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Alūksnes Novada Vēstis
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Alūksnes novadu reģionālā vizītē
apmeklē VARAM ministrs
Ceturtdien, 30. septembrī,
Alūksnes novadu reģionālā
darba vizītē apmeklēja
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrs Artūrs Toms Plešs
un ministra padomnieks
Miks Strazdiņš.

Turpinot vizīti, pašvaldības
vadība iepazīstināja ministru
ar Izglītības un sporta centra
būvdarbu gaitu Alūksnē. Šis
alūksniešu ilgi gaidītais objekts
top ar Vides aizsardzības un
reģionālās ministrijas atbalstu.
Daļējs finansējums Izglītības
un sporta centra būvniecībai
Alūksnes novada pašvaldībai tika
piešķirts no Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) izstrādātās
valsts atbalsta programmas
pašvaldībām augstas gatavības
investīciju projektu realizēšanai,
kas saistīti ar Covid-19 krīzes
pārvarēšanu un ekonomikas
atlabšanu. Iepazīstoties ar
būvdarbu gaitu, ministrs sacīja,
ka izvērtēs iespējas, kā vēl

pa cerībai,
Smaidam siltam un vārdam
sirsnīgam;
Katru dienu pa prieka
brītiņam,
Lai ievijas dzīves apcirkņos!

Sveicam Alūksnes novada
seniorus Starptautiskajā
senioru dienā!
Paldies par jūsu
ieguldījumu savu ģimeņu,
pagastu un Alūksnes
novada labā!
Stipru veselību, možu
garu un dzīvesprieku!

Vizītes gaitā kopā ar Alūksnes
novada domes priekšsēdētāju
Dzintaru Adleru un vietniekiem
Līgu Langrati, Druvi Tomsonu
un Jāni Sadovņikovu apsprieda
novada ekonomiskās izaugsmes
jautājumus un apmeklēja
vairākus objektus, kur pašvaldība
īstenojusi vai plāno īstenot
nozīmīgus infrastruktūras
projektus, kā arī lielākos novada
uzņēmumus.
Ministrs iepazinās ar jau
līdz šim paveikto Alūksnes
Bānīša stacijas kompleksā un
iecerēto teritorijas izaugsmi gan
kontekstā ar pašvaldības plāniem
par industriālās zonas attīstību
un biznesa stacijas izbūvi
Tālavas ielā, gan ar uzņēmēju
plānotajām investīcijām. Tāpat
ministrs kopā ar pašvaldības
vadību apmeklēja plānoto
veselības veicināšanas investīciju
projekta teritoriju. Viesi
apmeklēja arī Alūksnes Pilssalu,
kur novērtēja pašvaldības
paveiktos infrastruktūras
projektus.

Katru dienu pa sapnim,

Alūksnes novada pašvaldība
Attēlā no kreisās: domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons, domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers,
VARAM ministrs Artūrs Toms Plešs, domes priekšsēdētāja vietniece Līga Langrate, domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Sadovņikovs
Sanitas Spudiņas foto
atbalstīt tālāku sporta zāles
būvniecību.
- Man ir gandarījums, ka
Alūksnes novads spējis
mobilizēties šī sporta centra
būvniecībai un pieteicies
ministrijas atbalsta programmai.
Līdz šim tiekoties gan ar novada
iedzīvotājiem, gan vietējiem
medijiem, cilvēki uzsvēra akūtu
nepieciešamību pēc jauna,
moderna centra, jo vecā sporta
halle savu laiku sen nokalpojusi
un nav piemērota ne sacensību
rīkošanai, ne treniņiem.
Finansējums nu ir piešķirts,
būvdarbi ir sākti un sporta centrs
jau tuvā nākotnē vērs durvis
sporta entuziastiem un pilsētas
viesiem, - apskatot būvobjekta
teritoriju, sacīja A. T. Plešs.
- Pateicoties ministrijas
piešķirtajam finansējumam,
varam īstenot šo projektu,
ko gaidījām jau 20 gadus,
bet finanšu trūkuma dēļ paši
nespējām realizēt. Ļoti ceru, ka
jaunais Izglītības un sporta centrs
ļoti labi darbosies, jo blakus
atrodas trīs izglītības iestādes
- Ernsta Glika Alūksnes Valsts

ģimnāzija, Alūksnes pilsētas
sākumskola un Alūksnes Bērnu
un jaunatnes sporta skola. Mūsu
jauniešiem un iedzīvotājiem
būs jauns sporta infrastruktūras
objekts, ar ko ļoti lepojamies un
ko nākošā gada nogalē varēsim
atvērt apmeklētājiem, - sacīja
domes priekšsēdētājs Dzintars
Adlers.
Viesi apmeklēja pašvaldību,
kur domes priekšsēdētājs
Dzintars Adlers iepazīstināja
ar pašvaldības plānotajiem
projektiem nākamās attīstības
programmas ietvaros, sniedza
ieskatu novada izglītības
iestāžu tīklā, ceļu infrastruktūrā.
Pašvaldībā ministrs tikās
ar administrācijas nodaļu
vadošajiem darbiniekiem sarunā
par dažādiem ar pašvaldības
darbu saistītiem aktuāliem
jautājumiem, tostarp atbalstu
projektu plāniem, pašvaldību
efektīvāku un racionālāku
darbību pēc jaunā Pašvaldību
likuma stāšanās spēkā, ceļu
fonda finansējuma sadalījumu.
Pašvaldības pārstāvji arī vērsa
uzmanību uz normām, kas
nosaka vienādas prasības

dažāda lieluma pašvaldībām,
pašvaldību aģentūrām.
Ministram tika sniegta
informācija par Alūksnes novada
pašvaldības līdzšinējo iesaisti un
iecerēm klientu apkalpošanas
centru izveidē.
Sarunā ar pašvaldības
pārstāvjiem ministrs apstiprināja,
ka arī nākamgad pašvaldībām
būs iespēja pieteikties ministrijas
atbalsta programmām
uzņēmējdarbības attīstībai,
infrastruktūras sakārtošanai,
no citiem finanšu avotiem
būs iespēja piesaistīt līdzekļus
arī valsts pārvaldes digitālai
attīstībai.
Vizītes laikā ministrs apmeklēja
arī divus no lielākajiem novada
uzņēmumiem - kokrūpniecības
uzņēmumu “CEWOOD”, kas
ir vienīgais ēveļskaidu plātņu
ražotājs Baltijas valstīs, un SIA
“Alūksnes putnu ferma”, kur
veikta ražošanas kompleksa
modernizācija un uzstādītas
mūsdienīgas tehnoloģiskās
iekārtas.

Ticēt.
Labajam. Dzīvē.
Un cilvēkos.
Meklēt labo.
Atrast.
Par to cīnīties.
Iet klāt.
Palīdzēt. Labot.
Saudzēt.
Nosargāt.
(Z. Purvs)

Sveicam Alūksnes
novada skolotāju
saimi Skolotāju dienā!
Paldies par jūsu
izturību un enerģiju,
optimismu un
profesionalitāti!
Alūksnes novada pašvaldība

Turpinājums 5. lappusē

Izveidota interaktīva lietotne – ziņo par problēmu
Alūksnes novada
iedzīvotājiem, izmantojot
interaktīvo karti, ir
iespējams ātri un ērti
informēt pašvaldību
par problēmām pašvaldības
infrastruktūras un citu
jomu jautājumu
risināšanai.
Sadarbībā ar uzņēmumu
Envirotech, kas nodarbojas ar
ģeogrāfisko informācijas
sistēmu programmatūrām
un ĢIS sistēmu ieviešanu

organizācijās, Alūksnes
novada pašvaldība īstenojusi
ideju par interaktīvo lietotni,
kas ļautu iedzīvotājiem ērtā
veidā ziņot par infrastruktūras
problēmām novadā.
Lietotnē iedzīvotājiem
pieejama anketa, tajā
var sniegt informāciju
par pilsētas saimniecības
infrastruktūras bojājumiem /
trūkumiem. Ziņa operatīvi tiks
nogādāta atbildīgajai iestādei,
lai pēc iespējas ātrāk rastu
risinājumu.

Par to, kādā stadijā ir
saņemtā informācija
(saņemts, izpildē, izpildīts)
varēs sekot līdzi atšķirīgas
krāsas atzīmēm kartē.
Lietotni var ērti izmantot
arī no viedtālruņa.
Jaunā lietotne pieejama
Alūksnes novada pašvaldības
mājaslapā www.aluksne.lv.
Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pilnveidos
Teritorijas
plānojuma
grozījumu
pirmo
redakciju
Alūksnes novada dome
23. septembra sēdē
pieņēma lēmumu
pilnveidot Alūksnes novada
Teritorijas plānojuma
2015.-2027. gadam
grozījumu 1. redakciju
atbilstoši atzinumiem un
publiskās apspriešanas
rezultātiem.
Kā pašvaldība jau ir
informējusi, pamatojoties uz
Alūksnes novada domes
2020. gada 29. oktobra
lēmumu Nr. 270 “Par
Alūksnes novada Teritorijas
plānojuma 2015.-2027.
gadam grozījumu izstrādes
uzsākšanu un darba
uzdevuma apstiprināšanu”,
pašvaldība uzsāka teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādi.
Grozījumi tiek veikti Teritorijas
plānojuma sastāvā esošajos
Apbūves noteikumos.
Saskaņā ar šī gada
27. maijā pieņemto domes
lēmumu Teritorijas plānojuma
grozījumu 1. redakcija tika
nodota publiskai apspriešanai.
Tā notika no 9. augusta līdz
8. septembrim. Publiskās
apspriešanas laikā saņemti
6 institūciju atzinumi bez
iebildumiem un 5 institūciju
priekšlikumi teritorijas
plānojuma grozījumu
pilnveidošanai.
Pamatojoties uz publiskās
apspriešanas laikā
saņemtajiem priekšlikumiem
Teritorijas plānojuma 2015.2027. gadam grozījumu
1. redakcija tiks pilnveidota.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sēdes
Sociālā, izglītības un
kultūras komiteja
13. oktobrī 10.00
Tautsaimniecības
komiteja
18. oktobrī 10.00
Finanšu komiteja
21. oktobrī 10.00
Domes sēde
28. oktobrī 10.00
Sēdes notiek
1. stāva zālē
Dārza ielā 11, Alūksnē.

Domes 23. septembra sēdē
Alūksnes novada domes
23. septembra sēdē piedalījās
15 deputāti un izskatīja
38 darba kārtības jautājumus.

Dome nolēma:
- nodot atsavināšanai Alūksnes
novada pašvaldības īpašumu –
neapbūvētu zemes starpgabalu
“Sulas”, Jaunalūksnes pagastā,
kas sastāv no zemesgabala
1,44 ha platībā, pārdodot atklātā
izsolē noteiktam personu lokam
pievienošanai pierobežas īpašumam. Uzdot nosacītās cenas
noteikšanu un atsavināšanu veikt
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. Izsoles noteikumus
un rezultātus publicēt pašvaldības
tīmekļa vietnē www.aluksne.lv;
- nodot atsavināšanai nekustamā
īpašuma “Robežnieki”, Jaunalūksnes pagastā, sastāvā esošu
apbūvētu zemes vienību
0,52 ha platībā, pārdodot par
brīvu cenu uz zemesgabala esošas,
zemesgrāmatā ierakstītas būves
īpašniekam. Uzdot nosacītās cenas
noteikšanu un atsavināšanu veikt
Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- izskatot bijušā zemes lietotāja
pilnvarotās personas iesniegumu
par zemes vienības atsavināšanu,
nodot atsavināšanai nekustamā
īpašuma “Oleški”, Ziemera pagastā, sastāvā esošu apbūvētu zemes
vienību 3,56 ha platībā, pārdodot
par brīvu cenu bijušajam zemes
lietotājam. Uzdot nosacītās cenas
noteikšanu un atsavināšanu veikt
Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- izskatot bijušā zemes lietotāja
mantinieka pilnvarotās personas
iesniegumu par zemes vienības atsavināšanu, sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Meldri”,
Ilzenes pagastā, sastāvā esošu
neapbūvētu, pašvaldībai piekritīgu zemes vienību. Piekrist, ka
atsavināšanas izdevumus, saistītus
ar zemes robežu plāna izstrādi,
zemesgabala īpašuma tiesību
nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, novērtēšanu un
atsavināšanas procesa veikšanu,
sedz atsavināšanas ierosinātājs.
Pēc atsavināšanas procesa pabeigšanas minētos izdevumus ieskaitīt
zemes pirkuma līgumā noteiktās
cenas samaksā. Nodot atsavināšanai minēto pašvaldības īpašumu,
pārdodot par brīvu cenu bijušā
zemes lietotāja mantiniekam.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu
un atsavināšanu veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes
starpgabalu “Krastmaļi”, Ziemera
pagastā, kas sastāv no zemesgabala 2,05 ha platībā, pārdodot
atklātā izsolē noteiktam personu
lokam pievienošanai pierobežas
īpašumam. Uzdot nosacītās cenas
noteikšanu un atsavināšanu veikt
Īpašumu atsavināšanas komisijai.
Izsoles noteikumus un rezultātus
publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē
www.aluksne.lv;
- secinot, ka nepieciešamie izdevumi, lai savestu kārtībā dzīvošanai pašvaldībai piederošo dzīvokli
Pils ielā 38-59, Alūksnē, un vēlāk
arī administrēšanas un uzturēšanas izdevumi, nav samērojami
ar īpašuma faktisko vērtību un
izmantošanas iespējām, atzīt, ka
minētais pašvaldības dzīvoklis nav
derīgs dzīvošanai. Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo

īpašumu Pils ielā 38-59, Alūksnē,
ar kopējo platību 36,4m² un ar to
saistītām kopīpašuma domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas.
Noteikt atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē. Uzdot nosacītās
cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- secinot, ka nepieciešamie
izdevumi, lai savestu kārtībā
dzīvošanai pašvaldībai piederošo
dzīvokli Apes ielā 6-24, Alūksnē,
un vēlāk arī administrēšanas un
uzturēšanas izdevumi, nav samērojami ar īpašuma faktisko vērtību
un izmantošanas iespējām, atzīt,
ka minētais pašvaldības dzīvoklis
nav derīgs dzīvošanai. Nodot
atsavināšanai pašvaldības
nekustamo īpašumu Apes ielā
6-24, Alūksnē, ar kopējo platību
50,5m² un ar to saistītām
kopīpašuma domājamām daļām
no daudzdzīvokļu mājas. Noteikt
atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Uzdot nosacītās cenas
noteikšanu un dzīvokļa īpašuma
atsavināšanu veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- secinot, ka nepieciešamie
izdevumi, lai savestu kārtībā
dzīvošanai dzīvokli “Bērzulejās”-10, Mārkalnē, Mārkalnes
pagastā, un vēlāk arī administrēšanas un uzturēšanas izdevumi, nav samērojami ar īpašuma
faktisko vērtību un izmantošanas iespējām, atzīt, ka minētais
pašvaldības dzīvoklis nav derīgs
dzīvošanai. Nodot atsavināšanai
pašvaldības nekustamo īpašumu “Bērzulejās”-10, Mārkalnē,
Mārkalnes pagastā, ar kopējo
platību 47,4 m² un ar to saistītām
kopīpašuma domājamām daļām
no daudzdzīvokļu mājas un zemes.
Noteikt atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē. Uzdot nosacītās
cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- pamatojoties uz likumu “Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju”, 1992. gadā
starp Alūksnes rajona paju sabiedrību “Liepna” un fizisku personu
noslēgtu vienošanos par dzīvokļa
“Liepnā 2” pirkšanu, un ņemot
vērā šīs personas iesniegumu par
zemes nodošanu īpašumā bez
atlīdzības, nodot īpašumā bez atlīdzības iesnieguma iesniedzējam
zemesgabala “Liepna 2”, Liepnā,
Liepnas pagastā, pie dzīvokļa
īpašuma piederošās kopīpašuma
domājamās daļas;
- nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Finanšu ministrijas personā
nekustamo īpašumu Merķeļa ielā
3, Alūksnē, jo tas vairs netiek
izmantots pašvaldības funkcijas
īstenošanai – nodrošināt iedzīvotāju sociālo aprūpi;
- apstiprināt Alūksnes novada
pašvaldības autoceļu ikdienas
uzturēšanas klases 2021./2022.
gada ziemas sezonai. Ar dokumentu aicinām iepazīties Alūksnes
novada pašvaldības tīmekļvietnē
www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/
Dokumenti/Dokumenti par pašvaldības ielām un autoceļiem;
- apstiprināt Alūksnes novada
pašvaldības energopārvaldības
sistēmu – Alūksnes novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu.
Veikt Alūksnes novada pašvaldības
energopārvaldības sistēmas serti-

ficēšanas procesu atbilstoši LVS EN
ISO 50001:2019 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi (ISO 50001:2018)”
standarta prasībām;
- izveidot novada nozīmes Valsts
un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru “Krustcelēs”,
Pededzē, Pededzes pagastā. Iesniegt 2021. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā pieteikumu valsts budžeta dotācijas saņemšanai novada
nozīmes Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra
izveidei. Pieteikuma apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 30% apmērā
no projekta kopējām izmaksām,
līdzekļus paredzot no pašvaldības
2021. gada budžeta līdzekļiem;
- aktualizēt Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.
Investīciju plānu 2015.-2021. gadam, papildinot ar diviem jauniem
ierakstiem Nr. 23.12. “Siguldas un
Pumpura ielas pārbūve” un
Nr. 65.9. “Bibliotēkas izveide Ojāra Vācieša ielā 2A, Alūksnē”;
- apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 23/2021 “Grozījumi Alūksnes
novada domes 2014. gada
27. marta saistošajos noteikumos
Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu
iedzīvotājiem Alūksnes novadā”.
Saistošajos noteikumos iekļauta
Alūksnes novada Dzimtsarakstu
nodaļas ierosme sniegt materiālu
atbalstu laulātajiem tradicionāli
nozīmīgās kāzu jubilejās - “Zelta
kāzu” jubilejā laulātajiem, kas
nodzīvojuši laulībā 50 gadus, un
“Dimanta kāzu” jubilejā laulātajiem, kas nodzīvojuši laulībā 60
gadus, kā arī pašvaldības iniciatīva
iepriecināt Ziemassvētkos Alūksnes
novadā deklarētos pirmsskolas
vecuma bērnus un bērnus ar
invaliditāti ar saldumu paciņu.
Paredzēts ieviest svētku pabalstu
“Zelta kāzu” jubilejā 50 EUR, bet
“Dimanta kāzu” jubilejā 100 EUR
apmērā, pabalsts pirmsskolas vecuma bērniem un bērniem ar invaliditāti noteikts mantiskā (saldumu
paciņas) veidā, tā apmērs ir līdz
1,1% no valstī noteiktās minimālās darba algas, bet ne mazāk kā
1% no valstī noteiktās minimālās
darba algas. Saistošie noteikumi
nosūtīti Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai un
pēc pozitīva tās atzinuma saņemšanas tie tiks publicēti pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Alūksnes
Novada Vēstis” un stāsies spēkā
nākamajā dienā pēc publikācijas;
- apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 24/2021 “Grozījumi Alūksnes
novada domes 2020. gada
30. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 12/2020 “Par pašvaldības
pabalstiem Alūksnes novadā””.
Grozījumi saistīti ar to, ka no šī
gada 1. janvāra Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
termins “persona (ģimene)” aizstāts ar terminu “mājsaimniecība”.
Ņemot to vērā minētajos saistošajos noteikumos nepieciešams veikt
terminu maiņu;
- apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 25/2021 “Par aprūpes
pakalpojuma bērniem ar invaliditāti piešķiršanu Alūksnes novadā”.
Invaliditātes likums nosaka, ka no
šī gada 1. jūlija 5-18 gadus vecām
personām ar invaliditāti, kurām ir
izteikti un smagi funkcionēšanas
ierobežojumi, jānodrošina tiesības

01.10.2021.

pašvaldībā pēc to deklarētās
dzīvesvietas saņemt no pašvaldības budžeta apmaksātu aprūpes
pakalpojumu. Saistošie noteikumi
izdoti, lai nodrošinātu aprūpes
pakalpojuma pieejamību Alūksnes
novadā. Aprūpes pakalpojums
netiks piešķirts, ja persona saņems
citu līdzīgu sociālās aprūpes
pakalpojumu pietiekamā apjomā
vai, ja tas pārklāsies ar Eiropas
Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros sniegtu citu
līdzīgu sociālās aprūpes pakalpojumu. Saistošie noteikumi nosūtīti
uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju atzinuma
saņemšanai, tie stāsies spēkā šī
gada 1. novembrī;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 26.09.2019.
lēmumā Nr. 276 “Par Alūksnes
Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem” vecāku maksā par individuālo fakultatīvo mācību stundu
profesionālās ievirzes izglītības
programmu apguvei un vecāku
līdzfinansējumā interešu izglītības
programmu apguvei. Lēmums
stājas spēkā šī gada 1. oktobrī;
- apstiprināt viena skolēna izmaksas mēnesī par Alūksnes novada
pašvaldības pamata un vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no šī gada
1. septembra: Alūksnes pilsētas
sākumskolā 50,69 EUR; Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
76,16 EUR; Alūksnes novada
vidusskolā 44,25 EUR; Strautiņu
pamatskolā 143,00 EUR; Bejas
pamatskolā 97,80 EUR; Jaunannas
Mūzikas un mākslas pamatskolā 99,79 EUR; Alekseja Grāvīša
Liepnas pamatskolā 99,52 EUR;
Malienas pamatskolā 82,33 EUR;
Pededzes pamatskolā
114,62 EUR; Ziemeru pamatskolā
107,13 EUR. Apstiprināt viena
audzēkņa izmaksas mēnesī par
Alūksnes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem no šī
gada 1. septembra: Alūksnes PII
“Sprīdītis” 195,86 EUR; Alūksnes
PII “Pienenīte” 173,84 EUR; Jaunalūksnes PII “Pūcīte” 198,68 EUR;
Alsviķu PII “Saulīte” 250,36 EUR;
Alūksnes PII “Cālis” 115,25 EUR;
Malienas PII “Mazputniņš”
197,81 EUR. Apstiprināt viena
iemītnieka izmaksas par Alūksnes
novada pašvaldības izglītības
iestāžu internātu sniegtajiem
pakalpojumiem (gultas vietu) no šī
gada 1. septembra: Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā 289,35 EUR mēnesī; Alekseja
Grāvīša Liepnas pamatskolas
internātā 164,99 EUR mēnesī.
Atbrīvot no internātu izmantošanas
izdevumu samaksas izglītojamos,
kas mācās Alūksnes novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs;
- noteikt, ka investīciju
projekta “Izglītības iestāžu
interneta pilnveidošana”
īstenošanas objekts ir Alūksnes
novada vidusskola. Nodrošināt
Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu investīciju
projektam “Izglītības iestāžu
interneta pilnveidošana” Alūksnes novada vidusskolai
optiskā interneta pieslēgumam
12 183 EUR apmērā. Izdalīt
nepieciešamo summu no
atsavināšanas procesā iegūtajiem
līdzekļiem;
Turpinājums 3. lappusē
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Turpinājums no 2. lappuses
- piešķirt finansējumu
1 830,00 EUR Alūksnes
pirmsskolas izglītības iestādei
“SPRĪDĪTIS” jauna profesionāla
ledusskapja iegādei;
- izdalīt no atsavināšanas procesā
iegūtajiem līdzekļiem daļēju finansējumu 79 497,00 EUR projektu
ieviešanas, ekspertīzes un plānošanas pasākumiem: projektu sagatavošanas un ieviešanas pasākumiem – 64 284,00 EUR, Alūksnes
viduslaiku pils Dienvidu torņa
ekspozīcijai 4 928,00 EUR un
pašvaldības investīciju projektam
“Ventilācijas sistēmas ierīkošana
Alūksnes pilsētas sākumskolā” 10 285,00 EUR;
- izskatot pašvaldības iestāžu
iesniegumus, izdarīt grozījumus
amata vietu sarakstos Ziemeru
pamatskolai, Zeltiņu pagasta
pārvaldei, pašvaldības aģentūrai
“SPODRA”. Ar šī gada 1. oktobri
Ziemeru pamatskolai tiek
palielināta lietveža darba slodze
no 0,7 uz 1 un līdz ar to arī
mēnešalgas likme, apkopēja
amata slodzes tiek samazinātas no
3 uz 2, tiek palielināta pavāra
mēnešalgas likme, medicīnas
māsas darba slodze 0,15 tiek
palielināta uz 0,2 un līdz ar to arī
mēnešalgas likme, tiek likvidēta
kurinātāja un elektriķa amata
vieta, bet izveidota jauna amata
vienība remontstrādnieks,
skolotāju palīga darba slodze
1,4 tiek palielināta uz 2 un līdz
ar to tiek palielināta mēnešalgas
likme.

Savukārt ar šī gada 1. novembri
Zeltiņu pagasta pārvaldei saimniecības pārziņa darba slodze no
0,3 tiks palielināta uz 0,5, attiecīgi
palielinot amatalgas un mēnešalgas likmi, traktora vadītāja
amata vienībai darba slodze no
0,7 samazināta uz 0,5, attiecīgi
samazinot amatalgas un mēnešalgas likmi. Pašvaldības aģentūrai
“SPODRA” tiks likvidēta viena
ēkas dežuranta amata vienības
slodze, bet izveidota jauna amata
vienība – teritorijas dežurants,
kura uzdevums būs apkalpot zaļo
un dārza atkritumu laukumu, ko
pašvaldība izveidojusi Rūpniecības
ielā, Alūksnē;
- izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem finansējumu 28 116,00 EUR Alūksnes
novada pašvaldības izglītības
iestādēm vidējās izpeļņas, ko
ietekmēja 2020. un 2021. gada
valsts budžeta finansētās piemaksas, kompensēšanai;
- atļaut Jurim Balandim un Ivetai
Veļķerei savienot Alūksnes novada
pašvaldības Vēlēšanu komisijas
locekļa amatu ar citiem personu
ieņemamajiem amatiem;
- pamatojoties uz Andas Klints
iesniegumu, atbrīvot viņu no Apstādījumu aizsardzības komisijas
priekšsēdētājas amata, nosakot
pēdējo amata pienākumu pildīšanas dienu 2021. gada
30. septembri;
- izskatot Veclaicenes pagasta
pārvaldes vadītājas Leldes Kranc-

manes iesniegumu par atbrīvošanu no Veclaicenes pagasta
pārvaldes vadītāja amata, atbrīvot
viņu no minētā amata 2021. gada
30. septembrī;
- Alūksnes novada domes priekšsēdētājam Dzintaram Adleram
piešķirt daļu ikgadējā atvaļinājuma laikā no 1. oktobra līdz
8. oktobrim;
- izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 2019. gada 30. maija
lēmumā Nr. 147 “Par Alūksnes
novada pašvaldībai piederošas
dabas gāzes sadales sistēmas Pededzes pagastā, Alūksnes novadā
atsavināšanu”, izsakot lēmuma 2.
punktu šādā redakcijā: “2. Noteikt
atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.” Iepriekš pieņemtais
lēmums paredzēja nodot atsavināšanai gāzes sadales sistēmu, pārdodot to izsolē, ievērojot normatīvos aktos noteiktās pirmpirkuma
tiesības, akciju sabiedrībai “Gaso”.
Grozījumi paredz gāzes sadales
sistēmas atsavināšanu, pārdodot
to izsolē jebkuram uzņēmumam,
kas būtu ieinteresēts šī pakalpojuma nodrošināšanā un varētu
kvalificēti nodrošināt gāzes sadales
sistēmas apsaimniekošanu.
Pilnībā ar domes sēdē
pieņemtajiem lēmumiem var
iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē
www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/
Par Alūksnes novada domes darbu/
Domes lēmumi.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Apmeklētāju pieņemšana oktobrī
Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus IEPRIEKŠ, pirms deputāta noteiktā pieņemšanas
laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem
64381496, 66954904 vai rakstīt uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto
deputātu.
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
18. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga LANGRATE
4. un 18. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
4. un 18. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOVŅIKOVS
4. un 18. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Ingus BERKULIS
4. un 18. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 8. un 22. oktobrī plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00
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.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki oktobrī
Deputāts

Datums

Laiks

Vieta

Arturs DUKULIS

21.10.2021.

13.00-14.00

Aivars FOMINS

21.10.2021.

13.00-14.00

Veclaicenes pagasta pārvaldē

Veclaicenes pagasta pārvaldē

Artūrs GRĪNBERGS

13.10.2021.

8.45-9.45

Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas
centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Verners KALĒJS

22.10.2021.

15.00-16.00

Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas
centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Maruta KAULIŅA

29.10.2021.

11.00-12.00

Tālrunis 29710918

Modris LAZDEKALNS

18.10.2021.

9.00-10.00

Tālrunis 29285514 vai
e-pasts: modris@almohardwood.com

Ilze LĪVIŅA

04.10.2021.

10.00-11.00

Alūksnes novada vidusskolā, Kanaviņu ielā 14,
Alūksnē

Druvis MUCENIEKS

28.10.2021.

13.00-14.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Modris RAČIKS

18.10.2021.

15.30-16.30

Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu
apkalpošanas centram

Laimonis SĪPOLS

21.10.2021.

13.00-14.00

Veclaicenes pagasta pārvaldē

Jānis SKULTE

06.10.2021.

11.00-12.00

Ziemera pagasta pārvaldē

Pārtrauks darbu
pašvaldībā

Alūksnes novada
pašvaldības izpilddirektore
Janīna Čugunova ir izteikusi
vēlēšanos pārtraukt darba
tiesiskās attiecības ar
Alūksnes novada pašvaldību
un lūgusi atbrīvot viņu no
izpilddirektora amata.
23. septembra sēdē Alūksnes
novada dome apmierināja
J. Čugunovas lūgumu atbrīvot
viņu no izpilddirektora amata
brīdī, kad noslēgsies viņas darba
nespējas lapa.
- Šāds mans lēmums nav
radies vienas dienas laikā,
tas ir ilgstoši pārdomāts un
balstīts veselības stāvoklī. Esmu
pašvaldības izpilddirektora
amatā nostrādājusi 12 gadus.

Nekad nevarētu tik ilgi būt
veikusi šo darbu, ja pašvaldībā
nebūtu tik lieliska darbinieku
komanda, tādēļ vislielākais
paldies par šiem kopā
nostrādātajiem gadiem manai
komandai, - domes sēdē sacīja
Janīna Čugunova.
Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs Dzintars Adlers
domes sēdē pateicās Janīnai
Čugunovai par ilgo darbu
novada pašvaldībā.
- Paldies Janīnai par darbu
iepriekšējo 12 gadu periodā.
Tas ir pietiekoši ilgs laiks
un šajā laikā esam izdarījuši
daudz ļoti labu lietu, īpaši
administrācijas komanda
Janīnas vadībā. Paldies! – sacīja
Dz. Adlers.

Pašvaldība
rīko izsoles
Alūksnes novada pašvaldība
19.10.2021. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – zemes
vienības Annas ielā 6A, Alūksnē,
Alūksnes novadā – mutisku
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.
aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 28686707.
Izsoles sākumcena – 1903 EUR.
Nodrošinājums – 190 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā
līdz 15.10.2021. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts
un pašvaldības vienotajā KAC
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz
15.10.2021. plkst. 16.00.

Alūksnes novada pašvaldība
19.10.2021. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – zemes
vienības “Annas”, Ilzenes
pagastā, Alūksnes novadā –
mutisku izsoli ar augšupejošu
soli. Izsoles noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 26164881.
Izsoles sākumcena – 2863 EUR.
Nodrošinājums – 286 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā
līdz 15.10.2021. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts
un pašvaldības vienotajā KAC
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz
15.10.2021. plkst. 16.00.

Alūksnes novada pašvaldība
19.10.2021. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – zemes
starpgabala “Vīgriezes”, Ziemera
pagastā, Alūksnes novadā –
mutisku izsoli ar augšupejošu soli
noteiktam personu lokam. Izsoles
noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 29376590.
Izsoles sākumcena – 2163 EUR.
Nodrošinājums – 216 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā
līdz 15.10.2021. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts
un pašvaldības vienotajā KAC
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz
15.10.2021. plkst. 16.00.

Alūksnes novada pašvaldība
19.10.2021. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – zemes
vienības “Jaunie Dienvidi”,
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes
novadā – mutisku trešo izsoli
ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma
pa tālruni 20239937. Trešās
izsoles sākumcena – 325 EUR.
Nodrošinājums – 33 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā
līdz 15.10.2021. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts
un pašvaldības vienotajā KAC
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz
15.10.2021. plkst. 16.00.
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Izsludinās metu konkursu
jaunas bibliotēkas
izveidei Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldība
organizēs metu konkursu
jaunas bibliotēkas izveidei
Alūksnē.
23. septembrī notikušajā
Alūksnes novada domes sēdē
deputāti pieņēma lēmumu
atbalstīt metu konkursa
izsludināšanu bibliotēkas izveidei
Ojāra Vācieša ielā 2A, Alūksnē.
Metu konkursa mērķis būs
iegūt arhitektoniski augstvērtīgu
un funkcionāli pārdomātu,

vēsturiskajā un ainavas
izpētē balstītu, nolikumā
un tehniskajā specifikācijā
ietvertajām prasībām atbilstošu
un ekonomiski pamatotu metu
bibliotēkas izveidei Ojāra
Vācieša ielā 2A, Alūksnē un rast
sadarbības partneri – konkursa
uzvarētāju.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām uz diskusiju
“Kādu es vēlos jauno
bibliotēku?”
Plānojot nepieciešamos
pakalpojumus, kādus
bibliotēkas lietotāji vēlētos
saņemt jaunajā Alūksnes
bibliotēkas ēkā, Alūksnes
novada pašvaldība un
Alūksnes pilsētas bibliotēka
aicina iedzīvotājus uz
diskusiju “Kādu es vēlos
jauno bibliotēku?”.
13. oktobrī pulksten 16.00 uz
diskusiju aicinām seniorus.
14. oktobrī plkst. 18.00
uz diskusiju aicinām ikvienu
interesentu.
15. oktobrī plkst. 16.00
uz diskusiju aicinām jaunās
māmiņas.
Diskusijas notiks
Alūksnes pilsētas bibliotēkas

1. stāva zālē, Lielā Ezera ielā 24.
Apmeklējot diskusiju,
jāuzrāda derīgs Covid-19
sertifikāts, kas apliecina,
ka persona ir veikusi pilnu
vakcinācijas kursu vai
pārslimojusi vīrusu, un personu
apliecinošs dokuments
(pase vai ID karte).
Savukārt 11. oktobrī pulksten
17.00 notiks diskusija ar
jauniešiem, šīs sarunas norises
vieta būs Alūksnes Bērnu un
jauniešu centrs.
Priekšlikumus būs
iespējams izteikt arī elektroniskā
anketā, kas būs pieejama
pašvaldības tīmekļa vietnē
www.aluksne.lv.

Konceptuāli atbalsta
dalību projektu
konkursā
23. septembra sēdē Alūksnes
novada domes deputāti
pieņēma lēmumu konceptuāli
atbalstīt pašvaldības
piedalīšanos Eiropas
Savienības struktūrfondu
projektu konkursā.
Paredzams, ka būs iespējams
piedalīties ES Darbības
programmas “Izaugsme un
nodarbinātība”
5.4.3.2. pasākuma “Kompleksu
apsaimniekošanas pasākumu
īstenošana Natura 2000
teritorijās” plānotajā projektu
konkursā.
Alūksnes novada pašvaldība tajā
iecerējusi piedalīties ar projektu
Aizsargājamo ainavu apvidus
“Veclaicene” teritorijā, lai veiktu
esošā tūrisma infrastruktūras

tīkla atjaunošanu, uzlabošanu un
izveidi saskaņā ar apstiprināto
Aizsargājamo ainavu apvidus
“Veclaicene” dabas aizsardzības
plānu 2016.-2028. gadam.
Projektā plānotie kompleksie
risinājumi nodrošinās
antropogēno slodzi mazinošu
un epidemioloģiski drošu
dabas tūrisma un izglītības
infrastruktūru, tādējādi, mazinot
iespējamo ietekmi uz īpaši
aizsargājamiem biotopiem un
sugām, saskaņā ar bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanas
mērķiem.
Lēmums par konceptuālo
atbalstu pieņemts tādēļ, lai
pašvaldība varētu uzsākt projekta
tehniskās dokumentācijas
sagatavošanu.

01.10.2021.

Veic grozījumus lēmuma
ģimnāzijas būvdarbu
pabeigšanai
29. septembrī notikušajā
Alūksnes novada domes
ārkārtas sēdē pieņemts
lēmums veikt grozījumus
lēmumā par projekta
Nr.8.1.2.0/18/I/002 “Alūksnes
novada vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides
uzlabošana” īstenošanu.
Grozījumi minētajā lēmumā
saistīti ar nepieciešamo
finansējumu skolas
ēkā uzsākto būvdarbu
pabeigšanai.
Kā pašvaldība informēja
26. jūlijā, tā ir pārtraukusi
noslēgto līgumu par Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas
7.-9. klašu korpusa 1. kārtas
pārbūvi ar SIA “BAZALTS”.

Līgums tika pārtraukts uzņēmēja
saistību nepildīšanas dēļ,
kas apdraudēja vai padarīja
neiespējamu līguma izpildi,
kā arī uzņēmējam ir uzsākts
tiesiskās aizsardzības process.
Lai skolas ēkā uzsāktos
remontdarbus pabeigtu, tika
izsludināta jauna iepirkuma
procedūra būvniecības
pabeigšanai. Atklātajam
konkursam saņemti divi
pretendentu piedāvājumi un
par iepirkuma uzvarētāju atzīts
SIA “RERE MEISTARI”, kura

piedāvājums ir saimnieciski
izdevīgākais ar zemāko cenu.
Pamatojoties uz pretendenta
iesniegto piedāvājumu,
kas atbilst esošajai tirgus
situācijai, projekta pilnīgai
realizācijai nepieciešams
papildu finansējums - 930
tūkstoši eiro. Būvniecības
pabeigšana ietver līdz šim
ēkā veikto būvdarbu izpēti,
novērtēšanu un būvprojekta
izmaiņu vai precizējumu izstrādi,
būvdarbu pabeigšanu un to
autoruzraudzību.

13. novembrī svinīgi atklās
Dienvidu torņa jauno ekspozīciju
Sestdien, 13. novembrī,
pulksten 14.00, piedaloties
Latvijas Radio korim, tā
mākslinieciskajam vadītājam
Sigvardam Kļavam,
komponistiem Mārtiņam
Braunam un Artūram
Maskatam, svinīgi tiks
atklāta Alūksnes viduslaiku
pils Dienvidu torņa jaunā
ekspozīcija “Marienburgas
astotais brālis”.
Ekspozīcija ir tapusi ar inovatīvu
pieeju, izmantojot mūsdienu
digitalizācijas iespējas, lai
radītu apmeklētājiem saistošu
piedāvājumu, kas iedarbosies
uz vairākiem maņu orgāniem
vienlaikus un radīs spēcīgu
emocionālu piedzīvojumu.
Ekspozīcijas laikā apmeklētājs ar
skaņu un dziedājuma palīdzību
tiks virzīts no pirmā līdz trešajam
stāvam, katrā no tiem iepazīstot
viduslaiku pils daudzu gadsimtu
garās pastāvēšanas vēsturiskās
noskaņas.
Šīs inovatīvās ekspozīcijas

radīšanai pašvaldība piesaistījusi
izcilus meistarus, nozares
profesionāļus - tās kulminācijas
oriģinālskaņdarbu un mūzikas
audio koncepciju radījuši Artūrs
Maskats un Sigvards Kļava,
savukārt dramaturgs Lauris
Gundars ir izstrādājis ekspozīcijas
libretu un tekstus. Ekspozīcijas
dizaina autori ir dizaina birojs
"H2E".
Pēc ekspozīcijas atklāšanas

pulksten 17.00 Latvijas Radio
koris (mākslinieciskais vadītājs
S. Kļava), komponisti M.
Brauns un A. Maskats aicina uz
koncertprogrammu “Mārtiņrozes
un novembris”. Biļetes cena
10,00 EUR. Koncertu apmeklējot,
jāuzrāda derīgs Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts un personu apliecinošs
dokuments. Biļetes jau ir
iegādājamas Alūksnes Kultūras
centra kasē.

Plāno uzlabot infrastruktūru
Veclaicenes ainavu apvidū
Alūksnes novada dome
23. septembra sēdē pieņēma
lēmumu par apbūves tiesības
pieņemšanu, lai varētu
īstenot pašvaldības plānotu
projektu aizsargājamo
ainavu apvidus “Veclaicene”
teritorijā, atjaunojot un
uzlabojot esošo tūrisma
infrastruktūras tīklu un
izveidojot jaunu tūrisma
infrastruktūru.

Pašvaldība ar šo projektu
iecerējusi piedalīties Eiropas
Savienības Darbības
programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Saglabāt un
atjaunot bioloģisko daudzveidību
un aizsargāt ekosistēmas”
5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno
slodzi mazinošas infrastruktūras

izbūve un rekonstrukcija Natura
2000 teritorijās” un 5.4.3.
specifiskā atbalsta mērķa
“Pasākumi biotopu un sugu
aizsardzības labvēlīga statusa
atjaunošanai” projektu atlasē.

kalna, un uzlabot ceļu, kā arī
ierīkot pastaigu takas, tualetes,
informācijas zīmes, informatīvi
izzinošus stendus par apkārtējo
teritoriju Dēliņkalna skatu torņa
augšējā platformā.

Projektā īstenojamo aktivitāšu
plānošana vēl notiek, bet
jau šobrīd ir zināma iecere
uzlabot situāciju, kas saistīta
ar nepietiekamu automašīnu
novietošanas iespējām.
Dēliņkalna skatu tornis
aizsargājamo ainavu apvidū
ir tūristu apmeklēts objekts,
taču tur ir stāvlaukums ar
nepietiekamu automašīnu
novietošanas vietu daudzumu.
Tādēļ ir plānots izveidot
stāvlaukumu ar apgriešanās
laukumu vēl citur ainavu
apvidus teritorijā – pie Ķauķu

Saskaņā ar domes sēdē
pieņemto lēmumu, pašvaldība
par atlīdzību 2% apmērā no
kadastrālās zemes vērtības
pieņems apbūves tiesības no
vairākiem zemju īpašniekiem
Ziemera pagasta teritorijā
publiskas lietošanas braucama
ceļa un automašīnu stāvlaukuma
ar apgriešanās laukumu ar ceļa
zemes un automašīnu laukuma
nodalījuma joslu būvdarbiem.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Alūksnes novadu reģionālā
vizītē apmeklē VARAM ministrs
Turpinājums no 1. lappuses
Reģionālās vizītes noslēgumā
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Artūrs Toms
Plešs atzina, ka ar prieku
apciemojis Alūksnes novadu un
pārliecinājies par to, kā attīstās
novads, uzņēmējdarbība, dažāda
veida infrastruktūras būves.
- Prieks redzēt, ka ministrijas
atbalsta programmas
finansējums tiek lietderīgi
izmantots un pēc 20 gadu
plānošanas un gaidīšanas ar
ministrijas atbalstu ir ielikti
pamati Izglītības un sporta
centra būvniecībai. Tāpat prieks
redzēt, ka pašvaldība domā, kā
nodrošināt novada iedzīvotājiem
kvalitatīvus pakalpojumus, kādā
veidā tos attīstīt un uzlabot.
Īpašs prieks man ir par
sadarbību starp uzņēmējiem un
pašvaldību un to, ka novadā
ir lieli ražojoši uzņēmumi, kas
piegādā inovatīvu produkciju
visai pasaulei, kas aug un
attīstās ar idejām, iecerēm
un tālejošiem plāniem. Tā ir
augstākā mēraukla pašvaldības
darbības novērtējumam, ja
uzņēmēji to novērtē un saka
labus vārdus. Te ir svarīga
gan valsts, gan ministrijas un
pašvaldības cieša sadarbība,
lai ļautu attīstīties šādiem
uzņēmumiem, kas nodrošinās
labi apmaksātas darba vietas
novada iedzīvotājiem, kas ir arī
ministrijas prioritāte.
Pārliecinājos, ka Alūksnes
novadam ir idejas un plāni.
Tas ir svarīgi, lai varētu
pieteikties dažāda veida atbalsta
instrumentiem. Alūksnes novada
pašvaldībā ir laba komanda, kas
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Pašvaldības vadība un ministrs Artūrs Toms Plešs apmeklē "Alūksnes
putnu fermu", kur iepazīstas ar uzņēmuma attīstību

Pašvaldības vadība un ministrs Artūrs Toms Plešs apmeklē "CEWOOD"
un iepazīstas ar ražošanas tehnoloģijām
strādā kopā. Tas novadam ir liels
ieguvums un iedzīvotāji varēs
novērtēt darba augļus, - vizītes
noslēgumā sacīja A. T. Plešs.

Izmaiņas grupu dzīvokļu
pakalpojuma sniegšanai
Alūksnes novadā
Alūksnes novada pašvaldība ir
iesaistījusies Eiropas Reģionālā
attīstības fonda projektā “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas (turpmāk - DI) īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr.
9.3.1.1/19/I/048) ietvaros, kas
paredz divas galvenās aktivitātes:
daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveidi un grupu
dzīvokļu izveidi moduļu mājā.
Šobrīd vērā ņemamā būvmateriālu cenu sadārdzinājuma dēļ,
pašvaldība lemj moduļu mājas
Kārklu ielā 5 nebūvēt, saglabājot
pakalpojuma nodrošinājumu.
29. septembrī Alūksnes novada
domes deputāti ārkārtas sēdē
pieņēma lēmumu atteikties no
grupu dzīvokļu pakalpojuma
pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem pakalpojuma ieviešanas minētā projekta
ietvaros.
Kā zināms, Alūksnes novada
pašvaldība 2016. gadā noslēdza
sadarbības līgumu ar Vidzemes
plānošanas reģionu par projekta
“Vidzeme iekļauj” īstenošanu,
kas paredz novadā izveidot
jaunus sociālos pakalpojumus,
tostarp grupu dzīvokļus. 2021.

gada sākumā pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “SANART” par
moduļu māju projektēšanu, būvdarbu veikšanu un autoruzraudzību. Taču projektēšanas termiņi
tika būtiski kavēti un, ņemot vērā
cenu pieaugumu kokmateriāliem
un metālam, uzņēmējs nespēja
pildīt līgumā noteiktās saistības,
kā rezultātā pašvaldība lēma par
līguma pārtraukšanu.
Izpētot tirgus situāciju valstī,
ir secināts, ka esošās projekta
izmaksas ievērojami pārsniedz
plānotās izmaksas, kas būtu
jāsedz no pašvaldības budžeta
līdzekļiem. Līdz ar to nolemts
izslēgt no projekta šo aktivitāti,
bet tajā pašā laikā pašvaldība
apņemas nodrošināt Vidzemes
plānošanas reģiona DI plānā noteikto pakalpojumu, proti, grupu
dzīvokli pilngadīgām personām
ar garīga rakstura traucējumiem.
Pakalpojums tiks sniegts Alūksnes
novada iedzīvotājiem. Šobrīd tiek
apzināti iespējamie alternatīvie
risinājumi pašvaldības īpašumos.
Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Projektēs izklaides
un atpūtas skvēru Ziemera
pagastā

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnē būvē Izglītības
un sporta centru
Alūksnē, Jāņkalna ielā 17A,
turpinās šovasar uzsāktie
Izglītības un sporta centra
būvdarbi.
Objektā ir paveikta ēkas
pamatnes sagatavošana – izveidots uzbērums, lai sāktu
nepieciešamo pāļu izbūvi.
Pāļu urbšanas laikā jārēķinās
ar paaugstinātu troksni, tādēļ
pašvaldība aicina apkaimes
iedzīvotājus būt saprotošiem.
Tāpat objektā tiek veikta veco
caurteku demontāža un jaunu
caurteku montāža Darba ielā,
Baložu bulvāra grāvja rakšana
un ūdensvada pieslēguma izbūve
zem Helēnas ielas.
Izglītības un sporta centrs
ir viens no nozīmīgākajiem
infrastruktūras projektiem Alūksnē. Tas ietver
multifunkcionālas ēkas un ar
to saistītās infrastruktūras –
inženierkomunikāciju pievadu,
piebraucamo ceļu (Darba iela),
laukumu un auto stāvvietu
pie ēkas un pie sākumskolas
pašreizējā sporta angāra
teritorijā – izbūvi. Izglītības
un sporta centrā paredzētas
speciāli aprīkotas zāles sporta
spēlēm, džudo, spēka treniņiem,
vingrošanai un vieglatlētikas

treniņiem. Projektā iekļauta arī
esošā sporta angāra nojaukšana.
Tehniskā projekta autors un
būvdarbu veicējs ir SIA “MONUM”, būvuzraudzību nodrošina
SIA “BŪVUZRAUGI LV”, projektu vada Alūksnes novada
pašvaldības projektu vadītāja
Inese Zīmele-Jauniņa.
Kā pašvaldība jau ir informējusi,
Izglītības un sporta centra
būvniecībai ir piešķirts valsts
budžeta līdzekļi 3 000 000,00
EUR apmērā, no kā 50% šogad
un atlikušie 50% nākamgad,
savukārt pārējais finansējums
būs pašvaldības aizņēmums
Valsts kasē. Projekta kopējā
summa ir 10 131 938 EUR.

Valsts budžeta finansējums
Izglītības un sporta centram
piešķirts ar Ministru kabineta
rīkojumu par atbalstītajiem
augstas gatavības pašvaldību
investīciju projektiem
valsts budžeta finansējuma
piešķiršanai, kas saistīti ar
Covid-19 krīzes pārvarēšanu un
ekonomikas atlabšanu. Savukārt
Izglītības un zinātnes ministrija
atbalstījusi aizdevuma ņemšanu
Valsts kasē, lai pilnībā finansētu
centra izveidi.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinot uzlabot un
labiekārtot Ziemera pagasta
teritoriju, pagasta pārvalde
veica iedzīvotāju aptauju un
aicināja izteikt viedokli par
infrastruktūras uzlabošanu
pagasta teritorijā.
Ziemera pagasta pārvalde
pateicas aktīvākajiem
iedzīvotājiem, kas ir piedalījušies
aptaujā. Saņemtie viedokļi
parādīja, ka pagasta pārvaldes
vīzija sakrīt ar iedzīvotāju idejām,
un ņemot vērā iedzīvotāju
ierosinājumus, ir uzsākti darbi
pie daudzfunkcionāla izklaides
un atpūtas skvēra būvprojekta
izstrādes, kas paredz izbūvēt
skvēru pie Māriņkalna tautas
nama, to piemērojot iedzīvotāju
izklaides un atpūtas aktivitātēm,
kā arī publisku pasākumu
rīkošanai.
Būvprojektā paredzēts
Māriņkalna tautas nama
teritorijā izveidot pastaigu

takas ar atpūtas un aktivitāšu
zonām (laukumiem), soliņiem,
atkritumu tvertnēm un
dekoratīvos stādījumiem.
Kā skvēra centrālais objekts
paredzēta neliela, daļēji segta
koka konstrukcijas brīvdabas
estrādīte, kas paredzēta gan
kā ikdienas atpūtas vieta, gan
kā neliela āra kino vai mūzikas
kolektīvu uzstāšanās vieta.
Saskaņā ar veikto tirgus izpēti
(cenu aptauju), daudzfunkcionāla
izklaides un atpūtas skvēra
būvprojektu izstrādā
SIA “ARHITEKTA L. ŠMITA
DARBNĪCA” par līguma summu
6993,80 EUR ar PVN. Ar skvēra
tehnisko risinājumu iedzīvotāji
varēs iepazīties jau tuvākajā
laikā un izteikt savu viedokli par
plānotajiem darbiem.
Iveta Vārtukapteine,
Ziemera pagasta pārvaldes
vadītāja
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Mārkalnes pagasta
iedzīvotāju aptauja
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Jaunannā jauniešu
klubs izveido virvju trasi
Jaunannas jauniešu
klubs “Tikšķis” šovasar
īstenoja jauniešu iniciatīvu
projektu “Augstāk
par zemi”.

Augustā Mārkalnes pagasta
pārvalde veica iedzīvotāju
aptauju, lai pilnveidotu un
uzlabotu pagasta pārvaldes
darbību, kā arī kopīgi
plānotu pagasta turpmāko
attīstību. Aptauja bija
anonīma gan papīra formātā,
gan elektroniski. Kopumā
tika saņemtas 43 anketas.
Tas liecina, ka iedzīvotājiem

ir vēlme izteikties, izvērtēt,
ieteikt idejas turpmākajai
darbībai.
Iedzīvotāji ierosina biežāk
greiderēt ceļus, bet, pamatojoties
uz 07.13.2021. MK noteikumiem
Nr.26 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, atbilstoši valdības
piešķirtajam finansējumam un

Projekta ietvaros jaunieši
paši izveidoja trīs posmu
virvju trasi dabas takā
“Bebru valstībā”. Vēlējāmies,
lai šo virvju trasi ar prieku
varētu izmantot gan
mazākie dabas takas
apmeklētāji, gan izietu arī
pieaugušie. 12. septembrī
“Tikšķa” jaunieši atklāja
jaunizveidoto trasi, kā arī rīkoja
rudens pārgājienu bērniem, kurā
tā dalībnieki, ejot pa dabas taku,
piestāja sešās pieturvietās. Katrā
no tām mazos un arī lielākos
ceļotājus sagaidīja dažādi
pasaku varoņi - Mazā raganiņa,
rūķis un meža laumiņas, kuri
aicināja veikt dažādus
uzdevumus. Viens no
uzdevumiem bija iziet “Tikšķa”
jauniešu izveidoto virvju trasi.
Šī pārgājiena noslēgumā visi
cienājās ar zupu, kuru uz
ugunskura bija gatavojusi mūsu

pavārīte Ieva. Bērniem un arī
jauniešiem rudens pārgājiens un
virvju trase “Augstāk par zemi”
patika. Jauniešu kluba “Tikšķis”
jaunieši ir apmierināti ar
paveikto, kaut gan trases
tapšanas process nebija viegls.
Šo projektu finansiāli atbalsta

Alūksnes novada pašvaldība
Alūksnes novada jauniešu
iniciatīvu projektu konkursa
2021 ietvaros.
Līva Kristiāna Orlova,
JK “Tikšķis” dalībniece

Turpinājums 7. lappusē

Noslēdzies Zeltiņu pagasta atklātā krosa
skriešanas seriāla pasākums “Mizojam, ka prieks”
Šogad sakarā ar Covid-19
ierobežojumiem skrējienu
sākām jūnijā, nevis maijā,
kā tas bija iepriekšējos
septiņus gadus. Tāpēc
noslēguma posms “Krogsalas
apļi” notika 18. septembrī.
Šajā rakstā informācija par
pēdējiem diviem posmiem.
3. posms “Kaimiņu būšana”
notika 28. augustā Ilgvara
Laivas un Vitauta Āboliņa
nekustamajos īpašumos “Lejnieki” un “Madaras”. Trase meta
dažādus līkločus, kā arī bija
jāpārvar nelieli grāvtiņi.
28. augusta sestdiena tika
gaidīta ar bažām, jo laika ziņās
diena tika solīta dikti lietaina,
bet bija prieks, kad rīts atnāca
miglains, tomēr lietus gāja
secen. Līdz ar to 3. posma
skrējiena “Kaimiņu būšana”
organizatori – Laivu, Samu un
Āboliņu ģimenes mierīgi varēja
uzelpot, ka dalībniekiem nebūs
jāskrien pa dubļiem un slapju
zāli. Āboliņu ģimene lielākam
sportiskam garam pie savas
saimniecības ēkas sienas bija
izvietojuši olimpiskos apļus,
savukārt Samu ģimene sagādāja
cienastu un medaļu sagataves.
Paldies saimniekiem par atbalstu
un kopābūšanu, jo īpašnieku
klātbūtne visā sacensību norises
laikā nodrošināja patīkamas
emocijas dalībniekiem un viņu
atbalstītājiem.
“Mizojam, ka prieks” 3. posma
rezultāti: SB1 grupā 1.vietā Elza
Laiva, 2.vietā Ance Kozilāne,
3.vietā Rebeka Berkolde; VB1
grupā 1.vietā Sandris Pakalnietis, 2.vietā Artūrs Verbičs,
3.vietā Lauris Jānis Galviņš; SB2
grupā 1.vietā Merisa Akmentiņā,
2.vietā Elza Ratniece, 3.vietā
Madara Donska; VB2 grupā
1.vietā Raivo Berkolds, 2.vietā
Miķelis Salmiņš, 3.vietā Roberts

Verbičs; S12 grupā 1.vietā Gerda
Asnāte Berkolde, 2.vietā Anna
Nikola Berkolde, 3.vietā Karlīna
Laiva; V12 grupā 1.vietā Jānis
Žagars, 2.vietā Renārs Žīgurs,
3.vietā Matīss Salmiņš; S16
grupā 1.vietā Elizabete Galvane,
2.vietā Alise Kazaine, 3.vietā
Sindija Žīgure; V16 grupā 1.vietā
Rihards Berkolds; S25 grupā
1.vietā Līga Berkolde, 2.vietā
Anna Šteinere; V25 grupā 1.vietā
Bruno Zaķis, 2.vietā Mairis
Pētersons, 3.vietā Ivo Cauka;
S40+ 1.vietā Ilze Ludviga, 2.vietā
Marika Elstiņa, 3.vietā Inga
Dukure; V40+ 1.vietā Aivars
Berkolds, 2.vietā Kārlis Jakobsons, 3.vietā Raitis Briedis.
Sacensību dalībnieki un līdzjutēji
šogad vaicāja, kā izvēlamies
trases vietas. Pirmkārt, īpašnieku
atbalsts un vēlme iesaistīties
skrējiena organizācijas procesā,
otrkārt, jābūt labierīcībām, jo
sacensībās piedalās daudz bērnu
un viņiem tualetes apmeklējums
ir neizbēgams. Pārējo –
galdus, solus, apskaņošanu
var nodrošināt jebkurā vietā,
jo tagad pieejamas bezvadu
tumbas, saliekami galdi un
soli.
Pēdējais posms “Krogsalas

apļi” tradicionāli notika Zeltiņu
pagasta sporta un atpūtas parkā
18. septembrī. Laika apstākļi
atkal bija draudzīgi skrējiena
dalībniekiem. Diemžēl Covid-19
ieviesa savas korekcijas un
skrējienā nevarēja piedalīties
dalībnieki, kuri cītīgi piedalījās
visos posmos un cīnījās par
kopvērtējuma balvām. Tāpat
septembra posms nav draudzīgs
skolēniem un studentiem,
jo tikko ir sākušās mācības
un rodas problēmas atbraukt
uz skrējienu. Ļoti ceram, ka
nākamgad skrējienu varēsim
uzsākt maijā un pabeigt
augustā.
Galvenais sacensību
organizators Rolands Laiva
šogad pēdējā posmā nolēma
mainīt trasi mazajiem skrējiena
dalībniekiem. Lai bērniem
nebūtu jāskrien tikai ap
stadionu, tika ieviesta neliela
grūtības pakāpe – līkloču
trase. Pieaugušajiem nekādu
izmaiņu nebija.
“Mizojam, ka prieks”
4. posma rezultāti: SB1 grupā
1.vietā Elza Laiva, 2.vietā Kate
Otte Šteinere, 3.vietā Rebeka
Berkolde; VB1 grupā 1.vietā
Sandris Pakalnietis, 2.vietā Ed-

gars Ratnieks, 3.vietā
Edgars Cauka; SB2 grupā
1.vietā Elza Ratniece, 2.vietā
Merisa Akmentiņa, 3.vietā
Madara Donska; VB2 grupā
1.vietā Raivo Berkolds, 2.vietā
Armands Pakalnietis, 3.vietā
Matīss Līdaks; S12 grupā 1.vietā
Gerda Asnāte Berkolde, 2.vietā
Anna Nikola Berkolde, 3.vietā
Katrīna Napalkova; V12 grupā
1.vietā Jānis Žagars, 2.vietā
Alvis Tučs, 3.vietā Olivers Elstiņš;
S16 grupā 1.vietā Elizabete
Galvane, 2.vietā Alise Kazaine;
V16 grupā 1.vietā Jānis Melecis;
S25 grupā 1.vietā Līga Berkolde,
2.vietā Aļona Jakobsone; V25
grupā 1.vietā Bruno Zaķis,
2.vietā Mairis Pētersons, 3.vietā
Ivo Cauka; S40+ 1.vietā Marika
Elstiņa, 2.vietā Veronika Moraru;
V40+ 1.vietā Aivars Berkolds,
2.vietā Kārlis Jakobsons.
Katrs 3. un 4. posma skrējiena
1.-3. vietas ieguvējs tika
apbalvots ar medaļu, diplomu,
biedrības “Sporta klubs Zeltiņi”
un SIA “Rāmkalni” sarūpētu
balvu.
Kopvērtējuma rezultāti:
SB1 grupā 1.vietā Elza Laiva,
2.vietā Rebeka Berkolde, 3.vietā
Kate Otte Šteinere; VB1 grupā
1.vietā Sandris Pakalnietis,
2.vietā Ernests Cauka, 3.vietā
Jānis Jarls Berkolds; SB2 grupā
1.vietā Merisa Akmentiņa,
2.vietā Madara Donska, 3.vietā
Mišela Tīna Berkolde; VB2 grupā
1.vietā Raivo Berkolds, 2.vietā
Miķelis Salmiņš, 3.vietā Armands
Pakalnietis; S12 grupā 1.vietā
Gerda Asnāte Berkolde, 2.vietā
Anna Nikola Berkolde, 3.vietā
Katrīna Napalkova; V12 grupā

1.vietā Jānis Žagars,
2.vietā Renārs Žīgurs, 3.vietā
Olivers Elstiņš; S16 grupā
1.vietā Elizabete Galvane,
2.vietā Alise Kazaine, 3.vietā
Sindija Žīgure; V16 grupā
1.vietā Rihards Berkolds, 2.vietā
Jānis Melecis; S25 grupā 1.vietā
Līga Berkolde, 2.vietā Aļona
Jakobsone; V25 grupā 1.vietā
Bruno Zaķis, 2.vietā Mairis
Pētersons, 3.vietā Ivo Cauka;
S40+ 1.vietā Ilze Ludviga, 2.vietā
Marika Elstiņa, 3.vietā Veronika
Moraru; V40+ 1.vietā Aivars
Berkolds, 2.vietā Kārlis
Jakobsons, 3.vietā Viesturs
Kazainis.
Pēdējā posmā specbalva par
visas ģimenes dalību skrējienā
piešķirta Aivara un Līgas
Berkoldu ģimenei no Beļavas.
Lai šis pasākums varētu noritēt
4 posmos visas vasaras garumā,
sakām paldies pasākuma
atbalstītājiem: Alūksnes novada
pašvaldībai, Jurim Vītolam,
SIA “Lainre”, SIA “GEO Solutions”, SIA “Fatto Di Vetro”,
SIA “Rāmkalni” un zemnieku
saimniecībai “Auziņas”. Paldies
uzticamajai tiesnešu brigādei:
Andrejam un Vandai Caukām,
Silvai Zariņai un Inesei Žīgurei.
Paldies diplomu un afišu
maketētājai Anitai Maksimai.
Pasākums tiek īstenots Alūksnes
novada pašvaldības projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo
vesels Alūksnes novadā!”
ietvaros, ko finansē Eiropas
Sociālais fonds.
Elita Laiva,
biedrības “Sporta klubs Zeltiņi”
pārstāve
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Paziņojums par ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifa projektu
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „Rūpe” reģistrācijas
Nr. 53203000201, juridiskā
adrese Brūža ielā 6-1, Alūksnē,
Alūksnes novadā, LV-4301,
2021. gada 10. septembrī
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedza
ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifa projektu Alūksnes novadā,
kas ir aprēķināts saskaņā ar
2016. gada
14. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodiku.
Piedāvātais tarifs varētu stāties

spēkā ar 2022. gada 1. martu.
Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir
saistītas ar ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas
darbības zonas paplašināšanos
un ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu pieaugumu.
Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju,
kā arī sniegt savus priekšlikumus
un ieteikumus par ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojuma
tarifa projektu lietotājs var SIA
“Rūpe” administrācijas telpās,
Brūža ielā 6-1, Alūksnē, darba
dienās no plkst. 900 līdz 1200 un
1300 līdz 1600, iepriekš sazinoties ar Arti Svikli, tālruņa nu-

Sabiedrisko pakalpojumu veids

murs 64381087 vai 26120920.
elektroniskā pasta adrese: artis.
sviklis@rupe.lv.
Priekšlikumus un ieteikumus par
tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Rūpe”,
pasta adrese: Brūža ielā 6-1,
Alūksnē, Alūksnes novadā, LV4301, elektroniskā pasta adrese:
info@rupe.lv, kā arī Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas
komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45,
faksa Nr.67097277, elektroniskā
pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv
20 dienu laikā no šī paziņojuma
publicēšanas oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” (līdz
10. oktobrim).

Konference “KOPIENU DARBĪBA UN
SADARBĪBAS IZAICINĀJUMI”
2021. gada 7. oktobrī (ceturtdiena) plkst. 10.00 – 14.00
Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē
9.30 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 10.20

Alūksnes novada Sabiedrības centrs –
pirmā desmitgade
Dzintra Zvejniece (biedrība “Alūksnes nevalstisko
organizāciju atbalsta centrs”)

10.20 – 10.50

Gaujienas paradīzes šarms – koprade lokālā
un nacionālā līmenī
Ilze Dāve (biedrība “Vītolēni”) un Ineta Riepniece
(J.Vītola memoriālais muzejs “Anniņas”) no
Gaujienas Smiltenes novadā

10.50 – 11.20

Skola kā kopienas satikšanās vieta
Diāna Šķēla un Elēna Obrumāne (Stāķu attīstības
biedrība) no Stāķiem Gulbenes novadā
“Brīvbode” – personīgs un kopienas augšanas ceļš
Antra Reismane un Līga Kandele (iniciatīvas
“Brīvbode”, “Modes Bode” un “Pašbode”)
no Alūksnes

Spēkā esošais
tarifs
(bez PVN)

Piedāvātais
tarifs
(bez PVN)

Tarifa
palielinājums/
samazinājums (%)

11.20 – 11.50

1,07

1,24

+15,89%

11.50 – 12.20

Ūdensapgādes pakalpojums
Alūksnes novada Alūksnes pilsētā, Alsviķu, Zeltiņu,
Ilzenes, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera, Jaunalūksnes,
Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Malienas, Liepnas, Annas,
Jaunannas un Kalncempju pagastu teritorijās
Kanalizācijas pakalpojums
Alūksnes novada Alūksnes pilsētā, Alsviķu, Zeltiņu,
Ilzenes, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera, Jaunalūksnes,
Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Malienas, Liepnas, Annas,
Jaunannas un Kalncempju pagastu teritorijās

1,42

Skaidrojums par
ūdenssaimniecības tarifu
Spēkā esošais tarifs ir
apstiprināts 2015. gadā
un balstīts uz 2014. gada
izmaksām. Kopš spēkā esošā
tarifa apstiprināšanas,
SIA “RŪPE” ir paplašinājusi
savu darbības teritoriju.
Tika pārņemtas Liepnas,
Malienas, Jaunannas,
Annas un Kalncempju
pagastu ūdenssaimniecības.
Savukārt, Alūksnes pilsētā
tika veikta centralizētās
ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu
paplašināšana.

Alūksnes novada pašvaldība
projektu ietvaros izbūvēja
un ieguldīja SIA “RŪPE”
pamatkapitālā:
• ūdens apgādes un
kanalizācijas tīklus Alūksnes
Pilssalā;
• ūdens apgādes un
kanalizācijas tīklus Rūpniecības
ielā 1A, Ganību ielā, Rijukalna
ielā un Vējakalna ielā;
• ūdenssaimniecības tīklus
Merķeļa ielas industriālajā
teritorijā.
Realizējot projektu
“Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Alūksnē,
III kārta”, SIA “RŪPE” izbūvēja:
• kanalizācijas tīklus Merķeļa,
Kārļa, Helēnas, Krišjāņa Barona,
Gulbenes, Valkas, Rijukalna,
Šķūņu ielās;
• četras kanalizācijas sūkņu
stacijas;
• ūdensapgādes tīklus Merķeļa,
Kārļa, Helēnas, Gulbenes,
Krišjāņa Barona, Pilsētas bulvārī,
Valkas, Rijukalna un Šķūņu ielās.
Paplašinoties pakalpojumu
sniegšanas teritorijai pa visu
novadu, diemžēl ieņēmumu
pieaugums nenosedz
sabiedrisko pakalpojumu

izmaksu pieaugumu.
Infrastruktūras paplašināšana
veicināja tādu izmaksu pieaugumu, kā:
• pamatlīdzekļu uzturēšanas un
remonta izdevumus;
• materiālu izdevumus;
• pamatlīdzekļu nolietojumu.
Palielinājās iekārtu skaits, kurām
jāveic plānveida tehniskās
apkopes un dezinfekcijas.
Lielu summu sastāda izmaksas,
kas saistītas ar:
• elektronisko iekārtu
remontdarbiem;
• ūdenssaimniecības sistēmas
objektu remontiem (plānotiem
un ārkārtas);
• ūdensapgādes un kanalizācijas
inženiertīklu avāriju novēršanas
darbiem;
• ūdensapgādes un kanalizācijas
inženiertīklu skalošanu.
Palielinoties SIA “RŪPE”
apkalpojamajai teritorijai,
lai nodrošinātu nepārtrauktu
ūdensapgādes sistēmas darbību,
palielinājies arī nepieciešamais
materiālu daudzums. Ir
pieaugušas gan pakalpojumu
sniedzēju cenas, gan materiālu
cenas.

Ūdenssaimniecības sistēmās
daudzas iekārtas darbojas
ar elektrību. Pēdējo gadu
laikā ir bijis straujš elektrības
cenu kāpums. SIA “RŪPE”
ir izsludinājusi iepirkumu
elektroenerģijas iegādei. Ir
paredzams, ka elektrības cena
būs augstākas kā 2019. gadā un
2020. gadā un publiskajā telpā
jau dzirdams par elektroenerģijas
cenu kāpumu.
Palielinājās arī izmaksu pozīcija
“Darba alga” sakarā ar jaunu
darba vietu izveidi pagastos, kā
arī valstī noteiktās minimālās

1,91

+34,51%

Reģistrācija un kafija
Atklāšana

Kafijas pauze

12.20 – 12.50

Līdzdalības budžets un citi pašvaldības un NVO
sadarbības izaicinājumi
Gulbenes novada pašvaldības pārstāvis

12.50 – 13.50

Redzami un neredzami procesi kopienā.
Ko ar tiem iesākt?
Kristīne Leontjeva, kopienu attīstības eksperte
Konferences noslēgums

13.50 – 14.00

Konferenci vada Ilze Zvejniece (biedrība “Alūksnes nevalstisko
organizāciju atbalsta centrs”).

darba samaksas palielinājumu.
Kopš 2014. gada ir mainījušās
likumdošanas normas, kuru
izpilde pieprasa papildu finanšu
līdzekļus. “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likums”, kas stājās
spēkā 01.01.2016., noteica
pienākumu par pakalpojuma
sniedzēja līdzekļiem uz māju
ievadiem uzstādīt
komercuzskaites mēraparātus.
Šādas izmaksas esošajā
tarifā vispār netika iekļautas.
Palielinājās arī dabas resursu
nodokļa likmes.
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifi tiek
aprēķināti saskaņā ar
Sabiedrisko pakalpojumu
regulatora padomes lēmumu
Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika”.
Metodika nosaka “Ja vairāk kā
par 10% mainās spēkā esošā
tarifa aprēķinam izmantotie
ūdenssaimniecības pakalpojumu
apjoma rādītāji vai vairāk kā par
10% mainās spēkā esošā tarifa
aprēķinā iekļautās izmaksas,
komersants iesniedz
Regulatoram jaunu tarifa
projektu, kas aprēķināts,
pamatojoties uz koriģētiem
ūdenssaimniecības
pakalpojumu apjomiem un
izmaksām”. Tarifi nosakāmi tādā
apmērā, lai lietotāju veiktie
tarifu maksājumi segtu
ekonomiski pamatotas
sabiedrisko pakalpojumu
izmaksas un nodrošinātu
sabiedrisko pakalpojumu
rentabilitāti. Jaunā tarifa
projektā izmaksas iekļautas divu
iepriekšējo gadu vidējā apjomā.
Artis Sviklis,
SIA “RŪPE” valdes loceklis

Aicinām pieteikt savu dalību konferencē līdz 6.oktobrim pa tālruni
29406867 (Indra) vai aizpildot anketu tiešsaistē
https://ej.uz/KonferenceAluksne2021
Konferenci tiešsaistē būs iespējams vērot arī platformā
FACEBOOK @AluksnesNVOatbalstacentrs
Ierodoties uz pasākumu, jāuzrāda derīgs digitālais COVID-19 sertifikāts,
kas apliecina veikto vakcināciju vai COVID-19 izslimošanu, kā arī personu
apliecinošs dokuments. Pasākumā tiks ievēroti valstī noteiktie epidemioloģiskie
noteikumi!

Konference notiek projekta "Alūksnes NVO atbalsta centrs – efektīvai kopienu darbībai un
sadarbības izaicinājumiem" laikā, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no
Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Mārkalnes pagasta
iedzīvotāju aptauja
Turpinājums no 6. lappuses
noteikto izlietošanas kārtību,
ceļu fonda līdzekļi autoceļu
seguma atjaunošanas darbiem ir
ierobežoti. Līdz ar to Mārkalnes
pagasta pārvalde autoceļu
seguma atjaunošanas darbus
veic pakāpeniski un prioritārā
secībā.
Anketās izteikta neapmierinātība
par valsts autoceļiem V391
Mārkalne-Augure un V390
Kolberģis-Ponkuļi, to ikdienas
uzturēšanu. Autovadītājus aicinu
informēt par valsts autoceļu
posmu sarežģījumiem, zvanot
uz “Latvijas Valstu ceļu” diennakts bezmaksas informatīvo
tālruni 80005555. Informācija
tiek operatīvi nodota ceļu
uzturētājiem rīcībai.
Šogad tika sakārtota piemiņas
vieta karā kritušajiem, sporta
laukumā atjaunots esošais
inventārs, brīvdabas estrādē
„Lakstīgalas” demontēts
bojātais dēļu grīdas segums,

ēkas “Pūcīte” atjaunotas ieejas
kāpnes. Plānojot nākošā gada
darba plānus, tiks ņemti vērā
iedzīvotāju ieteikumi – papildināt
sporta laukuma inventāru,
šūpoles brīvdabas estrādē, apgaismojumu nojumē, soliņi pie
daudzdzīvokļu mājām u.c..
Paldies visiem aptaujas
dalībniekiem, kas piedalījās
aptaujā! Svarīga ir komunikācija
ar sabiedrību, lai uzlabotu dzīvi
pagastā. Turpmāk aicinām
iedzīvotājus vairāk izmantot
iespēju piedalīties sava pagasta dzīves pilnveidošanā.
Ikviens pagasta iedzīvotājs ar
jautājumiem, ierosinājumiem
var vērsties pagasta pārvaldē:
tālrunis 25620818, e-pasts:
markalne@aluksne.lv vai
rakstiski, nogādājot iesniegumu pastkastītē “Pagastmāja”
Mārkalnē.
Iveta Driņina,
Mārkalnes pagasta pārvaldes
vadītāja
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Uzlabotas Malienas Turpinās projekts
bibliotēkas telpas
“Izaicini sevi, piedalies un
radi!” Bejas pamatskolā

Laikā, kad visā pasaulē
likās viss ir apstājies,
kultūras iestādes tika slēgtas,
apmeklētājus klātienē
nevarēja uzņemt, Malienas
bibliotēkā darbs ritēja uz
priekšu. Lai
izmantotu laiku lietderīgi
un pēc atvēršanas
apmeklētājiem būtu patīkami
apmeklēt bibliotēku,
visās telpās tika veikts
kosmētiskais remonts,
nomainīts apgaismojums,
iegādāti jauni grāmatu
plaukti. Domājot par jauniešu
ērtībām, bērnu istabā
iegādāti pufi, kur var ērti
atpūsties, palasīt grāmatu
un pavadīt brīvo laiku.
Gaidīsim ikvienu apmeklētāju
bibliotēkā!
Bibliotēkā ir plašs grāmatu,
preses izdevumu klāsts un
ikviens var atrast kaut ko
atbilstošu savām vajadzībām.
Tomēr, ja kādu iemeslu
dēļ līdz bibliotēkai netiek un ir

vēlme lasīt, aicinu izmantot
pakalpojumu - Grāmatu
piegāde mājās, zvanot pa
tālruni 25660081, vai rakstot
uz e-pastu:
bibl.maliena@aluksne.lv.
Ikvienam ir iespēja bez
maksas lasīt latviešu un
latviski tulkoto autoru darbus
e-grāmatas formātā,
mobilajā ierīcē
vai datorā, izmantojot
“3td e-Grāmatu bibliotēku”.
Lai kļūtu par “3td e-Grāmatu
bibliotēkas” lasītāju, ir
jābūt bibliotēkas lasītājam
ar bibliotēkas e-kataloga
autorizācijas datiem
(lietotājvārds un parole) jāveic
reģistrācija vietnē www.3td.lv.
Ja šādu autorizācijas datu nav,
tad sazinies ar savu bibliotēku,
rakstot e-pastā vai
piezvanot uz bibliotēku.
Daina Baltā,
Malienas bibliotēkas vadītāja kultūras darba organizatore

Sporta un atpūtas
diena Ilzenē

Nodibinājums
“Bejas skolas attīstības
fonds” turpina Bejas
pamatskolā realizēt
jauniešu iniciatīvu projektu
“Izaicini sevi, piedalies un
radi!”. Projekts tiek īstenots
Eiropas Sociālā fonda
projekta “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas
samazināšanai
Nr.8.3.4.0/16/I/001
“PuMPuRS” ietvaros.
2020./2021.m. g. nogalē,
ievērojot valstī noteiktos
epidemioloģiskās drošības
pasākumus Covid-19
infekcijas ierobežošanai,
klātienē notika aktivitāte
“Pašdisciplīnas treniņš” pedagoga Sergeja Sverčkova vadībā
un aktivitāte “Sevis izzināšana un
emociju pārvaldīšana” kopā ar
psiholoģi Daigu Sliņķi.
Jūnijā nodarbībā
“Meistarklases” floriste Dina
Semjonova sniedza teorētiskās,
praktiskās zināšanas un iemaņas
floristikas darbu izgatavošanā
un vides noformēšanā. Tika
izgatavoti dekori āra pasākumu
noformējumam.
Vasaras brīvlaika noslēgumā,
26. augustā, jauniešiem
bija iespēja piedalīties
aktivitātē “Iepazīsti vietējo
uzņēmējdarbību”. Aktivitātes
mērķis – motivēt jauniešus
darba tirgum, apmeklējot un
iepazīstot dažādu nozaru vietējos
uzņēmumus. Notika
ekskursijas SIA “Cewood”,
SIA “Grūbe Hidro”,
SIA “Very Berry” un
ZS “Sprogas”.
SIA “Cewood” Jaunlaicenes

pagastā tika iepazīts griestu un
sienu apdares plātņu ražošanas
process: no apaļkoka līdz
gatavam produktam. Ļoti
interesants ekskursijas vadītāju
stāstījums piesaistīja jauniešu
uzmanību, sniedza
atbildes uz viņiem interesējošiem
jautājumiem.
SIA “Grūbe Hidro” Apes pagastā
Dzintars Raibekazs sniedza
informāciju par dabai draudzīgās
zaļās enerģijas ražošanu.
Bija iespēja redzēt, kā
darbojas mazā
hidroelektrostacija, iegūt
zināšanas par saražotās
elektroenerģijas pielietošanu.
Dzintars Raibekazs pastāstīja
par saviem pienākumiem, sava
darba plānošanu un īpašībām,
kurām jāpiemīt veiksmīgam
uzņēmējam.
Gaujienas pagastā apmeklējām
SIA “Very Berry”, kas ir viens no
lielākajiem ogu sulu ražotājiem
Baltijas valstīs. Uzņēmuma
īpašniece Gundega Sauškina
izrādīja melleņu un dzērveņu
audzēšanu purvā, pastāstīja par
ogu pārstrādi cehā. Jaunieši

detalizētāk uzzināja par biznesa
plānošanu un vadību.
Ekskursija noslēdzās
ZS “Sprogas” Jaunalūksnes
pagastā. Saimniecībā tiek
audzēti vasaras puķu stādi,
augļu koki un mūsu klimatam
atbilstoši dekoratīvie
kokaugi. Aplūkojām siltumnīcas,
uzzinājām par darba specifiku
stādaudzētavā. Priecājāmies
par estētisko un sakopto
apkārtējo vidi.
Dienas laikā tika iepazīti
uzņēmēju dzīvesstāsti, viņu
ceļš līdz veiksmīga uzņēmuma
izveidošanai un darbības
nodrošināšanai. Dalībnieki
guva atziņas par to, kas ir
nepieciešams veiksmīga
uzņēmuma izveidošanā un
vadīšanā. Paldies uzņēmējiem
par mums veltīto laiku un
iedvesmas stāstiem!
Šajā mācību gadā projekts
turpinās un jauniešiem ir iespējas
iesaistīties dažādās izglītojošās
un sportiskās aktivitātēs.
Ija Gražanska,
projekta vadītāja

“Izdzīvo sportu” Jaunannā
No 9. līdz 13. augustam
Jaunannas pagastā
20 bērniem un jauniešiem
vecumā no 10 līdz 16 gadiem
norisinājās piedzīvojuma
dienas nometne “Izdzīvo
sportu”, kuru realizēja
biedrība “Interešu centrs
“Jaunanna””.
Laikapstākļu lutināta,
21. augustā Ilzenē
notika sporta un atpūtas
diena “Sporto un asini prātu”.
Organizatori bija sarūpējuši
dažādas disciplīnas, kurās
dalībnieki varēja pierādīt gan
savu veiklību un pacietību,
gan atjautību un komandas
saliedētību. Dalībnieki sacentās
šādās aktivitātēs - “Kombinētā
stafete”, “Met pa bundžām”,
“Purvs”, “Trāpi mērķī”, “Igauņu
dragreiss”, “Aklās vistiņas”, “Zini
vai mini”, “Tornis” un “Pendeles”.
Dalībnieku pulciņš sanāca diezgan kupls – pavisam piedalījās
astoņas komandas.
Kopvērtējumā veiklākie un
atjautīgākie izrādījās: 1. vieta komandai “Kaimiņu būšana” (Ivars
Laiva, Karlīna Laiva, Ivo Cauka),
2. vietā ierindojās komanda “Zeperi” (Eduards Līdumnieks, Agita
Līdumniece, Rihards Salmiņš)
savukārt 3. vietu ieguva komanda “ARS” (Sindija Žīgure, Alise

Kazaine, Roberts Mednis).
Godalgoto vietu ieguvēji tika
apbalvoti ar medaļām, diplomiem un organizatoru un sponsoru sarūpētām balvām. Paldies
sponsoriem Zero Wake Park, Pirts
baudas, KRK Vidzeme, Dacei
Brūniņai.
Liels paldies par piedalīšanos
pasākuma organizēšanā Lainei
Melecei, Elīnai Pētersonei, Ilzenes
pagasta pārvaldei, Alūksnes
pilsētas riteņbraukšanas
klubam “Velo”, personīgi
Guntim Kozilānam, paldies
visiem tiesnešiem un komandu
dalībniekiem, kā arī komandu
faniem!
Šādi pasākumi ļauj neaizmirst
par aktīvu brīvā laika
pavadīšanu, par sacenšanās un
kopā būšanas prieku.
Nora Ceriņa,
Ilzenes bibliotēkas vadītāja kultūras darba organizatore

Šī nometne bija nepieciešama,
lai bērni un jaunieši atjaunotu
savas komunikācijas prasmes
un piepildītu savu ikdienu ar
fiziskām aktivitātēm, jo Covid-19
pandēmija bija ieviesusi jauniešu
ikdienā lielas korekcijas, piesaistot viņus mobilajiem telefoniem
un datoriem. Nometnes mērķis
- bērnu fizisko aktivitāšu un
veselīga dzīvesveida paradumu
veidošana, palīdzot apzināties
savas spējas veiksmīgas
personiskās dzīves veidošanai
un uzlabojot komunikācijas
prasmes.
Piedzīvojuma nometne bija
dinamiska un interesanta. Katra
nometnes diena sākās ar tās
dalībnieku rīta vingrošanu, bet
turpinājumā bērni un jaunieši
tika iesaistīti dažādās sporta
aktivitātēs, spēlēs un komandu saliedēšanas pasākumos.
Nometnes dalībnieki apguva
dažādas teātra sporta tehnikas,

izspēlēja etīdes. Svarīgi bija
bērniem un jauniešiem radīt
priekšstatu par sava ķermeņa
iespējām, uzlabot tās un rosināt
ideju, ka sports un aktīvā atpūta
ir lieliska alternatīva sēdēšanai
mājās un citiem netikumiem.
Nometnes aktivitāšu laikā
bērnu un jauniešu vidū tika
popularizēts veselīgs un aktīvs
dzīvesveids, dota iespēja pilnveidot komunikācijas prasmes ar
vienaudžiem, kā arī nometnes
vadītāji centās dalībniekiem
attīstīt patstāvību un pārliecību
par savām spējām.
Interesants un izzinošs izvērtās
vienas dienas pikniks, kuru
nespēja iztraucēt pat neatbilstoši
laikapstākļi! Pie ugunskura ar
nometnes dalībniekiem tika
izrunāts viss par un ap ugunskura kurināšanu pārgājiena
laikā un ikdienā, par ēdienu
gatavošanu brīvā dabā un
veselīgu uzturu. Bērni bija ļoti
apmierināti, ka, uzzinot viņiem
interesējošu informāciju, to
varēja praktiski pārbaudīt un
īstenot dzīvē. Kopīgi mērķi un
uzdevumi saliedē ikvienu, tāpēc
šīs nometnes laikā dalībnieki
iepazina tuvāk viens otru un
sadraudzējās To apliecināja arī
nometnes noslēguma dienas
pārgājiens, kurā dotie uz-

devumi un izaicinājumi bija
jāpilda vienoti un saliedēti savā
komandā. Prieks, ka uzdevumus
pilnībā izpildīja visas komandas! Tas pierādīja, ka dalībnieki
piecu dienu nometnes laikā
ir iemācījušies sadarboties,
uzlabojuši savu fizisko formu un
izveicību.
Esam pateicīgi IU “Pie Andas”
Jaunannā, kura gatavotās brokastis un pusdienas vienmēr bija
garšīgas, kā arī mūsu medicīnas
darbiniekam Laurai Avotai par
drošības sajūtu un atbalstu
nepieciešamības gadījumā!
Zoja Ribuša un Elita Jansone,
biedrības “Interešu centrs
“Jaunanna”” dalībnieces
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Izbūvēts ielu apgaismojums
Alsviķu pagasta Aizupītēs
Septembrī
SIA “MARITEC” pabeidzis
publiskās teritorijas ielu
apgaismojuma izbūvi Alsviķu
pagasta Aizupīšu ciemā,
kas ir pašvaldības ilgtermiņa
ieguldījums ciema publiskās
teritorijas uzlabošanā.
Aizupītēs izbūvēts ielu
apgaismojums un uzstādīti
14 apgaismojuma balsti –
11 ciemā un 3 balsti Alūksnes
pilsētas teritorijā Ziemeru ielas
posmā no Pils ielas līdz
krustojumam uz ciemu Aizupītes.
Apgaismojuma balsti ir aprīkoti
ar jaunās paaudzes ekonomiskiem gaismekļiem, līdzīgiem,
kādi ir Alūksnes pilsētas
teritorijā, ņemot vērā zaļā
publiskā iepirkuma prasības un
ielu apgaismojuma aprīkojuma
kritērijus. Uzņēmējs projektu
realizēja un nodeva ekspluatācijā
noslēgtā līguma termiņā. Pirms
atzinuma izsniegšanas par
izbūvētā apgaismojuma objekta
nodošanu ekspluatācijā, pagasta
pārvalde sazinājās ar Aizupīšu
iedzīvotājiem, kuri saskaņoja
būvprojektu, un noskaidroja viņu
viedokli, vai projekts izbūvēts pēc
projekta un vai nav iebildumu
par tā nodošanu ekspluatācijā.
Aptaujātie iedzīvotāji neiebilda
pret atzinuma izsniegšanu
objekta nodošanai ekspluatācijā.
Alsviķu pagasta pārvalde
sadarbībā ar pašvaldības
aģentūru “Spodra” no budžeta
līdzekļiem finansēja publiskās
teritorijas ielu apgaismojuma
izbūves būvdarbus Aizupītēs
par 21413,91 EUR ar PVN.
“Spodra” finansēja trīs
apgaismojuma balstu izbūvi
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Alūksnes pilsētas teritorijā Ziemeru ielās posmā no Pils ielas
līdz krustojumam ar pašvaldības
autoceļu Aizupītes, novirzot
budžeta līdzekļus par summu
4588,69 EUR ar PVN. Alsviķu
pagasta pārvalde
11 apgaismojuma
balstu izbūvi finansēja no tai
piešķirtajiem Alūksnes novada
pagastu teritoriālo vienību
infrastruktūras un vides kvalitātes
uzlabošanas mērķprogrammas
2018.-2022. gadam budžeta
līdzekļiem, novirzot
16825,22 EUR. No
mērķprogrammas piešķirtajiem
līdzekļiem pagasta pārvalde
finansēja arī projekta
autoruzraudzību, lai
pārliecinātos, ka būvdarbi veikti
atbilstoši izstrādātajam
projektam. Autoruzraudzību
veica projekta izstrādātājs
SIA “Alūksnes Energoceltnieks”
par 240,79 EUR ar PVN. Alsviķu

pagasta pārvalde pateicas
Aizupīšu ciema iedzīvotājiem par
sadarbību projekta realizācijā,
sapratni par neērtībām, kas
veidojās būvdarbu procesā.
Pagasta pārvalde pateicas
uzņēmējam un projektējam
par veikto darbu, sadarbību
ar pagasta pārvaldi un
iedzīvotājiem būvdarbu
procesā. Pagasta pārvalde
pateicas PA “Spodra” par
sadarbību kopīga projekta
realizācijā un Alūksnes
novada pašvaldībai par to, ka
pagastam bija dota iespēja
novirzīt Alūksnes novada
pagastu teritoriālo vienību
infrastruktūras un vides
kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammas līdzekļus
šī projekta realizācijai.
Ingrīda Sniedze,
Alsviķu pagasta pārvaldes
vadītāja

Alūksnes novada
iedzīvotāju Ausmu
Miliju Zakarīti sveic
101. dzimšanas dienā

Kopā ar jubilāri Ausmu Miliju Zakarīti svētku dienā meita Ieva, dēls
Juris, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, Alūksnes
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inga Ozoliņa un Jaunalūksnes
pagasta pārvaldes vadītājs Viesturs Zaķis
Evitas Aplokas foto
22. septembrī Alūksnes
novada pašvaldības,
Dzimtsarakstu nodaļas un
Jaunalūksnes pagasta
pārvaldes pārstāvji 101 gada
jubilejā godināja novada
iedzīvotāju Ausmu Miliju
Zakarīti.
Jubilāri un viņas ģimenes
locekļus svētku dienā apciemoja
un sveica Alūksnes novada
domes priekšsēdētājs Dzintars
Adlers, Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Inga Ozoliņa,
Jaunalūksnes pagasta pārvaldes
vadītājs Viesturs Zaķis.
Alūksnes novada pašvaldības

pārstāvji Ausmas kundzei
pasniedza svētku pabalstu
150 eiro apmērā, kā tas
pašvaldības saistošajos
noteikumos paredzēts 100 un
vairāk gadus sasniegušiem
novada iedzīvotājiem, ziedus un
laba vēlējumus.
Jubilārei dižajos svētkos
Alūksnes novada pašvaldība
vēlēja veselību un izturību,
saglabāt dzīvesprieku un humora
dzirksti!
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vasaras brīvā laika aktivitāšu projekts Liepnas pamatskolā
“Esi aktīvs, būsi vesels!” šāds moto bija izvēlēts trīs
dienu vasaras aktivitātei
“Vingro uz veselību!”
Alekseja Grāvīša
Liepnas pamatskolā.
Šīs aktivitātes mērķis bija
pievērst skolēnu uzmanību
savai veselībai ilgtermiņā un
uzlabot zināšanas par veselīgu
un fiziski aktīvu dzīvesveidu,
jo attālināto mācību dēļ
mazkustīgums ir progresējis un
daudziem trūkst izpratnes par
fizisko aktivitāšu nozīmi veselības
saglabāšanā, prasmēm,
iemaņām un resursiem fizisko
aktivitāšu īstenošanai.
Pirmās dienas aktivitātē
iesaistījās 2.-4. klašu skolēni.
Bērnus apciemoja Vinnijs
Pūks, kurš pastāstīja par
savām ikdienas gaitām. Lācītis
Pūks mācīja bērnus pareizi
veikt dažādus vingrinājumus,
galvenais noteikums –
nepārpūlēties un uzēst kaut
ko garšīgu. Tālāk Vinnijs Pūks
aktivitātes vadību nodeva
topošajai fizioterapeitei Evai
Gorkijai. Eva ir mūsu skolas
absolvente, šobrīd studē
Daugavpils Universitātes
Dabaszinātņu un matemātikas
fakultātē profesionālajā
bakalaura programmā
“Fizioterapija”. Skolēni Evas
vadībā sastādīja Vinnija Pūka
ēdienkarti. Pēc tam mācījās

pareizi vingrot, lai nenodarītu
pāri savam ķermenim.
Tas izrādās nebūt nav viegli.
Dienas aktivitāte noslēdzās ar
sportiskām atrakcijām sporta
skolotāja Andra Spirka vadībā.
Otrās dienas aktivitātē piedalījās
5.-9. klašu skolēni. 9. klases
skolnieces Tīna Rudbārža un
Nika Gorkija demonstrēja un
prezentēja pašu sagatavotu
vingrošanas nodarbību
30 minūšu garumā. Meitenes
šajā nodarbībā iekļāva
vingrojumus no projekta
“Vingrojumu komplekts, kur
smelties iedvesmu vingrošanai
mājas apstākļos”, ko veidoja
“Esi līderis” projekta ietvaros.
Ideja tieši par šāda veida
aktivitātēm meitenēm radās
attālināto mācību laikā, jo
skolēniem ļoti daudz laika
nācās pavadīt pie viedierīcēm.
Ar šo projektu meitenes vēlējās
motivēt skolēnus vingrot mājās.
Turpinājumā ar skolēniem
darbojās Eva Gorkija. 9. klases
skolniece Daniela Tarvāne par
Evas vadīto nodarbību saka:
“Eva mums pastāstīja par
veselīgu dzīvesveidu. Viens no
tā priekšnoteikumiem ir labs
miegs. Nākamais – pilnvērtīgs
un veselīgs uzturs. Uzturā
jālieto produkti, kas satur
olbaltumvielas, šķiedrvielas,
ogļhidrātus un taukus. Protams,
veselīgs dzīvesveids nav
iedomājams bez sportiskām

Vinnijs Pūks kopā ar skolēniem vingro Evas Gorkijas vadībā
aktivitātēm.
Nevajag aizmirst, ka sportot
vajag regulāri, bet ne pārmērīgi.
Vēl Eva mums rādīja, kā pareizi
vingrot”. Pēc Evas nodarbības
skolēni tikās ar hokeja veterānu
Valdi Džeriņu, kurš ir hokejista
Andra Džeriņa brālis. Skolotāja
Zita Rudbārža, kura ir arī māsa
brāļiem Džeriņiem, iejutās
žurnālistes lomā un uzdeva
jautājumus. V. Džeriņš pastāstīja,

ka panākumu atslēga ir nemitīgs
darbs, gribasspēks un ģimenes
atbalsts. Arī skolēniem bija
jāatbild uz jautājumiem,
kurus bija sagatavojis
A. Džeriņš. Precīzāk uz
jautājumiem atbildēja Enija
Bordāne, kura balvā saņēma ripu
ar Andra Džeriņa foto, bet Klāvs
Spirks varēja saģērbties hokejista
formas tērpā. Pārējie dalībnieki
dāvanā saņēma foto ar

A. Džeriņa autogrāfu. Aktivitātes
noslēgumā sporta skolotāja
A. Spirka vadībā skolēni veica
spēka vingrinājumus.
Trešās dienas aktivitāte sākās ar
fizioterapeita nodarbību, pēc tam
sekoja Daugavpils ielu vingrotāju
demonstrējumi. Dažādos
vingrinājumos un konkursos
tika iesaistīti arī skolēni.
Ielu vingrotāji rādīja, kā
pareizi veikt spēka
vingrinājumus. Skolēni atzina,
ka bija aizraujoši skatīties viņu
priekšnesumus un pašiem
pārvarēt nedrošību, lai piedalītos
vingrojumos. Visi kā viens
atzina, ka šādas aktivitātes ir
nepieciešamas arī turpmāk.
Izlasot skolēnu vērtējumu un
pārdomas par piedāvātajām
aktivitātēm, var apgalvot,
ka izvirzītais mērķis: pievērst
skolēnu uzmanību savai veselībai
ilgtermiņā un uzlabot zināšanas
par veselīgu un fiziski aktīvu
dzīvesveidu ir sasniegts. Arī
nākamajā gadā skolēni vēlas
piedalīties sportiskās aktivitātēs,
kurās svarīgs ir grupu un
komandas darbs.
Paldies kolēģiem un biedrībai
“Liepna – manas mājas” par
atbalstu projekta norises laikā.
Kopā mēs varam vairāk!
Jana Kalēja,
projekta “ Vingro uz veselību!”
vadītāja
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Lemj par
pārtikas pakām

Alūksnes vakcinācijas centrā var
vakcinēties ar JANSSEN un Pfizer potēm

Domes 23. septembra
sēdē apstiprināti saistošie
noteikumi Nr. 26/2021
“Grozījumi Alūksnes
novada domes 2017. gada
24. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 18/2017
“Saistošie noteikumi par
ēdināšanas pakalpojuma
maksas atvieglojumiem
Alūksnes novada pašvaldības
izglītības iestādēs””.

Alūksnes vakcinācijas
centrā, kas izvietots Alūksnes
Kultūras centra telpās, būs
iespējams vakcinēties pret
Covid-19 ar JANSSEN un arī
Pfizer/BioNTech vakcīnām.

Saistošajos noteikumos veikti
papildinājumi, lai izglītojamie,

kuriem ir individuāli noteikts
attālinātais mācību process,
saņemtu pārtikas paku, kā arī,
lai tie izglītojamie, kuri mācās
speciālās izglītības programmās,
gadījumā, ja konkrētai izglītības
iestādei mainīgās daļas apmērs
ir mazāks nekā saistošajos
noteikumos noteiktais apmērs,
saņemtu pārtikas paku līdzvērtīgi
citiem izglītojamajiem savā klašu
grupā. Līdz ar to tiks nodrošināta
vienāda attieksme pret visiem
izglītojamajiem.

No 1. novembra jauns
cenrādis “SPODRAS”
pakalpojumiem
Alūksnes novada domes
23. septembra sēdē
apstiprināti saistošie
noteikumi Nr. 27/2021 “Par
Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras “SPODRA” maksas
pakalpojumiem”, kas
nosaka aģentūras sniegtos
maksas pakalpojumus
un to cenrādi. Saistošie
noteikumi nosūtīti Vides
aizsardzības un reģionālas
attīstības ministrijai atzinuma
saņemšanai. Noteikumi
un jaunais cenrādis stāsies
spēkā 1. novembrī.
Izdodot jaunus saistošos
noteikumus, tiek precizēts
pašvaldības aģentūras
“SPODRA” sniegto maksas
pakalpojumu saraksts
un veikts aģentūras sniegto
pakalpojumu maksas
pārrēķins, ņemot vērā
to, ka iepriekšējais cenrādis
apstiprināts 2016. gadā.
Līdz ar jauno saistošo
noteikumu stāšanos spēkā
būs mainīta maksa par
kapsētas pārziņa, kapličas
izmantošanas un zvanītāja
pakalpojumiem
Alūksnes kapos, Alūksnes
Muižas parka un Tempļakalna
parka teritoriju sakopšanu
pirms un pēc privātiem
pasākumiem.

Jaunajā cenrādī maksa
par Muižas parka teritoriju
sakopšanu pirms un pēc kāzu,
kristību un citiem pasākumiem
būs: pie Jaunās pils
(1200 m2 platībā) 50,32 EUR, pie Aleksandra
paviljona (700 m2) 29,35 EUR, maksa par
Tempļakalna mežaparka
teritorijas pie 101 pakāpiena
(200 m2 platībā) sakopšanu
pirms un pēc kāzu, kristību un
citiem pasākumiem - 8,39 EUR.
Maksa par kapsētas pārziņa
pakalpojumiem Alūksnes kapos
(viens apbedījums) - 41,32 EUR,
kapličas ēkas sagatavošanas
pakalpojums bēru ceremonijai
(apbedīšanas dienā) - 8,30 EUR,
zvanītāja pakalpojumi kapličā 3,00 EUR.
Savukārt Alūksnes pilsētas
publiskās tualetes apmeklējums
no 1. novembra tās darba
laikā būs bez maksas.
Tualetes uzturēšanas un
apsaimniekošanas izdevumus
segs no pašvaldības budžeta.
Prognozējams, ka šī maksas
atvieglojuma ieviešana publiskās
tualetes apmeklējumam sastādīs
ap 12 000 EUR ik gadu.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība aicina
ievērot sabiedrisko
kārtību
Alūksnes novada
pašvaldība no iedzīvotājiem
saņēmusi vairākas
sūdzības par regulāriem
naktsmiera traucējumiem
Dzirnavu un Tempļakalna
ielas apkaimē. Iedzīvotāji
sūdzas par skaļu
uzvešanos un skaļu mūzikas
klausīšanos, agresīvu un
ātru braukšanu ar
automašīnām.
Pašvaldības policija
pievērsīs pastiprinātu uzmanību
gan šīm minētajām, gan arī
citām vietām, kur mēdz
notikt pulcēšanās. Tāpat
pašvaldība lūgusi arī Valsts

policijas atbalstu šī jautājuma
risināšanā.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus
ievērot sabiedriskās kārtības
noteikumus un netraucētu citu
personu naktsmieru! Atgādinām,
ka Administratīvo sodu likums
paredz atbildību par sabiedriskās
kārtības traucēšanu, pārkāpjot
vispārpieņemtās uzvedības
normas un traucējot personu
mieru, iestāžu, komersantu
vai citu institūciju darbu vai
apdraudot savu vai citu personu
drošību.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vakcinācija notiks
šādos datumos:
• 05.10.2021 (Janssen,
Pfizer pirmā un otrā pote)
• 09.10.2021 (Janssen,
Pfizer pirmā un otrā pote)
• 11.10.2021 (Janssen,
Pfizer pirmā un otrā pote)
• 16.10.2021 (Janssen,
Pfizer pirmā un otrā pote)
• 21.10.2021(Janssen,
Pfizer pirmā un otrā pote)
• 26.10.2021 (Janssen,
Pfizer pirmā un otrā pote)
• 30.10.2021 (Janssen,
Pfizer pirmā un otrā pote)
Darba laiks vakcinācijas
dienās: 9.00-13.00, 13.30 17.00 (pusdienu pārtraukums
13.00-13.30)
Vakcinācijai ir iespējams

pierakstīties iepriekš, zvanot pa
tālruni 8989, vai interneta vietnē
www.manavakcina.lv, tāpat visas
dienas garumā būs iespēja gaidīt
rindā bez iepriekšēja pieraksta.
Atgādinām, ka ar
Pfizer/BioNTech vakcīnu var
vakcinēties arī pusaudži un
jaunieši no 12 gadu vecuma.
12 līdz 13 gadus vecus jauniešus
vakcinācijai var pieteikt vecāki,
zvanot pa tālruni 8989.
Jauniešiem vecumā no 12 līdz
13 gadiem vakcinācija ir jāveic
vecāka (mātes, tēva vai cita
likumiskā pārstāvja) klātbūtnē.
Ierodoties uz vakcinācijas kabinetu, jaunietim ir nepieciešama
pase vai personas apliecība
(ja ir), likumiskajam pārstāvim
pase vai personas apliecība vai
apliecinošs dokuments par bērnu
– ieraksts par bērnu pasē vai
dzimšanas apliecība vai notariāli
apstiprināta pilnvara.
Jaunieši vecumā no
14 līdz 17 gadiem
vakcinācijai var pieteikties:

• vietnē www.manavakcina.lv,
ja personai ir internetbankas
pilnā versija un iespēja
autentificēt sevi portālā
www.latvija.lv;
• zvanot pa tālruni 8989.
Ierodoties uz vakcinācijas
kabinetu, jāņem līdzi pase vai
personas apliecība.
Alūksnes vakcinācijas centrs
atrodas Brūža ielā 7, Alūksnē
(Alūksnes Kultūras centrā) un
vakcināciju tajā nodrošina
AS “Veselības centru apvienība”.
Aicinām sekot līdzi atvērtajiem
pieraksta datumiem un
laikiem interneta vietnē
www.manavakcina.lv kalendārā
un aktuālajai informācijai par
vakcinācijas procesu Alūksnes
vakcinācijas centrā pašvaldības
mājas lapā www.aluksne.lv un
pašvaldības sociālo tīklu kontos!
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Covid-19 vakcinācijas sertifikāta
saņemšana pēc pārslimošanas
Covid-19 pārslimošanas
sertifikāts ir derīgs 180
dienas, tātad 6 mēnešus
pēc pozitīvā Covid-19 testa
rezultāta apstiprināšanas.
Lai personas, kurām
tuvojas beigām izslimošanas
sertifikāta derīguma termiņš,
saņemtu vakcinācijas
sertifikātu, ir nepieciešams
veikt vakcināciju ar vienu
jebkura ražotāja Covid-19
vakcīnas devu. Vakcinācija
šādā gadījumā ir jāveic
minēto 180 dienu laikā, bet
ne vēlāk kā 14 dienas pirms
pārslimošanas sertifikāta
termiņa beigām,
neieskaitot vakcinācijas
dienu, tātad kopumā
ne mazāk kā 15 dienas pirms
pārslimošanas sertifikāta
termiņa beigām.
Nacionālais veselības
dienests vērš uzmanību, ka
gadījumā, ja viena
jebkura ražotāja vakcīnas

deva ir saņemta pirms
2021. gada 21. jūlija, šo
vakcinācijas sertifikātu
iedzīvotājam tīmekļvietnē
www.covid19sertifikats.lv
nepieciešams dzēst un
izveidot no jauna. Tādējādi
jaunajā sertifikātā tiks attēloti
korekti dati un tas tiks uzskatīts
kā pabeigta vakcinācijas kursa
sertifikāts.
Iepriekš minētais vakcinācijas
sertifikāts ir derīgs tikai tajās
Eiropas Savienības valstīs, kas
ir pieņēmušas normu, atzīstot
Covid-19 pārslimošanu ar
vienu vakcīnas devu kā pilnu
vakcinācijas kursu. Ieceļojot no
citām valstīm, sertifikāts Latvijā
ir sadarbspējīgs no 21. jūlija.
Pēc pārslimošanas imunitāte
noteiktu laiku periodu
saglabājas, tomēr nav skaidri
zināms, uz cik ilgu laiku.
Arī pārslimojuši cilvēki var
atkārtoti saslimt ar Covid-19,

šādi gadījumi ir jau reģistrēti.
Tādēļ sevis pasargāšanai no
smagas slimības gaitas, arī
pārslimojušiem cilvēkiem tiek
ieteikts vakcinēties pret
Covid-19. Aizsardzība pret
Covid-19 pēc vakcinācijas
ir noturīgāka nekā pēc
pārslimošanas.
Dažādās valstīs ir atšķirīga
pieeja Covid-19 pārslimojušu
cilvēku vakcinācijā. Vienā valstī
vakcinē uzreiz pēc atveseļošanās,
citā – pēc 3 vai pat 6 mēnešiem.
Lielā mērā tas ir saistīts ar
vakcīnu pieejamību sabiedrībai
kopumā attiecīgajā valstī.
Vakcinēties drīkst uzreiz pēc
pārslimošanas un karantīnas
beigām. Medicīnas jomas
eksperti aicina neatlikt šādos
gadījumos vakcināciju uz pēdējo
dienu.
Pēc Nacionāla veselības dienesta
informācijas

Dzīvnieku mājā „Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Jaunalūksnes pagastā, aiz
Karitāniem pieklīdis draudzīgs
tīģerkrāsas runcis bez astes.

Alūksnes novadā, Pededzes
Šobrīd “Astēs un Ūsās” dzīvo
robežkontroles punktā pieklīdis
un jaunas mājas meklē dažādi
draudzīgs, melnbalts runcis.
kaķēni.
Varbūt kāds gaida mājās? Runcis
nogādāts “Astēs un Ūsās” Alūksnē.

Lūdzam atsaukties, ja ziniet, kam suņi pieder.
Tālrunis informācijai dzīvnieku mājā “Astes un Ūsas” 29477535.

01.10.2021.

Alūksnes Novada Vēstis

Raimonds Pauls un Mārtiņs
Kanters oktobrī Alūksnes
Kultūras centrā

11.

Koncertēs Zemessardzes orķestris

Svētdien, 17. oktobrī,
Alūksnes Kultūras centrā
viesosies Maestro Raimonds
Pauls, dziedātājs Mārtiņš
Kanters (Ruskis) un pavadošā
grupa ar koncertprogrammu
“Piparmētru tēja”!
Par spīti tam, ka Raimonds
Pauls publiski ir izteicies, ka
arvien vairāk ierobežos savu
koncertdarbību un izvērtēs,
kādos pasākumos piedalīties,
Maestro, ja var lietot tik skaļus
vārdus, izrāda savu mīlestību
Alūksnei un 17. oktobrī 16.00
uz Alūksnes Kultūras centra
skatuves iepriecinās ar
koncertprogrammu “Piparmētru
tēja”, kura tapusi kopā ar
Mārtiņu Kanteru.
“Piparmētru tēja” ir lielisks
koncerts tiem, kam patīk latviešu
sentimentālā mūzika – šī vārda
vislabākajā nozīmē. Maestro,
romantiskas dziesmas, Mārtiņa
Kantera vīrišķīgā balss, ausij
tīkamas melodijas un vārdi ir kā
radīti tam, lai ļautos sapņainajai
sajūtai, kādu varētu dot iekurts
kamīns, silts pleds un krūze
piparmētru tējas kādā aukstākā
pievakarē.
Starp citu, izjustākai vakara
noskaņai par godu, Alūksnes
Kultūras centrs kopā ar kafejnīcu
“Pajumte” ir apņēmies katram
koncerta apmeklētājam dāvāt –
ko gan citu, ja ne –
piparmētru tēju!
Latvijā nav daudz cilvēku,
kas seko jaunajiem latviešu
populārās mūzikas izpildītājiem
tik rūpīgi, kā to dara Raimonds Pauls. Gandrīz ikvienam
populāram dziedātājam vai
dziedātājai repertuārā ir
Raimonda Paula dziesmas, bet
nebūt ne visiem komponists
radījis savu programmu. Tagad
labi zināmiem vārdiem

Svētdien, 31. oktobrī,
pulksten 16.00 Alūksnes
Kultūras centrā notiks
koncertuzvedums “Savas
zemes sargs”, kas
veltīts Zemessardzes
30. gadadienai. Bezmaksas
ielūgumus varēs saņemt
koncerta norises vietā no
11. oktobra. Ieeja koncertā,
uzrādot derīgu Covid-19
sertifikātu, kas apliecina,
ka persona ir saņēmusi
pilnu vakcinācijas kursu vai
pārslimojusi vīrusu.
pievienojas arī Mārtiņš Kanters.
Mārtiņš Kanters: “Kopš bērnības,
kad sapratu, ka varu un gribu
dziedāt, kopīga uzstāšanās
ar Raimondu Paulu ir mans
lielais mūža sapnis, kas tagad
piepildās. Tātad – vajag sapņot!
Jaunajā programmā ir dažas jau
iepriekš klausītājiem zināmas
dziesmas, gan jaunas melodijas,
par kurām esmu ļoti pateicīgs
Raimondam Paulam un
Guntaram Račam.”
Raimonds Pauls: “Cerēsim, ka
šīs dziesmas radīs atsaucību
klausītājos. Mums taisni šī
latviešu populāro dziesmu solistu
niša šobrīd ir diezgan tukša.
Šķiet, ka viņš varētu tur ieņemt
savu vietu. Es novēlu Mārtiņam
panākumus!”
Mārtiņa Kantera
programmas “Piparmētru tēja”

īpašajā koncertā uz skatuves
būs maestro Raimonds Pauls,
kā arī pavadošā grupa –
Juris Kristons, Jānis Kalniņš,
Modris Laizāns, Edijs Šimiņš,
arī dziedātājas Inta Gudovska,
Anita Levša.
Apmeklējot pasākumu,
jāuzrāda Covid-19 sertifikāts,
kurš apliecina, ka apmeklētājs
(tai skaitā bērns) ir pabeidzis
pilnu vakcinācijas kursu pret
Covid-19 vai pārslimojis
Covid-19 pēdējo 6 mēnešu
laikā.
Biļetes iespējams
iegādāties visās “Biļešu paradīze”
kasēs, kā arī internetā
www.bilesuparadize.lv
Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra
Mārketinga speciālists

Kultūras un atpūtas norises
Alūksnes novadā oktobrī
Alūksnē
Līdz 5. novembrim Alūksnes
Kultūras centra foajē Māra
Čaklā 80 gadu jubilejas izstāde
“Viņi un sirdsapziņa”. Ieeja: bez
maksas.
Alūksnes Kultūras centrā
studijas “Mistrus Media” un
režisoru Anda Miziša, Kristīnes
Želves un Dāvja Sīmaņa patiesos
notikumos balstītā daudzsēriju
filma “Emīlija. Latvijas preses
karaliene”: 14. oktobrī 18.30
1. un 2. sērija (ieeja: 3,00 EUR),
21. oktobrī 18.30 3. un
4. sērija (ieeja: 3,00 EUR),
28. oktobrī 18.30 5. un 6. sērija
(ieeja: 3,00 EUR). Ieeja, uzrādot
derīgu Covid-19 sertifikātu un
personu apliecinošu dokumentu
(pasi vai ID karti).
17. oktobrī 16.00 Alūksnes
Kultūras centrā Raimonds Pauls
un Mārtiņš Kanters koncertprogrammā “PIPARMĒTRU TĒJA”.
Ieeja: 19,00 EUR un 25,00 EUR.
Ieeja koncertā, uzrādot derīgu
Covid-19 sertifikātu un personu

apliecinošu dokumentu (pasi vai
ID karti).
30. oktobrī 18.00 Alūksnes
Kultūras centrā Dailes teātra
viesizrāde “MŪSĒJĀS”. Ieeja:
15,00 EUR. Ieeja, uzrādot derīgu
Covid-19 sertifikātu un personu
apliecinošu dokumentu (pasi vai
ID karti).
31. oktobrī 16.00 Alūksnes
Kultūras centrā koncertuzvedums “Savas zemes sargs”, veltīts
Zemessardzes 30. gadadienai.
Bezmaksas ielūgumus varēs
saņemt koncerta norises vietā no
11. oktobra. Ieeja koncertā, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu
un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).
13. novembrī 17.00 Alūksnes
Kultūras centrā LATVIJAS
RADIO KORIS (mākslinieciskais
vadītājs Sigvards Kļava) ar Mārtiņa Brauna un Artūra Maskata
koncertprogrammu “MĀRTIŅROZES UN NOVEMBRIS” un abu
komponistu piedalīšanos. Ieeja:
10,00 EUR. Biļetes pārdošanā!

Ieeja koncertā, uzrādot derīgu
Covid-19 sertifikātu un personu
apliecinošu dokumentu (pasi vai
ID karti).
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
“Dzīve nav tikai viena taisna
līnija…”: Mārai Svīrei – 85
(01.-31.10. abonementā)
“Novadpētniecības filmu
kolekcija” (01.-31.10. lasītavā)
“Mēneša jubilāri:
Anna Brigadere – 160, Valdis
Rūmnieks – 70, Jānis Poruks 150” (01.- 31.10. bērnu literatūras nodaļā)
“Lasi un vērtē! Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija 2021” (bērnu
literatūras nodaļā).
Pasākumi, izstādes:
1.-25. oktobrī Zīmējumu
konkurss bērniem
“Ulda Ausekļa dzejas pasaulē”
(Uldim Auseklim - 80)
Turpinājums 12. lappusē

Koncertuzveduma vēstījums
balstīts uz to, ka Zemessardze
nav tikai patriotisms, pienākums
vai pārliecība. Tā ir domāšana,
kas pāriet no paaudzes paaudzē.
Tas ir Latvijas kods, kas ir latviešu
tautā – vajadzība sargāt savu
zemi un savu tautu.
Koncertuzvedumā iesaistīti
tie Zemessardzes mūzikas un
mākslas spēki, kuri vienmēr ir
klāt gan Zemessardzes svētkos,
gan ikdienā, radot to neredzamo
tiltu starp ikvienu no sabiedrības
un Latvijas profesionālajiem
sargiem. Tie ir mūziķi, aktieri
un citi mākslinieki, kuri no
muzicēšanas brīvajā laikā nēsā
Zemessardzes formas tērpu un
apzinās – ja vajadzēs, es iešu
sargāt savu zemi.
Koncertuzvedumā piedalīsies
Zemessardzes orķestris,
Zemessardzes koris “Stars”,

atzinību ieguvušie solisti –
karavīri un zemessargi
Luīze Krasta, Gatis Supe,
Jānis Igaunis, kā arī repa
mākslinieks R.2.R.S., kurš pārstāv
repa apvienību “Kreisais Krasts”,
bet ikdienā ir Militārās policijas
karavīrs. Mākslinieciskie vadītāji
– Nacionālo bruņoto
spēku galvenais diriģents
un Zemessardzes orķestra
priekšnieks kapteinis Andis
Karelis un komponiste,
aranžētāja vecākā zemessardze
Inga Meijere. Koncertuzvedumu
vadīs aktieris zemessargs
Gundars Silakaktiņš.
Zemessardzes orķestris
dibināts 2011. gada 1. novembrī.
Tā ir Zemessardzes atsevišķā
vienība, kurā ietilpst pūtēju
orķestris, bigbends, koris “Stars”
un dažādi kameransambļi.
Zemessardzes orķestra uzdevums
un misija ir Zemessardzes un
Nacionālo bruņoto spēku
ceremoniju muzikālā
noformēšana, Zemessardzes
popularizēšana sabiedrībā,
kā arī rūpēšanās par
Latvijas tautas garīgo un kultūras
labklājību, sniedzot klausītājiem
mākslinieciski augstvērtīgus,
radošiem izaicinājumiem
bagātus un iedvesmojošus
koncertus. Zemessardzes
orķestra priekšnieks ir
Nacionālo bruņoto spēku
galvenais diriģents kapteinis
Andis Karelis.

Alūksnes muzejā izstāde par
Alūksnes putnu fermas vēsturi
Līdz 23. oktobrim Alūksnes
muzejā skatāma izstāde
“Alūksnes putnu fermai – 60”.
Viens no novada lielākajiem
ražošanas uzņēmumiem
“Alūksnes putnu ferma”
var lepoties ar 60 gadu
ražošanas vēsturi. Arī vēsturiski
uzņēmumam ir bijusi būtiska
loma darba vietu nodrošināšanai
un ražošanas apjomu celšanai.
Notikumi, cilvēki, darbinieku
atmiņas veido šo uzņēmuma
vēsturi un attīstību. Lai to
saglabātu un nodotu tālāk,
ir būtiski to apkopot. Pēc
uzņēmuma īpašnieka Jurija Adamoviča iniciatīvas tika
uzsākta stāstu, darbinieku
atmiņu, faktu apkopošana
izstādei par ražotnes attīstību.
Izstāde tematiski sadalīta
piecos uzņēmuma attīstības
posmos: 1961. gadā Alūksnes
rajona starpkolhoza
putnu fermas dibināšana, no
1966. gada kā valsts uzņēmums
“Alūksnes putnu fabrika”, no

1992. gada - paju sabiedrība
“Alūksnes putni”. Savukārt
no 1997. gada uzņēmumu
pārņēma privāts īpašnieks un
tika dibināta SIA “Vistako”.
Visbeidzot no 2017. gada 23.
janvāra uzņēmums mainīja nosaukumu uz SIA “Alūksnes putnu
ferma”. Uzņēmuma attīstības
posmus izstādē papildina dažādi
priekšmeti, kas spilgti raksturo
konkrēto laika posmu, kā arī
apbalvojumi par uzņēmuma
sasniegumiem mūsdienās.
Izstādē var izzināt nozīmīgo olu
ražošanas procesu no pilnīga
roku darba līdz tehnoloģiski
attīstītam, automatizēti
pārvaldītam ražošanas
procesam.
Šī izstāde ir tapusi,
pateicoties bijušajiem
darbiniekiem, kuru atmiņu
stāsti ļāvuši iejusties tā laika
ritējumā, notikumos un
pastiprina vēsturiski nozīmīgos
faktus uzņēmuma attīstības
gaitā.
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Kultūras, sporta, atpūtas norises oktobrī Alūksnes novadā
Turpinājums no 11. lappuses

1.-30. oktobrī Alūksnietes
Svetlanas Bērziņas akvareļu
izstāde “Mana košā un krāsainā
pasaule” (2. stāvā)
12. oktobrī 12.00 Tikšanās
ciklā “Savējie iedvesmo!” “Kad tālais kļūst tuvs…” - par
ceļošanas pieredzi stāstīs
alūksniete Inita Lemba (1. stāva
zālē). Ieeja pasākumā, uzrādot
derīgu Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu un
personu apliecinošu dokumentu
15. oktobrī Dzejas stunda
bērniem “Runča Franča “tētis”
Uldis Auseklis” (bērnu literatūras
nodaļā)
22. oktobrī (laiks tiks precizēts)
Tikšanās ciklā “Savējie iedvesmo!” - saruna ar Latvijas Olimpiskās vienības vecāko eksperti
sporta jautājumos alūksnieti
Maritu Vilciņu (1. stāva zālē).
Ieeja pasākumā, uzrādot derīgu
Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu un
personu apliecinošu dokumentu
25. oktobrī Jauno grāmatu
diena (abonementā)
Alūksnes muzejā
Pasākumi un citas aktivitātes:
Līdz 22. oktobrim izglītojoša
nodarbība bērniem izstādes
“Alūksnes putnu fermai 60”
ietvaros, kurā iespēja izzināt
“Alūksnes putnu fermas” olu
ražošanas procesu. Nodarbībai
lūdzam pieteikties pa tālruni
25665538. Dalības maksa:
pirmsskolas vecuma bērniem
- bez maksas, skolēniem 1,00
EUR.
Ekskursijas pēc pieteikuma
restaurētajos mūzikas salonos Klavieru un Ērģeļu istabās.
Funktierēšanas spēles “Mazatklātā Alūksne” un “Mazatklātā
Alūksne 2. Alūksnes muižas
robežās” piedāvā pastaigu
pilsētvidē, veicot uzdevumus
viedtālruņa aplikācijā
Actionbound un iepazīstot
Alūksnes ēku stāstus. Dalības
maksa: pieaugušajiem 2,50 EUR,
skolēniem, studentiem,
pensionāriem 1,00 EUR.
Alūksnes muzejā apskatāmas
ekspozīcijas un izstādes:
Alūksnes putnu fermas
jubilejas izstāde. Izstādē ir
iespēja izzināt uzņēmuma
60 gadu pastāvēšanas vēsturi un
attīstību. Izstāde aplūkojama
līdz 23. oktobrim.
Alūksnes Jaunās pils mūzikas
saloni - Klavieru un Ērģeļu
istabas. Restaurētajās telpās
var vērot mākslinieciskos sienu
gleznojumus, baudīt
multimediālo ekspozīciju
“Helēnas dziedājums” un
interaktivitāti “Leģendas stāsts”.
“Fītinghofu zelta dzīsla
Alūksnē”.
J. Medmana privātā mēbeļu
kolekcijas izstāde “19. gs.
muižkungu guļamistaba”.
Alūksnes pastāvīgā vēstures
ekspozīcija “Laikmetu
mielasts”.
“Leo Kokle. Mākslinieka
istaba”.
Izstāde “No trimdas Latvijā
– Austras Lindes 120 tautu
meitu miniatūras”.
“Totalitārajā režīmā cietušo
piemiņas istaba”.
“Skulptūras un citi nesenās
pagātnes liecinieki”.
V. Blūma foto izstāde “Alūksne
toreiz un tagad”.

Virtuālās izstādes
Alūksnes muzeja mājas lapā
www.aluksnespils.lv:
“100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”.
“No miesta līdz pilsētai”.
“Alūksnes ēku foto albums”.
“Kad emocijām nav robežu”.
“Aiz Tēvzemes robežas”.
Alsviķu pagastā
4., 11., 18., 25. oktobrī 10.00
Alsviķu bibliotēkā Strautiņos
datorapmācības senioriem.
6., 13., 20., 27. oktobrī 9.00
Alsviķu bibliotēkā senioru
grupas “Par prieku sev un citiem”
tikšanās.
9. oktobrī 16.00
Alsviķu kultūras namā Ilzes
Burkovskas-Jakobsenas dokumentālā animācijas filma “Mans
mīļākais karš”. Ieeja: 3,00 EUR,
pensionāriem – 2,00 EUR. Lai
nodrošinātu valstī noteikto ierobežojumu ievērošanu, obligāta
iepriekšējā pieteikšanās līdz 8.
oktobrim pa tālruni 28330421.
14. oktobrī 10.00 Alsviķos pie
kultūras nama senioru kopas
“Noskaņa” dalībnieku ikmēneša
tikšanās.
19. oktobrī Mazpulcēnu grupas
projekta “Strautiņu mazpulku
jaunieši izaicina” ietvaros notiks
Strautiņu mazpulcēnu un Alsviķu
pagasta pārvaldes darbinieku
organizētā sakopšanas talka
Čūsku birzī pie piemiņas
akmens. Sīkāka informācija pa
tālruni 28330421.
Spēlfilmas “Emīlija. Latvijas
preses karaliene” (režisori:
Andis Mizišs, Kristīne Želve,
Dāvis Sīmanis, Gints Grūbe)
demonstrēšana Alsviķu kultūras
namā: 30. oktobrī 16.00
1.-2. sērija; 6. novembrī 16.00
3.-4. sērija; 13. novembrī 16.00
5.-6. sērija. Ieeja: 3,00 EUR,
pensionāriem – 2,00 EUR. Lai
nodrošinātu valstī noteikto ierobežojumu ievērošanu, obligāta
iepriekšējā pieteikšanās ne vēlāk
kā 1 dienu pirms katra seansa pa
tālruni 28330421.
Alsviķu bibliotēkā literatūras
izstādes: “Cilvēks ir pats sev
tā lielākā mīkla, un tomēr viņš
mēģina citus uzminēt...” rakstniecei Annai
Brigaderei - 160, rakstniekam,
literatūrzinātniekam Valdim Rūmniekam - 70, rakstniekam Jānim
Porukam - 150, rakstniecei Mārai
Svīrei - 85, rakstniekam
Anšlavam Eglītim - 115,
rakstniekam, aktierim Arvedam
Mihelsonam (Rutku Tēvam) 135, Aleksandram Čakam - 120,
dzejniekam, izdevējam Uldim
Auseklim - 80, tematiskā
izstāde “Mani mīļdzīvnieki”;
Bērnu, Jauniešu, Vecāku žūrija.
Annas pagasts
2. oktobrī 19.00 Ezeriņu
kapos Svecīšu vakars.
Annas kultūras nama logos
izstāde “Rudens lapu stāsti”.
Ilzenes pagasts
No 29. oktobra SKIM centra
“Dailes” vestibilā apskatāma
novadpētniecības materiālu
izstāde par Ilzenes apdzīvotajām
viensētām “Ar zelta acīm manī
raugās mājas”.
Jaunalūksnes pagasts
6. oktobrī Senioru dienas
ietvaros izzinošs brauciens
senioriem (Jāzepa Vītola muzejs
“Anniņas”, Gaujienas muižas
parks, Zvārtavas pils, Cirgaļu

skatu tornis, medību pils
“Bergervilla”, Vijciema
čiekurkalte, Vijciema luterāņu
baznīca). Informācija un
pieteikšanās pa telefonu
26194964.
8. oktobrī no 18.45 vakara
pastaigā Kolberģī pie strūklakas - cildinot rudens neatkārtojamo noskaņu un aicinot
to izbaudīt ar visām maņām
mūzikas un gaismu mijiedarbībā,
satiksiet ielu muzikanti Evelīnu
Kramu (balss, ģitāra) un Juriju
Marinovu (gaismas).
Jaunannas pagasts
No 12. oktobra Jaunannas
Tautas nama mazajā zālē
Māra Salmiņa ziedu un dabas
gleznu izstāde.
17. oktobrī 13.00 Jaunannas
Tautas namā radošā nodarbība
ar mākslinieci Liliju Kukli (pieteikties pa tālruni 29495371).
23. oktobrī 13.00 Jaunannas
Tautas namā Jauniešu projekta
“Piedzīvojums ar pievienoto vērtību un pašizaugsmi” noslēguma
pasākums.
Jaunlaicenes pagasts
16. oktobrī 13.00 Jaunlaicenes tautas namā novadnieces rakstnieces Māras Svīres
85. šūpuļsvētku atzīmēšanas
pasākums “Mīļās Māras istabiņa”. Dalība pasākumā, uzrādot
derīgu Covid-19 pārslimošanas
un/vai vakcinācijas sertifikātu un
personu apliecinošu dokumentu.
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās
pa tālruni 27295910.
Jaunlaicenes muižas muzejā
Pamatekspozīcijas:
“Jaunlaicenes muiža” – par Jaunlaicenes muižu un tās apbūvi,
par Vidzemes muižu apsaimniekošanu un sadzīvi, par baronu
fon Volfu dzimtu (apmeklējot
pamatekspozīciju, iespējams
izspēlēt lielo galda spēli “No
muižas uz baznīcu”),
“Malēnieša pasaule” – par to,
kas mēs esam, kādi mēs esam,
kāda ir mūsu valoda un dzīves
uztvere (apmeklējot pamatekspozīciju, iespējams izspēlēt
malēniešu vārdu spēli, sameklēt
atšķirības starp malēniešu un
latgaliešu valodu un pamēģināt
pašam gaismu dabūt maisā);
Izstādes:
“Noklusētā varonība. Latvijas
Neatkarības karš 1918.-1920.”
– par Latvijas Neatkarības kara
norisi, par Ziemeļlatvijas armijas
sākumu un kaujām par Ziemeļvidzemes atbrīvošanu virzienā no
Apes uz Alūksni,
“Ja ikviens tik zemē sētu” – par
ražas novākšanas un pārstrādes
rīkiem un metodēm no 19.gs.
līdz 20.gs. vidum (apmeklējot
izstādi, iespējams izspēlēt spēli
“Kas meklē, tas atrod”, pārbaudīt
sevi “Maņu un sajūtu pasaulē”,
uzzināt, kā dažādus rīkus sauc
malēnieši, un izmēģināt spēkus
citās izglītojošās spēlēs);
Virtuālā izstāde “No Vaidavas
līdz Melnupei” (https://www.
jaunlaicenesmuzejs.lv/muizas)
– par 12 Opekalna draudzes teritorijā ietilpstošajām muižām, par
tām piederošajiem zemnieku ciemiem, mājām un lopu muižām
(informācija pieejama interaktīvā veidā, kur katram pašam
darbojoties tiek parādītas kartes,
fotogrāfijas un īsi apraksti);
Izstāde ārpus muzeja “Jaunlaicenes muiža” - izvēlies īsāku vai
garāku pastaigu pa Jaunlaicenes
muižas parka teritoriju, kur izvie-

toti 10 informatīvie stendi, kas
stāsta par Jaunlaicenes muižas
apbūvi (sākuma stends atrodas
pie muzeja ēkas, kā palīgu pastaigā muzejā var saņemt seno
muižas plānu);
Piedāvājumā 21 izglītojoša
nodarbība programmas “Latvijas
skolas soma” ietvaros.
Kalncempju pagasts
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā līdz
30. novembrim muzeja
krājuma izstāde “Zeltiņu baznīca
laiku lokos”.
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejs piedāvā izzinošas ekskursijas un izglītojošās
programmas ar līdzdarbošanos
visām vecuma grupām. Sīkāk:
www.atesmuzejs.lv, t. 26563597,
e-pasts: atesmuzejs@aluksne.lv.
13. novembrī 18.00
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā Nacionālā
teātra aktiera Jura Hirša
koncertprogramma. Apmeklējot
pasākumu, jāuzrāda Covid-19
sertifikāts, kurš apliecina, ka
apmeklētājs ir pabeidzis pilnu
vakcinācijas kursu pret Covid-19
vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā, un personu
apliecinošs dokuments. Lūdzam
uz pasākumu ierasties savlaicīgi.
Ieeja: 4,00 EUR. Aicinām iepriekš
pieteikties, zvanot pa tālruni
25664436 vai rakstot uz e-pastu:
atesmuzejs@aluksne.lv. Vietu
skaits ierobežots.
Liepnas pagasts
6. oktobrī 13.00 Liepnas tautas namā iedzīvotāju tikšanās ar
Liepnas pagasta bibliotekāri Inesi
Paiu, papildinātas prezentācijas
“Liepna laiku lokos” demonstrācija.
23. oktobrī 14.00 Liepnas tautas namā draudzīga Liepnas,
Mālupes, Malienas, Pededzes
pagastu un Alūksnes pensionāru biedrības “Sudrabs” senioru
tikšanās. Ieeja ar derīgiem
Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem. Sīkāka
informācija pa tālruni 28743064
(Ilmāra).
Liepnas pagasta bibliotēkā
literatūras izstāde “Oktobris veselības mēnesis” (4.-29.10.),
“Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija turpinās… Lasi un vērtē!”
(4.-29.10.).
Malienas pagasts
Malienas bibliotēkā literatūras
izstādes: “Rudens nāca sētiņā”,
Sprīdīša grāmatas autorei Annai
Brigaderei - 160, rakstniekam
Valdim Rūmniekam - 70.
Mārkalnes pagasts
20. oktobrī no 11.00 Mārkalnes pagasta bibliotēkā Spēļu
diena skolēniem.
Mārkalnes tautas namā Janas Rāgas personālizstāde “Ja
es būtu ceļš”. (Ar iepriekšēju
pieteikšanos pie kultūras darba
organizatores Sanitas Silirovas.)
Ieeja: bērniem līdz 12 gadu
vecumam - 1,00 EUR,
pieaugušajiem - 1,50 EUR.
Veclaicenes pagasts
3. oktobrī 14.00 Veclaicenes
tautas namā Andra Niedzviedža
komēdija “Viņa ir īstā, muterīt”,
Liepnas dramatiskais kolektīvs
“Troksnis”. Ieeja pasākumā,
uzrādot derīgu Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu un personu

apliecinošu dokumentu.
Biļetes cena: 2,00 EUR.
14. oktobrī 15.00 Veclaicenes
pagastā “Upītēs” tikšanās
ar profesionālo pirtnieci Astru
Plukšu, lai rudens drēgnajā laikā,
baudot liepziedu tēju ar medu
un uzņemot pozitīvas domas,
ieklausītos veselīgos padomos,
gūtu atbildes par dažādiem pirts
rituāliem, pareizo pirts slotu
siešanu utt. Obligāta iepriekšējā
pieteikšanas, zvanot pa tālruni
26468307 Maijai Rozītei. Ieeja ar
derīgu Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu, pasi
vai ID karti.
Zeltiņu pagasts
1. oktobrī Zeltiņu pagasta senioriem izglītojošs notikums “Kā
vienmēr šajā dienā”.
21. oktobrī 17.30 Zeltiņu tautas namā pagasta iedzīvotāju
sapulce. Dalība pasākumā, uzrādot derīgu Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu un
personu apliecinošu dokumentu
(pasi vai ID karti).
23. oktobrī Zeltiņu bērniem un
jauniešiem izglītojošas aktivitātes
“Rudens ceļojums”. Pieteikšanās
un papildu informācija pa tālruni
29492284 līdz 16. oktobrim.
Zeltiņu tautas namā gleznošanas studijas “Olīves” gleznu
izstāde.
Zeltiņu vēstures krātuvē
pastāvīgās ekspozīcijas “Ziemeļu
zvaigzne” (veltījums E. Liepiņam),
“Nesenā pagātne”, “Novadnieku
istaba”, “Mana skola Zeltiņos”.
Ziemera pagasts
12. oktobrī 10.00 Māriņkalna tautas namā sadarbībā ar
Māriņkalna bibliotēku erudīcijas spēle Ziemeru pamatskolas
skolēniem.
18.-24. oktobrī Māriņkalna
centrā nakts orientēšanās ar
lukturīšiem. Spēles uzdevumu
komplektu varēs saņemt Māriņkalna tautas namā (tālrunis
26413370).
19. oktobrī 10:00 Māriņkalna
tautas namā skolēnu rudens
brīvlaika aktivitātes.
20. oktobrī 12.00 Māriņkalna
tautas namā senioru
pēcpusdiena.
28.-31. oktobrī Helovīna
nedēļas nogale:
28.-29. oktobrī Helovīna
aktivitāšu taka Māriņkalna centrā
Ziemeru pamatskolas skolēniem,
30. oktobrī 13.00 Māriņkalna
tautas namā Helovīna masku
un saldumu maisiņu radošā darbnīca. Lai nodrošinātu valstī noteikto ierobežojumu ievērošanu,
obligāta iepriekšējā pieteikšanās
līdz 27. oktobrim pa tālruni
26413370. Ieeja: brīva,
31. oktobrī 17.00-20.00
Ziemeru pagasta teritorijā
saldumu gājiens “Meklē ķirbi”.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes: “Es vēsturi rēķinu ne gados,
bet gan laikmeta griežos” - literātei M. Svīrei – 85, dzejniekam,
izdevējam U. Auseklim – 80,
“Bērnu, jauniešu un Vecāku žūrija – 2021” – “Nāc, lasi un kļūsti
par ekspertu!” - jaunā grāmatu
kolekcija; 13. oktobrī pasākums
“Runcis Francis priecājas par
rudeni” (bibliotekārā stunda
2. un 3. klasēm).
Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Plānā iekļautās norises notiks atbilstoši tā brīža epidemioloģiskās drošības noteikumiem.
Atkarībā no situācijas plānā var notikt izmaiņas, lūdzam sekot informācijai!

