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Alūksnes muižas parkā atklāj restaurēto
18. gadsimta Granīta obelisku
Arhitektoniski bagātajā un
ainaviskajā Alūksnes muižas
parkā, gleznainā vietā
Alūksnes ezera krastā,
pēc restaurācijas atklāts
8,74 metrus augstais Granīta
obelisks, ko sava tēva, barona
Otto Hermaņa fon Fītinghofa,
piemiņai 1799. gadā vēlēja
uzcelt viņa dēls Burhards
Kristofs fon Fītinghofs.
Barons Otto Hermanis
fon Fītinghofs-Šēls ir bijis
spilgta Latvijas kultūras
personība, Krievijas impērijas
slepenpadomnieks, Medicīnas
kolēģijas direktors, senators un
bagāts zemju īpašnieks.
Pēc restaurācijas Obeliska
postamentu atkal rotā laika
gaitā zudušie elementi - O. H.
fon Fītinghofa portretmedaljons
ovāla ciļņa veidā, zem tā uzraksts
ar Fītinghofa vārdu, uzvārdu un
informāciju par viņu, plāksne ar
veltījuma tekstu vācu valodā, kas
latviski skan “Labajam tēvam,
cilvēku draugam no pateicīgā
dēla 1799”, bet Obeliska
smaili - zelta lode. Tā nākamajām
paaudzēm glabās vēstījumu, ko
atklāšanas pasākumā parakstīja
projektā iesaistītie – Alūksnes
novada domes priekšsēdētājs
Arturs Dukulis, būvprojekta
autors Laimonis Šmits,
restaurācijas darbu vadītājs Juris
Pavlovs, portretmedaljona autors
Jānis Strupulis, Alūksnes muzeja
direktore Diāna Pelaka. “Tāpat
kā pateicīgais dēls cienījis un
glabājis sava tēva piemiņu, tā arī
mēs vēlamies saglabāt un nodot
nākamajām paaudzēm Fītinghofu
dzimtas atstāto kultūrvēsturisko
mantojumu,” – teikts vēstījumā.
Obeliska restaurācija ir daļa no
Alūksnes muižas parka vēsturisko
mazās arhitektūras formu
atjaunošanas projekta. Līdztekus
Obeliska restaurācijai atjaunoti
arī divi pie tā esošie vēsturiskie
granīta soli un labiekārtota
apkārtne.
Pēc arhitekta Laimiņa Šmita
vadītās SIA “ARHITEKTA
L. ŠMITA DARBNĪCA” izstrādātā
būvprojekta saskaņā ar atklātā
iepirkumu konkursa rezultātiem
darbus veica SIA “BŪVFIRMA
INBUV”, darbu vadītājs Juris
Pavlovs. Barona portretmedaljona
autors ir mākslinieks Jānis
Strupulis, dekoratīvās metāla
detaļas izgatavojis Ģirts Bērziņš.
Obeliska arhitektoniskimāksliniecisko izpēti veica
SIA “ARHITEKTA L. ŠMITA
DARBNĪCA”.
Alūksnes muižas parks ir valsts
nozīmes arhitektūras piemineklis. Tas, kā vienots kultūras
pieminekļu ansamblis, ir
autentisks 18. gadsimta ainavu
parka paraugs. Alūksnes muižas
parkā sastopama lielākā mazo
arhitektūras formu koncentrācija
Latvijā. Vairākas no unikālā parka
arhitektūras formām ir zudušas
vai ir neapmierinošā stāvoklī,
tādēļ Alūksnes novada pašvaldība
saskata esošo parka objektu
restaurāciju un atjaunošanu par
neatliekamu nepieciešamību
kultūrvēsturiskā mantojuma

Vēsturiskais brīdis, kad Obeliska smailē atkal uzmirdz zelta lode
saglabāšanai nākamajām
paaudzēm.
Aizvadītajā gadā dome
pieņēma lēmumu, ar kuru
noteica, ka Alūksnes Muižas
parka vēsturisko objektu
restaurācija un atjaunošana
atbilstoši parka vēsturiskajam
plānojumam ir pašvaldības
investīcija valsts nozīmes
arhitektūras pieminekļos. Šādu
investīciju projektu īstenošanai
pašvaldībām ir iespēja ņemt
aizņēmumu Valsts kasē, tādēļ
domes deputāti nolēma šim
mērķim aizņemties
226 407,78 EUR.
Investīciju projektā paredzēta jau
minētā Obeliska restaurācija, kā
arī Pomonas tempļa atjaunošana,
Apaļās un Ovālās strūklakas
restaurācija, Alūksnes muižas
parka celiņu plāna un mazo
arhitektūras formu restaurācija
un atjaunošana.
Turpinot mazo arhitektūras
formu atdzimšanu Alūksnes
muižas parkā, Ovālo un Apaļo
strūklaku, kas saglabājušās savās
autentiskajās vietās, restaurēs,
pievadīs to darbībai nepieciešamo
elektrības nodrošinājumu, kā arī
ierīkos ūdens padevi. Pilnībā tiks
atjaunots zudušais Pomonas templis jeb Ganiņu paviljons, kas bijis
celts 18. gadsimtā klasicisma stilā,
tā vēsturiskajā vietā, kā arī ierīkoti
divi pievadceliņi. Par pašvaldības
finanšu līdzekļiem parkā atjaunos
arī Putnu paviljonu.
Alūksnes muižas uzplaukums,
kas sākās 18. gadsimta otrā
pusē, cieši saistīts tieši ar O. H.
fon Fītinghofa vārdu. Viņa laikā
arī sākusies muižas parka (tolaik
saukta par izpriecu mežiņu)
izveide. Daudzu meistaru ierīkots,
Alūksnes parks veidojies gadsimta
garumā, un 19. gadsimta sākumā
tas sasniedzis savu augstāko
krāšņumu. Parka ierīkošanai
un kopšanai Fītinghofu dzimta
pieaicinājusi labākos speciālistus
– daiļdārzniekus, dārzniekus,
tēlniekus, kalējus, mūrniekus,
arhitektus un citus amata

Evitas Aplokas foto

Vēstījumā nākamajām paaudzēm savus parakstus atstāja
portretmedaljona autors Jānis Strupulis (no kreisās), domes
priekšsēdētājs Arturs Dukulis, projekta autors Laimonis Šmits un darbu
vadītājs Juris Pavlovs

Tiltu pār
Vaidavu
pagaidām
neslēgs

VAS “Latvijas valsts ceļi”
Alūksnes nodaļas vadītājs
Juris Priednieks informējis
pašvaldību, ka valsts
autoceļa AlūksneZiemeri-Veclaicene tilts
pār Vaidavas upi
8,8. kilometrā tomēr
nebūs pilnībā slēgts, bet
satiksme uz tā būs novirzīta
pa vienu tilta pusi.
Sākotnēji pašvaldība saņēma
informāciju, ka “LVC” tiltu
sakarā ar tā avārijas stāvokli
slēgs, tomēr vēlāk pēc tilta
detalizētas izpētes, kurā
piedalījušies “LVC” un VAS
“Latvijas autoceļu uzturētājs”
speciālisti, nolemts
pagaidām tiltu neslēgt sakarā
ar to, ka pašlaik tilts drošs, lai
pa to pārvietotos transports
ar kopējo masu līdz 10 t un
ātrumu 30 km/h. Satiksme pār
tiltu būs novirzīta pa vienu
pusi. “LVC” un “LAU”
speciālisti pastiprināti sekos
tilta stāvoklim. J. Priednieks
norāda - ja autovadītāji
neievēros šos nosacījumus un
tilta tehniskais stāvoklis
pasliktināsies, tas būs jāslēdz.
Šāds stāvoklis izveidojies
galvenokārt smago
automašīnu vadītāju
bezatbildības dēļ, neievērojot
svara ierobežojumus. Jauna
tilta būvniecība paredzēta
2019. gadā.

Notiks seminārs
par uzņēmumu
ienākuma nodokļa
deklarācijas
aizpildīšanu

Domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis un darbu vadītājs Juris Pavlovs
vēstījumu ievieto lodē, kas jau pēc brīža tiks novietota tai paredzētajā
vietā Obeliska smailē
meistarus. Sākumā parkam
bijis regulārs plānojums, vēlāk
tas pakāpeniski paplašināts un
pārveidots par ainavu parku,
atbilstoši tā laika pastāvošajai
modei. Iekārtojot Alūksnes parku,
dabiskā ainava papildināta ar
dažādām mazās arhitektūras
formām – paviljoniem,
strūklakām, obeliskiem un vāzēm.
Vērienīgākie parka
labiekārtošanas darbi notikuši

Burharda Kristofa fon Fītinghofa
laikā. Viņš, dienesta laikā
kalpodams par kambarkungu
un galma maršalu Krievijas
troņmantnieka Pāvila galmā
Pavlovskā, iepazinis plašo
ainavisko Pavlovskas parku, un
tā veidols ietekmējis arī Alūksnes
parka izveidi.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Šī gada 11. jūlijā pulksten
11.00 Alūksnes Kultūras centra
Mazajā zālē notiks uzņēmējdarbības atbalsta seminārs par
uzņēmumu ienākuma nodokļa
(UIN) deklarācijas aizpildīšanu.
Semināru vadīs pieredzējuši
Valsts ieņēmumu dienesta
darbinieki.

Notiks
donoru diena
10. jūlijā no pulksten 9.00
līdz 13.00 Alūksnes novada
pašvaldības administratīvās
ēkas lielajā zālē Dārza ielā 11
notiks DONORDIENA.

2.
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Apstiprināts
Alūksnes
novada
pašvaldības
2017. gada
publiskais
pārskats
Alūksnes novada pašvaldība
paziņo, ka ar 28.06.2018.
domes lēmumu Nr. 225
(sēdes protokols Nr. 8, 9. p.)
apstiprināts Alūksnes novada
pašvaldības 2017. gada
publiskais pārskats.
Ar pilnu pārskata tekstu var
iepazīties Alūksnes novada
pašvaldībā, Dārza ielā 11,
Alūksnē, Alūksnes novadā un
Alūksnes novada pašvaldības
mājaslapā www.aluksne.lv.

Sāks ceļu
pārbūvi Ilzenē
Ilzenes pagastā
šomēnes sāksies ceļa
posmu Ilzene-Jaunzemi,
Darbnīcas-Līvāni un
Siveci-Darbnīcas
pārbūve.
Ir notikusi pirmā būvsapulce,
un šobrīd notiek gatavošanās
būvdarbu uzsākšanai.
Ceļu pārbūve notiks ar
Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai
pasākuma “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” finansējumu.
Būvdarbus saskaņā ar
iepirkuma procedūras
rezultātiem veiks
SIA “VIANOVA”.
Pagasta pārvalde aicina
transportlīdzekļu vadītājus
būt saprotošiem un ievērot
būvdarbu laikā izvietotās ceļa
zīmes.

Alūksnē, laukumā pie
administratīvās ēkas
Dārza ielā 11

Mājražotāju
un amatnieku

TIRDZIŅŠ
28. jūlijā

no plkst. 8.00
līdz plkst. 13.00.
Pieteikšanās līdz 23.07.
pa tālruni 29207776 vai
e-pastu
gundegaand@gmail.com

Sēdes
Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu
komitejas sēde
11. jūlijā 10.00
Tautsaimniecības
komitejas sēde
16. jūlijā 10.00
Finanšu komitejas sēde
19. jūlijā 10.00
Domes sēde

26. jūlijā 10.00

04.07.2018.

Domes 28. jūnija sēdē

Alūksnes novada domes
28. jūnija sēdē piedalījās
13 deputāti un izskatīja
38 darba kārtības
jautājumus.
Dome nolēma:

- reģistrēt īpašumā un sagatavot
atsavināšanai nekustamā
īpašuma “Upmalieši”, Alsviķu
pagastā, sastāvā esošas divas
neapbūvētas, Alūksnes novada
pašvaldībai piekritīgas zemes
vienības, par kurām Alsviķu pagasta pārvalde noslēgusi zemes
nomas līgumu ar bijušo zemes
lietotāju. Piekrist, ka
atsavināšanas izdevumus sedz
zemes vienības atsavināšanas
ierosinātājs. Pēc atsavināšanas
procesa pabeigšanas izdevumus
ieskaitīt pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā. Nodot
atsavināšanai minēto īpašumu,
pārdodot to par brīvu cenu
atsavināšanas ierosinātājam.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- reģistrēt īpašumā un sagatavot
atsavināšanai nekustamā īpašuma “Zemgaļi”, Ziemera pagastā,
sastāvā esošo, neapbūvētu,
pašvaldībai piekritīgu zemes vienību, par kuru Ziemera pagasta
pārvalde noslēgusi zemes nomas
līgumu ar bijušo zemes lietotāju.
Piekrist, ka atsavināšanas
izdevumus sedz atsavināšanas
ierosinātājs. Pēc atsavināšanas
procesa pabeigšanas, izdevumus
ieskaitīt pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā. Nodot
atsavināšanai minēto īpašumu,
pārdodot par brīvu cenu
atsavināšanas ierosinātājam.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- sagatavot atsavināšanai
nekustamā īpašuma
“Zaļāsgravas”, Ziemera pagastā,
sastāvā esošo, apbūvētu,
pašvaldībai piederošu zemes vienību, par kuru Ziemera pagasta
pārvalde noslēgusi zemes nomas
līgumu ar bijušā zemes lietotāja mantinieku, kura tiesiskajā
valdījumā esošas ēkas atrodas
uz zemes gabala. Piekrist, ka
atsavināšanas izdevumus sedz
atsavināšanas ierosinātājs. Pēc
zemes vienības atsavināšanas
procesa pabeigšanas, izdevumus
ieskaitīt zemes pirkuma līgumā
noteiktās cenas samaksā. Nodot
atsavināšanai minēto īpašumu,
pārdodot par brīvu cenu
atsavināšanas ierosinātājam.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Mellīši 5”, Mārkalnes pagastā, sastāvā esošu,
apbūvētu, pašvaldībai piederošu
zemes vienību. Piekrist, ka
atsavināšanas izdevumus sedz
atsavināšanas ierosinātājs. Pēc
zemes vienības atsavināšanas
procesa pabeigšanas minētos
izdevumus ieskaitīt pirkuma
līgumā noteiktās cenas
samaksā. Nodot atsavināšanai
minēto īpašumu, pārdodot par
brīvu cenu uz zemesgabala
esošas, zemesgrāmatā ierakstītas būves īpašniekam. Uzdot
nosacītās cenas noteikšanu un
atsavināšanu veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai;

- sagatavot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu –
dzīvokli Pils ielā 40-14, Alūksnē,
un ar to saistītām kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus sedz dzīvokļa
īrnieka ģimenes loceklis. Pēc
atsavināšanas procesa pabeigšanas izdevumus iekļaut pirkuma
līgumā noteiktās cenas samaksā.
Nodot atsavināšanai īpašumu,
pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa
īrnieka ģimenes loceklim. Uzdot
nosacītās cenas noteikšanu un
dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai;
- nodot īpašumā bez atlīdzības
fiziskai personai zemesgabala
„Dārziņi”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, pie dzīvokļa
īpašuma piederošās kopīpašuma
domājamās daļas;
- apstiprināt Alūksnes novada
pašvaldības aģentūras “ALJA”
2017. gada publisko pārskatu;
- apstiprināt Alūksnes novada
pašvaldības 2017. gada publisko
pārskatu;
- apstiprināt noteikumus
Nr. 3/2018 „Par transportlīdzekļu
iebraukšanu Alūksnes pilsētas
teritorijās, kas apzīmētas ar aizlieguma zīmi Nr. 301 “Iebraukt
aizliegts” un papildzīmi Nr. 849
“Pārējā papildinformācija”, kurā
noteikts uzraksts “Izņemot ar
Alūksnes novada pašvaldības
atļauju””;
- apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 11/2018 „Grozījumi
Alūksnes novada domes 2010.
gada 18. marta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 „Kārtība,
kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
izglītojamajiem”;
- izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Būvvalde” nolikumā, aktualizējot
iestādes veicamos pienākumus
atbilstoši spēkā esošajiem valsts
līmeņa normatīvajiem aktiem,
kā arī nosakot, ka Būvvalde ir tā
Alūksnes novada pašvaldības iestāde, kura veic vidi degradējošo
objektu apsekošanu un kontroli;
- piedalīties kā sadarbības partnerim Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas
URBACT III 2014.-2020. gadam
projektā “Re-grow City: Tackling
Long Term Decline in Smaller Cities” (“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa
lejupslīdes pārvarēšana mazajās
pilsētās”). Apstiprināt projekta
kopējās indikatīvās izmaksas
Alūksnes novada pašvaldībai līdz
75 000 EUR, t.sk. pašvaldības
līdzfinansējumu indikatīvi līdz
15% jeb 11 250 EUR. URBACT
ir Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programma,
kas atbalsta pieredzes apmaiņas
un mācību projektus ilgtspējīgai
pilsētu attīstībai. Tā darbojas kā
starptautisks pašvaldību tīkls,
kura mērķis ir īstenot pilsētpolitikas labo praksi savā pašvaldībā.
Konkrētajā projektā Alūksnes novads varēs gūt pieredzi no citām
Eiropas pašvaldībām par mazo
pilsētu izaugsmes un attīstības
veicināšanu;

- ņemot vērā starp Latvijas vides
aizsardzības fonda administrāciju
un Alūksnes novada pašvaldības
aģentūru “ALJA” noslēgto līgumu
par projekta “Makšķerēšanas
vietu izveide Alūksnes ezera
Tempļakalna parka teritorijā”
ieviešanas gaitu, iepirkuma
“Makšķerēšanas vietu izveide
Alūksnes ezera piekrastē”, izdarīt
grozījumus Alūksnes novada domes 25.01.2018. lēmumā Nr.12
“Par projektu “Makšķerēšanas
vietu izveide Alūksnes ezera
Tempļakalna parka teritorijā”.
Projektā paredzēts iekārtot 17
makšķerēšanas vietas Tempļakalna teritorijā gar Tempļakalna
ielu. Sākotnēji bija plānots, ka
Latvijas Vides aizsardzības fonda
finansējums projektam būs 90%,
bet pašvaldības – 10%. Ņemot
vērā lielo fondam iesniegto
projektu daudzumu, tas savu
finansējuma daļu samazina līdz
70% un pašvaldībai, ja tā vēlas
īstenot projektu, jālīdzfinansē jau
30% no projekta izmaksām. Par
515 EUR pieaug kopējās projekta
izmaksas, ņemot vērā iepirkuma
procedūrā iesniegtā piedāvājuma
tāmes. Līdz ar to no kopējām
projekta izmaksām fonds finansēs 49500 EUR,
pašvaldība – 17146 EUR;
- pamatojoties uz Alūksnes
novada domes 27.11.2014.
saistošo noteikumu Nr. 24/2014
„Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai”
15. punktu, atbalstīt projekta
pieteikumu par daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Torņa ielā 3,
Alūksnē, piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanu, piešķirot
līdzfinansējumu 5000,00 EUR;
- iesniegt projekta „Alūksnes
novada pašvaldības autoceļa
“Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posma “Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve” iesniegumu Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Lauku
attīstības programmas pasākuma
,,Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
atklātajam projektu iesniegumu
konkursam. Apstiprināt projekta
kopējās izmaksas 255 835,46
EUR, tajā skaitā attiecināmās
izmaksas 159 573,33 EUR, ko
sastāda ELFLA finansējums 90%
apmērā jeb 143 616,00 EUR un
pašvaldības līdzfinansējums 10%
apmērā jeb 15 957,33 EUR, un
neattiecināmās izmaksas
96 262,13 EUR;

sniegumu par atbrīvošanu no
Alūksnes pirmsskolas izglītības
iestādes “Pienenīte” vadītāja
amata, atbrīvot viņu no
PII “Pienenīte” vadītāja amata;
- apstiprināt dalības maksu
Ilzenes pagasta pārvaldes struktūrvienības „Sporta, kultūras,
interešu izglītības un mūžizglītības centra „Dailes”” organizētajā
apvidus šķēršļu skrējienā „Stipro
skrējiens Ilzenē 2018”: dalībniekiem no 18 gadu vecuma (piedaloties individuāli) 8,00 EUR,
dalībniekiem no 14 līdz 17 gadu
vecumam (piedaloties individuāli)
5,00 EUR, dalībniekiem no 8 līdz
13 gadu vecumam, piedaloties
individuāli, 3,00 EUR komandai
(ne mazāk kā 4 dalībnieki no
18 gadu vecuma) 25,00 EUR,
komandai (ne mazāk kā
4 dalībnieki no 14 - 17 gadu
vecumam) 16,00 EUR;
- noteikt, ka Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis”
ēkas Raiņa bulvāri 5, Alūksnē,
iekšējo inženiertīklu pārbūve ir
pašvaldības izglītības iestāžu
investīcijas projekts. Apstiprināt tīklu pārbūves izmaksas
285 591,56 EUR apmērā, tajā
skaitā: pašvaldības finansējums
7 865,00 EUR, Valsts kases aizdevuma līdzekļi 277 726,56 EUR.
Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē
investīciju projekta īstenošanai
277 726,56 EUR apmērā;
- piešķirt daļēju finansējumu
7 550 EUR apmērā Mārkalnes
pagasta pārvaldei nekustamā
īpašuma “Pūcīte” (bijušās skolas
ēkas), Mārkalnē, Mārkalnes pagastā apsaimniekošanai
2018. gada 2. pusgadā;
- piešķirt daļēju finansējumu
5000 EUR skolēnu pārvadājumu
autobusa “Mercedes Benz Sprinter” remontam;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.476 „Par amata vietām
un atlīdzību Alūksnes novada
pašvaldībā”. Grozījumi saistīti ar
to, ka no šī gada 1. jūlija Tūrisma
informācijas centrs sāk darbu kā
atsevišķa pašvaldības iestāde,
ne pašvaldības administrācijas
sastāvā. Tāpat grozījumi paredz
noteikt summēto darba laiku
Alūksnes novada pašvaldības
policijas inspektoriem;

- ņemot vērā Alūksnes novada
domes 22.02.2018. lēmumu
Nr.72 „Par Jaunlaicenes sākumskolas likvidāciju”, atbrīvot no
amata Jaunlaicenes sākumskolas
direktori Daigu Birkenbergu;

- izdalīt Ziemera pagasta
pārvaldei no Alūksnes novada
pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda finansējumu 7514 EUR
pašvaldības autoceļa “Sauleskalns – Anti” remontdarbiem;

- ņemot vērā Alūksnes novada
domes 27.10.2016. lēmumu
Nr. 344 „Par Ilzenes pamatskolas
likvidāciju”, atbrīvot no amata
Ilzenes pamatskolas direktori
Inesi Žīguri;

- apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2018 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes
2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par
Alūksnes novada pašvaldības
budžetu 2018. gadam””.

- ņemot vērā Alūksnes novada
domes 22.02.2018. lēmumu
Nr. 73 „Par Liepnas internātpamatskolas likvidāciju”, atbrīvot no
amata Liepnas internātpamatskolas direktori Inu Aizupi;
- izskatot Alūksnes pirmsskolas
izglītības iestādes “Pienenīte”
vadītājas Ārijas Driņinas ie-

Pilnībā ar domes pieņemtajiem
lēmumiem var iepazīties
www.aluksne.lv sadaļā
“Pašvaldība”.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu
arhīva foto. Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 8050 eksemplāri.

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz laikrakstu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.
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Jautājumu par SIA “ALŪKSNES NAMI”
pārdošanu turpinās izskatīt
Alūksnes novada domes
jūnija Finanšu komitejā
deputāti izskatīja
jautājumu par pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA
“ALŪKSNES NAMI” kapitāla
daļu atsavināšanu jeb
pārdošanu. Lēmuma projektu
bija paredzēts skatīt arī
28. jūnija domes sēdē, tomēr
pēc domes priekšsēdētāja
Artura Dukuļa priekšlikuma
dome nolēma tā izskatīšanu
izslēgt no sēdes darba kārtības, lai veltītu
vairāk laika jautājuma
izskaidrošanai, ko plānots
darīt, priekšsēdētājam tiekoties ar māju vecākajiem.

Domes lēmuma projektā bija
paredzēts SIA “ALŪKSNES NAMI”
kapitāla daļu sākotnējo vērtību
uzdot noteikt neatkarīgam
sertificētam vērtētājam un
pēc vērtēšanas pašvaldībai
piederošās kapitāla daļas pilnā
apmērā atsavināt (pārdot)
atklātā izsolē ar augšupejošu
soli. Atbilstoši lēmuma projektam, atsavināšanas noteikumos būtu paredzēts noteikt, ka
pircēja pienākums ir turpināt
likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”

50. panta septītajā daļā noteikto daudzdzīvokļu māju
pārvaldīšanu, kā arī Alūksnes
novada pašvaldībai piederošu
dzīvokļu apsaimniekošanu.

Alūksnes novada pašvaldībai
pieder 100% SIA “ALŪKSNES
NAMI” kapitāldaļas. Galvenais darbības virziens
ir tai nodotā dzīvojamā
fonda apsaimniekošana un
pārvaldīšana. SIA “ALŪKSNES
NAMI” apsaimnieko un pārvalda
113 daudzdzīvokļu mājas
Alūksnē ar kopējo
apsaimniekojamo platību
100 378,72 m² un 27
daudzdzīvokļu mājas pagastos ar
kopējo apsaimniekojamo platību
10 093,35 m². 20 mājām šobrīd
ir pārņemtas pārvaldīšanas
tiesības, bet vairāk nekā 60
mājas to vēl nav izdarījušas.
Jau Finanšu komitejas sēdē
domes priekšsēdētājs A. Dukulis uzsvēra, ka lēmums pārdot
uzņēmuma kapitāldaļas ir saistīts
ar to, ka pašvaldības pienākums
nav sniegt apsaimniekošanas
pakalpojumus, bet nodrošināt
to saņemšanu. Turklāt
Konkurences padome jau
ilgstoši vērš uzmanību uz

to, ka pašvaldību dibinātās
kapitālsabiedrības kropļo
konkurenci uzņēmējdarbības
tirgū un to iesaistīšanās pakalpojumu sniegšanā, ja tos
var nodrošināt privātais sektors, nebūtu pieļaujama. Līdz
ar to pašvaldība vēlas nodot
daudzdzīvokļu dzīvojamo namu
apsaimniekošanu uzņēmējiem.

- Lai novērstu iespējamu
dezinformāciju par to, ka namu
apsaimniekošanas sabiedrība
tiek likvidēta, vēlos uzsvērt, ka šis
lēmums nenozīmē likvidēšanu.
Kapitāla daļu pārdošana
nozīmē tikai īpašnieka maiņu,
nevis namu apsaimniekošanas
kapitālsabiedrības likvidēšanu.
Jaunajam īpašniekam pēc SIA
“ALŪKSNES NAMI” kapitāldaļu
pārdošanas tāpat būs saistoši visi
nosacījumi un līgumu attiecības
par māju apsaimniekošanu un
pārvaldīšanu, kas uz uzņēmumu
attiecas šobrīd. Arī uztraukums
par māju uzkrājumu pazušanu
ir nepamatots – tie nekur
nepazudīs un tāpat saglabāsies
katrai mājai.
Tāpat kā tas ir šobrīd, arī jaunais
SIA “ALŪKSNES NAMI” īpašnieks
nevarēs rīkoties ar mājas
apsaimniekošanas jautājumiem

Apmeklētāju pieņemšana jūlijā
Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku
pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30,
pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no
pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00.
Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
2. un 16. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
2. un 16. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
2. un 16. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
2. un 16. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
13. un 27. jūlijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūlijā
Deputāts

Pieņemšanas Pieņemšanas
datums
laiks

Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS

17.07.2018.

11.00-12.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Verners KALĒJS

27.07.2018.

15.00-16.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE

18.07.2018.

10.00-11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA

20.07.2018.

11.00-12.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Līga LANGRATE

18.07.2018.

12.00-13.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS

16.07.2018.

9.00-10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Ainars MELDERS

26.07.2018.

9.00-10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis MUCENIEKS

25.07.2018.

16.00-17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Laimonis SĪPOLS

16.07.2018.

13.00-14.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Askolds ZELMENIS

02.07.2018.

15.30-16.30

Dārza ielā 11, Alūksnē, 317.telpā

Jānis ZELTIŅŠ

24.07.2018.

9.00-10.00
11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Jana ZILKALNE

11.07.2018.

9.00-10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

bez saskaņojuma ar māju, bet, ja
dzīvokļu īpašnieku kopumu kādā
mājā šī sadarbība neapmierinās,
to varēs pārtraukt. Tieši tāpat,
kā to jau līdz šim ir izdarījušas
vairākas daudzdzīvokļu mājas
Alūksnē, kuras ir izvēlējušās
atteikties no SIA “ALŪKSNES
NAMI” pakalpojumiem un
savu namu pārvaldīšanu
nodevuši privātajam sektoram
vai arī dara to paši, nodibinot
dzīvokļu īpašnieku biedrību.
Līdz šim jau esmu runājis ar
vairākiem daudzdzīvokļu māju
vecākajiem un iedzīvotājiem,
un ir cilvēki, kas piekrīt, ka
pašvaldībai nav jānodarbojas
ar māju apsaimniekošanu.
Tāpat esmu runājis arī ar
to māju pārstāvjiem, kur
apsaimniekošana nodota
privātajam sektoram, un lielākajā
daļā gadījumu esmu dzirdējis
pozitīvas atsauksmes. Iedzīvotāji
šajā procesā nebūs zaudētāji.
Tomēr cilvēkiem ir jāsaprot arī
tas, ka katrs pakalpojums maksā
tā patiesās izmaksas. Šobrīd
“ALŪKSNES NAMI” ir spiesti
strādāt par dempinga cenām, norāda A. Dukulis.
Viņš atgādina, ka savulaik
SIA “ALŪKSNES NAMI” tika

izveidota ar mērķi apsaimniekot pašvaldības īpašumu.
Šobrīd pašvaldības īpašumu
daļa vairs ir tikai aptuveni
8% no visa apsaimniekojamā
apjoma. Pārējos 90% māju SIA
“ALŪKSNES NAMI” sniedz pakalpojumu kā komercsabiedrība
privāto īpašumu pārvaldīšanā.
Finanšu komitejas sēdē arī
domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers atbalstīja
pašvaldībai piederošo kapitāla
daļu pārdošanu, uzsverot, ka
pašvaldībai nav jānodarbojas
ar komerciju.
- Pēc valstiskās neatkarības
atgūšanas uzņēmēji vēl nebija
tik stipri, tādēļ vienīgā iespēja,
kā nodrošināt iedzīvotājiem
sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanu, bija pašvaldībām
dibināt kapitālsabiedrības.
Mums ir jābūt tālredzīgiem
un šie komercsabiedrību un
arī daudzi citi pakalpojumi
jānodod uzņēmējiem. Ļoti labs
piemērs ir tas, ka organizējām
atklātu konkursu atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojuma
sniegšanai.
Turpinājums 7. lappusē

Neuzņems Liepnas
vidusskolas 10. klasi
Alūksnes novada
domes 28. jūnija sēdē
deputāti lēma, ņemot vērā
nepietiekamo izglītojamo
skaitu uzņemšanai
Liepnas vidusskolas 10. klasē,
2018./2019. mācību gadā
neuzņemt skolēnus
10. klasē.
Ministru kabineta noteikumi
par valsts mērķdotācijas
piešķiršanu pedagogu darba
samaksai, nosaka, ka
vidusskolas posmā (no 10. līdz
12. klasei) ir jābūt 32 skolēniem,
lai skola saņemtu mērķdotāciju,
piemērojot koeficientu 1,4. Ja
skolēnu skaits ir mazāks, tad
tiek piemērots koeficients 1,25,
līdz ar to tas ietekmē pedagogu
apmaksāto stundu skaitu, kas
savukārt nozīmē, ka ir jāveido
apvienotās klases.
Jau pirms 2017./2018. mācību
gada Alūksnes novada dome

pieņēma lēmumu neuzņemt
skolēnus 10. klasē, jo bija
saņemti tikai seši potenciālo
skolēnu iesniegumi. 11. un
12. klasē kopā pagājušajā
mācību gadā mācījās 12 skolēni,
un mācību darbs jau notika
apvienotajā klasē. Savukārt par
uzņemšanu 10. klasē nākamajā
mācību gadā bija interesējušies
tikai 3 skolēnu vecāki, 11. klasē
audzēkņu nākamajā mācību
gadā nebūs, bet 12. klasē būs
6 vai 7 skolēni, kuriem mācību
process tiks nodrošināts,
apvienojot sportu, fizisku, Latvijas
un pasaules vēsturi, ķīmiju un
bioloģiju ar 9. klasi. Līdz ar
to, ņemot vērā visus minētos
apstākļus, dome pieņēma
lēmumu neuzņemt skolēnus
Liepnas vidusskolas 10. klasē.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atjaunotas
deputāta pilnvaras
Janai Zilkalnei
28. jūnijā atjaunotas
Alūksnes novada domes
deputāta pilnvaras Janai
Zilkalnei, kura tās bija
nolikusi uz laiku saskaņā
ar Republikas pilsētas
domes un novada domes
deputāta statusa likuma
3.1 panta trešo daļu.
Līdz ar deputāta pilnvaru
atjaunošanu J. Zilkalnei,

deputāta pilnvaras Alūksnes
novada domē zaudējis
Druvis Tomsons, kas uz
laiku bija stājies J. Zilkalnes
vietā no Nacionālās apvienības
“Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Izdoti jauni noteikumi
par iebraukšanas
ierobežojumiem
Alūksnes novada dome
28. jūnija sēdē izdeva jaunus noteikumus
“Par transportlīdzekļu
iebraukšanu Alūksnes
pilsētas teritorijās, kas
apzīmētas ar aizlieguma zīmi
Nr.301 “Iebraukt aizliegts”
un papildzīmi Nr.849 “Pārējā
papildinformācija”, kurā
noteikts uzraksts “Izņemot ar
Alūksnes novada pašvaldības
atļauju”.
Tie nosaka iebraukšanas kārtību
visās tajās teritorijās Alūksnē,
kas ir apzīmētas ar attiecīgajām
zīmēm. Jāuzsver, ka šādi noteikumi nav izdoti pirmo reizi, jo līdz
šim spēkā bija noteikumi “Par
transportlīdzekļu iebraukšanu
un stāvēšanu Alūksnes Pilssalā,
Alūksnes Muižas parkā,
Tempļakalna parkā un Alūksnes
Lielajos un Mazajos kapos”.
Jaunos noteikumus skaidro
Alūksnes novada pašvaldības
Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus
Berkulis:
- Gan veco, gan jauno noteikumu mērķis ir saglabāt, aizsargāt
un uzturēt kārtībā šīs īpašās teritorijas, to infrastruktūru, uzlabot
sabiedrisko kārtību tajās. Šobrīd
ar noteikumos minētajām zīmēm
ir apzīmēta Pilssala, Alūksnes
muižas parks, Tempļa kalna
parks, Peldu ielas posms.
Jāņem vērā, ka Alūksnē arvien
vairāk objektu gan Pilssalā, gan
Tempļakalna un Muižas parkā
tiek sakārtoti, atjaunoti, arī
izveidoti no jauna cilvēku ērtībai

un kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanai. Arvien vairāk
vietējo iedzīvotāju kājām, ar
velosipēdiem, māmiņas ar
ratiem dodas atpūsties gan
Pilssalā, gan vienā vai otrā parka
teritorijā, tāpat arī pilsētas viesi
tos apmeklē. Transportlīdzekļu
kustība šajās teritorijās rada
apdraudējumu viņu drošībai. Līdz
ar to ir nepieciešams vēl stingrāk
ierobežot to transportlīdzekļu
skaitu un mērķi, kas drīkst tajās
iebraukt.
Noteikumus izstrādāja darba
grupa, kuras sastāvā bija to
pašvaldības iestāžu darbinieki,
kam šajās teritorijās ir veicami
darba pienākumi, kuri varēja dot
pašreizējās situācijas aprakstu
par to, kā tiek ievēroti līdzšinējie
noteikumi. Tie bija pašvaldības
policijas, pašvaldības aģentūru
“Spodra” un “ALJA” pārstāvji,
administrācijas darbinieki, kas
strādā ar noteikumu normu
īstenošanu, pašvaldības vadība.
Darba grupa secināja, ka līdz
šim spēkā bijušajos noteikumos
pašvaldības iestādēm izsniegto
iebraukšanas atļauju skaits šajās
teritorijās ir par lielu, ņemot vērā,
ka tās arvien vairāk apmeklē gan
iedzīvotāji, gan viesi, līdz ar to
transporta kustība kļūst bīstama
gājējiem. Darba grupa nonāca
pie secinājuma, ka ir jāsamazina
transportlīdzekļu plūsma un
skaits, kas drīkst iebraukt šajās
teritorijās, un jāpastiprina noteikumu ievērošanas kontrole.
Turpinājums 5. lappusē

04.07.2018.

Neizsniedz atļauju jaunai spēļu zālei
Alūksnes novada dome
28. jūnija sēdē pieņēma
lēmumu atteikt izsniegt
atļauju sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību
„LVBET” spēļu zāles un
derību punkta atvēršanai
Helēnas ielā 24, Alūksnē
(veikala “Mego” ēkā).
Alūksnes novada
pašvaldībā 5. jūnijā saņemts
sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „LVBET” licences
pieteikums, kurā lūgts
izsniegt atļauju atvērt azartspēļu
organizēšanas vietu.
Viens no nosacījumiem
šāda objekta atvēršanai
konkrētajās telpās ir pašvaldības
atļaujas saņemšana.
Azartspēļu un izložu likuma
41. panta otrā daļa nosaka,
ka, gadījumā, ja uz
iesniegumā norādīto vietu
attiecas vismaz viens no tajā
noteiktajiem ierobežojumiem,
pašvaldība atsaka atļaujas
izsniegšanu. Minētais likums
nosaka, ka azartspēles nav
atļauts organizēt:
1) valsts iestādēs;
2) baznīcās un kulta celtnēs;
3) ārstniecības un izglītības
iestāžu ēkās;
4) aptiekās, pasta
struktūrvienībās vai
kredītiestādēs;
5) publisko pasākumu rīkošanas
vietās šo pasākumu norises laikā,
izņemot totalizatoru un derības;
6) teritorijās, kurām noteiktā
kārtībā piešķirts tirgus statuss;
7) veikalos, kultūras iestādēs,
dzelzceļa stacijās, autoostās,
lidostās, ostās, izņemot
spēļu zāles, totalizatoru

vai derību likmju
pieņemšanas vietas,
kas izveidotas ar
būvkonstrukcijām
norobežotās telpās ar
atsevišķu ieeju tikai no
ārpuses;
8) bāros un kafejnīcās,
izņemot totalizatoru un
derības;
9) dienesta viesnīcās;
10) ēkās, kurās ir dzīvokļi un
ieeja uz tiem no ēkas ārpuses
ir kopēja ar ieeju uz azartspēļu
organizēšanas vietu.
Konkrētajā gadījumā uz
iesniegumā norādītajām
telpām attiecināmi 41. panta
otrās daļas 7. punktā noteiktie
ierobežojumi, jo telpās Helēnas
ielā 24 atrodas veikals “Mego”
un vairākas citas tirdzniecības
vietas, bet pašvaldības atļaujas
saņemšanai SIA “LVBET” nav
iesniedzis dokumentus, kas
apliecinātu ēkas īpašnieka
vēlmi pārtraukt tajā esošo
veikalu darbību vai piekrišanu
ēkas pārbūvei, ierīkojot likumā
noteikto, būvkonstrukcijām
norobežotu azartspēļu
organizēšanai paredzētu
telpu ar atsevišķu ieeju tikai
no ārpuses.
Līdz ar to Alūksnes
novada pašvaldības dome,
pamatojoties uz 41. panta otrās
daļas 7. punktā noteiktajiem
ierobežojumiem, atteica atļaujas
izsniegšanu sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību
„LVBET” spēļu zāles un derību
punkta atvēršanai ēkā Helēnas
ielā 24, Alūksnē.

Ja minētais uzņēmums
pašvaldībā iesniegs iesniegumu
ar lūgumu izsniegt pašvaldības
atļauju azartspēļu organizēšanai
vietā, uz kuru neattiecas
41. panta otrās daļas 7. punktā
noteiktie ierobežojumi, vai arī
iesniegs iepriekšminētā veikala “Mego” ēkas īpašnieka
apliecinājumu par veikalu
darbības pārtraukšanu vai
gatavību pārbūvēt ēku atbilstoši
likuma prasībām, saskaņā ar
Azartspēļu un izložu likumu,
pašvaldības domei būs
jālemj par atļauju organizēt
azartspēles šajā vietā,
izvērtējot, vai azartspēļu
organizēšana konkrētajā
vietā nerada būtisku valsts
un attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interešu
aizskārumu. Šādā gadījumā
pašvaldība organizēs
aptauju iedzīvotāju viedokļu
noskaidrošanai.
Attiecībā uz 5. jūnijā
pašvaldībā saņemto
SIA “LVBET” iesniegumu
par atļauju azartspēļu
organizēšanai veikala
“Mego” telpās pašvaldība
iedzīvotāju aptauju nerīkoja
tā iemesla dēļ, ka,
pamatojoties uz Azartspēļu
un izložu likumā noteikto
ierobežojumu, tai jau
bija likumiskas tiesības
noraidīt uzņēmumam
atļaujas izsniegšanu.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
28.06.2018. lēmumu Nr. 226
(protokols Nr. 8, 10. punkts)

NOTEIKUMI Nr. 3/2018

Par transportlīdzekļu iebraukšanu Alūksnes pilsētas teritorijās,
kas apzīmētas ar aizlieguma zīmi Nr.301 “Iebraukt aizliegts” un
papildzīmi Nr.849 “Pārējā papildinformācija”, kurā noteikts uzraksts
“Izņemot ar Alūksnes novada pašvaldības atļauju”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 5. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu
1. Šie noteikumi nosaka kārtību,
kādā tiek izsniegtas atļaujas
transportlīdzekļu iebraukšanai
Alūksnes pilsētas teritorijās,
kas apzīmētas ar aizlieguma
zīmi Nr.301 “Iebraukt aizliegts”
un papildzīmi Nr.849 “Pārējā
papildinformācija”, kurā noteikts
uzraksts “Izņemot ar Alūksnes
novada pašvaldības atļauju”,
turpmāk - Teritorijas.
2. Kontroli par ceļu satiksmes
organizācijas ievērošanu
Teritorijās veic Alūksnes novada
pašvaldības policijas un Valsts
policijas amatpersonas tiesību
normās noteikto kompetenču
ietvaros.
3. Noteikumos noteiktās atļaujas
sagatavo un izsniedz Alūksnes
novada pašvaldības Licencēšanas
komisija, turpmāk – Licencēšanas
komisija.
4. Teritorijās darba pienākumu
pildīšanai ir atļauts iebraukt ar
transportlīdzekli, kad ir saņemta
pašvaldības bezmaksas atļauja,
ko darba pienākumu veicējiem

izsniedz pašvaldības
izpilddirektors. Licencēšanas
komisija izpilddirektoram
izsniedz 15 (piecpadsmit) šāda
veida atļaujas.
5. Teritorijās pakalpojumu
sniegšanas nodrošināšanai
ir atļauts iebraukt ar
transportlīdzekli katru dienu
no plkst.8.00 – 10.00, kad
ir saņemta pašvaldības
bezmaksas atļauja. Pakalpojumu
sniedzējs ir persona, ar kuru
Alūksnes novada pašvaldībai ir
noslēgts līgums par pakalpojumu
(tirdzniecība, izklaides uz ūdens
u.c.) nodrošināšanu Teritorijās.
Licencēšanas komisija vienam
pakalpojumu sniedzējam pēc
viņa iesnieguma saņemšanas
sagatavo un izsniedz 1 (vienu)
šāda veida atļauju.
6. Teritorijās remontdarbu vai
būvniecības darbu veikšanas
nodrošināšanai ir atļauts
iebraukt ar transportlīdzekli,
kad ir saņemta pašvaldības
bezmaksas atļauja, tajā
norādot darbu veicēja

nosaukumu, laika periodu,
līdz būvniecības vai
remontdarbu beigām, kas
noteikts līgumā starp pašvaldību
un uzņēmēju. Licencēšanas
komisija remontdarbu vai
būvniecības darbu veicējam pēc
viņa iesnieguma saņemšanas
sagatavo un izsniedz šāda veida
atļauju/as.
7. Muižas parkā un Tempļakalna
parkā ir atļauts iebraukt ar
1 (vienu) transportlīdzekli pēc
tam, kad ir veikta samaksa par
aģentūras “SPODRA” sniegto
maksas pakalpojumu (kāzu,
kristību un citu pasākumu
gadījumos) teritoriju sakopšanai
un nokopšanai, un ir saņemta
pašvaldības bezmaksas atļauja,
tajā norādot transportlīdzekļa
veidu un marku, reģistrācijas
numuru, datumu un laiku,
kurā notiek pasākums.
Licencēšanas komisija pasākuma
organizētājam pēc viņa
iesnieguma saņemšanas
sagatavo un izsniedz šāda veida
atļauju.

8. Teritorijās, lai nodrošinātu
pasākumu māksliniecisko un
tehnisko nodrošinājumu ir atļauts
iebraukt ar transportlīdzekli, kad
ir saņemta pašvaldības
bezmaksas atļauja. Licencēšanas
komisija pasākuma
organizētājam (Alūksnes kultūras
centrs, pašvaldības aģentūra
“ALJA”, Kultūras un sporta
nodaļa) pēc viņa iesnieguma
saņemšanas sagatavo un
izsniedz šāda veida atļauju/as.
9. Iesniegumus par atļauju
izsniegšanu Licencēšanas
komisija izskata 10 (desmit)
darba dienu laikā un pieņem
lēmumu par:
9.1. bezmaksas atļaujas
izsniegšanu;
9.2. atteikumu izsniegt
bezmaksas atļauju.
10. Lēmuma par atļaujas
izsniegšanu pieņemšanas
gadījumā, tiek sagatavota
bezmaksas atļauja, kas tiek
izsniegta iesniedzējam.
11. Licencēšanas komisijas
lēmumu par atteikumu izsniegt

atļauju var pārsūdzēt Alūksnes
novada domei 30 (trīsdesmit)
dienu laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
12. Līdz šo noteikumu spēkā
stāšanās brīdim izsniegtās
bezmaksas atļaujas tiek
anulētas, par ko Licencēšanas
komisija paziņo katram atļaujas
saņēmējam, izņemot atļaujas,
kas izsniegtas remontdarbu vai
būvniecības darbu veikšanai
Teritorijās, un tās ir spēkā līdz
darbi tiek pabeigti un/vai
nodoti.
13. Ar šo noteikumu stāšanos
spēkā, spēku zaudē Alūksnes
novada pašvaldības 2016.
gada 28. aprīļa noteikumi
Nr.1/2016 “Par transportlīdzekļu
iebraukšanu un stāvēšanu
Alūksnes Pilssalā, Alūksnes
Muižas parkā, Tempļakalna
parkā un Alūksnes Lielajos un
Mazajos kapos” (apstiprināti
ar Alūksnes novada domes
28.04.2016. lēmumu Nr.144
(protokols Nr.8, 17.punkts).

04.07.2018.

Izveido jaunu iestādi - Alūksnes
Tūrisma informācijas centrs
Līdz šim Alūksnes
novada pašvaldībā tūrisma
darbu veica pašvaldības
administrācijas Kultūras
un sporta nodaļas
struktūrvienības “Tūrisma
informācijas centrs”
darbinieki. No 1. jūlija
tūrisma darba organizēšanas
uzdevums ir atdalīts no
pašvaldības administrācijas,
izveidojot atsevišķu
iestādi – Alūksnes Tūrisma
informācijas centrs.
Jaunā iestāde atradīsies
līdzšinējā vietā Pils ielā 25A
(Bībeles muzeja ēkā), bet par
tūrisma darba organizēšanu
novadā turpmāk rūpēsies kā
patstāvīga pašvaldības iestāde.

Šīs izmaiņas nepieciešamas
tādēļ, ka tūrisma nozarē
pieaugs apkalpojamo objektu
skaits, jo jau rudenī darbu sāks
jaunais tūrisma objekts Bānīša
stacijas bagāžas šķūnī, kur
projektā paredzēts, ka strādās
divi cilvēki. Pašvaldībā diskusijās
par jaunā objekta darbības
modeli, nonākts pie priekšlikuma
veidot atsevišķu iestādi
tūrisma darba organizēšanai,
šo nozari vispār atdalot no
pašvaldības administrācijas
funkcijām.
28. jūnija domes sēdē
par jaunās iestādes vadītāju no
1. jūlija iecelta Iveta Veļķere,
pārveidojot līdzšinējo amata
vietu “Tūrisma darba
organizators” par Tūrisma

informācijas centra vadītāju.
Arī citas līdzšinējās amata
vienības (tūrisma informācijas
speciālists, tūrisma mārketinga
un reklāmas speciālists un
tūrisma gids (sezonas)) no
pašvaldības administrācijas
pārceltas uz jaunizveidoto
iestādi. No jauna tiks
izveidotas divas jaunas
amata vienības: vadītāja
vietnieks un izglītojošā darba
un darba ar apmeklētājiem
speciālists, kas būs saistītas
ar jau iepriekš minēto jauno
tūrisma apskates objektu
Bānīša stacijā.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

reģioniem. Līdz ar to Alūksnes
novada uzņēmējiem, kas
vēlas nodarboties ar pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem, jāizņem speciālā
atļauja Vidzemes plānošanas
reģionā.
Līdz ar to Alūksnes novada
pašvaldības 2010. gada
21. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2/2010 “Par licenču
izsniegšanas kārtību vieglo
taksometru pārvadājumiem
Alūksnes novadā” un 2013. gada
28. novembra saistošie noteikumi Nr. 45/2013 “Par maksimālās
braukšanas maksas (tarifu)

Kā sazināties ar
pašvaldību e-pastā?
Pēc iedzīvotāju ierosinājuma publicējam e-pasta
adreses, kuras izmantojot, var ērti sazināties ar pašvaldību.
Visu pašvaldības administrācijas nodaļu darbinieku, kā arī
pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību e-pastu adreses
var atrast www.aluksne.lv sadaļas “Pašvaldība”
apakšsadaļā “Kontakti”.

Pašvaldības vadība
Domes priekšsēdētājs
Arturs Dukulis

arturs.dukulis@aluksne.lv

Domes priekšsēdētāja
vietnieks Dzintars Adlers

dzintars.adlers@aluksne.lv

Domes priekšsēdētāja
vietnieks Aivars Fomins

aivars.fomins@aluksne.lv

Pašvaldības izpilddirektore
Janīna Čugunova

janina.cugunova@aluksne.lv

Pašvaldības administrācija (Alūksnē, Dārza ielā 11)

Izmaiņas taksometru
licenču izsniegšanā
Informējam, ka spēkā vairs
nav divi Alūksnes novada
pašvaldības saistošie noteikumi, kas bija saistīti ar
licenču izsniegšanu un tarifu
apstiprināšanu pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem.

5.

Alūksnes Novada Vēstis

dome@aluksne.lv (uz šo e-pastu var adresēt ziņas jebkuram
pašvaldības administrācijas darbiniekam vai pašvaldības iestādei,
domes deputātiem – tās tiks nodotas adresētam)

apstiprināšanu par pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem Alūksnes novadā”
vairs nav spēkā, ņemot vērā
izmaiņas augstākajā normatīvajā
aktā – Autopārvadājumu likumā.
31. maija domes sēdē par spēku
zaudējušu atzīts arī Alūksnes
novada domes 2013. gada
28. novembra lēmums Nr.553
„Par maksas apstiprināšanu
licenču izsniegšanai pasažieru
un bagāžas pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem”.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pagastu pārvaldes
Alsviķu pagasta pārvalde

alsviki@aluksne.lv

Annas pagasta pārvalde

annas.pagasts@aluksne.lv

Ilzenes pagasta pārvalde

ilzene@aluksne.lv

Jaunalūksnes
pagasta pārvalde

jaunaluksne@aluksne.lv

Jaunannas
pagasta pārvalde

jaunanna@aluksne.lv

Jaunlaicenes
pagasta pārvalde

jaunlaicene@aluksne.lv

Kalncempju
pagasta pārvalde

kalncempji@aluksne.lv

Liepnas
pagasta pārvalde

liepna@aluksne.lv

Vajadzēs vairāk līdzekļu
ūdenssaimniecības projektam

Malienas pagasta pārvalde

maliena@aluksne.lv

Mālupes pagasta pārvalde

malupe@aluksne.lv

Mārkalnes pagasta pārvalde

markalne@aluksne.lv

Pededzes pagasta pārvalde

pededze@aluksne.lv

Alūksnes novada dome
aizvadītā gada 27. jūlijā
pieņēma lēmumu par
ūdenssaimniecības attīstības
projekta III kārtas īstenošanu
Alūksnē. Noslēdzoties
būvdarbu iepirkuma
procedūrai, izrādījies, ka
sākotnēji piešķirto līdzekļu
nepietiek, lai projektu
īstenotu paredzētajā apjomā,
tādēļ šogad 28. jūnija sēdē
dome pieņēma lēmumu grozīt
iepriekš pieņemto lēmumu,
piešķirot papildu līdzekļus
projekta īstenošanai.

Veclaicenes pagasta pārvalde

veclaicene@aluksne.lv

Zeltiņu pagasta pārvalde

zeltini@aluksne.lv

Ziemera pagasta pārvalde

ziemeri@aluksne.lv

Sakarā ar grozījumiem
Autopārvadājumu likumā ir
noteikta cita kārtība licenču
izsniegšanai pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem – šādu
licenču izsniegšana turpmāk
deleģēta republikas pilsētu
pašvaldībām un plānošanas

Iepirkumam savus piedāvājumus
bija iesnieguši 3 uzņēmēji, un to

piedāvātā cena bijusi robežās no
1,2 miljoniem līdz 2 miljoniem
eiro. Sadārdzinājums ir gan
ūdensvada, gan kanalizācijas
tīklu izbūves daļai, un kopējais
izmaksu pieaugums, lai projektu varētu īstenot paredzētajā
apjomā, ir 278 tūkstoši EUR.
Dome arī pieņēma lēmumu, ka
pašvaldība ņems aizņēmumu
līdz 910 559 EUR Valsts
kasē projekta īstenošanai un
aizņemto summu ieguldīs SIA
“Rūpe” pamatkapitālā. Domes
priekšsēdētāja vietnieks
Dzintars Adlers gan Finanšu
komitejas, gan domes sēdē
vērsa uzmanību uz to, ka
pareizi būtu, ja aizņēmumu

ņemtu nevis pašvaldība, bet
pats uzņēmums – SIA “Rūpe”
– un iekļautu aizņēmumu
ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifā, tādejādi par to maksātu
tikai konkrēti SIA “Rūpe”
sniegtā pakalpojuma saņēmēji.
Šobrīd, kad aizņēmumu ņems
pašvaldība un ieguldīs to
SIA “Rūpe” pamatkapitālā,
ūdenssaimniecības tarifs
nepieaugs, taču par SIA “Rūpe”
sniegto pakalpojumu maksās visi
novada iedzīvotāji, arī tie, kas šo
pakalpojumu nesaņem.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Izdoti jauni noteikumi
par iebraukšanas ierobežojumiem
Turpinājums no 4. lappuses
Jāuzsver, ka iedzīvotājiem
jaunie noteikumi nerada
nekādas izmaiņas, jo arī līdz
šim šajās teritorijās iebraukt
bija aizliegts, izņemot atsevišķus
gadījumus, kas atrunāti
noteikumos.
Saskaņā ar jaunajiem
noteikumiem izpilddirektora rīcībā būs 15 atļaujas
iebraukšanai teritorijās, kas
apzīmētas ar attiecīgajām
zīmēm, darba pienākumu

veikšanai. Izpilddirektors pēc
nepieciešamības izsniegs darba
veicējiem šīs atļaujas atkarībā no
tā, kādi darba pienākumi un cik
bieži konkrētajā teritorijā jāveic.
Līdz šim spēkā esošajos
noteikumos bija noteikts
konkrēts atļauju skaits, cik
izsniedzamas pašvaldības un
valsts iestādēm, kuru darbība
saistīta ar katru konkrēto
teritoriju. Kopumā bija 23 šādas
atļaujas, tātad pēc jaunajiem
noteikumiem kopējais to skaits
samazināsies par septiņām.

Aicinām iedzīvotājus izprast,
ka šīs teritorijas, kurās noteikti
iebraukšanas ierobežojumi,
ir ļoti īpašas – tās ir paredzētas
atpūtai, apmeklēšanai kājām,
ar velosipēdu. Līdz ar to, lai
gājēji un velobraucēji, māmiņas
ar ratiņiem, ģimenes justos
droši šajās teritorijās, ir
jāsamazina transportlīdzekļu
kustība.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldības iestādes
Alūksnes muzejs

muzejs@aluksne.lv

Alūksnes pilsētas bibliotēka

biblioteka@aluksne.lv

Alūksnes Kultūras centrs

kulturascentrs@aluksne.lv

Alūksnes Tūrisma informācijas
centrs

tic@aluksne.lv

Bāriņtiesa

barintiesa@aluksne.lv

Būvvalde

buvvalde@aluksne.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

dzimtsaraksti@aluksne.lv

Izglītības pārvalde

izgl.parvalde@aluksne.lv

Jaunlaicenes muižas muzejs

jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv

Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejs

atesmuzejs@aluksne.lv

Pašvaldības policija

pasvaldibas.policija@aluksne.lv

Sociālo lietu pārvalde

slp@aluksne.lv

Pašvaldības aģentūra “ALJA”

alja@aluksne.lv

Pašvaldības aģentūra
“SPODRA”

spodra@aluksne.lv

Pašvaldības kapitālsabiedrības
A/S „SIMONE”

simone@simone.lv

SIA „ALŪKSNES SLIMNĪCA”

aluksnes_slimnica@inbox.lv

SIA „RŪPE”

info@rupe.lv

SIA „ALŪKSNES NAMI”

aluksnes.nami@aluksnesnami.lv
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Ja gribi redzēt, piedzīvot, dzirdēt, kā Malēniet’s

dzīvo cepuri kuldams, 2018. gada 28. jūlijā dodies uz
Jaunlaicenes estrādē

II Vispasaules Malēniešu svētkiem Jaunlaicenē

11.00 Svētku iepūšana ikviena dvēselē/Svātku īpouššana kotra dvieseliê
Piedalās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris
13.00 Kā Pontagu ģimenei Malēniešu svētkos gāja/Stuôsts par tû, kuô Pontagîm
Malenišu svātkûs guoja
Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” un
novada amatierkolektīvu teatralizēts koncerts
19.00 Koncertprogramma “Lustīgā ziņģu un danču andele”/Malenīši
viersîs, kuô latgalīši un kurzemnīki uôvijâs
Uz vienas skatuves satiksies spraunās kurzemnieces - Liepājas
aktrišu kopa “Atštaukas”, kurām vārds nav kabatā jāmeklē un
enerģijas pilnie latgalieši - jautrā
postfolkloras grupa “Rikši”
21.00 Malēniešu Danči /Dancuôšana da reîta gaismai
Muzicēs Zigmārs un Edgars Krūmiņi, Normunds Veļķeris un Arnis
Rapa, grupas “Savējie”, “Putukvass”, “Rakari”, “Gunārs un Zane”, “Kruīzs”

14.00 Par Jāni Mauliņu
15.00 Par Linardu Laicenu
10.00 – 16.00 jaunās grāmatas “NO APUKALNA VEROTIES. Alūksnes puses malēnieši
senāk un tagad” tirdzniecība/jaûnuos gruomatas andeliêšana

Muižas parka teritorijā

11.00 Amatnieku andele, malēniešu Goda grāmatas rakstīšana, malēniešu svēršana,
skaitīšana/ Andeliêšanuôs ar vusu, kas muojâ
taisîts, pīrakstîšanâs Gūda gruomatâ, malenīšu svieršana un skaitîšana
16.00 Izdaudzināto Proﬁtroļu gatavošanas skola un degustācija/
Varês muôcîtîs kuô taisa proﬁdruoļus un nûsmeķiêt ar
12.00 Rotaļu dārzs mazajiem malēniešiem/Lustu placis
biernaniêm kur dzeivuôtîs
15.00 Labdarības bumbu ķeršana malēniešu gaumē/
Kuô malenīts paleidzîbas bumbas čarstîs
Sacensību kartes pieejamas Alūksnes un Apes novada fondā
Dārza ielā 8A, tālr. informācijai 28642250

Sarunu teltī

Jaunlaicenes skolas zālē

Īpašas tikšanās, kopīga muzicēšana, tērzēšana par malēniešu dzīvi,
sadzīvi un uzdzīvi
12.00 Malēniešu skola/Kū malenīts dūmuô par kūpâ dzeivûošanu
ar dīvu i vallu
14.00 Sagaidām viesus! /Gaidam gaškus

16.00 Grāmatas “NO APUKALNA VEROTIES” atvēršanas
pasākums ar runām, grāmatas dāvināšanu grāmatas
veidotājiem, ﬁnansētājiem un viesiem/ gruomatas vaļâ vieršana,
gerja un gudra runuôšana

Jaunlaicenes tautas namā

Jaunlaicenes muižas muzejā

17.15 E. Cālīša 3 cēlienu komēdija “ Mūža maize”
Jaunlaicenes amatierteātra
“Jumts” iestudējumā/Tejaters, kū taisa jaûnlaicenīši

13.00-16.00 Pagalma izstāde “Malēnieša raksturs jeb ak prieks, ak lustes,
ak borģele!” ar apmeklētāju aktīvu piedalīšanos atrakcijās. Varēs sist vellu,
nest gaismas maisus, mest žerbiņus, sargāt sālslauku u.c/ uôra drīvele
“Malenīša raksturs jeb ak prîks, ak lustes, ak borģele!”.
Stāsti par trīs novadniekiem, kuri par malēniešiem rakstījuši/ Stuôsti par
treîsîm puisiskîm, kuri glaunus gobalus par malenīšîm rakstija
13.00 Par Valentīnu Pelēci

Izcel savu
uzņēmumu Alūksnes
pilsētas svētkos!

Ieeja dienas pasākumos bez maksas
Vakara ballē ieeja 3,00 EUR

3.-5. augusts

Alūksnes pilsētas svētki
“Augstākā Latvijas pilsēta svin”

Ceturtdiena, 2. augusts
Lielā Ezera ielas skvērā
19.00 Vides objekta “Alūksne Latvijas virsotnē” svinīga atklāšana
Piektdiena, 3. augusts
SVINĪBAS VAR SĀKTIES!
Pilssalas estrādē
21.00 Svētku atklāšana
Intara BUSUĻA un Abonementa
orķestra koncerts “AR MUMS”
Biļetes Alūksnes Kultūras centra
un SIA “Biļešu paradīze” kasēs no
10,00 EUR

Alūksnes pilsētas svētkos
amatnieku un mājražotāju
tirdziņš katru gadu
pulcē vairākus tūkstošus
apmeklētāju un vairāk nekā
100 tirgotāju, piedāvājot
kvalitatīvu vietējo un
apkārtējo novadu produkciju. Tā ir iespēja vietējos
un apkārtējo novadu
ciemiņus iepazīstināt ar sava
uzņēmuma produkciju, kā arī
piedāvāt to iegādāties.
Alūksnes novada pašvaldība
uzņēmējdarbības atbalsta
ietvaros aicina Alūksnes novada
lielos un mazos uzņēmējus
iesaistīties uzņēmuma
prezentācijā - tirdziņā, kas notiks
pilsētas svētku laikā. Atbalsta

mērķis ir izcelt vietējos ražotājus,
lai tie gūtu lielāku atpazīstamību
gan novadā, gan ārpus tā, veicinot Alūksnes novada uzņēmēju
kopējā tēla veidošanu. Alūksnes
novada pašvaldība atbalstīs
uzņēmumus ar Alūksnes novada
atpazīstamības zīmēm, telšu
nodrošinājumu u.c.
Vairāk informācijas un
pieteikšanās līdz 20.07.2018.
pie pašvaldības uzņēmējdarbības
atbalsta speciālistes Māras
Saldābolas, rakstot uz e-pastu
mara.saldabola@aluksne.lv vai
zvanot pa tālruni 25425222.
Māra Saldābola,
Alūksnes novada pašvaldības
uzņēmējdarbības atbalsta
speciāliste

Pie Alūksnes Jaunās pils
22.00-03.00 Svētku svinības un
balle pils dārzā
Brāļi Auzāni ar grupu un DJ
Ieeja bez maksas
Sestdiena, 4. augusts
SVINAM DZĪVI!
Pie Alūksnes Jaunās pils
9.00 Amatnieku, mājražotāju,
mākslas darbu tirgus “Radošais
dārzs”
Pieteikšanās: gundegaand@
gmail.com, tālrunis 29207776
9.00 Alūksnes novada amatnieku, mājražotāju svētki “Radīts
Alūksnē”
11.00 Novada bērnu kolektīvu,
solistu koncerts “Manai pilsētai”
11.30 Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra
melodijas un defilē programma
12.00 Jaundzimušo alūksniešu
sveikšana
Putu ballīte
13.00 Gardo Zupu festivāls
“Alūksnes smeķis!” ar degustāciju

un konkursu
Nolikums www.aluksne.lv
13.00 Dienas koncertā “Kas
augstāk, tas Alūksnē” dzied un
dejo novada radošie kolektīvi
14.00 Koncerts un sadziedāšanās
kopā ar grupu “Gunārs un Zane”
14.00 Grāmatas “Alsviķu Ķemera
(Strautiņu) skola 1868 -2018”
atvēršanas svētki
Alūksnes muzejā
9.00-17.00 “100 vēsturiski mirkļi
Alūksnē” (1. stāva forte piano
istabā)
12.00 Zigrīdas Ilenānes jubilejas gleznu izstādes “Vēlreiz”
atklāšana
Alūksnes ielās un
administratīvās ēkas laukumā
13.00
Ziemeļlatgale RETRO 12
Ekspedīcija MARIENHAUZENA
– MARIENBURGA ar dažāda
vecuma un marku mopēdiem,
braucamrīku goda aplis, spēkratu
apskate
Ojāra Vācieša ielas
stāvlaukumā
11.00 Padomu un prezentācijas
telts automīļiem “No diskiem līdz
lukturiem”
Pilssalas teritorijā, Pilssalas
stadionā
No 11.00 Sporta svētki:
GHETTO GAMES sacensības ielu
basketbolā
Kluba “Spēka pasaule” aktivitātes
Apvidus loka šaušana
Pludmales volejbola turnīrs „Satiec draugu”
Alūksnes ielu vingrotāju

paraugdemonstrējumi
Futbola soda sitienu konkurss
Pilssalas estrāde
21.00 Koncerts “ Augstāk par
zemi”
Šova “X faktors” uzvarētājs Arturs
Gruzdiņš un grupa “Reﬂeksija”
DONS
23.00 Uguņošana
23.00-04.00 Svētku svinības un
balle
Grupa “Mākoņstūmēji” un DJ
Ieeja bez maksas
P/A “ALJA” teritorijā
23.00-04.00 Diskomaratons
DJ Ex da Bass
Visas dienas garumā
Zemessardzes 31. Kājnieku
bataljona tehnikas, ieroču un
ekipējuma izstāde, Alūksnes un
Apes novada fonda aktivitātes,
Miss Dimanta foto 2018,
piepūšamās atrakcijas, velokarti,
radošās darbnīcas, atrakcija
“Katapulta”, prezentāciju teltis u.c.
Ieeja bez maksas
Svētdiena, 5. augusts
SVINĪBU NOSLĒGUMS
11.00 Kapusvētki Alūksnes
Lielajos kapos, ekumēniskais
aizlūgums
12.00 Kapusvētki Alūksnes
Mazajos kapos
Tempļakalnā
13.00 Svētku noslēgums un koncerts “217 metri virs jūras”
Grupa “Rumbas kvartets”
Ieeja bez maksas

04.07.2018.

Aizsargājamo ainavu
apvidū “Veclaicene” turpinās
projekta īstenošana
Turpinot īstenot
Eiropas Savienības Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējumu darbības
programmas “Izaugsme
un nodarbinātība”
5.4.1. specifiskā atbalsta
mērķa “Saglabāt un
atjaunot bioloģisko
daudzveidību un aizsargāt
ekosistēmas” 5.4.1.1.
pasākuma “Antropogēno
slodzi mazinošas
infrastruktūras izbūve
un rekonstrukcija
Natura 2000 teritorijās”
projektu “Aizsargājamo
ainavu apvidus “Veclaicene”
infrastruktūras uzlabošana
antropogēnās slodzes
mazināšanai un pieejamības
nodrošināšanai”, šobrīd
projekta teritorijā notiek
vairāki plānoti būvdarbi.
Saskaņā ar dabas aizsardzības
plānu būvnieki uzsākuši darbu
pie atpūtas un dabas izziņas
pieturas punktu jeb dabas
māju izbūves. Kopumā projektā
izbūvēs piecas dabas mājas,
kuras atradīsies pie Raipala,
Vaidavas, Ilgāja, Palpiera un
Eniķu ezeriem. Katra no
dabas mājām būs veidota ar
īpašu tematiku un stāstīs par
“Natura 2000” teritoriju un
tajā esošajām vērtībām.
Dabas māju projektēšanu veica

7.

Alūksnes Novada Vēstis

uzņēmums SIA “BM Projekts”,
bet būvniecības darbus veic
uzņēmums AS “Master Industry”.
Dabas māju saturisko daļu jeb
ekspozīciju izstrādā uzņēmums
SIA “H2E”.
Uzsākta arī tūrisma informācijas
punktu izbūve. Saskaņā ar dabas
aizsardzības plānu, paredzēts
izbūvēt četrus pašapkalpošanās
tūrisma punktus. Trīs no
punktiem – Kornetu centrā,
Apes pilsētā un uz Vidzemes
šosejas - izbūvē uzņēmums
SIA “Ozolmājas”, bet punktu
Romeškalnā - SIA “Pamati”.
Tūrisma informācijas punktos
būs pieejama lielformāta karte,
kurā attēlots aizsargājamo
ainavu apvidus “Veclaicene”,
elektroniskais informācijas
stends un būs nodrošināta
iespēja ielādēt mobilo aplikāciju.
Punktā apmeklētāji varēs
iegādāties dabas izziņas pieturu
jeb dabas māju apmeklējuma
kartes, makšķerēšanas atļaujas
un atļaujas treileru laukuma
izmantošanai. Informācijas
punktos plānots uzstādīt arī
apmeklētāju monitoringa ierīci,
lai veiktu apmeklētāju uzskaiti.
Aizsargājamo ainavu apvidū tiks

uzstādītas Dabas aizsardzības
pārvaldes vienotajā stilistikā
veidotas informācijas un
norāžu zīmes, kā arī
izveidots veselības maršruts
Ievas un Trumulīša ezeru dabas
takā. Maršruts veidots saskaņā ar
Slimību profilakses un kontroles
centra izstrādāto materiālu
“Ieteikumi pašvaldībām veselības
maršrutu izveidē”. No vienkāršas
dabas takas tas atšķiras ar to,
ka uz speciāliem stendiem būs
norādīti vingrojumi vai dažādi
uzdevumi, kurus ieteicams veikt
veselības uzlabošanai. Tāpat
projekta ietvaros tiks uzstādītas
trūkstošās robežzīmes, kā arī
atjaunoti vecie un uzstādīti
jauni informācijas stendi. Zīmes
uzstādīs uzņēmums SIA “Smart
Energy”.
Projekta teritorijā norisinās arī
tūrisma maršrutu uzlabošanas
darbi. Plānots, ka šovasar
kopumā sakārtos sešus
atsevišķus ceļu posmus, kuri
šobrīd ir kritiskā stāvoklī un grūti
mērojami ar velosipēdu vai
izejami kājām. Maršrutu
uzlabošanu veic uzņēmums
SIA “SORMA”.

Jautājumu par
SIA “ALŪKSNES NAMI”
pārdošanu turpinās izskatīt
Turpinājums no 3. lappuses
Šobrīd to dara komersants ar
privāto kapitālu un iedzīvotājiem
tarifs ir ievērojami mazāks.
Pakalpojums tiek sniegts
pietiekoši kvalitatīvi, pašvaldība
nemitīgi tam seko un pieprasa uzlabojumus. Uzskatu, ka
pašvaldībai vajadzētu domāt par
infrastruktūru, izglītības kvalitātes
uzlabošanu, citām likumā
noteiktām lietām, bet pakalpojumu sniegšanu jānodod uzņēmēju
rīcībā, - norādīja Dz. Adlers.
Domes sēdē, diskutējot par
šo jautājumu, SIA “ALŪKSNES
NAMI” pārdošanu atbalstīja
arī deputāts Ainars Melders,
norādot, ka, viņaprāt,
pašvaldības kapitālsabiedrības
ir jānodod privātajam sektoram,
un aicināja no šī jautājuma
izskatīšanas neatkāpties.
Pret uzņēmuma pārdošanu
iebilda deputāts Verners Kalējs,
kurš norādīja, ka vispirms par
šo jautājumu vajadzēja diskutēt

Nodod ekspluatācijā vairākus objektus

Alūksnes ezera krastā ekspluatācijā nodotas divas laivu piestātnes
Māra Pehlaka foto
Jūnijā un jūlija sākumā
ekspluatācijā nodoti
vairāki pašvaldības objekti.
Viens no tiem ir
Pilssalas infrastruktūras
izbūve Alūksnē.
Projektā Pilssalā izbūvētas
sporta laipas un laivu piestātnes,
gājēju promenāde, pludmales
volejbola laukumi, autostāvvieta
un jaunas inženierkomunikācijas.
Pēc SIA “NAMS” izstrādātā projekta darbus veica pilnsabiedrība
„ASFALTBŪVE UN ĶEKAVA PMK”.
Šī projekta kopējās izmaksas bija
801 018 EUR, tai skaitā valsts
budžeta mērķdotācija
150 000 EUR.
Jūnija beigās ekspluatācijā
nodotas arī pie Tempļa kalna
parka un Alūksnes muižas parka
izbūvētās divas laivu piestātnes –

pie 101 pakāpiena un
Aleksandra paviljona. Tās
tapušas Eiropas Reģionālās
attīstības fonda projekta
“Gaismas ceļš cauri
gadsimtiem” ietvaros.
Piestātņu izbūves finansējums
gan pilnībā ir no projekta
pašvaldības līdzfinansējuma
daļas.
Kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanas, attīstības un
popularizēšanas projektā
tapušās laivu piestātnes
savienos Alūksnes dabas un
kultūrvēsturisko mantojumu no Tempļakalna, kur šī projekta
ietvaros restaurēja rotondu, var
nokļūt Alūksnes muižas parkā,
kur savukārt pašvaldība restaurē
un atjauno vairākus mazās
arhitektūras objektus. Piestātnes
ir aprīkotas ērtai un drošai

ūdens transportlīdzekļu
pietauvošanai un līdz ar
piestātņu izbūvi būs radīts
jauns pakalpojums – ūdens
transportlīdzekļi varēs piestāt,
izlaist un uzņemt savus
pasažierus. Jāpiebilst, ka
pie Aleksandra paviljona ir
restaurētas arī kāpnes, kas no
paviljona ved uz ezera krastu.
Abu piestātņu izbūves un kāpņu
restaurācijas darbu izmaksas ir
106 227 EUR (bez PVN).
Savukārt Zeltiņu pagastā
ekspluatācijā nodots ceļš
Ieviņas-Laimiņas (attēlā apakšā
pa labi), kura pārbūve notika ar
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai finansējumu.
Kopējās projekta izmaksas
bija 185 757 EUR.
Jaunlaicenes pagastā jūlija
sākumā ekspluatācijā nodots
Dēliņkalna skatu tornis (attēlā
augšā pa labi). Tas uzbūvēts
ERAF projektā “Aizsargājamo
ainavu apvidus “Veclaicene”
infrastruktūras uzlabošana
antropogēnās slodzes
mazināšanai un pieejamības
nodrošināšanai”. Dēliņkalna
skatu tornis ir 27 metrus
augsts, un tā virsotnē atrodas
skatu platforma. Darbus objektā
saskaņā ar iepirkumu procedūras
rezultātiem veica SIA “Smart
Energy” un SIA “Livland Group”.
Būvdarbu izmaksas bija
310 995 EUR.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

un uzklausīt cilvēku domas,
kā arī deputāte Līga Langrate,
kura pašvaldībā iesniedza 556
iedzīvotāju aptaujas rezultātus,
kur lielākā daļa aptaujāto neatbalsta pārdošanu, ar aicinājumu
pašvaldībai neuzsākt SIA
“ALŪKSNES NAMI”atsavināšanas
procesu, bet pastiprināti
strādāt un veikt pasākumus,
lai uzņēmums tiktu sakārtots
vai pamatoti reorganizēts,
saglabājot sabiedrības un
iedzīvotāju ieguldījumu.
Jāpiebilst, ka laikraksts
“Alūksnes Ziņas” portālā
www.aluksniesiem.lv arī veicis
aptauju, aicinot izteikt viedokli
par pašvaldības ieceri pārdot
SIA “ALŪKSNES NAMI”. Kā
redzams attēlā, no 193 aptaujas
dalībniekiem vairāk nekā
100 atbildējuši “atbalstu, jau
sen vajadzēja”.
Jautājumu par SIA “ALŪKSNES
NAMI” kapitāldaļu pārdošanu
deputāti turpinās skatīt arī
šomēnes.
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Šomēnes sāks pārbūvi Dārza
un Vācieša ielu krustojumā
Plānots, ka jūlija vidū
tiks sākta lietus kanalizācijas
sistēmas izbūve Dārza
un Ojāra Vācieša ielu
krustojumā un Ojāra
Vācieša ielas un Dārza ielas
seguma atjaunošana posmā
no Pils ielas līdz Tirgotāju
ielai, Alūksnē.
Atbilstoši Baibas Salakas

izstrādātajam lietus kanalizācijas
sistēmas izbūves projektam
Dārza un Ojāra Vācieša ielu
krustojumam un SIA “XDRAFTS”
izstrādātajam projektam Ojāra
Vācieša ielas un Dārza ielas
seguma atjaunošanai posmā
no Pils ielas līdz Tirgotāju ielai
saskaņā ar iepirkuma procedūras
rezultātiem darbus veiks SIA
“ASFALTBŪVE”. Līgumcena ir

194 194,11 EUR (bez PVN).
Darbu veikšanas termiņš plānots
četri mēneši. Informācija par
satiksmes ierobežojumiem darbu
veikšanas laikā sekos.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dzīvnieku mājā

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Apē, Jaunās ielas apkārtnē
pieklīdusi draudzīga kucīte.
Nogādāta dzīvnieku mājā
“Astes un Ūsas” Alūksnē.

Jaunalūksnes pagastā,
Visikuma apkārtnē, pieklīdusi
maza auguma sunīte. Lūdzam
atsaukties cilvēkus, kas zina,
kam šie sunīši pieder!

“Astēs un Ūsās” jaunus
saimniekus meklē dažādu
krāsu kaķēni. Tel. 29477535

Kontakttālrunis: Elīna Dambe 29477535.

Alūksnes un Reuges iedzīvotāji
dodas kopīgos mācību braucienos
Tautas gudrības “Labāk
vienreiz redzēt nekā
simtreiz dzirdēt” iedvesmoti
Vidzemes un Dienvidigaunijas
enerģijas kopienu pārstāvji
jūnijā pārrobežu projekta
“Ilgtspējīgas enerģijas
sabiedrība” ietvaros devās
izzināt objektus, kas saistīti
ar enerģijas ražošanu,
gudru patēriņu un viediem
vadības risinājumiem.
Siltumenerģija kā
elektroenerģijas ražošanas
blakusprodukts
Projekta “Ilgtspējīgas enerģijas
sabiedrība” ietvaros 13. jūnijā
Alūksnes novada pašvaldība
organizēja mācību braucienu
sabiedrības interesentiem no
Valmieras, Alūksnes un Dienvidigaunijas. Brauciena laikā
jau autobusā tika pārrunāti
jautājumi, kas skar mūsdienīgu
risinājumu izmantošanu
enerģijas patēriņa regulēšanā
un uzskaitē, salīdzināta Igaunijas un Latvijas pieredze ceļā uz
enegoefektīvāku saimniekošanu,
taču visnozīmīgākā bija iespēja
iepazīties ar diviem iespaidīgiem
objektiem Latvijā, kas ražo, kā
arī pilnvērtīgi pārstrādā enerģiju.
Grupa apmeklēja “Getliņi EKO”,
kur tika stāstīts, kā savāktā gāze
no atkritumiem tiek pārvērsta
elektrībā un siltumā, kas apgādā
“Getliņu” siltumnīcas. Tajās
savukārt aug visiem zināmie un
iecienītie dārzeņi. Interesanti,
ja rēķina, ka mājsaimniecība
mēnesī patērē 100kwh, tad
“Geltiņu” saražotais elektrības
daudzums pietiktu 25 000
mājsaimniecībām gadā. Turklāt

līdz 2011. gadam saražotā
siltumenerģija, kuras pietiek,
lai apkurinātu vairāk nekā
11 000 m2 platībā augošos
25 000 tomātu stādu, vienkārši
tika “laista” gaisā.
Tāpat tika apmeklēta Rīgas
TEC-2 termoelektrostacija,
kas ir modernākā Baltijā, ar
kopējo elektrisko jaudu
850 MW. Elektroenerģijas
ražošana TEC-2 lielā mērā
pakārtota siltumenerģijas
patēriņam, kas savukārt ir
atkarīgs no klimatiskajiem
apstākļiem un apkures sezonas
ilguma, kā arī elektroenerģijas
tirgus situācijas. Jāpiezīmē,
ka šobrīd Rīgas termoelektrostacijas spēj gandrīz
pilnībā nodrošināt Latvijas
elektroenerģijas patēriņu, ja tas
būtu nepieciešams.
Visbeidzot no Zinātņu
akadēmijas skatu laukuma
tika apskatīta Rīgas panorāma
un kopīgi ar Rīgas plānošanas
departamenta pārstāvi iepazīta
pilsētvides plānošana, lai
pēc iespējas efektīvāk
izmantotu pieejamos resursus,
kā arī problēmjautājumi,
kas saistīti ar kompaktas un
efektīvas enerģijas apgādes
izveides un transporta,
ūdensapgādes/kanalizācijas
sistēmu nodrošināšanu
galvaspilsētā.
Dienvidigaunija –
enerģijas patēriņa
samazināšanas pioniere
Alūksnes novada un
Vidzemes plānošanas
reģiona pārstāvji 19. jūnijā
apmeklēja Dienvidigauniju,

Brauciena dalībnieki no Latvijas un Igaunijas iepazīst efektīvu enerģijas
izmantošanu
Projekta publicitātes foto
lai kopīgi ar TREA un Reuges
sabiedrības pārstāvjiem izpētītu
igauņu pieredzi.
Igaunijas nacionālajā
muzejā (atklāts 2016. gadā)
interesentiem bija ļauts
ielūkoties telpās, kurās
ikdienā muzeja apmeklētāji
ielaisti netiek, un uzzināt ēkas
energoefektivitātes un sistēmu
vadības noslēpumus. Piemēram,
muzeja krājumu telpās
8000m2 platībā vissvarīgākais
ir nodrošināt pareizu mitrumu,
kas tiek panākts ar ventilācijas
un sienu paneļu palīdzību,
savukārt apkurinātas tās netiek, turklāt tās nav atvērtas arī
apmeklētājiem, jo 20 cilvēku
grupas apmeklējums 10 minūšu
garumā piesilda telpu par
4 grādiem un izjauc
mitruma līdzsvaru.
Tartu elektrostacijas
apmeklējums pārsteidza ar
procesu automatizāciju, kas ļauj

trīsdesmit cilvēkiem apkalpot
pašu elektrostaciju un tās sešas
filiāles, lai nodrošinātu Tartu
iedzīvotājus ar nepieciešamo
siltumenerģiju, dzesēšanas
iekārtām, kā arī apkurinātu
plašo siltumnīcu saimniecību,
kur aug gan salāti, gan ziedi,
gan dārzeņi.
2017. gadā atklātā Pelvas
Valsts ģimnāzija ir būvēta,
izmantojot nulles enerģijas
ēkas patēriņa principus, lai pēc
iespējas mazinātu izdevumus par
ēkas uzturēšanu, tajā pašā laikā
maksimāli izmantojot mūsdienu
informācijas tehnoloģiju
iespējas izglītības iestādes telpu
aprīkošanā. Uz jumta uzstādīti
saules kolektori, tualetēs tiek
izmantoti lietusūdeņi, maksimāli
tiek izmantota dienasgaisma.
Telpas mājīgas padara iekštelpu
apdarē izmantotais koks, zviļņi,
spilveni un no jumtā izbūvētā
loga nākošā gaisma.

Reuge sagaidīja ar ieskatu
enerģijas pionieru vēsturē –
šobrīd šķiet neticami, ka nelielā
ūdens spēkstacija līdz 20. gs.
vidum spēja nodrošināt ar
elektroenerģiju Reuges skolu,
tautas namu, baznīcu, protams,
katrai piegādājot elektroenerģiju
noteiktā dienas laikā.
Dienu noslēdza seminārs ar
ieskatu Reuges aizvēsturē. Pēc
tam sekoja projekta ietvaros
veiktā mājsaimniecību pētījuma
un anketu rezultātu prezentācija
un neliela analīze par to, ka
kopumā vislielākos izdevumus
mājsaimniecībām abpus robežai
rada siltumenerģijas un
degvielas izdevumi, kas
liecina, ka īpaši privātmāju
apkurei izmantojam nekvalitatīvu
kurināmo vai, iespējams, katlus
ar zemu efektivitāti, turklāt arī
braucam ar ne pašām
jaunākajām automašīnām.
Santa Supe,
Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja
Publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un
Igaunijas-Latvijas Programmas
Vadošā iestāde nav atbildīga par
tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.
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Ilzene ielīgo Saulgriežus
un izbrauc līkločus papardēs
Vasaras Saulgriežu ielīgošana
Ilzenē
21. jūnijā Ilzenes estrādē
visi ilzenieši un viesi tika
aicināti uz vasaras Saulgriežu
ielīgošanu “Zelta ziedi
papardītei”. Saulgriežus
iedejoja vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Virši”, eksotisko deju grupa “Luxora”,
iedziedāja Ilzenes sieviešu
vokālais ansamblis un
iespēlēja Ilzenes aktieri.
Vakara gaitā iesaistījāmies
akcijā „Izgaismo Latviju”. Mūsu
ugunskurs bija viens no daudzajiem, kad mūsu valsts robežas
kontūru izgaismoja simtiem
ugunskuru. Katrs pasākuma
dalībnieks tika aicināts līdzi
nest savu malkas pagalīti, lai
stiprinātu kopīgo uguni. Visi
kopīgi dziedājām spēka dziesmas
Latvijai. Tās izdziedāt palīdzēja
Trapenes sieviešu koris. Desmitos
vakarā vienojāmies kopīgā Latvijas valsts himnas dziedāšanā.
Ugunskura iedegšana 21.
jūnijā, vijoties ar kopīgu dziesmu
dziedāšanu, stiprināja ilzeniešu
latvisko identitāti caur mūsu
senču tradīciju, nodrošinot tautas
ilgtspējību un piederību Latvijas
valstij, dodot spēku latviešu tautai dzīvot cauri laikiem.
„Līkloči papardēs”
jau 15. gadu
Jau 15 gadus pēc kārtas
23. jūnijā Ilzenes pagastā
pie sporta, kultūras, interešu
izglītības un mūžizglītības
centra „Dailes” notika
tradicionālais velobrauciens
„Līkloči papardēs 2018”, kurš
jau ir kļuvis par neatņemamu
Līgo dienas tradīciju.
Velobraucienu rīkoja SKIM
centrs „Dailes” un Ilzenes pagasta pārvalde, sadarbībā ar
Alūksnes novada pašvaldību,
vietējiem velosporta entuziastiem un atbalstītājiem. Savus
spēkus varēja izmēģināt ikviens,
kurš prot braukt ar velosipēdu,
sākot no pašiem mazākajiem
līdz pat cienījama vecuma
braucējiem. Sacensībās varēja
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Ieskandinot
vasaru Liepnā

Otrā tautas muzikantu saieta dalībnieki
Pat nemanot paskrējis gads,
kad Liepnas tautas namā
ieskanējās pirmais tautas
muzikantu saiets, ar neziņu
kā būs, bet atskatoties jāsaka
– kā nu bija, kā nebija, bet
turpinām.

Airas Vērses foto
piedalīties gan individuāli, gan
arī startēt komandās. Sacensības
ir iekarojušas savu paliekošu
vietu novada sporta dzīvē, ik
gadu pulcējot arvien vairāk
dalībnieku. Tajās piedalās ne
tikai vietējie sporta entuziasti, bet
arī aktīva dzīvesveida piekritēji
no daudziem Latvijas pilsētām un
novadiem.
Šīs sacensības ir tautas velobrauciens, dodot iespēju cīnīties
par medaļām gan velomīļiem,
gan dalībniekiem, kuri
piedalījušies SEB MTB un Vivus.
lv MTB kalnu riteņbraukšanas
maratonos Latvijā, kā arī šāda
veida sacensībās citās valstīs,
startējot tikai sporta klasē.
Sacensībās bija iespējams
startēt šādās vecumā grupās un
distancēs: bērni līdz 6 gadu vecumam (2012. dz. g. un jaunāki)
~ 1 km, seniori (1958. dz. g. un
vecāki) ~ 1 km, zēni, meitenes
(2006. –2011.) ~ 2km, sievietes,
vīrieši (2005. dz. g. un vecāki)
~ 5 km, sievietes, vīrieši (2005.
dz. g. un vecāki) ~ 11 km, sporta
klase - sievietes, vīrieši ~ 22 km,

Šogad Liepnas brīvdabas
estrādes vasaras sezonas
atklāšanu sākām ar lielu notikumu – otro tautas muzikantu
saietu. Tajā piedalījās muzikanti
no Balviem, Viļakas, Salnavas,
Kārsavas, Malnavas, Medņevas,
Žīguriem, Vīksnas, Rogov-

kas, Briežuciema un, protams,
pašmāju amatierkolektīvi.
Liels paldies viņiem, kuri
neskatoties uz moderno iespēju
un tehnoloģiju laikmetu, spēj
saglabāt, cieņā un godā turēt šo
mākslu, kas pāriet no paaudzes
paaudzē.
Paldies arī tiem, kas šo
pasākumu atbalstīja: z/s “Avoti”
un personīgi Laimai Kaņepei,
SIA “Larisel”, personīgi Irēnai
Gasparei, Ilmārai.
Lienīte Trivole,
Liepnas tautas nama vadītāja

komandu cīņa.
Šogad sacensībās piedalījās
213 dalībnieki. Par godu jubilejai, piemiņas medaļas par
piedalīšanos velobraucienā
saņēma visi velobrauciena
dalībnieki. Ātrākā ilzenieša
titulu šogad izcīnīja Didzis Žīgurs.
Par uzticību velobraucienam
“Līkloči papardēs”, piedaloties
sacensībās visus 15 gadus, balvas saņēma Gints Rozenbergs un
Reinis Markss.
Vasaras Saulgriežu ielīgošanai
un velo sacensību organizēšanai
un nodrošināšanai tika izmantots 2017. gadā realizētā
Lauku atbalsta dienesta projekta
„Inventāra un aprīkojuma iegāde
tautas sporta tradīciju attīstībai
Ilzenē” ietvaros iegādātais
inventārs un aprīkojums - strāvas
ģeneratori, portatīvais dators,
rācijas, pārvietojamas nojumes,
galvas mikrofoni un akustiskie
mikrofoni.
Jolanta Kazaine,
SKIM centra “Dailes” vadītāja

Liepnas vidusskolā
top internāts 45 skolēniem
Pamatojoties uz
Alūksnes novada domes
šī gada 22. februāra lēmumu,
Liepnas vidusskola no
1. septembra nodrošinās
izglītības iestādē internāta
pakalpojumu 5 dienas
nedēļā 45 skolēniem.
Šobrīd norisinās remonts
četrās telpās, kuras izmantos
kā skolēnu guļamtelpas. Kopā
skolēnu vajadzībām būs
nodotas sešas guļamtelpas.
Dušas, tualetes un ēdamtelpa
internāta korpusā jau ir.
Skolēni pēc mācību stundām
varēs izmantot arī atpūtas telpu,
skolas multifunkcionālo sporta
zāli un plašo pagalmu.
Liene Stabinge,
Liepnas vidusskolas direktore

Pededzes skola aicina
uz salidojumu
18. augustā
Pededzes skolai – 80
“SKOLAS SOLA STĀSTS”

Liepnas vidusskolā no jaunā mācību gada būs pieejams internāts 45
skolēniem
Foto no Liepnas vidusskolas arhīva

16.00-18.00 - reģistrācija, iepazīšanās
ar skolu un apkārtni, vēstures mirkļu pieturu, pārsteigumi
18.00 svētku pasākums skolas zālē
Tikšanās klasēs un gaiteņos, sarunas klusos stūrīšos, skolas valsis
24.00 zvans uz svētku kliņģeri
Dalības maksa 3,00 EUR
Gaidīti absolventi, skolotāji, darbinieki!
Būsim pateicīgi par vēstures liecībām, materiālu
un cita veida palīdzību, gatavojoties svētkiem!
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Par videi draudzīgām izvēlēm
13. jūnijā uz apmācībām
“Vides nedarbi. Ilgtspējīga
saimniekošana NVO”
pulcējās 19 interesenti, lai
iedvesmotos un mācītos, kā
savā un savas organizācijas
ikdienā un pasākumu
organizēšanā ieviest videi
draudzīgus risinājumus.

Mans maisiņš vaļa vēderā
un Alūksnes novadā
“Mans maisiņš vaļa vēderā”
ir Zeltiņu jauniešu iniciēts
un organizēts īsais zināšanu
ekspresis vides jautājumos
Alūksnes novada bērniem un
jauniešiem vecumā no 8 līdz
25 gadiem, kuru finansiāli
atbalsta Alūksnes novada
pašvaldība Jauniešu iniciatīvu
projektu konkursa ietvaros.
Pasākumā runāsim par dabu,
atkritumu veidiem, rašanos
un to dzīves ciklu.
Zināšanu ekspreša ietvaros
jauniešiem būs iespēja iepazīties
ar to, kas ir bezatkritumu
dzīvesveids, minimālisms, kā arī
dosimies nakts piedzīvojumu
trasē. Darboties varēs gan
praktiskajās nodarbībās, veidojot, piemēram, vaska drāniņas
un auduma maisiņus, gan arī
nesarežģīti iepazīt vides zinātnes
pamatus. Kopā ar dalībniekiem
gatavosim ēdienu, izmantojot pārtiku, kas iepakota un
iegādāta dabai draudzīgos
iepakojumos, kā arī būs iespēja
gatavot pelmeņus, itāļu ņokus,
kuri tiek gatavoti no kartupeļiem
un dārzeņiem.
Viens no jautājumiem, par ko
runāsim pasākuma ietvaros,
ir vieglās plastmasas maisiņu
patēriņš. Eiropas Savienībā katrs
no mums 2010. gadā vidēji
patērēja ap 200 plastmasas
maisiņiem (Latvijā aprēķināts
bija ap 400). 2017. gadā ES
iedzīvotāji patērējuši aptuveni
100 miljardus maisiņu. Plastmasas ražošanai nepieciešams
ūdens, enerģija un fosilie
resursi, un, lai gan viena maisiņa
pielietošanas jeb dzīves ilgums ir
aptuveni 15 minūtes, maisiņam

dabā nepieciešami vismaz 400
gadi, lai sadalītos. Plastmasai
dabā sadaloties, rodas mikroplastmasa, kura nonāk apkārtējā
ūdenī, zemē un pārtikā. Eiropas
Parlamenta un Padomes direktīvā
2015/720 noteikti kopējie mērķi
– līdz 2019. gadam samazināt
katra iedzīvotāja patēriņu līdz
90 maisiņiem, bet 2025. gadā
- 40 maisiņiem. Arī Latvijā tas
nozīmē, ka līdz ar 2019. gada
1. janvāri par vieglās plastmasas
maisiņiem veikalos būs jāmaksā
papildus.
Kādas ir alternatīvas? “Mans
maisiņš vaļā vēderā” ietvaros
sašūsim katrs savu auduma
maisiņu, kurā iesvērt varēs
augļus, ogas, dārzeņus un citus
produktus. Iesakām iepirkties veikalos, kuri piedāvā
alternatīvos iepakojumus: papīrs,
biodegradējamā plastmasa utml.
Dārzeņus un augļus, kuriem ir
dabīgais iepakojums, piemēram,
banāni, citroni, papildus neievietot plastmasas maisiņā.
Zināšanu ekspresis tiks
organizēts no 27. jūlija 18.00
līdz 29. jūlija 15.00 Alūksnes
novada Zeltiņu pagastā. Dalība
zināšanu ekspresī ir bez maksas,
būs nodrošinātas naktsmītnes un
ēdienreizes. Vairāk informācijas
un pieteikšanās līdz 14. jūlijam
- ej.uz/ZeltinuMaisins, rakstot uz
zeltinu.pagasts@gmail.com, kā
arī zvanot 26281188 (Agate) vai
28794742 (Anita).
Projektu ﬁnansiāli atbalsta
Alūksnes novada pašvaldība
Alūksnes novada Jauniešu
iniciatīvu projektu
konkursa 2018 ietvaros.

Latvijā vidēji uz vienu iedzīvotāju
tiek saražoti 430 kg atkritumu,
kas ir milzīgs daudzums. Lielākā
daļa no atkritumiem Latvijā netiek šķiroti un pārstrādāti. Tomēr,
piedomājot pie saviem paradumiem un mainot izvēles, mēs
varam kļūt draudzīgāki. Un šajā
jomā labākais piemēra rādītājs
ir sabiedriskais sektors, gan savā
ikdienā, gan publisku pasākumu
organizēšanā domājot un
rīkojoties tā, lai atstātu iespējami
mazāku ietekmi uz vidi.
Apmācības vadīta pieredzējusi
neformālās izglītības mācību
vadītāja, biedrības “Homo ecos”
dibinātāja un vides jautājumu
aktualizētāja Santa Krastiņa.
Savukārt ar savu ļoti praktisko
pieredzi dalījās māsas Sigita un
Agate Mūrnieces no Alūksnes
novada Zeltiņu pagasta, kuras
savās mājās ieviesušas bezatkritumu (Zero waste) pieeju,
kas nozīmē, ka iepērkoties tiek

izmantoti savi trauki, auduma
maisiņi, tiek lietotas no dabīgiem
materiāliem veidotas zobu birstes, no savu laiku nokalpojušām
lietām tiek veidoti jauni un praktiski izstrādājumi. Bet galvenais
- ļoti tiek domāts, ko un kāpēc
pirkt. Ja var nepirkt, tad kāpēc
lieki tērēt līdzekļus? Apmācību
nobeigumā dalībnieki pavisam
praktiski veidoja švammes, iepirkumu maisiņus un citas lietas no
vientuļām zeķēm un nevēlamiem
T-krekliem.
Biedrība “Alūksnes nevalstisko
organizāciju atbalsta centrs”
savos rīkotajos pasākumos un
Alūksnes novada Sabiedrības
centrā turpina ieviest videi
draudzīgos risinājumus,
atsakoties no vienreizējās
lietošanas traukiem, iespējami
vairāk produktu pērkot no
vietējiem ražotājiem un
iespējami mazākā iepakojumā,
šķirojot atkritumus, dokumentus
printējot uz abām lapas pusēm
utt. Šādas izvēles palīdz gan
ievērojami ietaupīt līdzekļus, kas
tiktu “izmesti atkritumos”, gan
iztērēto naudu, piemēram, par
pārtikas produktiem “paturēt”
savā teritorijā, atbalstot vietējos.
Un ir patiess prieks, ka arī citas
organizācijas iedvesmojas un
domā ilgtspējīgāk!

Pasākums notika projekta
“Alūksnes NVO atbalsta
centrs - vēl draudzīgāks”
laikā, ko atbalsta Sabiedrības
integrācijas fonds no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem, un
projekta “Videi draudzīgas
NVO Alūksnes novadā” laikā,
ko atbalsta Alūksnes novada
pašvaldība.
Ilze Zvejniece
Alūksnes NVO atbalsta centra
projektu vadītāja

Alūksnes novadā notiks lielāko
militāro mācību “Namejs 2018” posms
No 20. augusta līdz
2. septembrim visā Latvijas teritorijā notiks līdz šim
lielākās Aizsardzības
ministrijas un Nacionālo
bruņoto spēku organizētās
militārās mācības “Namejs
2018”, kurās piedalīsies ne
tikai Latvijas un sabiedroto
spēku karavīri un zemessargi,
bet arī rezerves karavīri un
Iekšlietu ministrijas struktūru
personāls.
Lai stiprinātu nacionālās
aizsardzības spējas, lauka
taktiskās mācības “Namejs
2018” notiks ne tikai militārajos
poligonos, bet arī ārpus tiem
– pilsētās, pagastu centros un
infrastruktūras objektu tuvumā,
iepriekš ar zemju īpašniekiem
saskaņojot mācību norises vietas
un aktivitātes.
Alūksnes novadā mācības
notiks 24.-26. augustā, kad
vingrinājumu laikā pa autoceļu
P34 Sinole-Silakrogs cauri
Strautiņiem un Zeltiņiem, kā
arī tuvējā apkārtnē (Alsviķos,

Līvkalnos, Jaunzemos,
Kalncempjos, Pilskalnā) un pa
pieguļošajiem ceļiem pārvietosies
militārā tehnika, karavīri un
zemessargi, tiks lietota mācību
munīcija un kaujas imitācijas
līdzekļi.
Tā kā mācības “Namejs 2018”
ir četru gadu mācību cikla
noslēgums un “atskaites punkts”,
Zemessardzes 31. kājnieku

bataljons lūdz zemessargu darba
devējus atbalstīt savu darbinieku
dalību šajās nozīmīgajās
mācībās.

centrs - attīstībai un sadarbībai:
alternatīvu sociālo pakalpojumu
sniegšanas vietas – higiēnas
punkta izveide” realizēšanai.
Savukārt pašvaldības īpašuma
Pils ielā 58, Alūksnē, kas
sastāv no divām būvēm (bijusī
pašvaldības aģentūras “Spodra”
ēka) un zemes vienības,
rakstiskajai izsolei bija
pieteikušies divi pretendenti.
Līdz “Alūksnes Novada Vēstu”
šī numura sagatavošanai vēl

turpinājās pēc izsoles noteiktais
laiks, kas dots uzvarējušajam
pretendentam (fiziskai
personai), lai ierastos pašvaldībā
slēgt līgumu. Izsoles nosacītā
sākumcena pēc nekustamā
īpašuma vērtēšanas bija
5983 EUR. Īpašums nosolīts
par 12 000 EUR.

Virsleitnante
Ieva Karlsberga,
Zemessardzes 2. Vidzemes
brigādes Civilmilitārās sadarbības
nodaļas priekšniece

Izsoles noslēgušās rezultatīvi
Alūksnes novada
pašvaldībā jūnijā
notika nekustamā īpašuma
“Romeškalns” Veclaicenes
pagastā (bijusī skolas ēka
ar palīgbūvi - šķūni un
zemesgabalu 10,91 ha
platībā) un Pils iela 58,
Alūksnē, izsoles.
Nekustamā īpašuma
“Romeškalns” izsolei bija
pieteikušies astoņi

pretendenti. Atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu cenu un
izsoles soli 100 EUR no vērtēšanā
noteiktās sākumcenas
22 223 EUR objekts rezultātā
nosolīts par
81 323 EUR. Objekta jaunais
īpašnieks ir fiziska persona.
Izsoles nosacījumu īpašajos
noteikumos noteikts, ka jaunajam objekta īpašniekam jāslēdz
bezatlīdzības līgumu (ne mazāk
kā uz 10 gadiem) ar Alūksnes

novada pašvaldību par divu telpu
izmantošanu pašapkalpošanās
informācijas centra vajadzībām
projekta “Aizsargājamo
ainavu apvidus “Veclaicene”
infrastruktūras uzlabošana
antropogēnās
slodzes mazināšanai un
pieejamības nodrošināšanai”
ietvaros, kā arī līdz 2019. gada
30. augustam jānodrošina telpas
biedrības “Veclaicenes avotiņš”
ELFLA projekta „Romeškalna

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Alūksnes novads dzied un dejo Rīgā

Veclaicenes pagastu šogad svētkos pārstāv deju kolektīvs “Korneti”,
kurā dejo igauņi. Stāsts par to, cik igaunim grūti apgūt latviešu tautas
deju, jau apskrējis Latviju

Alsviķu pagasta kultūras nama deju kolektīvs “Jandāls”

Gājiena laikā pie Brīvības
pieminekļa malēniešus sagaidīja
un svētkos sumināja malēnietis,
izcilais fotogrāfs Gunārs Binde un
aktrise Dita Lūriņa

Šonedēļ Rīga dzied un
dejo XXVI Vispārējos
latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētkos, kas ir viens
no lielākajiem Latvijas
simtgades notikumiem.
Alūksnes novadu svētkos
pārstāv 586 dalībnieku
liels pulks.
Krāšņos tērpos tērpti,
svinīgi un priecīgi Alūksnes
novada kolektīvi
svētdien, 1. jūlijā, devās
1,8 kilometrus garajā svētku
gājienā gar Brīvības pieminekli.
Alūksnes novadu svētkos
pārstāv 25 kolektīvi ar
305 dejotājiem, 173
dziedātājiem un 108 citu
kolektīvu dalībniekiem.
Lielajā dziesmu svētku
kopkorī skanēs četri
Alūksnes novada kori:
Alūksnes Kultūras centra
skolotāju koris “Atzele”,
Alūksnes Kultūras centra
senioru koris “Brūklenājs”,
Jaunalūksnes pagasta Kolberģa
tautas nama jauktais koris
“Ezerlāse”,
Ziemera pagasta sieviešu
koris “Elisa”.
Dejotāju pulkā būs 15 Alūksnes
novada deju kolektīvi:
Alūksnes Bērnu un jauniešu
centra deju kolektīvs “Enku
drenku” B un C grupa,
Alūksnes Kultūras centra
vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Jukums”,
Alūksnes Kultūras centra
vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Olysta”,
Alsviķu pagasta kultūras
nama vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Jandāls”,
Alsviķu pagasta senioru deju
kolektīvs “Vēlreiz”,
Jaunalūksnes pagasta Bejas
vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Beja”,
Jaunalūksnes pagasta
Kolberģa tautas nama deju
kolektīvs “Kolberģis”,
Jaunannas tautas nama
vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Jaunanna”,
Jaunannas tautas nama
senioru deju kolektīvs
“Oga”,
Malienas pagasta vidējās
paaudzes deju kolektīvs
“Maliena”,
Pededzes jauniešu deju
kolektīvs,
Liepnas tautas nama
jauniešu deju kolektīvs,
Liepnas un Pededzes
apvienotais deju kolektīvs,
Veclaicenes deju kolektīvs
“Korneti”, kas pirms svētkiem

Svētku dalībnieku vidū arī viens mūsu novada mazākumtautību
kolektīvs – Pededzes pagasta folkloras kopa “Labā oma”

Enerģijas apmaiņa starp gājiena dalībniekiem un skatītājiem ielīksmo
arī Jaunalūksnes pagasta Kolberģa tautas nama deju kolektīva
“Kolberģis” dejotājus

Alūksnes novada gājiena priekšgalā piederības sajūtu stiprinoši seši
novada karogi
Alūksnes Kultūras centra deju kolektīvs “Olysta” piedalās savos
pirmajos Dziesmu un deju svētkos. Gājiena skatītājus dejotāji priecēja
ar saviem jaunajiem, krāšņajiem arheoloģiskajiem tērpiem

Darba grupas pārstāvji kopā ar pašvaldības vadību – domes
priekšsēdētāju Arturu Dukuli, priekšsēdētāja vietniekiem Dzintaru
Adleru un Aivaru Fominu un pašvaldības izpilddirektori Janīnu
Čugunovu mirkli pirms došanās no svētku dalībnieku mājvietas –
Rīgas Teikas vidusskolas uz svētku gājienu
piesaistīja plašu uzmanību
ar to, ka kolektīvā apvienojušies
un latviešu tautas
dejas iemācījušies tuvākie
veclaiceniešu kaimiņi – igauņi,
tā ne tikai pierādot savu
apņēmību nokļūt latviešu
Dziesmu un deju svētkos, bet arī
parādot divu pierobežas tautu
draudzīgās saites.
Svētku dalībnieku pulkā,

protams, arī Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas
pūtēju orķestris, Alūksnes
Mūzikas skolas absolventu
koklētāju ansamblis “Saulīte”,
Kolberģa tautas nama vokālais
trio apvienotais Jaunannas
Mūzikas un mākslas pamatskolas
un Alūksnes Mūzikas skolas
koklētāju ansamblis,
Jaunlaicenes pagasta folkloras

Lai alūksniešus Rīgā tālu dzird, gājiena priekšgalā soļo Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris
kopa “Putnis”, Pededzes pagasta
folkloras kopa “Labā oma”
un Alūksnes Kultūras centra Tautas lietišķās mākslas
studija “Kalme”.
Lai svētku dalībnieki no Alūksnes
novada labi justos svētku laikā
Rīgā, par viņiem rūpējas deviņi

darba grupas locekļi, savukārt
par kolektīvu nokļūšanu svētku
norises vietās gādā 25 šoferi.
Teksts un foto: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā jūlijā
Sporta pasākumi
3.-5. jūlijā no 9.00 Pilssalas
stadionā Baltijas un Latvijas
karavīru sporta spēles.
14.-15. jūlijā no 12.00
Alūksnes ezerā Eiropas un
Latvijas čempionāts ūdens
motosportā.
14.-15. jūlijā sporta centrā
“Mežinieki” no 11.00 „Livonijas
kauss” apvidus loka šaušanā.
21. jūlijā 11.00 Ilzenē
sacensības „Stipro skrējiens”.
28. jūlijā 11.00 Zeltiņos
skriešanas seriāla „Mizojam,
ka prieks” 3. posms.
Alūksnē
13. jūlijā 19.00 Pilssalas
estrādē Rūdolfa Blaumaņa
komēdija “No saldenās pudeles”.
Ieeja: 8,00 - 15,00 EUR.
14. jūlijā 22.00 Pilssalas
estrādē atpūtas pasākums kopā
ar Latvijas Radio 2 DJ Aivi.
Ieeja 3,00 EUR.
18. jūlijā - 19. augustā
Alūksnes Kultūras centrā
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības veidotā
ceļojošā izstāde “Bibliotēkas, kas
palīdzēja izaugt Latvijai”. Izstādē
stāsts arī par Alsviķu bibliotēku.
Alūksnes muzejā
Izstādes
Līdz 29. jūlijam radio žurnālistes
Ilona Jahimovičas antīko
spogulīšu izstāde “Spogulīt,
spogulīt…”.
Tekstilmākslinieces Edītes Pauls
Vīgneres personālizstāde “Senās
mežģīnes”.
Izstādes atklāšana un tikšanās
ar mākslinieci 12. jūlijā
plkst. 16.00.
J. Medmana privātā mēbeļu
kolekcija izstādē “19. gs.
muižkungu guļamistaba”.
Sezonas izstāžu zālē “Tornītis”
izstāde “Bērnības laiks.
Toreiz un tagad”.
Sezonas izstāžu zālē Ledus
pagrabs baušķenieka Jāņa
Bites medību trofeju kolekcijas
izstāde.
Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un
arheoloģiskā ekspozīcija
„Laikmetu mielasts”.
Vienotā vēstures un arheoloģijas
ekspozīcija, kur pie lielā mielasta
galda satiekas laika periodi no
aizvēstures līdz Latvijas valsts
neatkarības atjaunošanai.
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”.
Ekspozīcijas pamatā fotomateriāli
un citas vizuālas un tekstuālas
liecības par Fītinghofu dzimtu un
tās devumu Alūksnei.
“Asaru senkapi”. Arheoloģijas
ekspozīcija, kurā apskatāmi tādi
unikāli priekšmeti kā divasmens
zobens, zirgveida piekariņš un
citas senlietas, kas iegūtas
Alsviķu apkārtnē, un ir
raksturīgas seno latgaļu
kultūrai 12.-13. gs.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
Izcila, tautā populāra un mīlēta
gleznotāja un portretista
piemiņai veltīta ekspozīcija, kurā
apskatāmi mākslinieka darbi un
personīgās lietas.
„Totalitārā režīma cietušo
piemiņas istaba”. Ekspozīcija
veidota represiju atcerei un
atspoguļo Alūksnes novada
iedzīvotāju likteņgaitas Sibīrijā
un Tālajos Austrumos. Tajā
apskatāmi dokumenti,
priekšmeti, fotogrāfijas un
atmiņu stāsti.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”. Daudzveidīgu
tēlniecības darbu ekspozīcija,
kurā apskatāmi gan profesionālu
tēlnieku, L. Līces un G. Grundbergas darbi, gan padomju
gados neatzītu autoru darbi.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Literatūras izstādes:
“Grāmatas vasaras
atvaļinājumam” (02.-31.07.
abonementā), “Nemirstīgais
mūzikas meistars”: Jāzepam
Vītolam – 155 (02.-31.07.
abonementā), “Apceļo Latviju!”
(02.-31.07. lasītavā), “Kas
noslēpies enciklopēdijās?”
(02.-31.07. bērnu literatūras
nodaļā).
Pasākumi, izstādes:
02.-31.07. Egona Brīdaka
gleznu izstāde “Latvijas daba”
(bērnu literatūras nodaļā).
11.07.-31.07. Biedrības
„Kultūras un izglītības centrs
STILI” veidotā izstāde “Mūzika,
dziesma, deja 2018 Alūksnes
novadā” (lasītavā).
18.-19.07. Latvijas Bibliotekāru
biedrības Vidzemes nodaļas
21. saiets - konference
“Bibliotēkas pamatvērtības un
nākotnes izaicinājumi” Alūksnes
Kultūras centrā.
24.07. plkst. 14.30 Erudītu
klubiņš “Apceļosim Latviju!”
(bērnu literatūras nodaļā).
01.07. – 31.07. Lasīšanas
sacensība bērniem “Ar grāmatu
vasaras somā” (par dalību sīkāka
informācija bērnu literatūras
nodaļā).
30.07.2018. Jauno grāmatu
diena (abonementā).
Alsviķu pagastā
12. jūlijā 10.00 Alsviķu kultūras
nama senioru kopas “Noskaņa”
dalībnieku ikmēneša tikšanās.
14. jūlijā 15.00 Strautiņos uz
sporta laukuma sporta diena
visai ģimenei ar sportiskām
un atraktīvām izdarībām.
14. jūlijā 22.00 Alsviķu
brīvdabas estrādē (lietus
gadījumā kultūras namā)
zaļumballe ar grupu “Putukvass”.
Darbosies “Cita opera” kafejnīca.
Ieeja: 2,50 EUR.
20. jūlijā 18.00 Alsviķu
kultūras namā animācijas
filma bērniem “Kukaiņu slepenā
dzīve”. Ieeja: 1 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras
izstādes: “Pagātne patiesībā ir
šodiena, bet patiesība par
šodienu meklējama pagātnē” rakstniekam Aivaram Kļavim 65, aktrisei Lilitai Bērziņai 115, komponistam Jāzepam
Vītolam — 155, “Ar tīru sirdi varu
teikt, ka man patīk kaķi. Kaķis ir
dzīvnieks, kuram piemīt tik
daudz cilvēcisku īpašību, kā
nevienam” - angļu rakstniecei
Emīlijai Brontē - 200;
tematiskā izstāde: “Grāmatas,
kuras vāku rotā ziedi”; 18.07.19.08. Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Atbalsta biedrības
veidotā ceļojošā izstāde
“Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt
Latvijai” Alūksnes Kultūras
centrā. Izstādē stāsts arī par
Alsviķu bibliotēku; 18. jūlijā
plkst.11.30 izstādes atklāšana
Alūksnes Kultūras centrā; jūlijā
Nakts bibliotēkā skolēniem –
(laiks tiks precizēts).
Strautiņu bibliotēkā literatūras
izstādes: rakstniekam Aivaram
Kļavim - 65, rakstniekam
Visvaldim Lāmam - 95, rakstniecei Emīlijai Brontē – 200; tematiskās izstādes: „Veselības augi
Latvijā”, „Rotaļas brīvā dabā”.
Annas pagastā
28. jūlijā 15.00 Ezeriņu kapos
svētbrīdis “Piemineklim Annas
pagasta kritušajiem karavīriem
Latvijas atbrīvošanas cīņās – 85”.
28. jūlijā 16.00 Ezeriņu kapos
kapusvētki.
28. jūlijā 19.00 Annas
kultūras namā teātra izrāde.
Ieeja: 1,50 EUR.
Annas bibliotēkā izstādes:
“Dziedāt māku, dejot māku” -

pirmajiem Vispārējiem latviešu
Dziesmu svētkiem – 145, “Ņem
Tēvu zem, Tavs esmu viss, priekš
Tevis liels es uzaudzis” piemineklim Annas pagasta
kritušajiem karavīriem Latvijas
atbrīvošanas cīņās – 85.
Ilzenes pagastā
21. jūlijā “Stipro skrējiens
Ilzenē” apvidus šķēršļu skrējiens
“Melnupes kauss”. Ierašanās
un reģistrācija no 10.00, starts
12.00. Starta vieta – Alūksnes
novada Ilzenes pagasta teritorijā
pie Melnupes, autoceļu
Līzespasts-Zeltiņi (P44) un
Čonkas-Ilzenes Muiža (V375)
krustojumā, GPS 57.382518
26.699189. (Norādes skatīt
autoceļu P44 un V375
krustojumā). Nolikums
www.aluksne.lv sadaļā Sports/
Sporta pasākumu
kalendārs; www.visitaluksne.lv.
Ilzenes bibliotēkā izstādes:
Hermaņa Paukša lugas bērniem,
Visvalža Lāma laiks un tā
atspoguļojums.
Jaunannas pagastā
14. jūlijā Jaunannas Mūzikas un
mākslas skolas 30 gadu jubilejas
salidojums „Krāsainie sapņi” (no
16.30 reģistrācija, skolas
apskate, atmiņas fotogrāfijās,
18.00 svinīgs koncerts
Jaunannas tautas namā, 21.00
balle ar groziņiem, spēlē brāļi
Puncuļi).
Dalības maksa 5,00 EUR.
21. jūlijā 20.00 Jaunannā
uz plosta Pededzes upē (upes
augšpusē pie tilta) muzicē Zane
Junkuna un Māris Rozenfelds,
piedāvājot koncertprogrammu
„Ar Tevi”.
24. jūlijā 21.00 Jaunannā
parkā pie tautas nama
brīvdabas kino vakars.
Jaunalūksnes pagastā
4. jūlijā 14.00 Bejas
novadpētniecības centrā
Vivantas Volkovas ceļojošās
izstādes
“Zvanu stāsti” atklāšana.
12. jūlijā 14.00 Bejas
novadpētniecības centrā
Vēsmas Kokles-Līviņas jaunās
grāmatas “Alūksne mana, Latvija
mana” prezentācija. Tikšanās
ar autori un grāmatas izdevēju
Ilonu Vītolu. Muzicēs Bejas jaunā
saksofoniste Aiva.
21. jūlijā 12.00 Bejas
novadpētniecības centrā
viesosies radoša būtne
Daina Binde, ar kuru kopā
darbosimies, gatavojot krēmu
rokām un zobu pastu. Līdzi
jāņem divas 50 ml tilpuma
burciņas.
27. jūlijā 14.00 Bejas
novadpētniecības centrā
Ligijas Priedes izstādes “palikt
tuvu…” atklāšana.
Jaunalūksnes bibliotēkā
literatūras izstādes “Ar
“Limuzīnu Jāņu nakts krāsā”
uz mūžu” - Lilitai Bērziņai - 115”,
“Skaņumākslas ciltstēvs Jāzeps Vītols”, “Ne tikai
grāmatās satiekas laiki” Aivaram Kļavim – 65; 25.07.
Jauno grāmatu diena un
grāmatu apskats.
Jaunlaicenes pagastā
28. jūlijā Jaunlaicenē II
Vispasaules Malēniešu svētki
(programmu skatīt 6. lappusē)
29. jūlijā 13.00 Opekalna
kapos kapusvētki.
29. jūlijā 14.00 Opekalna
baznīcā Cēsu baptistu draudzes
zvanu koncerts.
Jaunlaicenes muižas muzejā
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes
muiža”, “Malēnieši Opekalna
draudzē”, izstāde ar
līdzdarbošanos „Mana Latvija,

Malēnija mana”; izglītojošā
nodarbība „Rotaļas un blēņas”
– senu rotaļlietu iepazīšana un
mācīšanās tās pagatavot, izglītojošā nodarbība „Dārgumu meklēšana” – Jaunlaicenes muižas
iepazīšana un apslēpto dārgumu
meklēšana; lekcija „Malēnieši
un viņu valoda” – nopietni un
jokojoties par Ziemeļaustrumvidzemes iedzīvotājiem, viņu
raksturu un valodu; kāzu un
krustabu pasākumi, dzimšanas
dienas pasākumi gan bērniem,
gan pieaugušajiem, tematiskie
pasākumi ģimenēm, draugiem,
darba kolektīviem un domubiedriem. Citas muzeja piedāvātās
nodarbības un lekcijas skatīt:
www.draugiem.lv/jaun.muz./
Kalncempju pagastā
Kalncempju bibliotēkā literatūras izstāde jubilāram rakstniekam Aivaram Kļavim – 65.
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā: 19.05.19.09. izstāde “Gatavs
uznācienam” (apskatāmi
amatnieku - kurpnieka,
drēbnieka, friziera un fotogrāfa piederumi no 20. gs.); atraktīvas
ekskursijas un izglītojošās
programmas: “Čaklā bitīte”
- stāsts par bitēm un medu
pirmskolas un jaunākā skolas
vecuma bērnu grupām, “Veļas
diena” - sārma gatavošana,
veļas mazgāšana ar koka veļas
mazgājamo mašīnu, velēšana,
gludināšana ar ogļu gludekli,
“Neba maize pati nāca” - stāsts
par maizes ceļu no grauda līdz
maizes kukulim, izmantojot
muzeja krājuma priekšmetus,
kāzu programma „Darbi lauku
sētā” – atraktīva programma
jaunlaulātajiem un kāzu
viesiem ar līdzdarbošanos un
kopā dziedāšanu, “No linu
pogaļas līdz kreklam – stāsts
par linu audzēšanu un apstrādi
ar aktīvu līdzdarbošanos;
izzinošas ekskursijas ar
līdzdarbošanos visām vecuma
grupām.
Liepnas pagastā
27. jūlijā aktīvās atpūtas
vietā “Cālenītis” Liepnā
“Nakts volejbols”. No 19.00
reģistrēšanās, 20.00 sākums.
28. jūlijā Liepnas pagasta svētki
ar makšķerēšanu, sporta
aktivitātēm. Plkst. 19.00
braucamrīku parāde, 22.00 balle
estrādē ar grupu “Draugi”.
29. jūlijā 14.00 Sprinduļkalna
kapsētā kapusvētki.
29. jūlijā 15.00 Saidu kapsētā
kapusvētki.
29. jūlijā 16.00 Liepnas
kapsētā kapusvētki.
Liepnas pagasta bibliotēkā
literatūras izstāde
„Ievērojamu cilvēku dzīves
lappuses” (02.-31.07.),
literatūras izstāde “Dzīves saulei
rietot, vēl daudz steidzamu
darbu”/rakstniekam Matīsam
Kaudzītem - 170 (02.-31.07.).
Malienas pagastā
Malienas bibliotēkā literatūras
izstādes: rakstnieks Aivars Kļavis
“Toreiz un tagad”, “Mūzikas
meistaram Jāzepam Vītolam –
155”, rakstniekam Visvaldim
Lāmam – 95; trešdienas galda spēļu dienas.
Mālupes pagastā
28. jūlijā 12.00 Mālupes
kapos kapusvētki.
28. jūlijā 20.00 Mālupes
brīvdabas estrādē brāļu
Puncuļu koncerts un 22.00
zaļumballe.
Mālupes bibliotēkā literatūras
izstādes “Šeit mana dzīve…” –
komponistam J. Vītolam - 155,
“Satraukts prāts spilvenu dara

cietu” – angļu rakstniecei Emīlijai
Brontē – 200; liliju izstāde
“Uzziedēja lilijas”.
Mārkalnes pagastā
4. jūlijā 13.00 Mārkalnes
brīvdabas estrādē
“Lakstīgalas” senioru
pēcpusdiena.
Veclaicenes pagastā
12. jūlijā 14.00 Veclaicenes
bibliotēkā radošās darbnīcas
bērniem „Mazās saimnieces”.
17. jūlijā 14.00 Veclaicenes
klubiņā „Caur J. Prangeļa
diapozitīviem ieskatīsimies
Veclaicenes vakardienā”.
Zeltiņu pagastā
1. jūlijā informatīvs un
izklaides pasākums bērniem un
jauniešiem ar viesošanos zirgu
sētā “Purenes”, kur pieredzējusi
jātniece un “Pureņu” saimniece
Mairita iepazīstinās ar zirgiem un
sniegs īsu jāšanas instruktāžu.
Pat, ja zirga mugurā būsiet pirmo
reizi, Jūs apmācīs un sagatavos
pirmajai izjādei. Stila konsultante
Antra Reismane mūs iepazīstinās
ar piknika uzvedības
noteikumiem, mielojoties ar līdzi
paņemto cienastu, gūsim arī
praktiskas iemaņas.
7. jūlijā projekta “ Dots devējam
atdodas” ietvaros tiksimies ar
Apes novada bērnu sociālās
aprūpes centra “Gaujiena” bērniem un jauniešiem. Viņiem dāvināsim pašu ceptu kliņģeri, Aijas
Prancānes un Inas Zvirbules šūtās
auduma somas, bērnu darinātās
aproces. Iepriecināsim aizvedot
uz zirgu izjādēm saimniecībā
“Purenes”. Bērni to ļoti vēlas,
tādēļ piepildīsim viņu sapni un
priecāsimies būt kopā.
15. jūlijā projekta “Dots
devējam atdodas” ietvaros
ciemosimies Valkas novada
ģimenes atbalsta centrā
“Saulīte”, turp dosimies ar pašu
ceptiem kārumiem, nodarbībās
gatavotiem T-krekliem, uz kuriem
zīmēts vēstījums, kas liecina
par piederību mūsu valstij un
mīlestību pret to. Zeltiņu bērni
demonstrēs tērpu kolekcijas, ar
mums kopā brauks stila
konsultante A. Reismane.
Dāvināsim iespēju apmeklēt kino
filmu 3 D formātā Valmierā kino
teātrī “Gaisma”, jo tāda ir viņu
lielā vēlēšanās.
Zeltiņu vēstures krātuvē
pastāvīgās ekspozīcijas: “Nesenā
pagātne”, “Novadnieku istaba”,
“Mana skola Zeltiņos”; izstādes:
“Poga Latvijas mētelī” /Zeltiņi/,
“Latvijas sardzē”; foto
ekskursijas: “Gadsimta vējos
šūpojoties”, “Zeltiņi 2017”;
ekskursijas pa padomju armijas
raķešu bāzi Zeltiņos.
Ziemera pagastā
7. jūlijā 19.00 Prinduļu kaujas
vietā Ziemera pagasta
„Prinduļos” piemiņas brīdis.
11. jūlijā 11.00 Māriņkalna
tautas namā pasākums bērniem “Izzini Latviju”.
Māriņkalna bibliotēkā
izstādes: “Cilvēks, kura
priekšā atkāpjas laiks” - aktierim
J. Kubilim - 95, “Viņš bija latviešu
mūzikas spilgta personība” komponistam, pedagogam
J. Vītolam - 155, “Tā ir Latvija,
tas ir spēks” - Vispārējiem
latviešu dziedāšanas svētkiem
– 145; “Bērnu un Vecāku žūrija –
2018” - jaunā grāmatu kolekcija; pasākumi: “Mūsu puses
un tālākie 100 kalni, tos izzini
un iepazīsti” – Munameģis un
tā apkārtnes kalni, pasākums
bērniem skolas brīvdienās
“Izzini Latviju!”.
Sagatavojusi: Evita Aploka

