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Alūksnes Novada Vēstis
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Alūksni apmeklē augstas
valsts amatpersonas
30. augustā Alūksnē
viesojās Ministru prezidenta
biedrs, Tieslietu ministrs
Jānis Bordāns.

Dienas pirmajā pusē ministrs
apmeklēja Alūksnes novada
vidusskolu, kur piedalījās skolas
10 gadu jubilejas pasākumā.
Pasākuma laikā ministrs
pa-sniedza Izglītības un zinātnes
ministrijas apbalvojumus
pedagogiem, Alūksnes novada
domes priekšsēdētājs Dzintars
Adlers pasniedza pašvaldības
apbalvojumus, savukārt Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta Kupča
pasniedza Izglītības pārvaldes
apbalvojumus.
Vizītes turpinājumā ministrs
apmeklēja Alūksnes novada
pašvaldību, kur sarunā tikās ar
domes priekšsēdētāju
Dz. Adleru, priekšsēdētāja
vietnieci attīstības un investīciju
piesaistes jautājumos Līgu
Langrati, priekšsēdētāja
vietnieku tautsaimniecības
jautājumos Druvi Tomsonu
un priekšsēdētāja vietnieku
teritoriālajos jautājumos Jāni
Sadovņikovu.
Ministra vizītes mērķis bija
pārrunāt administratīvi teritoriālo
reformu un ar to saistītās
tieslietas, iepazīties ar
pašvaldības vadību un novada
attīstības plāniem.
- Labas, jaudīgas, uz attīstību
vērstas pašvaldības – tādas es
labprāt apciemoju. Ļoti svarīgi
ir tas, ka novadi arī pierobežā
attīstās. Labi var just tās
vietas, kurās infrastruktūra
ir pārdomāta, tajās cilvēki ir
pašpietiekami, vēlas ne tikai
palikt, bet arī atgriezties. No
tālākajiem galamērķiem uz

Nāc, rudeni nosvinēsim
ar možu un jautru garu,
ar zeltainu bērza zaru,
ar grozā ābolu sārtu,
ar vasaras atmiņu stāstu,
ar rudens ziedu vāzē,
ar liepziedu tēju glāzē,
ar gaišu domu ziemai
baltajai,
ar jaunu draugu skolā.
(Ā. Elksne)

Sveicam
Zinību
dienā!

Attēlā no kreisās: Līga Langrate, Jānis Bordāns, Dzintars Adlers, Druvis Tomsons, Jānis Sadovņikovs
Sanitas Spudiņas foto
Alūksni, manuprāt, ir visērtāk
atbraukt, - sarunas laikā pauda
ministrs.
Domes priekšsēdētājs Dz. Adlers
ieskicēja Alūksnes novada
galvenos attīstības virzienus –
tūrisms, ražošana un eksports,
līdztekus iezīmējot arī
dzīvojamā fonda problēmas
un izaicinājumus, kas saistīti ar
ceļa infrastruktūru, īpaši izceļot
ceļa posmu Alūksne-ZiemeriVeclaicene. Ministrs savukārt
dalījās pārdomās par izglītības
nozīmi kā ekonomiskās attīstības
pamatu un pieminēja, ka tā ir
līdz šim nepietiekami novērtēta
lieta, tāpēc bija īpaši liels prieks
bijis apciemot Alūksnes novada
vidusskolu un redzēt desmit gadu
laikā paveikto.
- Uz Alūksni nāciet un attīstiet

uzņēmējdarbību, - sarunas
noslēgumā aicināja Ministru
prezidenta biedrs, Tieslietu
ministrs Jānis Bordāns.
Vēlāk ministrs apmeklēja
Alūksnes novada Dzimtsarakstu
nodaļu, kur tikās ar vadītāju
Ingu Ozoliņu un vietnieci
Nansiju Zučiku. Viesim bija
iespēja iepazīties ar nodaļas
darbu un darba telpām, aktuālo
statistiku par civilstāvokļa aktu
reģistriem (dzimušie, mirušie un
laulātie) novadā.
Dienas otrajā pusē ministrs
apskatīja Alūksnes Jaunās pils
restaurētos mūzikas salonus Ērģeļu un Klavieru istabas, kā
arī noklausījās multimediālo
ekspozīciju “Helēnas
dziedājums”.

Savukārt 13. augustā
Alūksnes novadā viesojās
Labklājības ministrs
Gatis Eglītis.
Vizītes laikā ministrs tikās ar
pašvaldības vadību, apmeklēja
Sociālās aprūpes centrus "Pīlādži"
Mālupes pagastā un “Alūksne”,
tikās ar pilsētas un novada
pensionāru biedrību un novada
invalīdu biedrības pārstāvjiem,
iepazinās arī ar Sociālo lietu
pārvaldes un Bāriņtiesas darbu,
kā arī viesojās Nodarbinātības
valsts aģentūras Alūksnes filiālē.
Ministrs sarunā ar pašvaldības
pārstāvjiem informēja, ka no
nākamā gada janvāra plānots
algu pieaugums gan valsts, gan
pašvaldību sociālās aprūpes
centru aprūpētājiem.
Turpinājums 4. lappusē

Alūksnes novada
skolēniem, viņu
vecākiem un izglītības
iestāžu darbiniekiem
vēlam stipru
gribasspēku un
pacietību, radošu garu
un zinātkāri jaunajā
mācību gadā!

Alūksnes novada pašvaldība

Līdz 10. septembrim turpinās novada
iedzīvotāju aptauja jaunas Attīstības
programmas izstrādei

Aicina sniegt priekšlikumus
par grozījumiem Apbūves
noteikumos

Līdz 10. septembrim
Alūksnes novada
pašvaldība aicina ikvienu
novada iedzīvotāju aizpildīt
iedzīvotāju aptaujas
anketu un tādejādi dot savu
ieguldījumu jaunās novada
Attīstības programmas
2021.-2027. gadam
izstrādes procesā.

18. augustā Alūksnes
novada pašvaldības
administratīvajā ēkā
norisinājās Alūksnes novada
teritorijas plānojuma 2015.2027. gadam grozījumu
1. redakcijas publiskā
apspriešanas sanāksme.

Aptaujas anketā iedzīvotāji
lūgti izteikt savu viedokli un
priekšlikumus par dažādu jomu
attīstības iespējām Alūksnes
novadā turpmākajos gados, kā
arī novērtēt pašvaldības
pa-kalpojumu un infrastruktūras
nodrošinājumu līdzšinējā
periodā.
Izteikt savus viedokļus un

priekšlikumus aicināti gan šobrīd
Alūksnes novadā dzīvojošie
iedzīvotāji, gan arī tie
novadnieki, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Alūksnes novadā,
taču faktiskā dzīves vieta atrodas
citviet Latvijā vai pasaulē.
Aptaujas anketu iespējams
aizpildīt:
• Elektroniski
https://ej.uz/Aluksnes_aptauju,
• Klātienē Alūksnes novada
Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā,
Dārza ielā 11, Alūksnē,
• Klātienē Alūksnes novada
Sabiedrības centrā, Dārza ielā 8,
Alūksnē,
• Klātienē visās novada pagastu
pārvaldēs un bibliotēkās.

Aptauja notiek no
2021. gada 5. augusta līdz
10. septembrim. Tās rezultātu
apkopojums tiks publicēts
Alūksnes novada pašvaldības
mājaslapā www.aluksne.lv,
saīsinātā veidā – pašvaldības
informatīvajā izdevumā
“Alūksnes Novada Vēstis”.
Aicinām ikvienu iedzīvotāju
būt aktīvam un izteikt savus
priekšlikumus par darāmajiem
darbiem, sasniedzamajiem
mērķiem un nepieciešamajiem
uzlabojumiem turpmākajos
gados Alūksnes novadā!
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atgādinām, ka priekšlikumi
par Alūksnes novada teritorijas
plānojuma 2015.-2027. gadam
grozījumu 1. redakcijā
ietvertajiem jautājumiem ir
iesniedzami līdz 08.09.2021.:
- rakstiski Alūksnes novada
Valsts un pašvaldības klientu
apkalpošanas centrā, Dārza
ielā 11, Alūksnē, 1. stāvā
(pieņemšanas laiks no plkst. 8.00
līdz 17.30 pirmdienās, no plkst.
8.00 līdz 17.00 no otrdienas līdz

ceturtdienai, no plkst. 8.00 līdz
16.30 piektdienās);
- elektroniski uz e-pastu
dome@aluksne.lv;
- portālā geolatvija.lv/geo/tapis.
Vēršam uzmanību uz to, ka
teritorijas plānojuma grozījuma
ietvaros tiek grozīti
Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi, savukārt
teritorijas plānojuma grafiskajai
daļai grozījumi netiek veikti.
Ar izstrādāto dokumentu
izdrukas formātā var iepazīties
Alūksnes novada pašvaldībā,
Dārza ielā 11, 1. stāvā.
Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

2.

Alūksnes Novada Vēstis

Ievēlēta
novada
vēlēšanu
komisija
26. augustā Alūksnes
novada domes sēdē
pieņemts lēmums par
Alūksnes novada vēlēšanu
komisijas izveidošanu.
Alūksnes novada pašvaldības
iestāde “Alūksnes novada
vēlēšanu komisija” izveidota
septiņu locekļu sastāvā.
Pieteikumi darbam Alūksnes
novada vēlēšanu komisijā
bija saņemti no deviņām
personām. Komisijas
priekšsēdētāja amatam domes
priekšsēdētājs Dzintars Adlers
izvirzīja līdzšinējo komisijas
priekšsēdētāju Ilzi Rubeni, kas
vienbalsīgi tika ievēlēta amatā.
Pirmajā balsošanas kārtā
deputāti ievēlēja piecus no
sešiem nepieciešamajiem
komisijas locekļiem. Lai komisija tiktu ievēlēta pilnā sastāvā,
otrā balsošanas kārtā deputāti
balsoja par trim neievēlētajiem
pretendentiem un no tiem
komisijas sastāvā tika ievēlēta
viens trūkstošais komisijas
loceklis.
Par Alūksnes novada vēlēšanu
komisijas locekļiem ievēlēti
Gundega Andersone, Juris
Balandis, Jūlija Krūzīte, Iveta
Veļķere, Velga Vimba, Ilona
Zučika.

Atjaunojamo grants
ielu sarakstā
iekļautas vēl
četras
Domes 26. augusta
sēdē vēl četras Alūksnes
pilsētas ielas iekļautas to
grants ielu sarakstā, kam
pašvaldība plānos seguma
atjaunošanas darbus.
2020. gada 30. aprīļa
lēmums Nr. 113 “Par
Alūksnes pilsētas grants
seguma ielām” papildināts ar
šādām Alūksnes pilsētas ielām:
Ezermalas, Robežu, Cerību
un Ošu ielas.

Sēdes
Sociālā, izglītības un
kultūras komiteja
9. septembrī 10.00
Tautsaimniecības
komiteja
13. septembrī 10.00
Finanšu komiteja
16. septembrī 10.00
Domes sēde
23. septembrī 10.00

01.09.2021.

Domes 26. augusta sēdē
Alūksnes novada domes
sēdē 26. augustā piedalījās
14 deputāti un tika izskatīti
22 darba kārtības jautājumi.

pašvaldības Īpašumu
atsavināšanas komisijai.
Izsoles noteikumus un rezultātus
publicēt www.aluksne.lv;

Dome nolēma:
- nodot atsavināšanai Alūksnes
novada pašvaldības nekustamo
īpašumu Ziedu ielā 2, Alūksnē,
kas sastāv no zemesgabala
0,1349 ha platībā, kā
atsavināšanas veidu nosakot
pārdošanu izsolē. Nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles
organizēšanu uzdots veikt
pašvaldības Īpašumu
atsavināšanas komisijai, izsoles
noteikumus un rezultātus publicēt
pašvaldības interneta vietnē
www.aluksne.lv;

- atzīt par spēku zaudējušu
Alūksnes pilsētas zemes komisijas
2010. gada 14. decembra
lēmumu Nr.220 “Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu
uz apbūvētu zemes vienību”;

- nodot atsavināšanai
pašvaldības nekustamo
īpašumu Peldu ielā 15B, Alūksnē,
kas sastāv no zemesgabala
0,1873 ha platībā, kā
atsavināšanas veidu nosakot
pārdošanu izsolē. Nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles
organizēšanu uzdots veikt
pašvaldības Īpašumu
atsavināšanas komisijai, izsoles
noteikumus un rezultātus publicēt
www.aluksne.lv;
- nodot atsavināšanai
pašvaldības nekustamo
īpašumu Brīvības ielā 15A,
Alūksnē, kas sastāv no
2 zemes vienībām
0,3862 ha kopplatībā,
kā atsavināšanas veidu nosakot
pārdošanu izsolē. Nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles
organizēšanu uzdots veikt

- apstiprināt Alūksnes
novada sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības komisijas
nolikumu;
- apstiprināt Alūksnes
pirmsskolas izglītības iestādes
“Pienenīte” nolikumu. Lēmums
stājas spēkā 1. septembrī;
- ņemot vērā Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības
ministrijas 06.08.2021.
atzinumu un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām”
45. panta ceturto daļu, precizēt
Alūksnes novada domes
2021. gada 29. jūlija
saistošos noteikumus
Nr. 20/2021 “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”” un to
paskaidrojuma rakstu;
- ņemot vērā personas
iesniegumu, pārtraukt Alūksnes

novada pašvaldības stipendiju
rezidentei Zanei Sviklei,
stipendijas izmaksu laika
periodā no 01.09.2021. līdz
30.09.2021. un pārcelt
stipendijas izmaksu uz
2022. gadu, uz laika
periodu no 01.09.2022.
līdz 30.09.2022.;
- atbalstīt mazlietota autobusa
ar 19 pasažieru sēdvietām iegādi
Zeltiņu pagasta skolēnu
pārvadājumiem. Uzdot Zeltiņu
pagasta pārvaldei normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā veikt
iepirkumu un pēc tā rezultāta
izziņošanas informēt Alūksnes
novada domi par nepieciešamā
finansējuma apmēru;
- atbalstīt mazlietota autobusa
ar 8 pasažieru sēdvietām iegādi
Ilzenes pagasta skolēnu pārvadājumiem. Uzdot Ilzenes pagasta
pārvaldei normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā veikt iepirkumu
un pēc tā rezultāta izziņošanas
informēt Alūksnes novada domi
par nepieciešamā finansējuma
apmēru;
- ar 1. septembri izdarīt
grozījumus Alūksnes novada
domes 28.12.2020. lēmumā
Nr. 342 “Par amata vietām un
atlīdzību Alūksnes novada
pašvaldībā”. Grozījumi paredz
Alūksnes novada bāriņtiesai
likvidēt bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka amatu,
palielināt amatalgas bāriņtiesas
locekļiem, bāriņtiesas
priekšsēdētāja palīgam un
iestādes lietvedim. Savukārt

Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas internātā
likvidē dienas dežuranta amatu,
amata vienībai – apkopējs,
nosaukumu “apkopējs” aizstāj ar
amata nosaukumu “dežurants”,
darba slodzi 1,75 palielina uz 2
darba slodzēm un palielina arī
mēnešalgas likmi, kā arī
palielina ēku uzrauga amata
vienības amatalgas un
mēnešalgas likmi;
- nodot īslaicīgai nomai ielu
tirdzniecības organizēšanai
(vienu reizi rudenī un vienu
reizi pavasarī) pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma
Lielā Ezera ielā 3, Alūksnē,
sastāvā esošo zemes
vienību ar kadastra
apzīmējumu 3601 023 3611.
Nomnieka noteikšanai ik gadu
rīkot izsoles ar neatkarīga
vērtētāja noteiktu tirgus cenu.
Izsoļu organizēšanu uzdot
Īpašumu atsavināšanas
komisijai. Pilnvarot
pašvaldības domes
priekšsēdētāju apstiprināt
izsoļu noteikumus un rezultātus.
Izsoļu noteikumus un rezultātus
publicēt pašvaldības interneta
vietnē www.aluksne.lv.
Pilnībā ar domes pieņemtajiem
lēmumiem var iepazīties
www.aluksne.lv sadaļā
Pašvaldība/Par Alūksnes novada
domes darbu/Domes lēmumi.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Iznomās komercdarbībai

Piešķir finansējumu

Alūksnes novada
domes 26. augusta sēdē
deputāti pieņēma
lēmumu par projekta
ietvaros attīstītās teritorijas
Rūpniecības ielā 1A,
Alūksnē, iznomāšanu.
Lēmums paredz iznomāt
komercdarbībai projekta
“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas
infrastruktūras attīstība
Alūksnes pilsētā” ietvaros
attīstīto teritoriju un ar to saistīto
infrastruktūru (zemes vienības
kadastra apzīmējums
3601 003 0002),
nomnieku noskaidrojot
mutiskā izsolē.
Saskaņā ar domes lēmumu
nekustamā īpašuma nomas
termiņš noteikts līdz
12 gadiem. Nodrošinot īpašo
nosacījumu izpildīšanu,
nomnieks ir tiesīgs nodot
objekta daļu apakšnomā

Alūksnes novada domes
26. augusta sēdē pieņemts
lēmums par 23 027 EUR
piešķiršanu Alūksnes
viduslaiku pils Dienvidu
torņa biļešu namiņa izbūvei.

personai, kas atbilst nomniekam
noteiktajam statusam.
Saskaņā ar domes lēmumu
nomniekam ir pienākums
līdz 2023. gada 31. decembrim
no nomas līguma noslēgšanas
kopā ar citiem komersantiem
projekta attīstītajā teritorijā
vai nekustamajā īpašumā,
kas robežojas ar projekta
īstenošanas vietu, investēt
savā uzņēmējdarbībā projekta
teritorijā ne mazāk kā
389 800 tūkstoši EUR un
radīt ne mazāk kā 3 jaunas
darba vietas.
Nomas tiesību izsoles
organizēšanu un nosacītās
nomas maksas noteikšanu
uzdots veikt pašvaldības
Īpašumu atsavināšanas
komisijai. Izsoles noteikumus
un rezultātus publicēt
pašvaldības interneta vietnē
www.aluksne.lv.

Alūksnes viduslaiku pils
Dienvidu tornis ir atjaunots
un tajā izveidota ekspozīcija
“Marienburgas astotais brālis”,
kas apmeklētājiem stāstīs par
viduslaiku pils vēsturi.
Ekspozīcijas apmeklējuma laikā
ar skaņu, mūzikas un dziedājuma
palīdzību apmeklētāji tiks virzīti
no torņa pirmā līdz trešajam
stāvam, katrā no tiem iepazīstot
pils daudzu gadsimtu garās
pastāvēšanas vēsturiskās
noskaņas.
Biļešu namiņš ir jaunās
ekspozīcijas darbībai
nepieciešama sastāvdaļa un
tas kalpos par pirmo pieturu

ekspozīcijas apmeklētājiem –
tajā varēs iegādāties biļeti un
saņemt informāciju, notiks
klientu plūsmas administrēšana
un apkalpošana.
Torņa būve sastāv no trim
stāviem un tajā nav atsevišķu
palīgtelpu vai saimniecisko telpu
klientu apkalpošanai. Tādēļ,
lai apmeklētāji varētu pilnībā
izbaudīt muzikālo vēstījumu
un būves arhitektūru, ir būtiski
nodrošināt, ka ekspozīcijas
vidē neatrodas biroja tehnika,
informatīvie materiāli,
darbinieka personīgās
mantas un, ka ekspozīciju
baudīt netraucē citi apmeklētāji,
kuri iegriezušies saņemt
tūrisma informāciju.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Konceptuāli atbalsta plānoto projektu sagatavošanu
Domes 26. augusta
sēdē deputāti pieņēma
lēmumu par konceptuālu
atbalstu plānoto projektu
sagatavošanai.
Tā kā ir izsludināti Ministru
kabineta noteikumi aktivitātē

par energoefektivitātes
paaugstināšanu pašvaldību
ēkās un pašvaldībai būs iespēja
iesniegt projektus līdzekļu
piesaistei šim mērķim, lai
pašvaldība varētu sākt
nepieciešamās projekta
dokumentācijas sagatavošanu,

domes sēdē deputāti konceptuāli
atbalstīja piedalīšanos projektu
atlasē ar divām pašvaldības
ēkām - “Zemenīte” Alsviķu
pagasta Strautiņos un
“Tautas nams” Annas pagastā,
un plānoto projektu, tostarp
tehniskās dokumentācijas,

sagatavošanu.
Abas šīs ēkas ir izvēlētas
saskaņā ar pašvaldības izstrādāto
energoefektivitātes plānu. Dokumenta izstrādātāji pašvaldībai
ieteikuši virzīt šīs divas ēkas,
jo tās sasniegs visaugstākos
efektivitātes rādītājus.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Sēdes notiek
1. stāva zālē
Dārza ielā 11, Alūksnē.

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums: Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu arhīva foto.
Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 7550 eksemplāri.

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.
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100 gadu jubilejā
sveic Austru Bistrovu
Svētdien, 29. augustā,
Alūksnes novada
pašvaldības, Dzimtsarakstu nodaļas un Sociālo lietu
pārvaldes pārstāvji 100 gadu
jubilejā godināja novada
iedzīvotāju Austru Bistrovu.
Jubilāri svētku dienā viņas
pašreizējā dzīvesvietā sociālās
aprūpes centrā “Pīlādži”
Mālupes pagastā apciemoja un
sveica Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs Dzintars Adlers,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Inga Ozoliņa, Sociālo lietu
pārvaldes vadītājs Arturs Upīts un
pārvaldes sociālo pakalpojumu
nodaļas vadītāja Ludmila Logina.
Vēlāk jubilāre ciemos gaidīja
ierodamies arī savus mīļos
ģimenes locekļus.
Alūksnes novada pašvaldības
pārstāvji Austras kundzei
pasniedza svētku pabalstu
150 eiro apmērā, kā tas
pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēts 100 un vairāk
gadus sasniegušiem novada
iedzīvotājiem, svētku torti ar simbolisko gadskaitli “100”, ziedus

Pašvaldība aicina
pieteikties nekustamā
īpašuma izsolei
Alūksnes novada pašvaldība
14.09.2021. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma –
“Laukmala”, Alsviķu pagastā,
Alūksnes novadā – mutisku izsoli
ar augšupejošu soli.
Izsoles noteikumi publicēti:
https://aluksne.lv/index.php/
pasvaldiba/izsoles/
izsludinatas-izsoles/
Nosacītā cena – 3823 EUR.
Nodrošinājums – 382 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā līdz
10.09.2021.

Kopā ar jubilāri Austru Bistrovu viņas 100. dzimšanas dienā Alūksnes
novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Inga Ozoliņa, Sociālo lietu pārvaldes vadītājs Arturs Upīts,
pārvaldes sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Ludmila Logina un
sociālās aprūpes centra “Pīlādži” darbinieki
Evitas Aplokas foto
un laba vēlējumus.
Cienījamajā jubilejā Austras kundzei Alūksnes novada
pašvaldība vēl stipru veselību,
možu garu un daudz tuvinieku

mīlestības!
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Apmeklētāju pieņemšana septembrī
Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus IEPRIEKŠ, pirms deputāta noteiktā pieņemšanas
laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem
64381496, 66954904 vai rakstīt uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto
deputātu.
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
6. un 20. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga LANGRATE
6. un 20. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
20. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOVŅIKOVS
6. un 20. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Ingus BERKULIS
6. un 20. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 10. un 24. septembrī 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 septembrī
Deputāts

Datums

Laiks

Vieta

Arturs DUKULIS

16.09.2021.

8.50-9.50

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

Aivars FOMINS

16.09.2021.

8.50-9.50

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

Artūrs GRĪNBERGS

09.09.2021.

8.45-9.45

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

Verners KALĒJS

24.09.2021.

15.00-16.00

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

Maruta KAULIŅA

24.09.2021.

11.00-12.00

Tālrunis 29710918

Modris LAZDEKALNS

13.09.2021.

9.00-10.00

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

Ilze LĪVIŅA

20.09.2021.

10.00-11.00

Alūksnes novada vidusskolā, Kanaviņu ielā 14,
Alūksnē

Druvis MUCENIEKS

23.09.2021.

12.30-13.30

Jaunlaicenes pagasta pārvaldē

Modris RAČIKS

20.09.2021.

15.00-16.00

Pieteikties, zvanot iepriekš Klientu apkalpošanas
centram

Laimonis SĪPOLS

16.09.2021.

8.50-9.50

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

Jānis SKULTE

08.09.2021.

11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē

Pieteikumus izsolei var
iesniegt elektroniski sūtot uz
adresi dome@aluksne.lv vai
portālā
https://www.latvija.lv/lv/
Epakalpojumi/EP155/Apraksts,
kā arī Alūksnes novada pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā, Dārza ielā
11, Alūksnē, Alūksnes novadā,
darba dienās no pulksten 9.00
līdz 11.00 un no pulksten 14.00
līdz 16.00, līdz 10.09.2021.
plkst.16.00.

Apstiprina
līdzfinansējuma maksu
Domes 26. augusta sēdē
apstiprināta līdzfinansējuma
maksa par Alūksnes Bērnu
un jauniešu centra interešu
izglītības programmām
jaunajā mācību gadā.
Līdzfinansējuma maksa
interešu izglītības programmām
apstiprināta šādā apmērā: ABJC
teātris “SnulliS”- 4,00 EUR;
Improvizācijas teātris 4,00 EUR; “Džambas” 4,00 EUR; Projektu un iniciatīvu
darbnīca “10 kW radošo citronu”
- 4,00 EUR; Lego darbnīca4,00 EUR; Izpēti, eksperimentē
un atklāj! - 4,00 EUR; Dronu
skola - 4,00 EUR; Komiksu un
Stop Motion darbnīca 4,00 EUR; Vides izglītības
pulciņš “Mazpulks” - 4,00 EUR;
Šahs un dambrete - 4,00 EUR;
Konstruēšana, būvēšana un
tehniskā modelēšana - 4,00 EUR;

Stila un šūšanas studija 4,00 EUR; Ukulele un ģitāras
spēle - 4,00 EUR; Mākslas un
dizaina studija – 4 EUR; Jauno
producentu apvienība 4,00 EUR; Stilīgas meitenes
ABJC - 4,00 EUR; Deju kolektīvs
“Enku - drenku” (skolas vecuma
grupa) - 5,00 EUR; Robotika un
tehniskā jaunrade - 5,00 EUR;
Mūsdienu deju studija “Dejo
savam priekam” - 5,00 EUR;
Dziedāšanas studija “Dziedi
savam priekam” - 5,00 EUR;
Mūsdienu deja. Hip Hop.
Urban.- 5,00 EUR; Deju
kolektīvs “Enku- drenku”
(pirmsskolas grupa) - 8,00 EUR;
Dziedāšanas pulciņš
“Puķuzirņi” (pirmsskolas grupa)
- 8,00 EUR; Lego darbnīca
(pirmsskolas grupa) - 7,00 EUR;
Estētikas skoliņa (pirmsskolas
grupa) - 9,00 EUR.

Apzinās dzīvokļu
īpašnieku nostāju
Alūksnes novada
pašvaldība augustā jau
informēja par Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas atbildi,
ka pašvaldības iesniegums
par finanšu piešķiršanu no
valsts budžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem
gāzes eksplozijā cietušajai
mājai Torņa ielā 15, Alūksnē,
neatbilst Ministru kabineta
noteikumiem un finansējumu
šim mērķim piešķirt nav
iespējams.
Lai sniegtu jaunāko informāciju
un kopā ar mājas iedzīvotājiem
meklētu turpmāku risinājumu,
apsaimniekotājs SIA “Alūksnes
nami” augustā uz tikšanos bija
aicinājis dzīvokļu īpašniekus.
Sanāksmē piedalījās arī
Alūksnes novada domes vadība
– priekšsēdētājs Dzintars Adlers,
priekšsēdētāja vietnieki
Līga Langrate un
Jānis Sadovņikovs.
SIA “Alūksnes nami” valdes
loceklis Mārtiņš Kaļva
skaidroja, ka situācijas
risinājums ir iespējams, mājai
ņemot kredītu. Viņš informēja,
ka uzņēmums ir sazinājies ar

vairākām bankām par iespējamu
kredītu darbu finansēšanai.
Ar vienu no tām ir iespēja
risināt kreditēšanas jautājumu
ar nosacījumu, ka pašvaldība
galvo kredīta nodrošinājumam.
No finanšu institūcijas “ALTUM”
šobrīd atbalstu nav iespējams
saņemt, jo šāda veida būvdarbus
pašreizējie noteikumi neatbalsta,
taču jaunā atbalsta programma
daudzdzīvokļu ēku
remontdarbiem vēl nav
pieejama.
M. Kaļva informēja, ka
šī gada februārī notikusī
iepirkuma procedūra par
5. kāpņu telpas atjaunošanas
1. kārtu noslēgusies ar rezultātu
un būvnieks, kas darbus veiktu,
ir zināms. Jāuzsver,
ka atjaunošanas darbu
1. kārtā paredzēts veikt
remontdarbus kopīpašuma daļā
un atjaunot kopīpašuma tīklus
līdz dzīvokļiem.
Sarunu rezultātā
M. Kaļva piedāvāja sagatavot
katram dzīvokļa īpašniekam
aprēķinu par iespējamām
kredītizmaksām un aptaujas
veidā apzināt dzīvokļu īpašnieku
nostāju jautājumā par kredīta
ņemšanu.
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Alūksni apmeklē augstas valsts amatpersonas
Turpinājums no 1. lappuses
Pieaugums tiks segts no valsts
budžeta, līdz ar to tas neradīs
papildu slogu uz pašvaldības
budžetu. Ministrija plāno
izmaiņas arī sociālo pabalstu
sistēmā.
Sarunā ar pilsētas un
novada pensionāru biedrību
un novada invalīdu biedrības
pārstāvjiem cita starpā ministrs
uzsvēra galvenās prioritātes
tuvākajā laikā – sagatavoties
gaidāmajam Covid-19 vilnim
sociālās aprūpes centros, kā arī
panākt neapliekamā minimuma
pensijām apmēra palielināšanu.
Iedzīvotāji savukārt pauda
viedokli par esošo situāciju, kad
personām ar invaliditāti nav
valsts subsidētas darba vietas,
uz ko ministrs atbildēja, ka
bezdarbniekiem ar invaliditāti
ir labs potenciāls, lai iekļautos
darba tirgū. Atsevišķu
personu nodarbinātības iespējas
ir atkarīgas no invaliditātes
grupas un traucējumu veida.
13. augustā Alūksni
apmeklēja arī “Attīstībai/
Par!” Saeimas frakcijas
priekšsēdētājs, Saeimas
deputāts Juris Pūce un
Saeimas deputāts
Viesturs Liepkalns.
Vizītes laikā viesi tikās ar
domes priekšsēdētāju Dzintaru

Labklājības ministrs Gatis Eglītis, apmeklējot sociālās aprūpes centru
"Alūksne"
Sanitas Spudiņas foto

Attēlā no kreisās: Viesturs Liepkalns, Jānis Sadovņikovs, Dzintars
Adlers, Juris Pūce, Druvis Tomsons
Evitas Aplokas foto

Adleru, domes priekšsēdētāja
vietnieku tautsaimniecības
jautājumos Druvi Tomsonu un
domes priekšsēdētāja vietnieku
teritoriālajos jautājumos Jāni
Sadovņikovu.
Pašvaldības pārstāvji viesus
iepazīstināja ar nozīmīgākajiem
Alūksnes novada pašvaldības
īstenotajiem projektiem,
augstas gatavības projektiem,
ko pašvaldība plāno īstenot,
un citām būtiskām novada
attīstības iecerēm. Vizītes laikā
viesi apskatīja arī Alūksnes
Bānīša stacijas kvartālu, Alūksnes
Izglītības un sporta centra
būvobjektu, Pilssalas kompleksu
un Alūksnes viduslaiku pils
teritoriju.
- Alūksnes novads ir dina-

Alūksnē tās kultūrvēsturiskā
mantojuma un dabas dēļ var
attīstīt pakalpojumu sektoru,
kas vērsts gan uz vietējo, gan
kaimiņu valstu ienākošo tūrismu.
- Svarīgi attīstīt ieceļotājiem
interesantu produktu klāstu un
saprast, ka tas prasa diezgan
konsekventu kopīgu darbu,
jo tūrisma produktā viena
atsevišķa apdzīvota vieta parasti
ir par maz, ir vajadzīgs plašāks
piedāvājums. Priecājos, ka tieši
par to pašvaldības vadība arī
aktīvi domā, - novērtēja J. Pūce.
Pašvaldības vadība sarunā
ar viesiem runāja arī par
veselības veicināšanas centra
ideju, ko pašvaldība arvien uztur
aktuālu. J. Pūce uzsvēra, ka viņa
vērtējumā projekts pēc savas

misks, no pašvaldības vadības
puses ir redzējums un vēlme šeit
attīstīt aktīvu uzņēmējdarbības
vidi. Atrodoties pie Eiropas
Savienības ārējās robežas tas ir
liels izaicinājums, bet redzu, ka
te ir gan enerģija, gan vēlme
un ir arī padoms - tas netiek
darīts neprātīgi vai, nenovērtējot
konkrētā reģiona iespējas.
Priecājos, ka tā ir un ceru, ka
Alūksnei arī turpmāk izdosies, uzsvēra J. Pūce.
Viņš norādīja, ka Latvijas
reģionos primārais augstāku
ienākumu gūšanas veids ir attīstīt
uz eksportu vērstu ražošanu,
tādēļ novadā nepieciešams
attīstīt un veidot infrastruktūru,
lai šādi uzņēmumi te vēlētos
strādāt. J. Pūce novērtēja, ka

būtības ir interesants.
- Šī projekta sakarā svarīgs
jautājums ir par risku sadalījumu
starp privāto investoru un
pašvaldību, tādēļ ir būtiska
sadarbība ar privāto investoru, skaidrība par tā plāniem
un spēja palīdzēt ar citām
aktivitātēm, jo nepietiek tikai ar
veselības veicināšanas centru,
lai investoram būtu pietiekama
interese. Protams, šāda tipa
nodarbinātība pakalpojumu
sektorā reģionam viennozīmīgi
palīdzētu. Jautājums, vai var
atrast efektīvāku veidu, kā riskus
sadalīt. Domāju, tas ir iespējams
kopīgā darbā, - sacīja J. Pūce.
Sanita Spudiņa
Evita Aploka

Mazdārziņu teritorijās jāievēro atkritumu savākšanas kārtība!
• “Kalnadruvu”, “Pullana”
un “Sīļu” teritoriju iedzīvotāji,
zemes lietotāji un dārziņu
apsaimniekotāji atkārtoti
tiek aicināti iegādāties
“Pilsētvides serviss”
marķētos maisus uzņēmuma
Klientu centrā
Rūpniecības ielā 8f,
Alūksnē. Ceturtdienās piepildītus
maisus līdz plkst.10.00 ir
jānovieto izveidotajās

atkritumu savākšanas vietās.
Šie laukumi tika izveidoti,
lai ikvienam mazdārziņu
teritoriju zemes lietotājam un
dārziņu apsaimniekotājam
atvieglotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas jautājumu,
taču diemžēl novērojams, ka
savākšanas vietās tiek likti
nemarķēti maisi ar sadzīves
atkritumiem.

!!! Ja atkritumu savākšanas
vietās turpmāk tiks likti
maisi bez “Pilsētvides servisa”
marķējuma vai arī, ja maisi
tiks izlikti citviet, nevis
norādītajās atkritumu
savākšanas vietās, šāda
atkritumu apsaimniekošanas
sistēma mazdārziņu teritorijās
tiks pārtraukta un tādā gadījumā
būs jāslēdz līgumi par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu un

jāizmanto konteineri. Sevišķi
kritiska situācija ir “Sīļos”.
• Lūgums lietas un preces,
kuras tiek vestas uz Eko
laukumu, neatstāt vienkārši
pie vārtiem. Sazvanot klientu
centru, vārti tiks atvērti un šīs
lietas varēsim pieņemt.
• Turpmāk lūdzam
iedzīvotājus atkritumu izvešanu

telefoniski vai rakstiski
pieteikt laikus - līdz iepriekšējas
darba dienas plkst. 16.00, lai
varam precīzāk plānot
maršrutus.
Jautājumu gadījumā
gaidīsim zvanus pa tālruni
26622989.
SIA “Pilsētvides serviss”

Apkures tarifs saglabāsies nemainīgs
Gatavojoties
jaunajai apkures sezonai,
SIA “Alūksnes enerģija”
visās apkalpojamajās
katlumājās Alūksnes
pilsētā, kā arī Mālupes un
Jaunlaicenes pagastos ir
veikusi ražošanas iekārtu
tehniskās profilakses
remontdarbus, bojājumu
novēršanu, kā arī ikgadējās
vizuālās apskates ietvaros
novērtēts apkures sistēmu
stāvoklis, lai klientiem
jaunajā apkures sezonā
varētu nodrošināt stabilu un
nepārtrauktu siltumapgādes
pakalpojuma pieejamību.
Ir noslēgti līgumi par
kurināmā piegādi nākamajai
apkures sezonai, kā arī ir
izveidots kurināmās
šķeldas uzkrājums.
Lai nodrošinātu precīzu
siltuma skaitītāju darbību,
vasaras periodā veikta to
verifikācija. Tāpat kā
jebkurai mērierīcei, arī siltuma
skaitītājiem ir nepieciešama
regulāra pārbaude, kas vei-

cama likumā noteiktajā kārtībā
reizi 2 gados. Šobrīd lielākā
daļa siltumenerģijas skaitītāju ir
aprīkoti ar rādījumu attālinātās
nolasīšanas iekārtām, kas ļauj
sekot siltuma piegādes
parametriem katrā objektā un
efektīvāk analizēt siltumenerģijas
datus. Dati tiek nolasīti
automātiski katra mēneša pēdējā
datumā, tādējādi klientam nav
nepieciešams pašam nolasīt
skaitītāju rādījumus.
SIA “Alūksnes enerģija” savu
darbību veic saskaņā ar Valsts
sabiedrisko pakalpojumu
regulatora izsniegto
Sabiedrisko pakalpojumu
licenci Nr.E23059/2, kura derīga
līdz 2037. gada 13. oktobrim.
Atgādinām, ka siltumenerģijas
tarifs ir 55,05 EUR/MWh
bez PVN, kas nav mainījies
kopš 2017. gada 1. janvāra.
Jaunajā apkures sezonā tarifs
paliks nemainīgs. Pašreizējā
situācijā tirgū, kad palielinās
energoresursu cenas elektrībai,
kurināmajam, degvielas - daudzi
siltuma ražotāji ir iesnieguši
Regulatoram lūgumus pārskatīt

un palielināt siltumenerģijas
tarifus. Spēkā esošie
siltumenerģijas tarifi tuvākajos
novados: Gulbenē - 55,71 EUR/
MWh, Balvos - 51,51 EUR/MWh,
Smiltenē - 58,31 EUR/MWh,
Cēsīs - 59,95 EUR/MWh.
Maksa par apkuri jeb patērēto
siltumenerģiju mēnesī tiek
aprēķināta, ņemot vērā katras
ēkas siltumenerģijas patēriņu
megavatstundās (MWh)
proporcionāli katra dzīvokļa
platībai kvadrātmetros. Savukārt
ēkas kopējais siltumenerģijas
patēriņš ir mainīgs lielums,
ko attiecīgi ietekmē gan
dzīvojamās ēkas siltumnoturības
pakāpe, gan ēkas siltummezglā
ieregulētie temperatūras
parametri apkurei un
karstajam ūdenim, kā
arī ārgaisa temperatūra.
Paldies mūsu klientiem, kuri
savus rēķinus apmaksā savlaicīgi.
Aicinām klientus, kuriem ir
izveidojies parāds vai nav
iespējas samaksāt rēķinus pilnā
apmērā, sazināties ar mums, lai
vienotos par apmaksas kārtību
un termiņiem.

Esam gandarīti, ka ik gadu
pieaug jaunu potenciālu klientu
skaits, kas vēlas savu īpašumu
pieslēgt pie mūsu siltumtīkliem.
Centralizētā siltumapgāde prasa
mazākus izdevumus, salīdzinot ar
citu alternatīvas siltumapgādes
veidu sākotnējām izbūves
izmaksām, turpmāko uzturēšanu
un apkalpošanu.
Iespējas pieslēgt jaunbūvi
vai esošu ēku centralizētajai
siltumapgādes sistēmai tiek
izskatītas pēc nekustamā
īpašuma īpašnieka vai tā pilnvarotas personas pieteikuma.
Katrs pieteikums tiek izskatīts
individuāli, un SIA “Alūksnes
enerģija” speciālisti, precizējot
informāciju par objektu, sniedz
konsultācijas par pieslēguma
nosacījumiem un citiem ar
objekta pieslēgšanu un līgumu
slēgšanu saistītiem jautājumiem.
SIA “Alūksnes enerģija” šovasar
turpina jaunu centralizētās
siltumapgādes tīklu
paplašināšanas darbus. Ir
izbūvēti jauni atzari, pieslēdzot
divas privātmājas pilsētas centrā,
kā arī turpinās darbi pie jaunā

siltumtrases atzara
izbūves Siguldas, Pumpura un
Lāčplēša ielās, ierīkojot
atzarus uz privātmājām un
Nacionālo bruņoto
spēku teritoriju. Kopējais
izbūvējamo siltumtīklu
garums ir ap 1000 m.
Lai arī tradicionāli apkures
sezona tiek uzsākta oktobra
vidū, tomēr, iestājoties vēsākiem
laika apstākļiem, par apkures
sezonas uzsākšanu iedzīvotāji var
lemt jebkurā sev vēlamā laikā,
jo daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju siltummezglos iespējams
regulēt siltuma padevi tā,
lai apkures sezonas sākumā
nodrošinātu dzīvokļos komforta
prasībām atbilstošu temperatūru
ar minimālu siltumenerģijas
patēriņu. Lai pieslēgtu apkuri,
iedzīvotājiem ir jāvēršas pie
savu mājas apsaimniekotāja,
kurš ir atbildīgs par apkures
nodrošināšanu ēkā.
Lai Jums silti!
SIA “Alūksnes enerģija”
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Alūksnē izbūvēta uzņēmējdarbības
attīstībai nozīmīga infrastruktūra
Alūksnē noslēgušies
būvdarbi Eiropas Reģionālās
attīstības fonda atbalstītajā
projektā “Uzņēmējdarbībai
nozīmīgas infrastruktūras
attīstība Alūksnes pilsētā” ir sakārtota vēl viena
daļa degradētās
teritorijas pilsētas
rūpnieciskās apbūves
zonā Rūpniecības ielā un
uzņēmēju vajadzībām
izveidots industriāls laukums ar nepieciešamiem
inženierkomunikāciju
pieslēgumiem.
Novada ekonomiskās
aktivitātes sekmēšanas
nolūkā sakārtota Alūksnes
novada pašvaldības īpašumā
esoša degradēta ražošanas
teritorija Rūpniecības ielā 1A,
izbūvējot daudzfunkcionālu
laukumu ar nepieciešamajām
inženierkomunikācijām un
elektroenerģijas pieslēgumu,
lai teritorija būtu pievilcīga
uzņēmējdarbības attīstībai un
atbilstoša uzņēmēju vajadzībām.
Izbūvētais bruģētais laukums
aprīkots ar inženierkomunikāciju
pieslēguma vietām
(ūdenssaimniecības un
elektroenerģijas infrastruktūra,
centralizētās siltumapgādes
sistēmas atzars), tas ir
izgaismots, laukumam
nodrošināta videonovērošana,
ierīkota sistēma ar paceļamo/
nolaižamo barjeru pie
iebraukšanas, kā arī paredzēta
vieta ēkas būvniecībai,
lai potenciālajam teritorijas nomniekam vai nomniekiem, kuri plāno šeit attīstīt
uzņēmējdarbību, būtu plašas
iespējas teritoriju izmantot.

Rūpniecības ielā izbūvēts daudzfunkcionāls laukums ar
inženierkomunikācijām un elektroenerģijas pieslēgumu
Izveidoto infrastruktūru paredzēts
nomas izsoles kārtībā nodot
nomā vienam vai vairākiem
komersantiem.
Šī paša projekta ietvaros
uzlabota ūdenssaimniecības
infrastruktūra Rūpniecības
ielā 2A, kur iespēju pieslēgties
centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai ir izmantojuši jau tur
esošie komersanti.
Kopējās projekta izmaksas ir
629 252,29 EUR, attiecināmās
izmaksas ir 623 952,79 EUR, tajā
skaitā ERAF finansējums 75,73%
– 472 533,08 EUR.
Projekts “Uzņēmējdarbībai
nozīmīgas infrastruktūras
attīstība Alūksnes pilsētā”

(Nr.5.6.2.0/20/I/008) īstenots
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2
specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” trešās
kārtas ietvaros. Pēc SIA “BM
projekts” un SIA “Ekolat”
izstrādātā tehniskā projekta darbus objektā veica SIA “8 CBR”.
Autoruzraudzību nodrošināja SIA
“BM projekts” un SIA “Ekolat”,
būvuzraudzību – SIA “Būvuzraugi
LV”. Projektu vada Alūksnes
novada pašvaldības projektu
vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa.

5.

Ekspluatācijā nodots
zaļo un dārza atkritumu
laukums

12. augustā ekspluatācijā
nodots zaļo un dārza
atkritumu kompostēšanas
laukums, kas atrodas
Alsviķu pagastā "Iztekās".
Šobrīd pašvaldība gatavo
iesniegumu atkritumu
apsaimniekošanas darbību
atļaujai, atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem.
Kā ziņots, atkritumu galvenā
izcelsme būs Alūksnes novada pašvaldības aģentūras
“Spodra” darbības rezultātā
radušies atkritumi – parku
bioloģiskie atkritumi, zāliens
pēc pilsētvides uzkopšanas, kā
arī dalīti savāktie zaļie un dārza
atkritumi no SIA “Pilsētvides
serviss”, kas līguma ietvaros
veic atkritumu apsaimniekošanu
Alūksnes novadā. Zaļo un dārza

atkritumu laukuma pareizas
apsaimniekošanas rezultātā
komposts tiks iegūts trīs gadu
laikā un to paredzēts izmantot
pašvaldības publisko teritoriju
labiekārtošanai, apstādījumu
veidošanai, tādējādi attīstot
atkritumu pārstrādi un veicinot to
vairākkārtēju izmantošanu.
Laukums tapis Kohēzijas fonda
atbalstītajā projektā “Zaļo un
dārza atkritumu kompostēšanas
laukuma izveide Alūksnes
novadā”. Darbus veica
SIA "Rubate" un projektu vadīja
Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja Una TetereTeterovska.
Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Labiekārtota “Mazputniņa”
teritorija Malienā

Uzsākta Alūksnes pilsētas sākumskolas
ventilācijas sistēmas projektēšana
Alūksnes novada pašvaldība
uzsākusi īstenot projektā
“Ventilācijas ierīkošana
Alūksnes pilsētas
sākumskolā” paredzēto
darbu projektēšanu.
Projektu īstenojot, pēc skolēnu
skaita lielākajā novada skolā
uzlabosies iekštelpu gaisa
kvalitāte, lai telpās netiktu
pārsniegts CO2 līmenis un būtu
nodrošināta gaisa kvalitātes
atbilstība normatīvo aktu
prasībām.
- Atbilstoša gaisa kvalitāte ir
būtiska ne tikai vīrusu izplatības
laikā. Zinātniski pierādīts, ka tai
ir nozīmīga loma pilnvērtīgai
smadzeņu darbībai, līdz ar to
veiksmīgam mācību darbam.
Projekta ieviešanas laikā aicinu
būt saprotošiem un atcerēties,
ka šis ir tikai viens gads, lai
pēc tam ilgstoši varam mācīties
atbilstošas gaisa kvalitātes
telpās, - saka Alūksnes pilsētas
sākumskolas direktore Uva
Grencione-Lapseniete.
Projekts paredz ierīkot
centralizētu mehānisko
ventilāciju skolas ēkā (izņemot
sporta zāli, kurai ierīkota
lokāla ventilācija), uzstādot
rekuperācijas sistēmu ar

mehanizētu gaisa pieplūdi un
nosūci.
- Skolas celta 1936. gadā
un laika gaitā ir mainījušās
prasības ēku energoefektivitātei,
būvmateriāli un tehnoloģijas: ēka
ir siltināta, koka logi nomainīti
ar stikla pakešu logiem, tādejādi
samazinot gaiscaurlaidību.
Ņemot vērā to, ka skolā ir pieaudzis skolēnu skaits, klasēs ir
paaugstināta CO2 koncentrācija.
Uzlabojumi, ko sniegs projekts, ir
ļoti būtiski, lai telpās būtu komfortabli uzturēties, tādēļ sistēma
paredzēta ar automātisku
regulāciju pietiekamai svaiga
gaisa un skābekļa pieplūdei
atkarībā no telpu platības un
noslodzes, - skaidro Alūksnes
novada pašvaldības projektu
vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Projektēšanu, autoruzraudzību
un būvdarbus veiks SIA
“SANART”. Projekta plānotās
izmaksas ir 221 149 EUR,
tajā skaitā valsts budžeta
līdzfinansējums 161 500 EUR
un 59 649 EUR pašvaldības
līdzfinansējums. Projektu plānots
īstenot līdz 2022. gada augustam.
Šis Alūksnes novada pašvaldības
projekts tiek īstenots atbilstoši
Ministru kabineta 2021. gada
13. aprīļa noteikumiem Nr. 242
“Augstas gatavības pašvaldību
investīciju projektu pieteikšanas,
izskatīšanas un finansējuma
piešķiršanas kārtība”.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada
pagastu teritoriālo vienību
infrastruktūras un vides
kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammas ietvaros
Malienas pagasta pārvalde
daļēji īstenoja projektu
“Malienas pirmsskolas
izglītības iestādes
“Mazputniņš” teritorijas
labiekārtošana”.
Mērķprogrammas ietvaros
Malienas pagastā par prioritāti
tika izvirzīta Malienas
pirmsskolas izglītības iestādes
“Mazputniņš” teritorijā esošā
gājēju celiņa labiekārtošana.
Tas bija funkcionāli un vizuāli
novecojis. Betona plākšņu
segums saplaisājis un izdrupis,
kļuvis nelīdzens, starp plāksnēm
izveidojušās spraugas.
Defekti segumā bija
kļuvuši bīstami bērnudārza
apmeklētājiem un negatīvi
ietekmēja teritorijas kopskatu.
Projekta ietvaros tika plānots
celiņa vecās betona plāksnes
aizvietot ar jaunu seguma

materiālu - bruģi, saglabājot
celiņu esošo formu un apjomu
288 m² apmērā. Pilnīgai projekta realizācijai nepieciešams
finansējuma apjoms –
20 300 EUR. Domes 27. maija
sēdē Malienas pagasta pārvaldei
novirzīts mērķprogrammas
līdzekļu pieejamais atlikums
2021. gadam 14 069 EUR
apmērā.
Ņemot vērā pieejamos finanšu
resursus, tika veikta bruģakmens
seguma ieklāšana 182 m²
platībā. Pamatojoties uz tirgus
izpētes procedūras rezultātiem,
darbus veica SIA „Mārkalnas
Bruģis” par kopējo līgumcenu
13 958,50 EUR ar PVN.
Pilnīga projekta realizācija
plānota par Alūksnes novada
pagastu teritoriālo vienību
infrastruktūras un vides kvalitātes
uzlabošanas mērķprogrammas
pieejamajiem līdzekļiem
2022. gadā.
Svetlana Prenka-Mihailova,
Malienas pagasta pārvaldes
vadītāja

6.
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Atjaunota Alsviķu
estrādes deju grīda

Vasaras sākumā saremontēta
deju grīda brīvdabas estrādē
Alsviķos. Tas notika, pateicoties
Alsviķu pagasta kultūras nama
un Alsviķu pagasta pārvaldes
ieplānotajam finansējumam, kā
arī 2 933,99 EUR izmantojot no
Alūksnes novada pašvaldības
piešķirtajiem pagastu teritoriālo
vienību infrastruktūras un
vides kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammas līdzekļiem.
Paldies Alūksnes novada
domes iepriekšējā sasaukuma
deputātiem par sapratni un
atbalstu!
Pēc tirgus izpētes procedūras
veikšanas un rezultātu apkopojuma Alsviķu pagasta pārvalde
noslēdza līgumu ar SIA “PAMATI”
par Alsviķu vasaras brīvdabas

estrādes deju grīdas remontu
par kopēju līgumcenu 24 080,48
EUR ar PVN. Nepilnos divos
mēnešos visi remontdarbi, kas
saistīti ar deju grīdas seguma
maiņu, tika pabeigti. Šobrīd deju
grīdas segums no mitrumizturīgā
saplākšņa ir nomainīts uz koka
dēļiem.
Atjaunoto deju grīdu šovasar
ir iedejojuši pagasta kultūras
nama deju kolektīvi “Vēlreiz”
un “Jandāls”, organizējot
mēģinājumus, kā arī
ārstnieciskās vingrošanas
dalībnieces izmantojot savām
aktivitātēm.
Marina Ramane,
Alsviķu pagasta kultūras nama
vadītāja

Atzīmē Eiropas
dzelzceļa gadu
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Remontē ceļus Zeltiņos
Zeltiņu pagastā jūlijā
noslēdzās infrastruktūras
uzlabošanas projekts
“Autoceļa Krastiņi-Krūmiņi
atjaunošana”. Saskaņā ar
projektu autoceļam
vietām noņemts
apaugums, nostiprināta mala
pie vecā Baznīckalniņa un
uzbērts jauns grants segums.
Seguma atjaunošanu veica
uzņēmums SIA “Rubate”.
Finansējumu piešķīra
Alūksnes novada pašvaldība
no pagastu teritoriālo
vienību infrastruktūras un
vides kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammas. Kopējās

autoceļa atjaunošanas
izmaksas kopā ar projekta
izstrādi, būvuzraudzību un
pievienotās vērtības nodokli
ir 28 225 EUR.
Savukārt par pagasta pārvaldes
autoceļu uzturēšanas budžeta
līdzekļiem uzvesta grants
pašvaldības autoceļam AptiekaIeviņas. Tas bija nepieciešams, jo
uz autoceļa izveidojušās bedres, kas lietainā laikā bija grūti
izbraucamas. Pusgadu autoceļš
bija slēgts smagajai tehnikai,
lai nebojātu autoceļa segumu.
Tagad pēc grants uzvešanas
ierobežojums ir noņemts.
Šobrīd svara ierobežojums

ir uzlikts Aptiekas tiltam, kas
atrodas uz minētā autoceļa. Tilta
koka konstrukcijas ir bojātas un,
izgatavojot tilta atjaunošanas
darbu tāmi, sapratām, ka esošā
budžeta ietvaros šogad tiltu
pilnībā atjaunot nevaram. Lai
to atvērtu satiksmei vieglajām
automašīnām, jūlijā tika
nomainīti tilta virsmas bojātie
dēļi. Taču problēmu tas neatrisina, tāpēc nākamajā gadā
būs jāplāno līdzekļi tilta virsmas
pilnīgai atjaunošanai.
Elita Laiva,
Zeltiņu pagasta pārvaldes
vadītāja

Liepnā labiekārtota skolas teritorija
Liepnas pagasta pārvalde
īstenojusi infrastruktūras
uzlabošanas projektu, kas
finansēts no Alūksnes novada pagastu teritoriālo
vienību infrastruktūras un
vides kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammas.
Projektā “Alekseja Grāvīša
Liepnas pamatskolas teritorijas labiekārtošana” paredzēja
seguma maiņu gājēju celiņam uz
Liepnas pamatskolu.
Celiņš uz skolu iepriekš bija
izskalots, nelīdzens, pa to bija
grūti pārvietoties gājējiem –
gan skolēniem, gan vecākiem
ar bērniem. Projektu īstenojot,
pagasta iedzīvotājiem un viesiem
ir iespēja pārvietoties pa drošu,
estētisku gājēju celiņu.
Teritorijas labiekārtojumu veica
SIA “Ozolmājas” par kopējo
summu 16 204,67 EUR ar PVN.
Tāpat par mērķprogrammas
piešķirtajiem līdzekļiem iegādāta

Gājēju celiņš pirms un pēc seguma maiņas
vieglās automašīnas piekabe ar
tentu par 1780 EUR.
Piekabi pagasta pārvalde
izmantos dažādu instrumentu,
darbarīku pārvadāšanai,
amatierkolektīvu inventāra un
aprīkojuma nogādāšanai uz

pasākuma vietām u.c. pārvaldes
saimnieciskām vajadzībām.
Ilze Paia,
Liepnas pagasta pārvaldes
vadītāja

Piesaki apbalvojumam “Sudraba zīle”!

Lai popularizētu industriālo
mantojumu un uzsvērtu
Baltijā vienīgā regulāri
kursējošā šaursliežu dzelzceļa
Gulbene-Alūksne unikalitāti,
Eiropas kultūras mantojuma
dienu 2021 ietvaros
18. septembrī apmeklētājiem
durvis bez maksas vērs trīs
līnijā esošie dzelzceļa objekti
- Stāmerienes un Kalnienas
stacijas ēkas un Papardes
stacijas ūdenstornis, kuri
ikdienā apmeklētājiem
nav pieejami vai pieejami
ierobežoti.
Sarkano ķieģeļu Stāmerienes
stacija, no kuras savos Eiropas
ceļojumos devās baronese
Aleksandra fon Volfa,
apmeklētājiem 18. septembrī
būs atvērta visas dienas garumā
no pulksten 9.00 līdz 22.00 un
tajā ikviens varēs aplūkot arī
biedrības “Radošā apvienība
“Piektā Māja” cianotipijas
tehnikā veidotu darbu izstādi
“Saules iekrāsots”. Savukārt
līnijas viduspunktā esošā
Kalnienas stacija, kuras apbūves
būtiska sastāvdaļa ir arī mūra
pagrabs produktiem, kas ātri
bojājas, apmeklētājiem atvērta
no pulksten 10.00 līdz 18.00.
Papardes stacijā no

pulksten 10.00 līdz 17.00 atvērts
būs ūdenstornis, kuru aizvien
izmanto tvaika lokomotīves
uzpildei. Papildus Papardē būs
apskatāma ekspresizstāde par
stacijas vēsturi un interesentiem
katrā apaļā stundā būs iespēja
doties ekskursijā ar gidu pa
stacijas apkārtni.
Viesošanos Kultūras mantojumu dienas objektos ikviens
var apvienot ar braucienu Bānītī
un greznās profesora P. Federa
projektētās Gulbenes stacijas
ēkas apmeklējumu, maltītes
ieturēšanu Alūksnes stacijas ēkā
iekārtotajā burgernīcā “Tvaiks x
Ogle” un 10 stāstu izzināšanu
Alūksnes stacijas bagāžas šķūnī
esošajā starptautiski atzītajā
multimediālā ekspozīcijā
“Alūksnes Bānīša stacija”.
Pasākuma sadarbības
partneri: Nacionālā Kultūras
mantojumu pārvalde, Alūksnes
Tūrisma informācijas
centrs, SIA “Gulbenes – Alūksnes
bānītis” un Gulbenes Tūrisma
un kultūrvēsturiskā mantojuma
centrs.
Dace Bumbiere-Augule,
Alūksnes Tūrisma informācijas
centra vadītājas vietniece

Alūksnes novada pašvaldība
aicina iedzīvotājus līdz
30. septembrim pieteikt
apbalvošanai ar pašvaldības
augstāko apbalvojumu
“Sudraba zīle” cilvēkus,
ģimenes, biedrības,
organizācijas, uzņēmumus un
citus pretendentus – ikvienu,
kura veikums novada un tā
iedzīvotāju labā ir sevišķi
nozīmīgs.
Apbalvošanai var pieteikt gan
novadā dzīvojošos, gan personas, kas dzīvo un darbojas citur
Latvijā vai ārzemēs, taču kuru
ieguldījums Alūksnes novadā ir
nozīmīgs ilgākā laika periodā.
Tāpat apbalvošanai ar “Sudraba
zīli” var pieteikt ģimenes,
nevalstiskas organizācijas,
uzņēmumus u.c.
Piesakot apbalvošanai
pretendentu, lūdzam rakstīt
iesniegumu brīvā formā, tajā
norādot pamatojumu, kādēļ un
kādā jomā jūsuprāt konkrētā
persona būtu jāapbalvo ar
pašvaldības augstāko apbalvojumu. Lūdzam norādīt pieteiktās
personas vārdu, uzvārdu,
dzīvesvietu, nodarbošanos vai
ieņemamo amatu; juridiskai personai - tās nosaukumu un adresi,
bet, ja piesakāt personu grupu
vai kolektīvu, tad tā nosaukumu
un vadītāja vārdu un uzvārdu.
Ar pašvaldības apbalvojumu nolikumu var iepazīties pašvaldības
mājaslapas www.aluksne.lv

sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Nolikumi.
Pieteikumus ar norādi
“Pieteikums apbalvošanai ar
“Sudraba zīli”” aicinām iesniegt
sūtīt pa pastu Alūksnes novada
pašvaldībai Dārza ielā 11,
Alūksnē, Alūksnes novadā
LV-4301, elektroniski uz e-pasta
adresi: dome@aluksne.lv vai
nogādāt tos personīgi Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā Dārza
ielā 11, Alūksnē. Lai atvieglotu
pretendentu pieteikšanu esam
izveidojuši arī elektroniski
aizpildāmu veidlapu, kas
atrodama saitē:
http://ej.uz/Sudraba_zili.
Kopš 2010. gada Alūksnes
novada augstākais
apbalvojums “Sudraba zīle”
piešķirts:
2010. gadā - Andrejam Aleksejevam, Zinovijai un Gunāram
Aplokiem, Jānim Baltiņam, Intaram Berkulim, Vilnim Blūmam,
Dzidrai Mazikai, Jānim Polim,
Agritai Šaicānei, Ivaram Zariņam
2011. gadā - Lidijai Zitānei,
Vizmai Dravniecei, Ivaram
Hamanim, Viesturam Kazainim,
Andrim Kļaviņam, Gunāram
Ozoliņam, Gunitai Palejai, Mārai
Podkalnei, Raivim Podrezovam,
Ilonai Riekstiņai, Anitai Šnikvaldei
2012. gadā - Evai Aizupei, Intai
Aizupietei, Edgaram Bertukam,
Lidijai Juksei, Aigaram Peper-

niekam, Aigaram Steberim, Zitai
Skultei, Aldim Verneram, Gunitai
Virkai, Sašam Dišeinam (Sacha
Duchaine)
2013. gadā - Ivetai BaltajaiVanagai, Zigrīdai Ilenānei, Dainai
Dubrei-Dobrei, Dzintrai
Zvejniecei, Gintam Teterovskim,
Ivetai Druvai – Druvaskalnei,
Agrim Jermacānam, Imantam
Samam, Aritai Prindulei,
SIA “Dzīpari S”
2014. gadā - Ilzei Līviņai,
Daigai Ozoliņai, Ingai un Uģim
Prauliņiem, Renātei Pilipai,
Gunāram Kalējam, biedrībai
“Astes un Ūsas”, Laivu ģimenei,
Uģim Puzulim, Ivaram Tīcam
2015. gadā - Lilitai Spirkai, Rūtai
Merkuševai, Dainai Libertei,
Ilgvaram Vaskim, Inārai Kravalei
2016. gadā - Edītei Ojai, Natai
Meģei, Aivaram Mālniekam,
Irēnai Greivulei, Metai Lerhai
2017. gadā - Verai Sedleniecei,
Mārai Krieviņai, Aldim Līcim
2018. gadā - Marinai Ramanei,
Ausmai Miningai, Vizmai
Orlovskai, Inai Perevertailo,
Alūksnes Maizes kombināta
kolektīvam
2019. gadā – Brigitai Bijonei,
Leonīdam Perevertailo, Gustu
ģimenei, Laimai Aigarei, Kristapam Kaulakanam
2020. gadā - Idai Zelčai, Anitai
Pētersonei, Gunitai un Pēterim
Kučikiem, SIA “ABIO”,
SIA “FAPS”.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Bibliotēkas aicina lasītājus izmantot
grāmatu piegādi uz mājām
Alūksnes novada bibliotēku
rīcībā ir plašs grāmatu,
preses izdevumu, kā arī
citu informācijas resursu
(audiogrāmatas,
videofilmas) klāsts, un tas
nozīmē, ka ikviens var
atrast kaut ko atbilstošu
savām interesēm,
vajadzībām, savai gaumei.
Tomēr, kā rāda pieredze, ir
diezgan daudz alūksniešu
un novada iedzīvotāju, kas
labprāt lasītu, bet dažādu
iemeslu dēļ līdz bibliotēkai
netiek, tādēļ aicinām izmantot novada bibliotēku
piedāvāto pakalpojumu –
GRĀMATU PIEGĀDE MĀJĀS.
Šim pakalpojumam var
pieteikties gan vecāka
gadagājuma cilvēki, gan citi
interesenti, kuriem veselības
stāvokļa vai citu objektīvu
apstākļu dēļ ir apgrūtināta
nokļūšana līdz bibliotēkai.
Lai saņemtu minēto
pakalpojumu, jums jābūt
reģistrētam kādā no Alūksnes
novada bibliotēkām un iepriekš
obligāti jāsazinās ar savai
dzīvesvietai tuvāko bibliotēku.
Reģistrēšanos bibliotēkā var
veikt arī pirmajā pakalpojuma
saņemšanas reizē, uzrādot per-

Bibliotēku kontaktinformācija:
Bibliotēka

Tālrunis

E-pasts

Alūksnes pilsētas bibliotēka

25403935,
64322197

biblioteka.info@aluksne.lv

Alsviķu bibliotēka

26371358

bibl.alsviki@aluksne.lv

Annas bibliotēka

29351138

bibl.anna@aluksne.lv

Bejas bibliotēka

64354401,
25664432

bibl.beja@aluksne.lv

Ilzenes bibliotēka

29140752

bibl.ilzene@aluksne.lv

Jaunalūksnes bibliotēka

64354028

bibl.kolbergis@aluksne.lv

Jaunannas bibliotēka

25664417

bibl.jaunanna@aluksne.lv

Jaunlaicenes bibliotēka

27295910

bibl.jaunlaicene@aluksne.lv

Kalncempju bibliotēka

25664417

bibl.kalncempji@aluksne.lv

Liepnas bibliotēka

23372661

bibl.liepna@aluksne.lv

Malienas bibliotēka

25660081

bibl.maliena@aluksne.lv

Mālupes bibliotēka

25660034

bibl.malupe@aluksne.lv

Māriņkalna bibliotēka

64321685

bibl.marinkalns@aluksne.lv

Mārkalnes bibliotēka

25662273

bibl.markalne@aluksne.lv

Pededzes bibliotēka

25608756

bibl.pededze@aluksne.lv

Veclaicenes bibliotēka

29347398

bibl.veclaicene@aluksne.lv

Zeltiņu bibliotēka

25745577

bibl.zeltini@aluksne.lv

sonu apliecinošu dokumentu, vai
arī attālināti - aizpildot Alūksnes
pilsētas bibliotēkas interneta
vietnē www.albibl.lv pieejamo
reģistrācijas anketu un klātienē
uzrādot personu apliecinošo
dokumentu. Grāmatu piegādi
veiks jūsu dzīvesvietai tuvākās

Mārkalnē top
foto izstāde
4. septembrī 12.00 pie
Mārkalnes tautas nama
atklās fotogrāfes Janas Rāgas
fotogrāfiju izstādi “Ja es būtu
ceļš” un notiks tikšanās
ar autori.
Daudzu mūsdienu cilvēku dzīve
nav iedomājama bez telefona
un fotokameras. Mēs iemūžinām
ikdienišķus brīžus, pielasītos
sēņu vai ogu grozus, saullēktus
un saulrietus, skaistākās puķes
mūsu dārzos, svētku mirkļus,
ceļojumus... Mēģinām notvert
to burvību un bieži dalāmies
ar bildēm sociālajos tīklos.
Fotogrāfe Jana Rāga internetā
ievietoja fotogrāfiju ar Mārkalnes
ceļu, caur kuru skatītājiem
nodeva īpašu noskaņu un
sajūtas. Tas bija tik fantastisks
skats, ka uzrunāju viņu veidot
izstādi „Ja es būtu ceļš”. Ko vien
var saskatīt, izjust un nojaust,

Šis deju lieluzvedums ir nozīmīgs
ieguldījums Malienas puses
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā. No iecerētās
uzveduma pirmizrādīšanas nācās
atteikties epidemioloģiskās
situācijas dēļ, kas neļāva to bez
ierobežojumiem demonstrēt
ikvienam interesentam, tādēļ
11. septembrī Kalncempju
pagasta Viktora Ķirpa Ates
muzejā notiks šī uzveduma
filmēšana, lai tas saglabātos
video formātā.
Ņemot vērā epidemioloģiskos
nosacījumus, šogad tradicionālie
Pļaujas svētki notiks atšķirīgi,
aicinot ikvienu uz “Rudens
dienu Ottesmuižā”. Nenotiks
tradicionālā lauku sētas rudens
darbu darīšana, bet šajā reizē
būs iespējams apmeklēt muzeja
teritorijā esošās ēkas, aplūkot
ekspozīcijas “Vidzemes lauku
sēta” un “Kalncempju vēstures
lappuses”, izstādes “Pretstati”
un “Zeltiņu baznīca laiku lokos”.
Tiks atvērts keramikas darbu

stāvot ceļa putekļos vai miglā tītā
ceļmalā!
Izstādē būs apskatāmas 36
lielformāta bildes ar novada ceļiem, Mārkalnes pagasta skatiem un akmeņiem
mūsu pagastā. Individuālam
apmeklējumam septembrī un
oktobrī jāpiesakās pie kultūras
darba organizatores Sanitas
Silirovas (tālrunis 25662273).
Izstādes apmeklējumu iespējams
apvienot ar ekskursiju pie
nozīmīgākajiem akmeņiem
Mārkalnē. Gaidīsim gan
pieaugušos, gan bērnus izstādē
ar līdzdarbošanos. Ieejas maksa
bērniem līdz 12 gadu vecumam
1,00 EUR, pieaugušajiem 1,50 EUR. Apskatīsim savu
novadu!
Sanita Silirova,
kultūras darba organizatore
Mārkalnē

bibliotēkas darbinieks ne biežāk
kā vienu reizi mēnesī. Grāmatu
piegāde būs bez maksas.
Flora Čubarova,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas
galvenā bibliotekāre

11. septembrī “Rudens
diena Ottesmuižā”
“Padekatrs”, “Tripiņpolka”,
“Uzlūdz dāmas”, “Hoiram”,
“Diksītis”, “Tu māsiņa, es
māsiņa”, “Joksu polka”,
“Stūrsteps”, “Ak, smukā
meitiņ”, “Valceris” – tās ir
Malienas pusei raksturīgas
dejas jaunajā deju
lieluzvedumā “Malienas
mantojums”.
Stiprinot malēnisko
identitāti un atdzīvinot
malēniešu kultūrtelpu, kā arī
popularizējot Malienas
puses nemateriālo kultūras
mantojumu, deju uzvedums
apvieno gan jaunas, gan jau
agrāk iestudētas šīs
puses dejas.
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Janas Rāgas foto

Seniorus aicina uz
tikšanos “Rudens raža
azaida galdam”
ceplis, notiks mājražotāju
un amatnieku tirdziņš, mazo
apmeklētāju priekam būs
apskatāmi dzīvnieki. Muzeja
apmeklējuma laikā būs iespēja
vērot arī deju uzveduma
“Malienas mantojums”
filmēšanu.
- Ikvienam muzeja
apmeklētājam šajā dienā jau
no pulksten 10 līdz pat pulksten
16 būs iespēja vērot, kā notiek
šī deju uzveduma filmēšana.
Katrs kolektīvs un tā dejotā
deja tiks filmēti atsevišķi – katrā
pusstundā pa dejai, tādēļ muzeja
apmeklētājiem būs iespēja redzēt
gan nelielu mēģinājuma procesu, gan dejas filmēšanu, - saka
Alūksnes novada pašvaldības
Kultūras un sporta nodaļas
vadītāja un projekta “Dejas
lieluzvedums “Malienas
mantojums”” vadītāja
Sanita Eglīte.
Nostāsti vēsta, ka malēnieši
vienmēr visu darījuši pa savam
un arī danči tiem bijuši īpatnēji,
ar pierobežai raksturīgiem soļiem
un mūziku. Malienas puses
danči veidojušies, ietekmējoties
no Latgales, Igaunijas un
Krievijas tradicionālās kultūras.
Mūsdienās reģionam raksturīgais
kolorīts strauji izzūd, tāpēc ir
svarīgi sakrāto un saglabāto

nemateriālo kultūras
mantojumu iedzīvināt un sekmēt
tā pārmantojamību.
Šīs puses senos dančus pētījuši
gan folkloras pētnieki, gan
vietējie muzeji un folkloras
kopas. Izmantojot izpētīto
materiālu, pateicoties Latvijas
Nacionālā kultūras centra un
pašvaldības atbalstam, tapušas
10 skatuves dejas. Horeogrāfijas
tām veidojuši Vidzemes puses
horeogrāfi - Iluta Mistre, Dace
Circene, Ilze Mažāne, Reinis
Rešetins, Jānis Purviņš, Taiga
Ludborža, Guna Ezermale, Gunta
Skuja un Lāsma Skutāne. Dejas ir
apguvuši visi Alūksnes un bijušā
Apes novada deju kolektīvi.
Mūziku dejām aranžējuši Juris
Kaukulis, Juris Vaivods, Sniedze
Grīnberga un citi mūziķi.
Uzveduma mākslinieciskā
vadītāja ir Lāsma Skutāne,
literārā teksta autors Druvis
Mucenieks.
Muzeja apmeklējuma
maksa: pieaugušajiem –
3 EUR, pensionāriem - 2 EUR,
skolēnam – 1 EUR, pirmsskolas
vecuma bērniem – bez maksas.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sestdien, 25. septembrī,
Zeltiņu tautas namā Alūksnes
pensionāru biedrība
“Sudrabs” un Alūksnes
novada pašvaldība
sadarbībā ar Gulbenes
novada pensionāru biedrību
“Atspulgs” organizē
pasākumu “Rudens raža
azaida galdam”.
Ar sarūpēto rudens ražu, kas
pārstrādāta gan sāļos, gan
saldos konservējumos, aicināti
piedalīties Alūksnes, Gulbenes
un bijušā Apes novada seniori.
No pulksten 12.00 līdz 13.00
konservējumi jāatgādā uz Zeltiņu
tautas namu.
No pulksten 13.00 līdz 14.00
notiks degustācija, bet no
pulksten 14.00 līdz 15.00 –
rezultātu apkopošana, Zeltiņu
vēstures krātuves apskate
No pulksten 15.00 līdz 15.30

paredzēta apbalvošana, bet
no pulksten 15.30 līdz 17.00
turpināsies atpūtas brīdis.
Savu vērtējumu pēc
konservējumu degustācijas
varēs paust ikviens pasākuma
apmeklētājs, nosakot
uzvarētājus. Pateicības saņems
visi dalībnieki, bet pasākuma
organizatoru sarūpētās balvas
nonāks pie trīs labākajiem sāļo
un saldo konservējumu grupās.
Pulksten 11.00 no Alūksnes
autoostas kursēs autobuss
uz Zeltiņiem. Iepriekšēja
pieteikšanās līdz 20. septembrim.
Pasākumā ieeja, uzrādot
Covid-19 izslimošanas vai
potēšanās sertifikātu un pasi
vai ID karti.
Kontakttālrunis informācijai par
pasākumu un transporta
pieteikumam: 20222012
(Gita Tortuze).
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Novada skolas gatavas
sākt drošas mācības klātienē
Alūksnes novada
izglītības iestādes ir
gatavas uzsākt
epidemioloģiski drošas
mācības klātienē skolēniem,
uzrādot sadarbspējīgu
vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu vai
apliecinājumu par Covid-19
negatīvu testa rezultātu, ko
paredz Izglītības un zinātnes
ministrijas (IZM) sagatavotie
grozījumi noteikumos par
epidemioloģiskās drošības
pasākumiem Covid-19
infekcijas izplatības
ierobežošanai.
Lai ar septembri varētu
nodrošināt izglītības procesa
sākšanos skolās, skolēniem
sākotnējie testi tika nodoti līdz
30. augustam. Testēšana tiek
apmaksāta no valsts budžeta
līdzekļiem un tā Alūksnes

novadam notiek sadarbībā
ar E. Gulbja laboratoriju.
Katra izglītības iestāde ir
izstrādājusi kārtību, kādā tiks
organizēts mācību process,
un skolēni un viņu vecāki
informāciju par mācību procesa
norisi var saņemt attiecīgajā
skolā un pie klašu audzinātājiem,
kā arī skolvadības sistēmā
www.e-klase.lv.
Tāpat katra izglītības iestāde
regulāri informēs par masku
lietošanu un higiēnas prasību
ievērošanu, jo izglītības
iestādes vadītājs, izvērtējot
epidemioloģisko situāciju, var
pieņemt pamatotu lēmumu
par mutes un deguna aizsega
lietošanu visiem izglītojamiem.
Vecākus aicinām pārbaudīt
informāciju e-klases e-pastā vai
pie skolēnu klases audzinātājiem,
kā arī rakstiski sniegt piekrišanu

Jaunieši vasarā īsteno
savas iniciatīvas

par bērna testēšanu un
personas datu apstrādi
izglītības iestādē.
Šobrīd noteiktā kārtība
paredz, ka, ierodoties izglītības
iestādē, skolēnam būs jāuzrāda
papīra vai digitālā formā
(elektroniskā veidā viedierīcē)
Covid-19 testa negatīvais
rezultāts vai sadarbspējīgs
vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts. Skolēniem, kuriem ir
sadarbspējīgs vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāts,
tā darbības laikā Covid-19 tests
nav jāveic.
Katrā Alūksnes novada izglītības
iestādē par skolēnu testēšanu
atbildīgā amatpersona pārbaudīs
informāciju par skolēna iespējām
piedalīties mācību procesā
klātienē.
Ar izglītības iestādē veikto testu
tā derīguma laikā skolēns varēs
piedalīties klātienē interešu

Alūksnes novada jauniešu
iniciatīvu projektu konkursa
2021 ietvaros jaunieši un
jauniešu grupas arī šajā
vasarā īsteno sešus dažādus
iniciatīvu projektus, kuriem
finansējumu piešķir Alūksnes
novada pašvaldība.
Jau realizēts projekts
“Disku golfa sacensības
Alūksnē”, kura ietvaros
organizētas draudzīgas
sacensības “PaGalma kauss
Disku golfā” (projekta
koordinators Deivids Miķelsons).
Tajā piedalījās 20 dažāda vecuma dalībnieki, gan iesācēji,
gan disku golfa entuziasti.
Realizēts projekts “Pededzes pasaku takas atjaunošana” (koordinators Nikolajs Rakovs sadarbībā
ar jauniešu grupu “Oluksnieši”),
kura ietvaros uzlabota
un atjaunota pasaku taka, tajā
esošās spēles ieguvušas jaunu
izskatu un izveidoti interaktīvi
elementi to izspēlei.
Jaunannas pagastā jaunieši
aktīvi plāno un veido aktīvās
atpūtas objektus Bebru dabas
takā projekta “Augstāk par
zemi” (koordinators Ralfs Siliņš
sadarbībā ar jauniešu klubu
“Tikšķis”) ietvaros, tādējādi
turpinot attīstīt un labiekārtot šo
taku, veidojot to jauniešiem un
sabiedrībai pievilcīgu.
Malienas pamatskolā ar
jauniešu iesaisti projektā

“Aktīvo starpbrīžu joslas un
traversa sienas izveide Malienas
pamatskolā” (koordinatore Beāte
Rutkovska) taps vides objekti,
kas ļaus bērniem un jauniešiem
aizpildīt brīvo laiku starp un pēc
stundām.
Projekta “Alūksnes vasara”
(koordinatore Marta Līva Ziņģe
sadarbībā ar jauniešu grupu
“Oluksnieši”) ietvaros jaunieši
ir aicināti iesniegt īsfilmas par
vasarā piedzīvoto, kuras plānots
izrādīt septembrī Alūksnes
muižas parkā, projicējot tās
dabā.
Tāpat arī MJIC “PaGalms” ir
piedzīvojis nelielas pārvērtības
pēc jauniešu iniciatīvas, lai
taptu draudzīgāks un modernāks
neformālajiem sarunu un spēļu
vakariem, projekta “Pagalma
pārvērtības” (projekta
koordinatore Anastasija
Asilgarajeva) ietvaros.
Paldies jauniešiem par
radošajām un inovatīvajām
iniciatīvām un to īstenošanu.
Vairāk informācijas par
projektiem publicēsim ABJC
mājaslapā pēc visu
projektu realizācijas. Liels paldies
Alūksnes novada pašvaldībai,
īpaši Plānošanas un attīstības
nodaļai, par finansējuma
piešķiršanu jauniešu iniciatīvām.
Una Tomiņa,
Alūksnes Bērnu un jauniešu
centra jaunatnes lietu speciāliste

Jau vēstīts, ka mācības
klātienē saistītas ar augstāku
epidemioloģisko risku. Ņemot
vērā Delta vīrusa varianta
straujo izplatību, ir svarīgi
mazināt vīrusa izplatības
riskus izglītības iestāžu
darbinieku un bērnu vidū un
pēc iespējas agrāk identificēt
inficētos. Tas ļaus novērst
infekcijas izplatīšanos starp
grupām un klasēm, kā arī
bērnu ģimenes locekļu, starp
kuriem var būt riska grupas
cilvēki, inficēšanos, un vīrusa
pārnēsāšanu sabiedrībā.
Būsim atbildīgi un saprotoši!
Veiksmīgu un veselīgu jauno
mācību gadu!
Līga Langrate,
Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietniece
attīstības un investīciju piesaistes
jautājumos

Īstenos programmu bērnu
problemātiskās uzvedības mazināšanai
Alūksnes pirmsskolas
izglītības iestādes “Sprīdītis”
un “Pienenīte” šoruden sāks
īstenot programmu STOP
4-7, kuras mērķis ir palīdzēt
bērniem ar uzvedības
traucējumiem, izmantojot
pozitīvo audzināšanu.

Foto no projekta “Pededzes pasaku takas atjaunošana” (no kreisās
Deivids Miķelsons, Aleksandrs Rakovs, Nikolajs Rakovs)

izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības programmās un
darba ar jaunatni aktivitātēs arī
citās izglītības iestādēs.
Ja skolēns testēšanu neveic, tad
izglītības apguvi klātienē nevarēs
uzsākt.
Vecākiem, kuri atsakās veikt
bērnu testēšanu, ir nepieciešams
iesniegt iesniegumu skolas
direktoram, lai pamatizglītības
ieguvi no 1. līdz 8. klasei bērnam
nodrošinātu ģimenē. Vienlaikus
svarīgi atcerēties, ka izglītība
ģimenē nav attālinātās mācības
– par mācību procesu un tā
rezultātiem atbildību uzņemas
paši vecāki, skolai sniedzot
metodisko atbalstu un vienojoties
par iegūto zināšanu pārbaudi.
Visu informāciju par testēšanas
norisi vecāki var saņemt izglītības
iestādē, kurā mācās bērns, kā
arī IZM un Veselības ministrijas
mājaslapā.

Bieži esam novērojuši, ka
uzvedības traucējumi rodas jau
pirmsskolas vecuma bērniem.
Uzvedības traucējumi - dusmīgs/
viegli aizkaitināms garastāvoklis,
zaudē savaldīšanos, ātri apvainojas, strīdīga/izaicinoša uzvedība,
strīdas, ignorē noteikumus, kaitina citus, vaino citus, agresivitāte
- sit, kaujas, met, plēš mantas vai
arī pārlieku liels kautrīgums un
nedrošība. Pirmsskola - tas arī ir
īstais laiks, lai to koriģētu.
Latvijā aizvien lielāks skaits
pašvaldību sāk īstenot programmu STOP 4-7, kas sniedz
atbalstu ģimenēm, mācot ne tikai
bērnus, bet arī vecākus un bērnu
pedagogus.
Programmas STOP 4-7 mērķis
ir mazināt bērnu problemātisko
uzvedību, mācot vecākus izmantot pozitīvu audzināšanu.
Pētījumi rāda, ka pēc programmas apguves bērnu agresīvā
uzvedība samazinās tūdaļ, turklāt
izmaiņas ir noturīgas arī pēc
6 un 12 mēnešu atkārtotiem
mērījumiem. Savukārt pēc
vecāku apmācību programmas
pabeigšanas: 1) pakāpeniski
samazinās bērnu noteikumus pārkāpjošā un agresīvā
uzvedība, 2) uzlabojas bērnu
problēmu risināšanas prasmes,
3) mainās vecāku audzinošā
uzvedība – pastiprinājās pozitīvā
audzināšana un samazinājās
bērna fiziska sodīšana un nekonsekvence.
Būtiski FAKTI par STOP 4-7:
Programma ir ZINĀTNĒ UN
PĒTĪJUMOS BALSTĪTA. Programmas saturs veidots uz pētījumu
par bērnu uzvedības problēmu

attīstību atklājumiem un Oregonas Sociālās mācīšanas
centra klīniskās darba pieredzes
pamatiem. Kopš 2003. gada
vairākas pašvaldības Beļģijā
un Nīderlandē šo programmu
sekmīgi īsteno. Kopš 2016.
gada programma ir adaptēta arī
latviešu valodā, apmācīti vairāk
nekā 50 programmas STOP 4-7
treneri Latvijā.
Programma ir ILGTERMIŅA
IEGUVUMS. Bērnu un pusaudžu
uzvedības pētījumi rāda, ka
antisociālas attīstības riska
mazināšanā būtiska ir agrīnā
intervence, jo pusaudžu vecumā
intervence antisociālas vai riskantas uzvedības mazināšanai
ir mazāk efektīva un izmaksās
dārgāka. Vesela un darba
spējīga paaudze ir šīs dienas fundaments labākai nākotnei.
Programma balstās uz
TRĪSPUSĒJU SADARBĪBU.
Vecāku un skolotāju līdzdalība
un sadarbība ir būtiska programmas daļa. To uzdevums ir
veicināt bērna vēlamās uzvedības
aktivizēšanu un nostiprināšanos.
Tāpēc programma tiek īstenota
kā: 1) bērnu sociālo prasmju
treniņš, 2) vecāku prasmju
treniņš un mājas vizītes (ja
nepieciešams), 3) grupvadības
treniņš un konsultēšana pirmsskolas iestādē.
Projekta STOP 4–7 programma
dod iespēju šiem bērniem
iemācīties pareizo ceļu, kā risināt
dažādas problēmsituācijas. Kā
tikt galā ar savām emocijām
un izjūtām. Ar šīs programmas
palīdzību tiek apgūta prasme
draudzēties un kā palīdzēt sev
organizēties darbam.
Projekts iet roku rokā ar jauno
izglītību saturu, jo ir svarīgi, lai
bērns pats rastu risinājumu, bet
pedagogs ir tas, kas ievirza,
iedrošina un uzmundrina. Tas,
kurš izceļ pozitīvo uzvedībā.
Programmas darbības princips:
1) 10 nodarbības bērniem – 1
nodarbība nedēļā, katra ilgst 6
stundas (kopā 10 nedēļas),

2) 10 nodarbības vecākiem – 1
nodarbība nedēļā, katra ilgst 2
stundas (kopā 10 nedēļas),
3) 4 nodarbības bērna vidē
(pirmsskolas iestādē) – 1
nodarbība divās nedēļās,
katra ilgst 3 stundas (kopā 10
nedēļas).
BĒRNIEM programmas ietvaros
MĀCA: sadarboties, komunicēt,
iekļauties nodarbībās, sekot
norādījumiem, būt draudzīgiem
un laipniem, risināt problēmas,
pazīt un regulēt emocijas, vadīt
stresu.
VECĀKIEM UN PEDAGOGIEM
programmas ietvaros MĀCA:
vērot un izprast uzvedību, veidot
atbalstošu, strukturētu vidi,
pozitīvi pastiprināt jeb apbalvot
vēlamo uzvedību, nejauši neapbalvot problemātisko uzvedību,
sniegt skaidrus norādījumus, būt
konsekventiem un disciplinēt,
izmantot saudzīgu un efektīvu
sodu sistēmu (ignorēt nevēlamo
uzvedību, veidot pārtraukuma
laikus, izmantot nevēlamās
uzvedības seku principu), regulēt
savas emocijas.
Alūksnes novadā apmācības
izgājuši 7 pedagogi. Šajā mācību
gadā programmu īstenos divas
pirmsskolas izglītības iestādes
“Sprīdītis” un “Pienenīte”, ja
nebūs ierobežojumu saistībā ar
COVID-19, tiek plānotas divas
grupas, katrā 12 bērni. Dalība
programmā ir bez maksas.
Aicinām vecākus, kuriem
ir vēlēšanās iesaistīties
programmā, interesēties pie
Alūksnes novada programmas
STOP 4-7 koordinatores Daces
Gailānes, zvanot pa tālruņiem
64322530 vai 22014489.
Kopā uz ceļa esam stiprāki!
Dace Gailāne,
Alūksnes pirmsskolas izglītības
iestādes “Pienenīte”
vadītājas vietniece izglītības jomā

9.

Alūksnes Novada Vēstis

01.09.2021.

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pulciņi gaida dalībniekus 2021./2022. mācību gadā
Dejas, mūzikas un teātra PASAULE
Pulciņa nosaukums

Pedagogs

Pirmā tikšanās reize

Vieta

Pedagoga
kontaktinformācija

Dalības maksa mēnesī
(EUR)

Plānotās nodarbību dienas
dienas un laiks

ABJC
pagalms

29418595

5,00

ABJC pagalms

26056867

5,00
otrdienās, ceturtdienās
plkst.18.30

otrdienās, ceturtdienās plkst.17.30

ABJC pagalms

22435035

5,00
otrdienās, ceturtdienās
plkst.18.30
otrdienās, ceturtdienās
plkst.19.30

otrdienās, ceturtdienās plkst.17.30

5,00
otrdienās, ceturtdienās,
laiks tiks precizēts

otrdienās, ceturtdienās, laiks tiks
precizēts

64322402

4,00

trešdienās plkst.17.00
plkst 18.00
plkst 19.00

ABJC 1.kab.

28653322

4,00

pirmdienās
plkst.15.00
plkst.16.00

ABJC 1.stāva zālē

29435392

4,00

otrdienās
plkst 16.00
plkst. 17.00

29101657

4,00
otrdienās, plkst18.30

ceturtdienās plkst17.30

28440448

4,00
pirmdienās plkst. 17.00

pirmdienās plkst. 16.00

Deju kolektīvs “Enku-drenku”
Dejot ir laime. Tautas deju un tērpu krāšņums un burvība- mūsu tautas bagātība. (D.Ozoliņa)
1.-2.klase

Daiga Ozoliņa
2.septembrī plkst.16.40
2.septembrī
plkst.15.20
2.septembrī plkst.16.00

3.-4.klase
5.-6.klase

2.septembrī plkst.17.20

Nodarbību laiki tiks paziņoti pirmajā
tikšanās reizē

7.-12.klase
Mūsdienu deju studija “Dejo savam priekam”
Vairāk nekā tikai deja! Dejotprieks-tas ir viegli, nāc un pamēģini! (U.Tetere-Teterovska)
1.-2.klase

Una Tetere- Teterovska

9.septembrī plkst. 18.00

3.-6.klase
Mūsdienu deja. Hip-Hop.Urban.
Nāc uz hip-hopu! Mācīsiemies dažādu deju stilu kustības. (N.Ņikuļina-Svile)
1.-3.klase

Nataļja Ņikuļina-Svile

9.septembrī plkst. 17.15

4.-6.klase
7.-12.klase
Dziedāšanas studija “Dziedi savam priekam’’
Pulciņā mēs patiesi un no visas sirds dziedam savam priekam. (L.Berkule)
1.-4.klase

Linda Berkule

7.septembrī plkst. 16.00

ABJC 2.stāva zālē

22847149

5.-9.klase
Džambas
Spēlēt afrikāņu sitamos instrumentus var izmēģināt katrs, kam patīk ritms un kopības izjūta. (M.Kalniņš)
2.-12.klase

Mārcis Kalniņš

8.septembrī plkst.17.00

ABJC
2.stāva zālē

Ukuleles spēle
Mācīsimies spēlēt ukuleli, sacerēt dziesmas un melodijas. Rakstīsim lirikas un attīstīsim fantāziju. (D.Lozko)
3.-12.klase

Diāna Lozko

6.septembrī plkst.15.00

Ģitāras spēle
Mācīsimies lasīt akordus un notis, lai caur dziesmu apgūšanu un spēlēšanu gūtu prieku. (U.Tomiņa)
7.-12.klase

Una Tomiņa

7.septembrī plkst.16.00

Alūksnes BJC teātris “SnulliS”
Teātrī tu iegūsi jaunus draugus, zināšanas, kā arī uzzināsi skatuves noslēpumus un kultūru. (D.Bētere)
2.-6.klase

Daiga Bētere

2.septembrī plkst.18.00

7.-12.klase

Alūksnes Kultūras
centra kamerzālē

Improvizācijas teātris
Izspēlēsim dažādas ainiņas bez iepriekš sagatavota scenārija, strādāsim komandā, veidojot improvizētus stāstus. (I.Rakova)
1.-4.klase

Ieva Rakova

6.septembrī plkst16.00

ABJC 2.stāva zālē

5.-9.klase

Tehniskās jaunrades PASAULE
Robotika un tehniskā jaunrade
Būvēsim, programmēsim, celsim un jauksim, lai sasniegtu labāko rezultātu. (I. Vīksna)
6.-10.klase

Ivars Vīksna

8.septembrī plkst.16.00

ABJC 2.stāva 2.kabinetā

26405829

5,00

trešdienās plkst 16.00
piektdienās plkst.16.00

ABJC 2.stāva 2.kabinetā

26405829

4,00

ceturtdienās plkst 16.00

ABJC 2.stāva 2.kabinetā

22184915

4,00

piektdienās, laiks tiks
precizēts

AVĢ zālē

26405829

4,00

pirmdienās plkst.16.00

ABJC 1.stāva zālē

22184915

4,00

piektdienās, laiks tiks
precizēts

28440448

4,00

otrdienās plkst. 15.00

LEGO darbnīca
Iegrimsim LEGO klucīšu pasaulē, kā arī būvēsim modeļus pēc instrukcijas. (I.Vīksna)
3.-5.klase

Ivars Vīksna

9.septembrī plkst.16.00

LEGO darbnīca
Radoši uzdevumi un pārsteigumi, būvējot ar Lego klucīšiem.(A.Asilgarajeva)
1.-2.klase

Anastasija Asilgarajeva

3.septembrī Plkst.13.30

Dronu skola
Ja tev ir veikli pirksti un interesē droni, tiekamies uz lidojumiem trasē! (I.Vīksna)
6.-10.klase

Ivars Vīksna

6.septembrī plkst.16.00

Konstruēšana, būvēšana un tehniskā modelēšana
Makaronu tilti, 3D printēšana, neparastas celtnes un dažādas konstrukcijas.(A.Asilgarajeva)
3.-6.klase

Anastasija Asilgarajeva

3.septembrī plkst.14.00

Izpēti, eksperimentē un atklāj!
Novērojot, izmērot, eksperimentējot, klasificējot un izskaidrojot, varēs gūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. (I.Rakova)
1.-2.klase

Ieva Rakova

7.septembrī plkst. 14.00

ABJC 2.stāva 2.kabinetā

Jauniešu PASAULE
Jauno producentu apvienība
Iegūsim pamatprasmes un pieredzi aizraujošu pasākumu organizēšanā. (U.Tomiņa)
9.-12.klase

Una Tomiņa

6.septembrī plkst.16.00

ABJC 1.stāva zālē

29435392

4,00

pirmdienās plkst.16.00

29184008

4,00

trešdienās plkst.16.00

Projektu un iniciatīvu darbnīca “10 kW radošo citronu”
“Citroni” ir grupa, kurā darbojoties, jaunieši var realizēt savas idejas gan projektos, gan pasākumos. (K.Vimba)
8.-12.klase

Kristīne Vimba

8.septembrī plkst. 16.00

ABJC 1.stāva zālē

Dažādā PASAULE
Komiksu un Stop-motion darbnīca
Zīmēsim, veidosim un radīsim savas idejas komiksos un animācijās, izmantosim grafiskās planšetes. (D.Lozko)
2.-9.klase

Diāna Lozko

9.septembrī plkst.17.00

ABJC 1.stāva zālē

28653322

4,00

ceturtdienās plkst 17.00 plkst.18.00

ABJC 1.kab.

27056165

4,00

trešdienās plkst 16.00

ABJC 2.stāva zālē

26388874

4,00

otrdienās
plkst. 16.00

Šahs un dambrete
Mācīsimies uzvarēt un zaudēt, domāt un izdomāt labākos gājienus spēlē. (Dz.Strodāns)
1.-12.klase

Dzintars Strodāns

6.septembrī plkst.16.00

Stilīgas meitenes ABC
Pirmie soļi meitenes skaistumkopšanas un sevis izzināšanas pasaulē. (A.Kaktiņa)
1.-3.klase

Anete Kaktiņa

7.septembrī plkst.16.00

Vides izglītības pulciņš “Mazpulks”
Rakstīsim projektus, piedalīsimies Latvijas mazpulku organizētajās aktivitātēs saistībā ar vidi, mežu, augkopību. Nodarbībās praktiski strādāsim ar dabas materiāliem. (S.Buliņa)
2.-9. klase

Sandra Buliņa

6.septembrī plkst.15.00

ABJC 2.sāva zālē

28678406

4,00

nodarbību laiki tiks precizēti

Stila un šūšanas studija
Modelēsim, radīsim un demonstrēsim savus sapņu tērpus, kā arī darināsim mūsdienīgus kroņus, batikosim audumu, šūsim dažādus stilīgus aksesuārus sev un saviem mājdzīvniekiem. (I.Berkule)
5.-6.klase
7.-9.klase

Irēna Berkule

10.septembrī
plkst.14.00

ABJC 1.stāva zālē

26463713

4,00

piektdienās plkst 14.00
piektdienās plkst 15.00

Turpinājums 10. lappusē

Septembrī
Alūksnes
novadā
notiks
militārās
mācības
“Namejs
2021”
Septembrī Alūksnes un
Balvu novados norisināsies
daļa no Nacionālo bruņoto
spēku militāro mācībām
“Namejs 2021”.
Mācību aktīvajā fāzē no
24. līdz 26. septembrim tiks
pārbaudīta Zemessardzes
2. Vidzemes brigādes rezerves
karavīru un zemessargu,
tostarp 31.kājnieku bataljona, spēja veikt uzdevumus
konvencionālā apdraudējuma
gadījumā. Plānots, ka šajā
laikā mācībās piedalīsies
arī Igaunijas Bruņoto spēku
karavīri.
Mācību aktīvā fāze
24.-26. septembrī notiks
Alūksnes novada Mālupes
pagastā, kā arī Balvu novada
Vīksnas un Kubulu pagastos.
Tāpat no 3. līdz 5. septembrim iepriekš minētajās
teritorijās notiks Zemessardzes
31. kājnieku bataljona lauka
taktiskās mācības, kuru laikā
zemessargi pilnveidos lauka
kaujas iemaņas, kā arī trenēs
apakšvienību sadarbību, lai
sagatavotos militāro mācību
“Namejs 2021” aktīvajai fāzei
Militāro mācību laikā
pārvietosies militārā tehnika,
karavīri un zemessargi formas
tērpos ar ieročiem. Mācību
laikā ārpus poligoniem
tiks izmantota tikai mācību
munīcija un kaujas imitācijas
līdzekļi, kas rada troksni, bet
neapdraud cilvēku veselību
un dzīvību. Tomēr, atrodot
mācību vietās nezināmus
priekšmetus, tos aizliegts
aiztikt vai pārvietot. Militāro
mācību laikā tiks ievērotas
ugunsdrošības un dabas
aizsardzības prasības. Pēc
mācībām izmantotās teritorijas
tiks sakoptas.
Bruņotie spēki aicina ar
izpratni izturēties pret
iespējamiem pārvietošanās
īslaicīgiem apgrūtinājumiem,
kas var rasties mācību laikā.
Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot arī karavīru
un zemessargu pārvietošanos
ārpus militārajiem poligoniem un vienību izvietojumiem, tehnikas un cita veida
aprīkojuma izvēršanu un
pozīciju ieņemšanu.
Zemessardzes 2. Vidzemes
brigādes Informācijas daļa
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Covid-19 sertifikātus var
izdrukāt klientu apkalpošanas
centrā un bibliotēkās
Alūksnes novada Valsts
un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā,
kas atrodas pašvaldības
administratīvās ēkas 1. stāvā,
Dārza ielā 11, Alūksnē, ir
iespējams saņemt palīdzību,
lai izdrukātu Covid-19
sertifikātus, kas apliecina
vakcināciju pret Covid-19 vai
izslimošanas faktu.
Klientu apkalpošanas centrā
Covid-19 sertifikātu var izdrukāt:
• ja personai ir kāds no
elektroniskās autentifikācijas
līdzekļiem, piemēram, internetbanka, eID karte vai mobile ID;
• ja persona nelieto internetu un
tai nav internetbankas vai citu
autentifikācijas līdzekļu.
Ierodoties klientu apkalpošanas

centrā, lai izdrukātu sertifikātu,
jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments - pase vai ID karte.
Klientu apkalpošanas centrā šis
pakalpojums ir bez maksas.
Klientu apkalpošanas centra
darba laiks:
Pirmdiena 8.00-17.30
Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena
8.00-17.00
Piektdiena 8.00-16.30.
Covid-19 sertifikātus ir
iespējams izdrukāt arī novada
bibliotēkās to darba laikā.
Bibliotēkās gan sertifikātu
izdrukāt varēs tām personām,
kurām ir savi autentifikācijas
līdzekļi (internetbanka). Saskaņā
ar bibliotēku pakalpojumu
cenrādi šis ir maksas pakalpojums.

Vakcinācija pret Covid-19
Vakcinācija pret Covid-19
Alūksnes vakcinācijas
centrā, kas atrodas Alūksnes
Kultūras centrā, Brūža ielā
7, septembrī notiks šādos
datumos:
•
•
•
•
•
•

04.09.2021.
09.09.2021.
14.09.2021.
20.09.2021.
25.09.2021.
30.09.2021.

Visos norādītajos datumos
vakcinēs ar Pfizer/BioNTech
vakcīnu no pulksten 9.00 līdz
17.00.
Atgādinām, ka ar Pfizer/
BioNTech vakcīnu var vakcinēties
arī pusaudži un jaunieši no
12 gadu vecuma.
Ņemot vērā daudzu iedzīvotāju
interesi par iespēju vakcinēties
ar JANSSEN vakcīnu Alūksnes
vakcinācijas centrā, pašvaldība
var informēt, ka pašlaik šīs

vakcīnas krājumi ir sarukuši
visā Latvijā un pagaidām nav
informācijas, kad tā būs
pieejama vakcinācijas centrā.
Pierakstīties iespējams, zvanot
pa tālruni 8989 vai interneta
vietnē www.manavakcina.
lv, tāpat visas dienas garumā
ir dzīvā rinda bez iepriekšēja
pieraksta.
Alūksnes vakcinācijas centrs
atrodas Brūža ielā 7, Alūksnē
(Alūksnes Kultūras centrā).
Vakcināciju nodrošina AS
“Veselības centru apvienība”.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai
informācijai par vakcinācijas
procesu Alūksnes vakcinācijas
centrā pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv un pašvaldības
sociālo tīklu kontos!
Aicinām sekot līdzi atvērtajiem
pieraksta datumiem un laikiem
interneta vietnē
www.manavakcina.lv kalendārā!

Izmaiņas bāriņtiesas darbā
Alūksnes novada bāriņtiesai
no šī gada 1. septembra būs
izmaiņas iestādes nolikumā
un arī tās darbībā. Domes
26. augusta sēdē deputāti
pieņēma lēmumu par grozījumu veikšanu bāriņtiesas
nolikumā.
Būtiskākie grozījumi saistīti ar
to, ka turpmāk nebūs bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka amata
vietas, līdz ar to bāriņtiesas
sastāvā strādās priekšsēdētājs un
četri locekļi. Jāuzsver, ka
saskaņā ar likumu bāriņtiesas
locekļu minimālais skaits ir trīs.
Bāriņtiesas noslogojums gan
katram no darbiniekiem pieaugs,
taču šādā veidā arī rasta iespēja
palielināt bāriņtiesas locekļu un
darbinieku atalgojumu, lai tas
būtu atbilstošs augstajām
prasībām pret bāriņtiesu
amatpersonu un darbinieku
kvalifikāciju un iestādes pārziņā
esošo funkciju sarežģītību.
Izvērtējot līdzšinējo bāriņtiesas
pieņemšanu noslodzi
pagastos un samērojot to ar
iestādes izdevumiem,
organizējot šos izbraukumus un

sedzot izdevumus par telpām,
veikti arī grozījumi kārtībā, kā
bāriņtiesa nodrošina pieņemšanu
pagastu pārvaldēs.
Līdzšinējais bāriņtiesas
locekļu pieņemšanu apmeklējums pagastos ir galvenokārt
saistīts ar notariālo
apliecinājumu veikšanu. Turpmāk
bāriņtiesas locekļi apmeklētāju
pieņemšanu pagastu pārvaldēs nodrošinās pēc iepriekšējā
pieraksta. Tātad, gadījumos,
kad iedzīvotājiem nepieciešami
bāriņtiesas pakalpojumi, iepriekš
jāpierakstās pie attiecīgā
bāriņtiesas locekļa. Šī kārtība
gan neattieksies uz
problēmsituācijām, uz kurām
bāriņtiesa tāpat kā iepriekš
izbrauks pēc izsaukuma.
Jāuzsver, ka normatīvie akti
neparedz nosacījumus, kādā
veidā un cik bieži bāriņtiesu pieņemšana jāorganizē pagastos.
Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos, bāriņtiesu darbinieki
vairs nav vēlētas amatpersonas,
bet ar tiem tiek slēgti darba
līgumi, līdz ar to arī ar šīm
izmaiņām saistītie grozījumi
iekļauti iestādes nolikumā.

Turpinājums no 9. lappuses

01.09.2021.
Citu iniciatīvu PASAULE

Mūsdienu dejas
Dažādu mūsdieu deju stilu apguve- jazz funk, popping u.c. (L.Bundzena)
7.-12.klase

Linda Bundzena

10.septembrī plkst.16.00

ABJC 2.st.zālē

25443811

_

Nodarbību laiki tiks
precizēti

ABJC 2.st.zāle

29825983

_

Nodarbību laiki tiks
precizēti

ABJC
1.stāva zālē

22184915

_

Nodarbību laiki tiks
precizēti

No standing, only dancing
Dejosim, mācīsimies akrobātikas un dejas improvizācijas pamatus. (E.K. Ķikute)
5.-6.klase

Elvita Keita
Ķikute
Patrīcija Pomere

7.septembrī plkst.16.00

Jauniešu grupa “Oluksnieši”
Katra ideja ir vērtība! Nāc un kopā to īstenosim! (A.Asilgarajeva)
13-25 gadi

Anastasija
Asilgarajeva

3.septembrī
plkst.17.00

Pirmsskolas PASAULE
Deju kolektīvs “Enku-Drenku”
Radoši kustēsimies mūzikas pavadījumā. Dejojot iepriecināsim sevi un draugus. (S.Drunka)
5-6 gadi

Sanita Drunka

Informācija pie
pulciņa skolotājas

PII “Sprīdītis”

26350216

8,00

26388874

8,00

29343651

7,00

Deju kolektīvs “Enku-Drenku”
Pirmie soļi tautasdeju pasaulē. Kustībā ir prieks! (A.Kaktiņa)
4-7 gadi

Anete Kaktiņa

Informācija pie
pulciņa skolotājas

PII “Pienenīte”

LEGO darbnīca pirmsskolā
No LEGO klucīšiem var izveidot brīnumainas, skaistas lietas. Būvēsim, spēlēsimies! (S.Strakša)
5-6 gadi

Sanita Strakša

Informācija pie
pulciņa skolotājas

PII “Sprīdītis”

LEGO darbnīca pirmsskolā
Fantazēsim un radīsim krāsainas, radošas būves no LEGO. (Dž.Baltiņa)
4-6 gadi

Džīna Baltiņa

Informācija pie
pulciņa skolotājām

PII “Pienenīte”

22403466

7,00

Dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi”
Pirmie soļi mūzikā. Kopā mācoties dziedāt, pārvarot pirmo uztraukumu, izpildot solo, jautri un muzikāli attīstīsimies. (L.Berkule)
4-7 gadi

Linda Berkule

Informācija pie
pulciņa skolotājas

PII “Sprīdītis”

22847149

8,00

Dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi”
Attīstot vokālās dotības, uzstāšanos un skatuves kultūru, gūsim prieku. (D.Berkule)
4-7 gadi

Dana Berkule

Informācija pie
pulciņa skolotājas

PII “Pienenīte”

27565115

8,00

Informējam ka, apmeklējot ABJC interešu izglītības programmu nodarbības un jauniešu aktivitātes,
jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai arī apliecinājums par negatīvu
Covid-19 testa rezultātu papīra vai digitālā formā.
Informācija pa tālruņiem 64322402; 29190552, www.abjc.lv; Dārza ielā 8a, Alūksnē.

Dimanti, kas mirdz īpaši
Alūksnes novada
Dzimtsarakstu nodaļai bijis
liels gods un milzīgs prieks
būt kopā ar divām mūsu
novada ģimenēm, kas
atzīmēja laulības 60
gadskārtu jeb Dimanta
kāzas.
15. jūlijā dzimtsarakstu nodaļas
zālē šos svētkus svinēja Dzidra
un Gunārs Stalšāni (attēlā lejā).
Laulība reģistrēta
1961. gada 15. jūlijā Alūksnes
pilsētas izpildkomitejā. Viņi
iepazinās Jaungada ballē
Alūksnes kultūras namā
1959./1960. gada gadumijā.
Dzidra, kura mācās Rīgā par
pavāru un ir praksē Alūksnē, un
Gunārs – kurš nupat kā atgriezies no armijas. Iepazinušies
un sadejojušies. Vienojis darbs,
rūpes par bērniem un
vienam par otru, ģimenes māju,
kopīgi prieka un atpūtas brīži.
Izaudzinātas trīs brīnišķīgas meitas, priecē pieci mazbērni. Meitu
vīri ienākuši ģimenē kā gaidīti
pašu dēli. Vecāki prot novērtēt
to patieso laimi, ka visi bērni ir
sasniedzamā attālumā - tuvumā,
savā zemē. Garlaicīgi nav nekad,
jo par visiem gribas parūpēties.
Un arī bērni un viņu ģimenes
rūpējas par Dzidru un Gunāru.
Meita Irēna un viņas vīrs Intars,
ceļot māju savai ģimenei, uzcēla
arī “opīšu galu”. Nu Dzidra un
Gunārs dzīvo jaunā, skaistā,
ērtā mājā. Dzidra uz dārzu iet
kā uz darbu. Gunārs pārrauga
saimniecību. Kuplā saime daudz
laika pavada kopīgos pasākumos
un labā saskaņā. Kāzu jubilejas
svin visi un visas. Īpaša bijusi
Dzidras un Gunāra Zelta kāzu
ceremonija un balle pirms
10 gadiem.
Savukārt 5. augustā devāmies

uz Jaunannu pie Olgas un
Alfrēda Škepastiem (attēlā
augšā), kuru laulība reģistrēta
1961. gada 5. augustā Aizkraukles ciema izpildkomitejā.
Iepazīšanās un cerēšanās laiks
bijis trīs gadu garumā. No
pirmās tikšanās Olgas skolas
izlaidumā līdz kopīgai darba
vietai Aizkraukles krejotavā.
Zīmīgi, ka arī šis pāris tā cieši
viens otrā ieskatījušies dejojot.
Dejot paticis visu dzīvi, bieži
ballēs bijuši pēdējie valsētāji,
un no ballēšanās tieši uz darbu.
Deja laikam tomēr īpaša jūtu
ķīmija, ne tikai izklaide. Meita
piedzima 1963. gadā, bet
uz Jaunannu Škepastu pāris
atnāca strādāt, kad viņa jau
mācījās augstskolā. Alfrēds
Škepasts ir vecākais Alūksnes
novada iedzīvotājs, jo pārkāpis
jau 101 gada slieksni. Olga ar
pārliecību saka, ka visu kopīgo
dzīvi Alfrēds viņu ir nēsājis uz
rokām, to viņa ļoti novērtē. Arī
pēc šiem kopdzīvē pavadītajiem
60 gadiem, viņiem šķiet, ka
apprecējušies pavisam nesen.
Laiks ir paskrējis ļoti ātri, bet
jūtas un mīlestība kļuvušas
vēl stiprākas. Viena no Olgas
atziņām - ir jāmāk sadzīvot,
attiecības jāveido un jākopj,
vajag vienam otru cienīt, “jāmāk

ietrāpīt pareizajās sliedēs”.
Vēl joprojām abi saprotas no
pusvārda, atbalsta viens otru.
Šīs ģimenes līdz izcilībai
izslīpējušas sava mīlestības
dimanta šķautnes: LAIPNĪBU.
PACIETĪBU. PIEDOŠANU.
PAZEMĪBU. PIEKLĀJĪBU.
DĀSNUMU. GODĪGUMU. ŠIS IR
PAMATS. Šo pamatu no viņiem
smeļas gan bērni, gan mazbērni,
gan katrs, kurš tiekas ar šīm
stiprajām ģimenēm. Lai vēl ilgi
un laimīgi gadi – KOPĀ!
Inga Ozoliņa,
Alūksnes novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

01.09.2021.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 19/2021

11.

Alūksnes Novada Vēstis

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 29.07.2021. lēmumu Nr.197
(protokols Nr.13, 10. punkts )

SPĒKĀ NO 02.09.2021.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012
“Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta pirmo daļu
Izdarīt Alūksnes novada domes
2012. gada 22. novembra
saistošajos noteikumos
Nr. 32/2012 “Par Alūksnes
novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu
sabiedriski nozīmīgiem
projektiem” šādus grozījumus:
1. Papildināt 5.2. punktu
aiz vārda “apvieno” ar vārdiem
“politiski represētas
personas vai”.
2. Papildināt saistošos
noteikumus ar 6.2. punktu šādā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 20/2021

redakcijā:
“6.2. politiski represēto
personu biedrības darbības
nodrošināšanai 2021. gadā
nepieciešamā pašvaldības
līdzfinansējuma pieprasījums ir
jāiesniedz līdz 2021. gada
1. oktobrim.”
Saistošo noteikumu
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Saistošo noteikumu projekts

“Grozījumi Alūksnes novada
domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos
Nr.32/2012 “Par Alūksnes
novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu
sabiedriski nozīmīgiem
projektiem”, turpmāk – saistošie
noteikumi, ir sagatavots, lai
paplašinātu biedrību, kuras ir
tiesīgas saņemt pašvaldības
līdzfinansējumu to darbības
nodrošināšanai, uzskaitījumu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem

SPĒKĀ NO 02.09.2021.; IV. sadaļa spēkā no 01.09.2021.

tiek noteikts, ka biedrība, tās
struktūrvienība vai nodaļa, kas
apvieno politiski represētas
personas, turpmāk būs
tiesīga saņemt pašvaldības
līdzfinansējumu tās darbības
nodrošināšanai.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu grozījumu
ietekmē paredzēts palielināt
pašvaldības budžeta izdevumus
par 430 EUR gadā.
4. Informācija par plānoto

projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Projekts šo jomu neskar.
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
Nav.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.
7. Cita informācija
Nav.

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 29.07.2021. lēmumu Nr.198
(protokols Nr.13, 11. punkts)

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”
Izdoti pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu
Izdarīt Alūksnes novada
vispārizglītojošo izglītības iestāžu
izsniegšanas termiņu nosaka
teritorijā sakarā ar augstu
domes 2017. gada
5.-12.klašu izglītojamiem:
izglītības iestādes vadītājs,
epidemioloģisko saslimšanu.
24. augusta saistošajos notei15.2.1.1. izglītības iestādē,
saskaņojot ar izglītības iestādes
Tiek noteikts, ka pārtikas pakas
kumos Nr. 18/2017 “Saistošie
kur ēdināšanas pakalpopadomi. Izglītības iestādes
produktu vērtība ir 0,60 EUR
noteikumi par ēdināšanas pakaljumu nodrošina pati izglītības
vadītāja noteiktajā kārtībā
5-6 gadīgajiem un 5.-12. klašu
pojuma maksas atvieglojumiem
iestāde no pašvaldības budžeta
izglītojamo vecāki ir tiesīgi
izglītojamiem, ja ēdināšanas
Alūksnes novada pašvaldības
līdzekļiem – 0,60 EUR dienā;
atteikties no pārtikas pakas
pakalpojumu nodrošina
izglītības iestādēs” šādus
15.2.1.2. izglītības iestādē,
saņemšanas.”
pati izglītības iestāde, kā arī
grozījumus:
kur ēdināšanas pakalpojumu
gadījumos, kad ēdināšanas
nodrošina izglītības iestādes
3. Svītrot 16. punktu.
pakalpojumu nodrošina iestādes
1. Svītrot 2.2. apakšpunktu.
izvēlēts pakalpojuma sniedzējs
izvēlēts pakalpojuma sniedzējs.
– 0,90 EUR dienā un no tā ne
4. Papildināt saistošos
1.-4. klašu izglītojamiem pārtikas
2. Papildināt saistošos noteikumazāk kā 0,60 EUR dienā veido
noteikumus ar 18. punktu šādā
pakas vērtība tiek noteikta
mus ar IV. sadaļu šādā redakcijā:
produktu iegādes vērtība;
redakcijā:
70,5% no normatīvajos aktos
“IV. Ēdināšanas pakalpojuma at15.2.2. vispārizglītojošo izglītības
“18.Saistošo noteikumu IV.
noteiktā valsts un pašvaldības
vieglojuma veids – pārtikas paka
iestāžu 1.-4. klašu izglītojamiem
sadaļa stājas spēkā ar
budžeta finansējuma apmēra
15.1. Ēdināšanas pakalpojumu
izglītības iestādē, kur ēdināšanas
2021. gada 1. septembri.”
dienā. Izglītojamiem, kuri apgūst
nodrošina pārtikas pakas veidā
pakalpojumu nodrošina pati
speciālo izglītības programmu periodā no 1.septembra līdz
izglītības iestāde un izglītības
Saistošo noteikumu
Alūksnes novada domes lēmumā
31.maijam, izņemot brīvdienu
iestādē, kur ēdināšanas pakpaskaidrojuma raksts
par ēdināšanas pakalpojuma
laiku, ja:
alpojumu nodrošina izglītības
maksas apstiprināšanu konkrētai
15.1.1. visā valstī
iestādes izvēlēts pakalpojumu
1. Projekta nepieciešamības
izglītības iestādei mainīgās
epidemioloģiskās situācijas dēļ
sniedzējs – normatīvajos aktos
pamatojums
daļas apmērā dienā. Ēdināšanas
noteikta ārkārtējā situācija;
noteiktā valsts un pašvaldības
Grozījumi nepieciešami, lai nopakalpojumu nodrošina pārtikas
15.1.2. augsts epidemioloģiskās
budžeta finansējuma apmērā
teiktu gadījumus, kad ēdināšanas pakas veidā periodā no
saslimšanas gadījumu skaits
dienā un no tā ne mazāk kā
pakalpojuma atvieglojums
1. septembra līdz 31. maijam,
saglabājas pēc ārkārtējās
70,5% veido produktu iegādes
saņemams pārtikas pakas veidā.
izņemot brīvdienu laiku. Izglītības
situācijas beigām novada
vērtība;
2. Īss projekta satura izklāsts
iestādes vadītāja noteiktajā
administratīvajā teritorijā un pēc
15.2.3. izglītojamiem, kuri
Ēdināšanas pakalpojumu
kārtībā vecāki ir tiesīgi atteikties
Slimību profilakses kontroles
apgūst izglītību saskaņā ar
nodrošina pārtikas pakas veidā,
no pārtikas pakas saņemšanas.
centra rekomendācijas tiek nospeciālo izglītības programmu –
ja visā valstī epidemioloģiskās
5-6 gadīgajiem bērniem un
teiktas attālinātās mācības visās
Alūksnes novada domes lēmumā
situācijas dēļ noteikta ārkārtējā
vispārizglītojošo skolu 5.izglītības iestādēs vai atsevišķā
par ēdināšanas pakalpojuma
situācija, kā arī pēc ārkārtējās
12. klašu izglītojamiem pārtika
klasē/grupā.
maksas apstiprināšanu konkrētai
situācijas beigām, ja Slimību
pakas vērtība vienai mācību
15.2. Pārtikas pakas vērtība
izglītības iestādei mainīgās daļas
profilakses centra ieteikums
dienai ir 0,60 EUR gan iestādēs,
vienai mācību dienai ir:
apmērā dienā.
ir organizēt mācību procesu
kurās ēdināšanas pakalpojumu
15.2.1. pirmsskolas obligātās
15.3. Pārtikas pakas sortimenattālināti izglītības iestādēs
nodrošina iestādes izvēlēts
izglītības (5-6gadīgajiem) un
tu, komplektēšanas periodu,
novada administratīvajā
pakalpojumu sniedzējs, gan

izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina
pati iestāde. 1.-4. klašu visiem
izglītojamiem pārtikas pakas
vērtība ir 70,5% no normatīvajos
aktos noteiktā valsts un
pašvaldības budžeta finansējuma
apmēra dienā. Līdz ar to tiks
nodrošināta vienāda attieksme
pret visiem izglītojamajiem.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Nav ietekmes
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
sabiedrību (mērķgrupām)
un uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums ir attiecināms uz
vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamajiem.
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
Saistošie noteikumi tiks publicēti
Alūksnes novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Alūksnes
Novada Vēstis” un ievietoti
Alūksnes novada pašvaldības
mājaslapā www.aluksne.lv.
6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Jautājums ir apspriests izglītības
iestāžu vadītāju sanāksmēs
2021. gada maijā.
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Alūksnē
3. septembrī 16.00-19.00
Alūksnes Kultūras centrā
Tautas lietišķās mākslas studijas
“Kalme” meistares Guntas Luļes
vadībā ikvienam interesantam
būs iespējams iegūt jaunas
zināšanas un apgūt dūrgalu mauču adīšanu.
Jāuzrāda derīgs Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts, pase vai ID karte.
Sertifikātu iespējams lejuplādēt
vietnē
www.covid19sertifikats.lv.
Dalība ir bez maksas, iepriekš
piesakoties pa tālruni 29121708.
Vietu skaits ierobežots!
No 3. septembra līdz 5. novembrim Alūksnes Kultūras
centra vestibilā Māra Čaklā 80
gadu jubilejas izstāde “Viņi un

sirdsapziņa”. Ieeja: bez maksas.
11. septembrī 19.00 Alūksnes
Kultūras centrā grupas “LIEPAVOTS” 20 gadu jubilejas
koncerts. Biļešu cena: 9-15 EUR.
Biļetes nopērkamas Alūksnes
Kultūras centra “Biļešu serviss”
kasēs. Ieeja ar derīgu Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu, pasi vai ID karti un
personalizētu biļeti.
17. septembrī 19.00 Alūksnes
Kultūras centrā Rikardiona
jaunā albuma prezentācijas koncertu tūre. Biļešu cena:
6-12 EUR. Ieeja ar derīgu
Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu, pasi vai
ID karti un personalizētu biļeti.
18. septembrī Eiropas
kultūras mantojuma dienas apmeklētājiem bez maksas atvērti

trīs šaursliežu dzelzceļa līnijas
Gulbene-Alūksne objekti:
9.00-22.00 Stāmerienes stacija,
stacijā aplūkojama biedrības
“Radošā apvienība “Piektā Māja”
cianotipijas tehnikā veidotu darbu
izstāde “Saules iekrāsots”;
10.00-18.00 Kalnienas stacija;
10.00-17.00 Papardes stacijas
ūdenstornis. Papardē apskatāma
ekspresizstāde par stacijas
vēsturi, katrā apaļā stundā
iespēja doties ekskursijā ar gidu
pa stacijas apkārtni.
24. septembrī 19.00 Alūksnes
Kultūras centrā Latvijas
Nacionālais teātris ar viesizrādi
“OLIGARHS”. Lomās: Normunds
Laizāns, Igors Šelegovskis. Biļešu
cena: 15 EUR.
Lugu ideju makšķerēšanas
konkursā jaunā autora Artūra

Jankovska ideja guva nedalītu
žūrijas atsaucību. Nu pabeigtā
luga tiek piedāvāta skatītājiem
cerībā, ka arī viņus aizraus
lugā ierakstītā absurdā, bet labi
saprotamā jaunekļa Oskara
Kaktiņa vēlme izglābt Latviju,
vienkārši novācot uzņēmēju
Aināru Krūmiņu... Oskara plāns
ir nogaidīt izdevīgu brīdi kādas
biroju ēkas liftā un tur uzbrukt
Krūmiņam. Viens Oskaram nav
ienācis prātā – Krūmiņš dzīvē
tik tālu ticis tāpēc, ka ir gatavs
dažādiem dzīves scenārijiem.
Luga ir par sodīšanu, piedošanu
un telpu starp šiem jēdzieniem.
Luga ir meklējums, kur sākas
tieksme sodīt un kur – vēlme
piedot.
Ieeja ar derīgu Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas

sertifikātu, pasi vai ID karti un
personalizētu biļeti.
28. septembrī 19.00 Alūksnes
Kultūras centrā Valmieras
Drāmas teātris ar viesizrādi
“NĀKOŠPAVASAR”. Biļešu cena:
14-18 EUR. Lomās: Anna Nele
Āboliņa, Eduards Johansons,
Ingus Kniploks, Klinta Reinholde,
Pauls Iklāvs vai Mārtiņš Meiers,
Ilze Pukinska, Inese Ramute.
Stāsta centrā ir divi jauni, tikko
augstskolu beiguši rīdzinieki
– filologs Nils un mākslas
zinātniece Krista, kuri savas īstās
vietas meklējumos pārceļas no
Rīgas uz dzīvi laukos ar apņēmību
dzīvot saskaņā ar dabu, kas
vietējos iedzīvotājos uzreiz izraisa
interesi.
Turpinājums 12. lappusē

12.

Alūksnes Novada Vēstis

01.09.2021.
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Turpinājums no 11. lappuses

Ieeja ar derīgu Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu, pasi vai ID karti un
personalizētu biļeti.
17. oktobrī 16.00 Alūksnes
Kultūras centrā Raimonds Pauls,
Mārtiņš Kanters (Ruskis) koncertā
“PIPARMĒTRU TĒJA”.
Biļetes cena: 25 EUR.
Ieeja ar derīgu Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu, pasi vai ID karti un
personalizētu biļeti.
30. oktobrī 18.00 Alūksnes
Kultūras centrā Dailes teātra
viesizrāde “MŪSĒJĀS”.
Ieeja: 15 EUR. Ieeja ar derīgu
Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu, pasi vai
ID karti un personalizētu biļeti.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
“Dzejas rudens” (02.-31.09.
abonementā);
“Eiropas valodas” (13.-30.09.,
lasītavā)
“Mākslinieces Agijas Stakas
ilustrētās grāmatās” (02.-31.09.
bērnu literatūras nodaļā);
“Jaunākās dzejas pasaulītē” (06.30.09., bērnu literatūras nodaļā);
“Lasi un vērtē! Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija 2021” (bērnu
literatūras nodaļā).
Pasākumi, izstādes:
01.-30.09. Izstāde “Savējie
iedvesmo! Iepazīsimies - Elīna
Ramane un “El_decor” (2. stāvā).
01.-15.09. Mākslinieces
Agijas Stakas ceļojošā grāmatu
ilustrāciju izstāde (1. stāva zālē).
09.09. plkst.16.00 Digitālo
prasmju mācības - diskusija tiem,
kam 55+ (organizē Eiropas
Komisijas pārstāvniecība Latvijā
un Alūksnes pilsētas bibliotēka,
pašvaldības administratīvajā ēkā
Dārza ielā 11, Alūksnē).
27.09. Jauno grāmatu diena
(abonementā).
Alūksnes muzejā
Pasākumi un citas aktivitātes:
• 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 EUR.
Ekspozīcijas un izstādes:
Alūksnes putnu fermas
jubilejas izstāde. Izstādē
būs iespēja izzināt uzņēmuma
60 gadu pastāvēšanas vēsturi
un attīstību.
Keramikas amata meistara
Uģa Puzuļa jubilejas izstāde.
Izstāde vasaras izstāžu zālē
“Ledus pagrabs” līdz
18. septembrim.
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”.

par ceļu? Zem pazolēm
drūpošais? Rāmos ūdeņos
glaudošais, saudzošais?” režisoram Jānim Streičam - 85,
dzejniekam, atdzejotājam, literatūrkritiķim Knutam Skujeniekam
- 85, tematiskās izstādes:
Miķeļdiena - rudens ražas svētki
26.09., Valodu diena Eiropā
26.09., Septembris –
dzejas mēnesis; Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija.

Virtuālās izstādes
www.aluksnespils.lv:
“100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”.
Izstāde vēsta par norisēm no
1918. līdz 2017. gadam.
“No miesta līdz pilsētai”.
Izstāde atspoguļo Alūksni no
19. gs. beigām līdz pilsētas
tiesību iegūšanai1920. gada
2. janvārī.
“Alūksnes ēku foto albums”.
Novadnieku fotogrāfu un foto
entuziastu Alūksnes ēku foto
fiksācija 2020. gadā.
“Kad emocijām nav robežu”.
Alūksnes muzeja pamatkrājuma
un digitālā krājuma fotogrāfijas.
“Aiz Tēvzemes robežas”.
Virtuālā izstāde iepazīstina ar
12 personību un viņu ģimeņu
likteņstāstiem.

Ilzenes pagasts
24. septembrī tiek organizēta
ekskursija uz Veclaiceni. Maršruts
- Jaunlaicenes muižas muzejs,
Mišu medus muzejs, Drusku
pilskalna dabas taka.
Izbraukšana no “Dailēm”
plkst.10.00 Lūgums pieteikties
līdz 20. septembrim pa tālruni
29140752 (Nora).

Sporta norises
7. septembrī 16.00-19.00
Zeltiņu apkārtnē orientēšanās
seriāls “Horizonts”.
14. septembrī 16.00-18.30
Rezakas apkārtnē orientēšanās
seriāls “Horizonts”.
21. septembrī 16.00-18.30
Dores kalna apkārtnē orientēšanās seriāls “Horizonts”.
25. augustā 10.00 Alūksnes
pilsētas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas angārā Alūksnes
novada atklātais čempionāts
galda tenisā.

Jaunannas pagasts
5. septembrī 12.00 Jaunannas
tautas namā fotomākslas
meistardarbnīca ar fotogrāfi
Kristiānu Zelču, projekta
“Piedzīvojums ar pievienoto
vērtību un pašizaugsmi” ietvaros.
12. septembrī 11.00 no aktīvās
atpūtas vietas Zaķusalā rudens
pārgājiens bērniem, jauniešu
iniciatīvu projekta “Augstāk par
zemi” ietvaros.
13.-17. septembrī Jaunannas
tautas namā Atvērto durvju
dienas (iespēja iepazīties ar
tautas nama amatierkolektīvu
vēsturi, darbu un vizuālo tēlu,
izstaigāt tautas nama telpas,
ielūkojoties arī aizskatuvē).
13.-30. septembrī Jaunannas
tautas namā keramiķa
Kristapa Brasļa darbu izstāde
“Māla pārvērtības”.
15. septembrī 10.00
Jaunannas tautas namā
senioru ikmēneša tikšanās.

Alsviķu pagastā
6., 13., 20., 27. septembrī
10.00 datorapmācības senioriem
Alsviķu bibliotēkā Strautiņos.
8., 15., 22., 29. septembrī
9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru
grupas “Par prieku sev un citiem”
tikšanās.
8. septembrī 10.00 Alsviķu
kultūras namā leļļu teātris
“TIMS” ar koncertprogrammu
bērniem “No pasakas ar
dziesmu”. Ieeja: 2 EUR. Lai
nodrošinātu valstī noteikto
ierobežojumu ievērošanu,
obligāta iepriekšējā pieteikšanās
līdz 7. septembrim pa tālruni
28330421.
21. septembrī Mazpulcēnu
grupas projekta “Strautiņu
mazpulku jaunieši izaicina”
ietvaros notiks Strautiņu
mazpulcēnu un Alsviķu pagasta
pārvaldes darbinieku organizētā
sakopšanas talka pie Bungulejas
Velna raga akmens. Sīkāka
informācija pa tālruni 28330421.
23. septembrī 10.00 Alsviķos
pie kultūras nama senioru
kopas “Noskaņa” dalībnieku
ikmēneša tikšanās.
25. septembrī 10.00 Alsviķu
kultūras namā tikšanās ar koku
vilnas meistaru Ritvaru Toču no
Barkavas pagasta. Praktiska
nodarbība – nātres vilnas pīnes
darināšana, kas palīdzēs mazināt
galvas sāpes.
Dalības maksa: 10 EUR.
Lai nodrošinātu visu valstī
noteikto ierobežojumu
ievērošanu, obligāta iepriekšējā
pieteikšanās līdz 22. septembrim
pa tālruni 28330421.
Alsviķu bibliotēkā literatūras
izstādes: “Kas tas būs par ceļu?
Mākoņos kūpošais? Kas tas būs

Jaunlaicenes pagasts
8. septembrī 18.00
Jaunlaicenes tautas namā leļļu
teātris “Tims” ar koncertprogrammu bērniem “No pasakas
ar dziesmu”. Ieeja bez maksas.
Pasākums paredzēts tikai
apmeklētājiem ar vakcinācijas,
pārslimošanas vai testēšanas
sertifikātu un bērniem līdz
12 gadu vecumam bez
sertifikātiem. Iepriekšēja
pieteikšanās pa tālruni
29356277.
Jaunlaicenes muižas muzejā
Pamatekspozīcijas:
“Jaunlaicenes muiža” – par
Jaunlaicenes muižu un tās
apbūvi, Vidzemes muižu
apsaimniekošanu un sadzīvi,
baronu fon Volfu dzimtu
(iespēja 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
(iespēja 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 “Jaunlaicenes muiža” izvēlies īsāku vai garāku pastaigu
pa muižas parka teritoriju, kur izvietoti 10 informatīvie stendi, kas
stāsta par muižas apbūvi (sākuma
stends atrodas pie muzeja ēkas,
kā palīgu pastaigā muzejā var
saņemt seno muižas plānu).
Kalncempju pagasts
11. septembrī 10.00 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzejā “Rudens diena
Ottesmuižā” - muzeja apmeklējuma laikā iespējams vērot deju
uzveduma “Malienas mantojums”
filmēšanu, apmeklēt amatnieku
un mājražotāju tirdziņu, apskatīt
muzeja ekspozīcijas “Vidzemes
lauku sēta” un “Kalncempju
vēstures lappuses” un izstādes
“Pretstati” un “Zeltiņu baznīca laiku lokos”. Muzeja apmeklējuma
maksa: pieaugušajiem – 3 EUR,
pensionāriem - 2 EUR, skolēnam
- 1 EUR, pirmsskolas vecuma
bērniem – bez maksas.
Līdz 18. septembrim Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzejā Alūksnes Kultūras
centra Tautas lietišķās mākslas studijas “Kalme” un Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
8. klašu skolēnu darbu izstāde
“Pretstati”.
Līdz 30. novembrim Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzejā muzeja krājuma
izstāde “Zeltiņu baznīca laiku
lokos”.
Liepnas pagasts
6. septembrī 14.00 Liepnas
tautas namā leļļu teātra “Tims”
izrāde bērniem līdz 12 gadiem
“No pasakas ar dziesmu”.
26. septembrī svecīšu vakars
Liepnas kapsētās: Saidu kapos
– 16.00, Sprinduļkalna kapos –
17.00, Liepnas kapos – 18.00.
Malienas pagasts
Malienas bibliotēkā literatūras izstādes: “Ir nu atkal klāt tas
brīdis, kad uz skolu doties laiks”,
leģendārajam kinorežisoram, aktierim, rakstniekam, gleznotājam
- Jānim Streičam - 85, “Dzeja, kā
raiba rudens lapa”.
Mālupes pagasts
3. septembrī 17.00 Mālupes
Saieta namā Nemateriālā
kultūras mantojuma
saglabāšanas pasākums “Satiec
savu meistaru 2021”.
Meistarklase cimdu valnīšu
adīšanā “Adīto cimdu noslēpums”.
8. septembrī 15.00 Mālupes
Saieta namā dzejas dienas
Mālupē.
22. septembrī 11.00 Mālupes
Saieta namā Senioru tematiskā
tikšanās no cikla “Par vērtībām
savā pagastā” - Jasmīnu ceļa
stāsts.
25. septembrī 18.00 Svecīšu
vakars Mālupes kapos.
29. septembrī 18.30 Mālupes
Saieta namā pašdarbības
kolektīvu dalībnieku tikšanās.
Mālupes pagasta bibliotēkā
literatūras izstādes: “Šurp,
grāmatas, uz skolu” – mācību

grāmatu izstāde, “Rudentiņš
bagāts vīrs” - recepšu un padomu
grāmatu izstāde, Dzejas dienās
dzejas rindas uz bibliotēkas
durvīm “Dzeja uz kļavu lapām”,
“Zinu ar, ka varu ļoti cienīt to, kas
krīt un atkal uzceļas” - dzejniekam Andrejam Pumpuram – 150.
Mārkalnes pagasts
4. septembrī 11.30 pie Mārkalnes tautas nama Janas
Rāgas foto izstādes atklāšana.
12. septembrī 12.00 Mārkalnes sporta laukumā sportiskas
un radošas aktivitātes Tēvu dienā.
Veclaicenes pagasts
4. septembrī 12.00
Veclaicenes pagasta “Katiņkalnā” (lietus gadījumā Veclaicenes tautas namā) veclaiceniešu
un Lutsinika ciema (Igaunija) ļaužu pierobežas tikšanās. Atmiņas,
stāsti, dziesmas. Ieeja pasākumā, uzrādot derīgu Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu un personu apliecinošu
dokumentu.
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 EUR.
Zeltiņu pagasts
No 10. septembra Zeltiņu tautas namā gleznošanas studijas
"Olīves" gleznu izstāde.
18. septembrī Zeltiņu sporta
un atpūtas parkā skriešanas
seriāla “Mizojam, ka prieks”
4. posms “Krogsalas apļi” - reģistrēšanās no 10.00 līdz 10.45,
no 10.45 līdz 11.00 sacensību
atklāšana un starta vingrošana
dalībniekiem un līdzjutējiem,
starts 11.00.
25. septembrī Zeltiņu tautas
namā Alūksnes pensionāru
biedrība “Sudrabs” un Alūksnes
novada pašvaldība sadarbībā ar
Gulbenes novada pensionāru
biedrību “Atspulgs” organizēts
pasākums “Rudens raža azaida
galdam”.
25. septembrī 18.00 Zeltiņu
kapos Svecīšu vakars.
1. oktobrī Zeltiņu pagasta
senioriem izglītojošs notikums
“Kā vienmēr šajā dienā”. Pieteikšanās un papildu informācija,
zvanot pa tālruni 29492284 līdz
25. septembrim.
Ziemera pagasts
7. septembrī 11.00 Māriņkalna namā viesosies leļļu teātris
“TIMS” ar koncertprogrammu
bērniem “No pasakas ar dziesmu”. Ieeja: brīva. Lai nodrošinātu
valstī noteikto ierobežojumu
ievērošanu, obligāta iepriekšējā
pieteikšanās līdz 6. septembrim
pa tālruni 26413370.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes: “Mani paliekošie darbi, Kas
ieies mūzikas vēsturē…” (komponistam M. Braunam – 70), “Kino
ir māksla, kas prasa režisora
uzdrošināšanos” (režisoram
J. Streičam – 85), “Bērnu,
jauniešu un Vecāku žūrija –
2021” – “Nāc un lasi!” - jaunā
grāmatu kolekcija, “Miķeļi – rudens saulgriežu laiks”; pasākumi:
“Vēl ielieciet ceļasomā, Kādu
sapni, ko piepildīt un kādu
iesāktu domu…” (dzejnieki - jubilāri, viņu dzejas pērles) - 22.09.
Apkopoja: Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

