastā
5) Piemineklis 3. Baltijas frontes 
karavīriem Zeltiņu pagastā (pēc 
demontāžas jānodod glabāšanai 
Latvijas Okupācijas muzeja 
krājumā).
 Objektus jādemontē līdz šī 
gada 15. novembrim. Domes 
sēdē arī pieņemts lēmums 
par 8 210 EUR izdalīšanu no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem 
padomju un nacistisko režīmu 
slavinošu objektu demontāžai 
novada administratīvajā 
teritorijā.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Noslēdzies Zeltiņu pagasta 
atklātā krosa skriešanas 
seriāla pasākums ikvienam 
“Mizojam, ka prieks”.

 “Mizojam, ka prieks” skrējiens 
noslēdzās 27. augustā ar 
tradicionālo noslēguma posmu 
“Krogsalas apļi”. Kopā visos 
četros posmos piedalījās 95 
dalībnieki, 56 no kuriem 
piedalījās divos un vairāk 
posmos, līdz ar to iekļuva 
kopējā vērtējumā. Viskuplākais 
dalībnieku skaits bija VB1 grupā, 
kurā piedalījās 17 mazie puiši 
vecumā līdz 7 gadiem.  
 “Mizojam, ka prieks” 4. posma 
rezultāti: SB1 grupā 1. vietā 
Anna Jaunzema, 2. vietā Kate 
Otte Šteinere, 3. vietā Alise 
Poļaka; VB1 grupā 1. vietā 
Tomass Dambis, 2. vietā Lauris 
Jānis Galviņš, 3. vietā Edgars 
Ratnieks; SB2 grupā 1. vietā 
Elza Ratniece, 2. vietā Madara 
Donska, 3. vietā Mišela Tīna 
Berkolde; VB2 grupā 1. vietā 
Ernests Dambis, 2. vietā Ingars 
Baltiņš; S12 grupā 1. vietā 
Ance Poļaka, 2. vietā Madara 
Jaunzema, 3. vietā Merisa 
Akmentiņa; V12 grupā 1. vietā 
Tomass Goreliks, 2. vietā Matīss 
Līdaks; S16 grupā 1. vietā Gerda 
Asnāte Berkolde, 2. vietā Līva 
Poļaka, 3. vietā Sindija Žīgure; 
V16 grupā 1. vietā Daniels 
Goreliks, 2. vietā Arvis Šuksts, 
3. vietā Renārs Žīgurs; S25 grupā 
1. vietā Aļona Jakobsone; V25 
grupā 1. vietā Mairis Pētersons; 
S40+ 1. vietā Alla Jaunzema, 

2. vietā Anna Šteinere, 3. vietā 
Ilze Ludviga; V40+ 1. vietā Ivars 
Poļaks, 2. vietā Viesturs Kazainis, 
3. vietā Kārlis Jakobsons.
 Kopvērtējuma rezultāti: SB1 
grupā 1. vietā Anna Jaunzema, 
2. vietā Alise Poļaka, 3. vietā 
Kerija Tuča; VB1 grupā 1. vietā 
Tomass Dambis, 2. vietā Lauris 
Jānis Galviņš, 3. vietā Miķelis 
Mūrnieks; SB2 grupā 1. vietā 
Madara Donska, 2. vietā Mišela 
Tīna Berkolde, 3. vietā Elza 
Laiva; VB2 grupā 1. vietā Ernests 
Dambis, 2. vietā Ingars Baltiņš, 
3. vietā Sandris Pakalnietis; S12 
grupā 1. vietā Ance Poļaka, 
2. vietā Merisa Akmentiņa, 3. 
vietā Anna Nikola Berkolde; V12 
grupā 1. vietā Matīss Līdaks, 
2. vietā Alvis Tučs, 3. vietā 
Gustavs Āboliņš; S16 grupā 
1. vietā Gerda Asnāte Berkolde, 
2. vietā Sindija Žīgure, 3. vietā 
Alise Kazaine; V16 grupā 
1. vietā Renārs Žīgurs, 2. vietā 
Arvis Šuksts, 3. vietā Adrians 
Šuksts; S25 grupā 1. vietā Aļona 
Jakobsone; V25 grupā 1. vietā 
Bruno Zaķis, 2. vietā Mairis 
Pētersons, 3. vietā Ivo Cauka; 
S40+ 1. vietā Ilze Ludviga, 
2. vietā Sanita Poļaka, 3. vietā 
Elga Berņa; V40+ 1. vietā Ivars 
Poļaks, 2. vietā Viesturs Kazainis, 
3. vietā Kārlis Jakobsons.

 Lai šis pasākums varētu 
noritēt četros posmos visas 
vasaras garumā, sakām paldies 
pasākuma atbalstītājiem: 
Alūksnes novada pašvaldībai, 
SIA “Lainre”, SIA “GEO 
Solutions”, SIA “Fatto Di 
Vetro”, SIA “Rāmkalni”, SIA 
“Delta kompānija”, Ādažu desu 
darbnīcas vadītājam Jānim 
Saukam, SIA “Projektu nams”, 
SIA “Valmiermuižas alus”, 
zemnieku saimniecībai “Auziņas” 
un Samu ģimenei “Meldrājos”. 
 Paldies uzticamajai tiesnešu 
brigādei: Andrejam un Vandai 
Caukām, Silvai Zariņai un Inesei 
Žīgurei. Paldies diplomu un afi šu 
maketētājai Anitai Maksimai. 
 Paldies sakām īpašniekiem, kuri 
mūs atbalstīja un labprāt atvēlēja 
zemi skrējiena trašu veidošanai: 
Vitauta un Agitas Āboliņu 
ģimenei, Andreja un Vandas 
Cauku ģimenei, Voldemāra un 
Ilgas Kaupužu ģimenei, Oļega 
Ivanova ģimenei un Lilitai 
Gāršniecei.
 Pasākums tiek īstenots 
Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr.9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo 
vesels Alūksnes novadā!” 
ietvaros.

Elita Laiva,
biedrības “Sporta klubs Zeltiņi” 

pārstāve

Aicina pieteikt pretendentus 
apbalvojumam “Sudraba zīle”
 Alūksnes novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus līdz 
30. septembrim pieteikt 
apbalvošanai ar pašvaldības 
augstāko apbalvojumu 
“Sudraba zīle” pretendentus, 
kuru veikums novada un tā 
iedzīvotāju labā ir sevišķi 
nozīmīgs.

 Apbalvošanai var pieteikt 
gan novadā dzīvojošos, gan 
personas, kas dzīvo un darbojas 
citur Latvijā vai ārzemēs, taču 
kuru ieguldījums Alūksnes 
novadā ir bijis nozīmīgs 
ilgākā laika periodā. Tāpat 
apbalvošanai ar “Sudraba zīli” 
var pieteikt ģimenes, nevalstiskas 
organizācijas, uzņēmumus u.c. 
pretendentus.

 Piesakot pretendentu 
apbalvošanai, lūdzam rakstīt 
iesniegumu brīvā formā, 
tajā norādot pamatojumu, 
kādēļ un kādā jomā jūsuprāt 
konkrētā persona būtu 
jāapbalvo ar pašvaldības 
augstāko apbalvojumu. Lūdzam 
norādīt precīzu informāciju 
par pieteikto personu – 
vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, 
nodarbošanos vai ieņemamo 
amatu. Ja apbalvošanai izvirzāt 
juridisku personu, jānorāda 
tās nosaukums un adrese, bet, 

ja piesakāt personu grupu vai 
kolektīvu - tā nosaukums un 
vadītāja vārds un uzvārds.
 Pretendentus var pieteikt 
gan individuāli, gan kolektīvi, 
pieteikumā norādot arī 
informāciju par iesniedzēju, 
lai nepieciešamības gadījumā 
varētu sazināties. Ar pašvaldības 
apbalvojumu nolikumu 
var iepazīties pašvaldības 
mājaslapas www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Nolikumi.

 Pieteikumus ar norādi 
“Pieteikums apbalvošanai ar 
“Sudraba zīli”” aicinām iesniegt, 
sūtot pa pastu Alūksnes novada 
pašvaldībai Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-
4301, elektroniski uz e-pasta 
adresi: dome@aluksne.lv vai 
nogādājot tos personīgi Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Dārza 
ielā 11, Alūksnē. Lai atvieglotu 
pretendentu pieteikšanu, esam 
izveidojuši arī elektroniski 
aizpildāmu veidlapu, kas 
atrodama saitē: http://ej.uz/
Sudraba_zili.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā septembrī
Alūksnē
3. septembrī 14.30-17.00 
Alūksnes stacijā BĀNĪŠA 
SVĒTKI.
23. septembrī Alūksnes 
Kultūras centrā saviesīgi 
“garšīgs” pasākums Alūksnes 
novada senioriem “BURCIŅU 
BALLE”.
24. septembrī Alūksnes 
Tūrisma informācijas centrs, 
svinot Starptautisko Tūrisma 
dienu, aicina piedalīties 
PILSĒTPĀRGĀJIENĀ-2, kura 
laikā būs iespēja atklāt un 
iepazīt vietas, kurās pat reti kurš 
alūksnietis bijis: pašvaldības 
domes priekšsēdētāja kabinets, 
SIA “Alūksnes Enerģija” centrālā 
katlumāja un vairākas citas 
interesantas vietas. Pieteikšanās 
pa tālruni 25442335. Sīkāka 
informācija www.visitaluksne.lv.
1. oktobrī 18.00 Alūksnes 
Lielajos un Mazajos kapos
Svecīšu vakars.

“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.

Sporta pasākumi
24. septembrī Alūksnes novada 
atklātais čempionāts orientēšanās 
sportā. Sacensību starta vieta 
– 2 km no Strautiņiem Zeltiņu 
virzienā pie pagrieziena uz NBS 
poligonu “Lāčusils”, sākums 
12.00.
24. septembrī Alūksnes novada 
atklātais čempionāts galda 
tenisā. Sacensību vieta Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē, sākums 10.00.

Alūksnes novada bibliotēkā
Literatūras izstādes: 
01.-15.09. “Dzejas diena 
rudens krāsās”: rudens motīvi 
mūsdienu latviešu autoru dzejā 
(abonements)
01.-30.09. “Ejam mežā!” 
(lasītava)
01.-30.09. “Septembris - oranžo 
grāmatu mēnesis” (bērnu 
apkalpošanas nodaļa)
01.-30.09. “Rakstnieki - jubilāri: 
Dzintrai Aulmanei - 80, 
Lijai Brīdakai - 90” (bērnu 
apkalpošanas nodaļa)
10.-30.09. “Krāsainā dzejas 
pasaule” (bērnu apkalpošanas 
nodaļa)
15.-30.09. “Dzīve aizvien 
steidzina”: Lijai Brīdakai - 90 
(abonementā)
01.-30.09. “Nāc! Lasi! Vērtē! 
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
- 2022” (bērnu apkalpošanas 
nodaļa)

Pasākumi, izstādes: 
01.-30.09. Ciklā “Alūksniešu 
vaļasprieki” Lauras un Normunda 

Felšu darbu izstāde “Nemeklē 
laimi – tepat tā ir” (lasītava)
10.-30.09. Literārā stunda 2.-
4. klašu skolēniem “Kur paslēpies 
prieks? Dzejā!”. Iepriekšēja 
pieteikšanās, zvanot 64322196 
vai rakstot biblioteka@aluksne.lv
26.09. Jauno grāmatu diena 
(abonementā)

Alūksnes novada muzejā
Ekspozīcijas un izstādes:
Izstāde “Alūksnes aptiekas”.
Tautas lietišķās mākslas studijas 
“Kalme” darbu izstāde-pārdošana 
“Rakstu raksti, krāsas un prieks” 
(vasaras sezonas izstāžu zālē 
“Tornītis”).
Alūksnes Mākslas skolas skolēnu 
darbu izstāde “Identitāte”.
Arheoloģijas ekspozīcija 
“Livonijas ordeņa pils Alūksnē 
(Marienburgā). Zemē apraktā 
sāls”.
Multimediāla ekspozīcija 
“Helēnas dziedājums”.
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”.

Alsviķu pagastā
3. septembrī 22.00 Alsviķu 
brīvdabas estrādē diskoballe ar 
DJ Aleksander Lustix. Darbosies 
kafejnīca – bārs “Cita opera”. 
Ieeja: 3 EUR.
28. septembrī 10.00 Alsviķu 
kultūras namā senioru kopas 
“Noskaņa” ikmēneša tikšanās.
Visu septembri Alsviķu 
kultūras nama mazajā zālē 
Elitas Agitas Janikas dažādu 
rokdarbu izstāde. Lūgums 
iepriekš pieteikties pa tālruni 
28330421.

Annas pagastā
12. septembra līdz 
2. oktobrim Annas pagastā 
orientēšanās spēle ar dažādiem 
uzdevumiem kontrolpunktos 
“Rudens virpulī”. Spēle 
Actionbound aplikācijā, sākums 
pie Annas kultūras nama.
1. oktobrī 19.00 Ezeriņu kapos
Svecīšu vakars.
Annas bibliotēkā izstāde 
“Mūžīgais vaicājums”, dzejniecei 
Lijai Brīdakai – 90”; izstāde 
“Annas pagasta novadnieki - 
dzejnieki dzejā par dzīvi”.

Ilzenes pagastā
4. septembrī 12.00 Ilzenes 
pagasta Čonku skolā biedrība 
“Ilzenes attīstībai” organizēs 
konservēšanas un sukāžu 
gatavošanas meistarklasi. 
Vadītājas: Anita Pētersone, Laila 
Boka, Sarmīte Salmiņa. Aicinām 
katru dalībnieku paņemt līdzi 
savu ziemai sagatavoto gardumu. 
Tālrunis saziņai – Anita, 
29190957. Projektu atbalsta 
Borisa un Ināras Teterevu fonds.
9. septembrī 14.00 Ilzenes 
bibliotēkā meistarklase ziedu 
pušķu veidošanā. Nodarbību 
vadīs  floriste Santa Luguze. 
Sīkāka  informācija pa tālruni: 
29140752.
Visu septembri SKIIM centrā 
“Dailes” bibliotēkas telpā 
apskatāma novadnieka Māra 
Salmiņa gleznu izstāde.

Jaunannas pagastā
18. septembrī 14.00 
Jaunannas tautas namā
“Rudens ražas svētki” projekta 
“Kopā Jaunannas un Annas 
pagastu dārzos mēs varam!” 
ietvaros.
24. septembrī 20.00 Jaunannā
Rudens Nakts orientēšanās 
sacensības, reģistrēšanās 
Jaunannas tautas namā no 
19.30. Komandā 3-5 dalībnieki 
(informācijai zvanīt: 29495371).
Jaunannas bibliotēkā 
literatūras izstādes “Virši izzied 
atvasaru” – Lijai Brīdakai 90, 
“Misija Latvijai” – Inesei Vaiderei 
70.

Jaunalūksnes pagastā
23. septembrī 19.00 Kolberģa 
tautas namā folkloras kopas 
“Egle” koncerts. Ieeja: 2,00 EUR.
Bejas bibliotēkā literatūras un 
tematiskās izstādes: “Man patīk, 
ja jūrā vētra” - dzejniecei Lijai 
Brīdakai – 90, “Tautsaimniekam, 
politiķim, Latvijas Valsts 
prezidentam Kārlim Ulmanim 
– 145”, “Ik rītu pasauli modina 
aromātiskas kafijas smarža – nav 
tādas zemes, kur nedzertu kafiju” 
/29. septembris – Starptautiskā 
kafijas diena”, “Trīs Miķeļi bungas 
sita Vārtu staba galiņā; Nākat, 
meitas, skatīties, Kur sitās maizes 
tēvi”.
28. septembrī Bejas bibliotēkas 
pasākums lasītāju klubiņā 
“Dzejdaru dienas”.
Bejas bibliotēkas vēstures 
krātuvē pastāvīgās ekspozīcijas: 
“Jaunalūksnes pagasta vēsture 
līdz 1945. gadam”; “Jaunalūksnes 
pagasts pēckara periodā (1945.-
1988.)”, “Nacionālo partizānu 
kustība Jaunalūksnes pagastā 
no 1945. gada līdz 1953. 
gadam”, “Bejas skolas vēsture 
19.-21.gs.”; digitālā ekspozīcija 
“Latvijas Brīvības cīņas Alūksnes 
pusē”; Dabas un vēstures objekti 
Jaunalūksnes pagastā.

Jaunlaicenes pagastā
21. septembrī 19.00 
Jaunlaicenes bijušās 
pamatskolas zālē Dzejas 
kompozīcija “Gadu ritums 
gadalaikos”, veltīta Lijas Brīdakas 
90 gadu jubilejai.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
“Malēnieša pasaule”
Ekspozīcijas un izstādes: 
• “Kā smuki esam, tā smuki 
esam”.
• “Noklusētā varonība. 
Latvijas Neatkarības karš 
1918.-1920.”.
• Pastāvīgā ekspozīcija 
“Jaunlaicenes muiža”.
• Pastāvīgā ekspozīcija 
“Malēnieša pasaule”.
• Virtuālā izstāde “No Vaidavas 
līdz Melnupei”. Izstāde par 
12 Opekalna draudzes teritorijā 
ietilpstošajām muižām, 
apskatāma muzeja mājas 
lapā: 
jaunlaicenesmuzejs.lv/muizas 

Kalncempju pagastā
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
“Vidzemes lauku sēta” 
Ekspozīcijas un izstādes:
• Līdz 30. septembrim gleznu 
izstāde “Novadniekam, 
gleznotājam Jūlijam Krastiņam – 
140”.
• Līdz 30. septembrim 
TLMS “Smiltene” tekstiliju 
izstāde “Putni krāsā un 
kompozīcijā”. Izstādi papildina 
novadnieka Kristapa Brašļa 
keramika.
Pasākumi:
• 10. septembrī 11.00 “Pļaujas 
svētki Ottesmuižā”. Vidzemes 

lauku sētas darbu darīšana, 
dziedāšana, dancošana un 
andelēšanās. Svētku moto: Sajūti 
latvietību!

Liepnas pagastā
Liepnas bibliotēkā grāmatu 
izstāde “Iepazīsti grāmatu 
pasauli! Rodi prieku lasot!” /
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
(1.09.-30.09.), grāmatu izstāde 
“Jaunākās dzejas grāmatas” 
(19.09.-30.09.).
9. oktobrī 14.00 Liepnas 
kapos svecīšu vakars.
9. oktobrī 15.00 Saidu kapos 
svecīšu vakars.
9. oktobrī 16.00 Sprinduļkalna 
kapos svecīšu vakars.

Malienas pagastā 
9. septembrī 18.30 Malienas 
tautas namā, sadarbībā ar 
Malienas bibliotēku, dzejas 
dienas pasākums “Dzeja vieno”.
25. septembrī 13.00 Malienas 
tautas namā Malienas un 
kaimiņpagastu senioru saviesīga 
pēcpusdiena “Miķeļdienu 
sagaidot”.
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Septembris - rudens 
rosības mēnesis”, “Dzejoļi ir kā 
tauriņi, kas pārlido no zieda uz 
ziedu...”, “Rakstnieki - jubilāri: 
Lija Brīdaka - 90, Gunārs Ievkalns 
– 95”.

Mālupes pagastā 
16. septembrī 18.00 Mālupes 
Saieta namā aicinām Mālupes 
pagasta skolas vecuma bērnus un 
jauniešus uz tikšanos, satikšanos 
un aktīvu darbošanos. 
24. septembrī  18.00 Mālupes 
kapos svecīšu vakars.

Mārkalnes pagastā
14. septembrī 13.00 
Mārkalnes pagastā pie 
Meistarīša ezera senioru 
pasākums “Pikniks pie 
Meistarīša”.
Mārkalnes bibliotēkā no 
15. augusta Madaras Zaķes 
pašdarināto rotaļlietu izstāde 
“Lielām un mazām sirsniņām”; 
izstāde Vēstures istabā “Iz skolas 
dzīves”; jaunāko grāmatu izstāde 
“Grāmatas sabirušas kā rudens 
āboli dārzā”.

Pededzes pagastā
5. septembrī 10.00 Pededzes 
bibliotēkā “Dzeja vieno” - savu 
dzeju lasīs pededziete Kristīne 
Bogdanova.
8., 15., 22. septembrī 10.00 
Pededzes tautas namā
rokdarbu pamatu apgūšana 
“Darbnīca  dvēselei” - dabas 
materiālu kompozīcijas.
Pededzes bibliotēkā izstāde 
“Vai pazīsti šos cilvēkus un 
vietas?”.
24. septembrī 16.00 Kūdupes 
kapos svecīšu vakars.
Pededzes Pasaku taka bijušās 
Pededzes pamatskolas ābeļdārzā, 
veltīta 9 latviešu tautas pasakām. 
Spēli var izspēlēt individuāli, 
noskenējot kodu ar aplikāciju 
Actionbound. Ja vēlies, lai 
kāds novada spēli, jāsazinās ar 
Pededzes bibliotēku pa tālruni 
25608756.

Veclaicenes pagastā
25. septembrī Vēsturiska 
ekspedīcija “Citādā Veclaicene”:
10.00 pie Veclaicenes tautas 
nama ekspedīcijas atklāšana,
10.30-12.00 Apskates objekti 
tagadējā Veclaicenes teritorijā 
ar vēsturnieka stāstījumu un 
gidu latviešu un igauņu valodā. 
Objektos muzikāli sveicieni,
12.00-15.00 Apskates objekti 

Igaunijā (vecajā Veclaicenes 
teritorijā) ar vēsturnieka 
stāstījumu un gidu latviešu un 
igauņu valodā. Objektos muzikāli 
sveicieni,
16.00 Noslēgums Rogosi muižā 
ar latviešu un igauņu koncertu.
Dalībniekiem jāpiesakās pa 
telefonu 26468307, lai varētu 
nodrošināt transportu.

Zeltiņu pagastā
No 5. septembra Zeltiņu 
tautas namā mākslinieces 
Solvitas Kārkliņas lielformāta 
ziedu kompozīciju izstāde “Tā 
vasara smaržo pēc rudens”.
Zeltiņos jubilāru gads - Larisas 
Ūseles “Slavas dziesma ķirbim” 
- receptes un padomi par ogu 
karaļa izmantošanu ziemas 
krājumos un ikdienas maltītēs.
17. septembrī 12.00 Atvērtā 
ekskursija Kodolraķešu bāzē 
Zeltiņos ar gidu (ilgums 
~ 2 stundas).
Apmeklējot šo Aukstā kara 
liecību īpaši slepeno 
militāro objektu ekskursijas 
laikā izzināsiet, kur tika 
montētas kodolgalviņas 
un kā transportētas, kādas 
komponentes nepieciešams 
pilnīgai raķešu samontēšanai 
un, vai raķetes kādreiz no šīs 
bāzes ir palaistas. Pabūsiet 
Sakarnieku angārā un atšifrēsiet 
slepenu ziņojumu, apmeklēsiet 
vairākas bumbu patvertnes un 
noskaidrosiet, kur atradās raķešu 
palaišanas poga.
Cena: pieaugušie – 4,00 EUR, 
skolēni, studenti, pensionāri – 
2,00 EUR. Pieteikšanās pa tālruni 
29492284 (Gunita).
24. septembrī 18.00 Zeltiņu 
kapos svecīšu vakars.
29. septembrī no 18.00 līdz 
20.30 Zeltiņu tautas namā 
aicinām piedalīties grafoloģes 
Sanitas Blumbergas meistarklasē 
– “Notici Sev, ieskaties sevī 
caur rokrakstu”. Pieteikšanās 
un papildu info uz e-pastu: 
satinasgrafo@gmail.com vai 
WhatsApp: +371 29470044, vai 
sociālā vidē: @SatinaSgrafologija 
līdz 26. septembrim.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes “Virši izzied atvasaru” 
(L. Brīdakai - 90), “Vārdi kārtojas 
dzejolī” (skolēniem).
Zeltiņu vēstures krātuvē 
pastāvīgās ekspozīcijas “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltījums E. Liepiņam), 
“Nesenā pagātne”, “Novadnieku 
istaba”, “Mana skola Zeltiņos”, 
izstāde “Medicīnas iestādes un 
darbinieki Zeltiņos”.
2. oktobrī Zeltiņu tautas namā 
Senioru dienai veltīts izglītojošs  
pasākums “Labo sajūtu diena”. 
Pieteikšanās līdz 24. septembrim 
pa tālruni 29492284 (Gunita).

Ziemera pagastā
6. septembrī 9.30 Māriņkalna 
tautas namā sadarbībā ar 
Ziemeru pamatskolu pasākums 
bērniem “Satikšanās pēc 
vasaras”.
Māriņkalna bibliotēkā
izstādes “Es dzīvoju zem 
sargeņģeļa spārna” - literātei 
L. Brīdakai 90, “Rudens noskaņa 
– fotomirkļos”, “Miķeļi - 
rudens saulgriežu laiks”, 
“Bērnu/jauniešu un Vecāku 
žūrija-2022”; bibliotekārā 
stunda skolēniem “Miķelīts 
bagāts vīrs - stāsti,  ko tu 
vedi vezumā?”.

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste




