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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

Alūksnē atjauno un attīsta valsts
nozīmes kultūras mantojuma objektus
Lai saglabātu
kultūrvēsturisko
mantojumu, kā arī
rūpētos par tā ilgtspējīgu
izmantošanu, pieejamību
un tūristu piesaisti,
projekta “Gaismas
ceļš caur gadsimtiem”
ietvaros Alūksnes muižas
parkā norisinās
Mauzoleja restaurācija,
savukārt Alūksnes
Pilssalā uzsākta
Alūksnes pilsdrupu
Dienvidu torņa
atjaunošana.

Saskaņā ar projektu
Fītinghofu dzimtas
Mauzolejam veiks jumta
konstrukciju un seguma
autentisku atjaunošanu.
Objektā restaurēs dzegas
koka konstrukciju un
krāsojumu, kā arī ēkas
fasādi un iekštelpu.
Labiekārtos arī objektam
piegulošo teritoriju, kurā
atjaunos celiņu segumu un
izgaismos pievadceļu.
Mauzolejā ierīkos interaktīvu
instalāciju, kas apmeklētājiem
ļaus ceļot laikā. Audiovizuālais
ceļojums vēstīs par vietas vēsturi,
personībām un notikumiem.
Izmantojot inovatīvus
risinājumus, plānots palielināt
apmeklētāju piesaisti un interesi
par dabas un kultūrvēstures
mantojumu.
Būvniecības darbus objektā
saskaņā ar iepirkuma rezultātiem
un SIA “ARHITEKTA
L. ŠMITA DARBNĪCA” izstrādāto
projektu veic uzņēmums
SIA “Būvfirma INBUV”.
Būvuzraudzību objektā veic
AS „Būvuzņēmums Restaurators”.
Nozīmīgi pārbūves darbi plānoti
Alūksnes pilsdrupu Dienvidu
tornim, kas vienīgais no pils

Pilsdrupu Dienvidu tornis un Fītinghofu mauzolejs apmeklētājiem
būs pieejami jaunā veidolā
Druvja Mucenieka foto
astoņiem torņiem
līdz mūsdienām saglabājies
būtiskā vēsturiskā apjomā.
Projekta ietvaros torni pārbūvēs,
konservējot torņa esošās
oriģinālās akmens mūra
ārsienas. Torņa zudusī
daļa līdz plānotajam dzegas
augstumam tiks papildināta
ar koka karkasu, ko
no ārpuses apšūs ar
vertikāliem dēļiem.

Tornim izbūvēs konusveida
jumtu, kura segumā
izmantos sarkanus
klostera tipa kārniņus.
Torņa rekonstrukcija ne vien
ļaus pasargāt mūrus no tālākas

erozijas, bet arī radīs vertikālu
akcentu ainavā, kas palīdzēs
veidot telpisko izpratni
par Livonijas ordeņa pili.
Plānots, ka atjaunotajam
Dienvidu tornim būs trīs stāvi.
Katrā no stāviem paredzēts
ierīkot mūsdienīgu ekspozīciju,
kura apmeklētājiem ļaus
iepazīt pils vēsturi un
sadzīvi, kā arī dzīvi
pierobežā.
Saskaņā ar iepirkuma
rezultātiem Dienvidu torņa
pārbūves darbus pēc
SIA “Arhitektoniskās izpētes
grupa” izstrādātā projekta
veiks pilnsabiedrība “RERE
Meistari 1”. Būvuzraudzību
objektā veiks uzņēmums
SIA “Būvuzņēmums
Restaurators”.
Projektu “Gaismas ceļš
cauri gadsimtiem” Alūksnes
novada pašvaldība īsteno
sadarbībā ar Gulbenes
un Cesvaines novadu
pašvaldībām un Smiltenes
evaņģēliski luterisko draudzi
Kultūras ministrijas Eiropas
Savienības fondu līdzekļu
Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība”
prioritārā virziena “Vides
aizsardzības resursu
izmantošanas efektivitāte”
5.5.1. specifiskā atbalsta
mērķa “Saglabāt, aizsargāt
un attīstīt nozīmīgu kultūras
un dabas mantojumu, kā arī
ar to saistītos pakalpojumus”
ietvaros.
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

Nebīstamie atkritumi:
• plastmasas atkritumi un
izlietotais plastmasas
iepakojums;
• koksne un izlietotais
koka iepakojums;
• papīrs un kartons,
izlietotais papīra un kartona
iepakojums;
• izlietotais stikla iepakojums,
cita veida stikla atkritumi;
• metāla iepakojums;

Uzrādot noslēgto līgumu
par cieto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Alūksnes
novadā (līgumu ar
SIA “Pilsētvides serviss” vai namu
apsaimniekotāju) un personu
apliecinošu dokumentu - trīs
dienas nedēļā, noteiktajā darba
laikā, laukumā ir iespēja nodot
šķirotos atkritumus.
Šķiroto atkritumu laukumā tiks
pieņemti un īslaicīgi
uzglabāti:

Bīstamie atkritumi:
• smēreļļas, svinu saturoši
elektriskie akumulatori,
elektriskie akumulatori
(niķeļa–kadmija, dzelzs–niķeļa),
galvaniskie elementi un
galvaniskās baterijas, citi
elektriskie akumulatori,
eļļas filtri, elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumi,
arī liela izmēra dzesēšanas
iekārtas, saldētavas un
ledusskapji, gāzizlādes

Alūksnes novada vidusskolas
9. un 12. klašu absolventu
izlaidums 16. jūnijā
plkst. 16.00 Alūksnes
Kultūras centrā.
Alūksnes pilsētas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas
izlaidums 7. jūnijā plkst. 18.00
Alūksnes Mākslas skolā.
Bejas pamatskolas izlaidums
16. jūnijā plkst. 17.00.
Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijā: 9. jūnijā plkst.
13.00 - izlaidums 12. klašu
absolventiem, 16. jūnijā
plkst. 13.00 - izlaidums
9. klašu absolventiem.
Ilzenes pamatskolas izlaidums
16. jūnijā plkst. 19.00.
Jaunannas mūzikas un
mākslas skolas profesionālās
ievirzes izglītības programmu
absolventu izlaidums 8. jūnijā
plkst. 18.00 Jaunannas tautas
namā.
Liepnas internātpamatskolas
izlaidums 13. jūnijā
plkst. 13.00.
Strautiņu pamatskolas
izlaidums 16. jūnijā
plkst. 15.00.
Ziemeru pamatskolas
izlaidums 16. jūnijā plkst.
17.00 Māriņkalna tautas
namā.
Liepnas vidusskolā izlaidumi
16. jūnijā plkst. 16.00 12. klases absolventiem, plkst. 18.00
- 9. klases absolventiem.
Malienas pamatskolas izlaidums 16. jūnijā plkst. 16.00
Malienas tautas namā.

Atvērts šķiroto atkritumu laukums Alūksnē
No šī gada maijā
ir sācis darboties
SIA “Pilsētvides serviss”
ierīkotais šķiroto atkritumu
laukums fiziskām personām,
kur novada iedzīvotāji
var nodot dalīti vāktos un
bīstamos atkritumus.
Laukums atrodas ērti
piebraucamā vietā
klientu apkalpošanas
centra teritorijā.

Izlaidumi
Alūksnes
novada skolās

spuldzes (luminiscences
spuldzes);
• visu veidu riepas.
Informatīvā izkārtne
apmeklētājiem sniedz iespēju
iepazīties ar informāciju, par to,
kā pareizi šķirot, ko drīkst un
ko nedrīkst mest katrā no
konteineru veidiem.
Atkritumus laukumā var nodot
bez maksas, izņēmums gan
ir riepas un lielgabarīta atkritumi (mēbeles, matrači,
paklāji, koka logu rāmji bez
stikliem utt.), kas nododami par
maksu. Lielgabarīta sadzīves
atkritumi nav mājsaimniecībā
radušies celtniecības atkritumi:
dēļi, ģipškartons, flīzes, durvis, stikla vate, tualetes podi,
vannas, izlietnes utt. Tāpat pie
lielgabarīta atkritumiem nav
pieskaitāmi televizori, ledusskapji, saldētavas, u.c. nolietota
elektrotehnika.
Jautājumu gadījumos, kā arī,

ierodoties nodot šķirotos
atkritumus, iedzīvotāji
tiek aicināti zvanīt klientu
apkalpošanas centram (tālr.
26622989 vai 64382838), lai
tiktu instruēti par iespējām un
darbībām.
Mēs atrodamies Rūpniecības
ielā 8F, Alūksnē.
Šķiroto atkritumu laukuma
darba laiks ir:
• pirmdienās no 11.00-19.00;
• trešdienās no 9.00-16.00;
• un sestdienās no 9.00-13.00.
Saziņai un rēķina piegādes
pieteikšanai elektroniski aicinām
izmantot e-pasta adresi aluksne@pilsetvide.lv.
Informācija uzņēmuma interneta
mājaslapā www.pilsetvide.lv, kā
arī esam aktīvi sociālajā tīklā
www.facebook.com.
Kristīne Andrejeva,
SIA “Pilsētvides serviss” Alūksnes
filiāles vadītāja

Pededzes pamatskolas izlaidums 16. jūnijā plkst. 18.00.

Pašvaldības
aģentūra “ALJA”
jaunās telpās
Alūksnes novada
pašvaldības aģentūra
“ALJA” ir pārcēlusies uz
Pilssalu un apmeklētājus
pieņem savās biroja
telpās jaunuzbūvētajā
multifunkcionālajā ēkā
Pilssalas ielā 10.
Apmeklētājus pašvaldības
aģentūra pieņem darba dienās
no pulksten 8.00 līdz 13.00 un
no 14.00 līdz 17.00.
Papildus informācijai par
saistošiem jautājumiem
tālrunis +371 28301207.
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Alūksnes novada
pašvaldība rīko
IZSOLES
12.06.2018. nekustamā
īpašuma – “Romeškalns”,
Veclaicenes pagastā, Alūksnes
novadā mutiska izsole ar
augšupejošu soli. Objekta
apskate piesakāma pa tālruni
29379590.
Nosacītā cena – 22223 EUR.
Nodrošinājums – 2222 EUR,
kas ieskaitāms pašvaldības
kontā līdz 08.06.2018. Samaksa jāveic līdz 26.06.2018., vai
izvēloties nomaksas variantu.
Pieteikumu reģistrācija katru
darba dienu Dārza ielā 11,
Alūksnē, Alūksnes novadā,
306. telpā no 9.00 līdz 11.00
un no 14.00 līdz 16.00, līdz
08.06.2018. plkst. 16.00.
18.06.2018. nekustamā
īpašuma “Liepiņas”, Ziemera
pagastā, Alūksnes novadā otrā
izsole ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi
publicēti www.aluksne.lv.
Objekta apskate piesakāma
pa tālruni 28686707. Otrās
izsoles sākumcena –
14163 EUR. Nodrošinājums
– 1416 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības kontā līdz
15.06.2018. Samaksa jāveic
līdz 02.07.2018., vai
izvēloties nomaksas variantu.
Pieteikumu reģistrācija katru
darba dienu Dārza ielā 11,
Alūksnē, 306. telpā no 9.00 11.00 un no 14.00 -16.00, līdz
15.06.2018. plkst. 16.00.
18.06.2018. nekustamā
īpašuma Pils ielā 58, Alūksnē,
Alūksnes novadā rakstiska
izsole. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta
apskate piesakāma pa tālruni
28686707. Izsoles sākumcena – 5983 EUR. Nodrošinājums – 598 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības kontā līdz
15.06.2018. Samaksa jāveic
līdz 02.07.2018. Pieteikumi
iesniedzami rakstiski, slēgtā
aploksnē, atbilstoši izsoles
noteikumiem, līdz 15.06.2018.
plkst.16, Dārza ielā 11,
Alūksnē, 306. telpā.

Alūksnē, laukumā pie
administratīvās ēkas
Dārza ielā 11

Mājražotāju
un amatnieku

TIRDZIŅŠ
23. jūnijā

no plkst. 8.00
līdz plkst. 13.00.
Pieteikšanās līdz 18.06.
pa tālruni 29207776 vai
e-pastu
gundegaand@gmail.com

Sēdes
Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde
13. jūnijā 10.00
Tautsaimniecības
komitejas sēde
18. jūnijā 10.00
Finanšu komitejas sēde
21. jūnijā 10.00
Domes sēde

28. jūnijā 10.00

06.06.2018.

Domes 31. maija sēdē

Alūksnes novada domes
31. maija sēdē deputāti izskatīja 36 darba kārtības jautājumus.
Dome nolēma:

- nodot īpašumā bez atlīdzības
fiziskai personai zemesgabala „Virši”, Ilzenes pagastā, pie dzīvokļa
īpašuma piederošās kopīpašuma
domājamās daļas;
- atzīt, ka pašvaldības dzīvokļi
„Upmaļi” – 1, „Upmaļi” – 3 un
„Upmaļi” – 4, Alsviķu pagastā, nav
derīgi dzīvošanai. Nodot atsavināšanai minētos trīs pašvaldības
īpašumus, kā atsavināšanas veidu
nosakot pārdošanu izsolē. Uzdot
nosacītās cenas noteikšanu un
dzīvokļu īpašuma atsavināšanu
veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai;
- reģistrēt īpašumā un sagatavot
atsavināšanai nekustamā īpašuma
“Papardes 14”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, sastāvā esošu,
apbūvētu, pašvaldībai piekritīgu
zemes vienību, par kuru Veclaicenes pagasta pārvalde noslēgusi
zemes nomas līgumu ar bijušo
zemes lietotāju un uz kuras atrodas nomnieka tiesiskajā valdījumā
esošas ēkas. 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
“Ievugravas”, Veclaicenes pagastā, sastāvā esošu, neapbūvētu,
pašvaldībai piekritīgu zemes vienību, par kuru Veclaicenes pagasta
pārvalde noslēgusi zemes nomas
līgumu ar bijušo zemes lietotāju. Nodot atsavināšanai minēto
īpašumu, pārdodot to par brīvu
cenu atsavināšanas ierosinātājam.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu
un atsavināšanu veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- atsavināt pašvaldībai piederošu
kustamo mantu - cirsmas īpašumā “Mārsili”, Alsviķu pagastā,
atsavinot vienā izsoles paketē ar
kopējo pārdodamo koku apjomu
465,69m³: cirsmu galveno cirti –
kailcirti (platība 0,08 ha,
1. kvartāla nogabalā Nr.1), cirsmu
galveno cirti - kailcirti (platība
1,35 ha, 1. kvartāla nogabalos
Nr.6, 7, 8), cirsmu krājas kopšanas cirti, (platība 1,11 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.3, 4, 5). Uzdot
Īpašumu atsavināšanas komisijai
organizēt atsavināmās kustamās
mantas - cirsmas novērtēšanu,
izstrādāt izsoles noteikumus un
rīkot izsoli;
- apstiprināt noteikumus
Nr. 2/2018 „Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu Alūksnes novada pašvaldības
dzīvojamajās telpās”;
- apstiprināt Alūksnes novada
pašvaldības aģentūras „SPODRA”
2017. gada publisko pārskatu;
- izdarīt grozījumus 2017. gada
23. novembra Alūksnes novada
domes lēmumā Nr. 441 „Par
Civilās aizsardzības komisijas
sastāvu”. Sastāvā izmaiņas veiktas
sakarā ar to ka, no 1. jūnija ir
reorganizētas pašvaldības iestādes
Sociālās aprūpes centrs “Alūksne”
un Sociālais dienests, kuru vadītāji
iepriekš bija iekļauti komisijas sastāvā. Turpmāk komisijas sastāvā
būs jaunās iestādes – Sociālo lietu
pārvaldes vadītājs;

- apstiprināt Alūksnes sadarbības
teritorijas Civilās aizsardzības
komisijas nolikumu;
- apstiprināt saistošos noteikumus „Par Alūksnes novada
domes 2010. gada 21. janvāra
saistošo noteikumu Nr. 2/2010
“Par licenču izsniegšanas kārtību
vieglo taksometru pārvadājumiem
Alūksnes novadā” atzīšanu par
spēku zaudējušiem”, saistošos
noteikumus „Par Alūksnes novada
domes 2013. gada 28. novembra
saistošo noteikumu Nr. 45/2013
“Par maksimālās braukšanas
maksas (tarifu) apstiprināšanu
par pasažieru pārvadājumiem
ar vieglajiem taksometriem
Alūksnes novadā” atzīšanu par
spēku zaudējušiem” un atzīt
par spēku zaudējušu Alūksnes
novada domes 2013. gada 28.
novembra lēmumu Nr.553 „Par
maksas apstiprināšanu licenču
izsniegšanai pasažieru un bagāžas
pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem”. Šie lēmumi saistīti
ar to, ka sakarā ar grozījumiem
Autopārvadājumu likumā, ir noteikta cita kārtība licenču izsniegšanai pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem - šādu licenču
izsniegšana turpmāk deleģēta
republikas pilsētām un plānošanas
reģioniem;
- atbalstīt pašvaldības piedalīšanos partnera statusā projektā
“Alūksnes ezera ūdeņu attīrīšana
un organisko nogulumu ilgtspējīga izmantošana LIFE” (“CleanLakeLIFE”) LIFE programmas projektu konkursā. Projekta koncepcijas
apstiprināšanas un nacionālā
līdzfinansējuma piešķiršanas
gadījumā, nodrošināt pašvaldības
līdzfinansējumu projektam indikatīvi 500 000 EUR. Projekts paredz
Alūksnes ezera iekšezera attīrīšanu no piesārņojuma, izsmeļot
nogulumu un izvācot aizaugumu,
lai novērstu iekšezera aizaugšanu,
kā arī demonstrēt, kā izņemtie
nogulumi var tikt izmantoti citu
kultūru audzēšanai;
- ar 2018. gada 31. jūliju atbrīvot
Sabīni Lapiņu no Administratīvās
komisijas locekles amata;
- ņemot vērā Alūksnes novada
domes 22.03.2018. lēmumu
Nr.90 „Par Alūksnes novada Sociālā dienesta un Sociālās aprūpes
centra “Alūksne” reorganizāciju,
izveidojot jaunu iestādi”, atbrīvot
Alūksnes novada Sociālā dienesta
vadītāju Regīnu Kalniņu no amata;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.476 „Par amata vietām
un atlīdzību Alūksnes novada
pašvaldībā”: ar 1. jūniju Alūksnes
novada Sociālo lietu pārvaldei
likvidēt amata vienību – sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu
nodaļas vadītājs, izveidot jaunu
struktūrvienību – Sociālās aprūpes
centrs “Pīlādži” un jaunu amata
vienību – Sociālās aprūpes centra
“Pīlādži” vadītājs;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 27.08.2015.
lēmumā Nr. 277 “Par Alūksnes
Kultūras centra maksas pakalpojumiem”, nosakot ieejas maksas
vienam pieaugušam apmeklētājam uz šādiem pasākumiem:
izglītojošais pasākums - 1,00 EUR,
izglītojošais pasākums - 1,50 EUR,
tematisks sarīkojums - 2,00 EUR,
amatiermākslas kolektīva koncerts
vai izrāde - 2,50 EUR, kinofilmas demonstrēšana - 2,50 EUR,
izglītojošā programma - 3,00 EUR,
kinofilmas demonstrēšana - 3,00
EUR, solo koncerts - 3,00 EUR,

tematisks sarīkojums - 3,00 EUR,
atpūtas pasākums vai diskotēka
- 4,00 EUR, atpūtas pasākums
vai diskotēka - 5,00 EUR, mūziķu
grupas koncerts - 5,00 EUR, solo
koncerts - 5,00 EUR, tematisks
sarīkojums - 5,00 EUR, akadēmiskās mūzikas koncerts - 7,00
EUR, koncertprogramma vai teātra
izrāde - 7,00 EUR, mūziķu grupas
koncerts - 7,00 EUR, koncertprogramma vai teātra izrāde - 10,00
EUR, akadēmiskās mūzikas koncerts - 11,00 EUR, profesionāla
teātra izrāde, mūziķu grupas vai
solistu koncerts - 12,00 EUR,
profesionāla teātra izrāde, mūziķu
grupas vai solistu koncerts ar 10
un vairāk mākslinieku piedalīšanos - 15,00 EUR, operetes, baleta
vai profesionāla orķestra koncertizrāde - 25,00 EUR, starptautiska
mēroga mākslinieku koncertprogramma - 30,00 EUR, atpūtas
pasākums vai diskotēka Pilssalas
estrādē - 3,00 EUR, tematisks
sarīkojums Pilssalas estrādē - 5,00
EUR, koncertprogramma vai teātra
izrāde Pilssalas estrādē - 10,00
EUR, profesionāla teātra izrāde vai
mūziķu grupas koncerts - 15,00
EUR, starptautiska mēroga mākslinieku koncertprogramma - 20,00
EUR;
- izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem 18 000 EUR izglītības
iestāžu pirmsskolas grupu atbalstošas un attīstošas vides pilnveidošanai 2018. gadā;
- izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 1500,00 EUR
Multifunkcionālās servisa ēkas
fasādes, terases, koka laipu un
teritorijas uzturēšanas aprīkojuma
(augstspiediena mazgātājs, industriālais putekļu sūcējs, lapu/smilšu
pūtējs un ūdens sūknis) iegādei;
- izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem 1500,00 EUR Latvijas
Čempionāta spiningošanai no
laivām 2. posma līdzfinansēšanai,
kas notiks Alūksnes ezerā 16. un
17. jūnijā;
- atbalstīt vides objekta “Alūksne
Latvijas virsotnē” ierīkošanu
Alūksnē un izdalīt no pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem daļēju
finansējumu 1000,00 EUR tā ierīkošanai. Objekts atradīsies skvērā
Lielā Ezera ielā un vizuāli iezīmēs
dažādu Latvijas pilsētu augstumus
virs jūras līmeņa, tādējādi atspoguļojot, ka Alūksne ir augstākā
pilsēta Latvijā;
- izdalīt no atsavināšanas procesā
iegūtajiem līdzekļiem 12 048,00
EUR Ziemeru pamatskolas pirmsskolas grupu telpu remontam;
- izdalīt no atsavināšanas procesā
iegūtajiem līdzekļiem daļēju
finansējumu 4 200,00 EUR projekta “No trimdas Latvijā – Austras
Lindes 120 tautu meitu miniatūras” īstenošanai. Plānots, ka novadnieces Austras Lindes unikālo
kolekciju, kas aizvadītajā gadā
bija aplūkojama Alūksnes muzejā
un izsauca plašu apmeklētāju interesi, muzejs deponēs uz pieciem
gadiem. Lai to eksponētu ilgtermiņā, nepieciešams nodrošināt
atbilstošus apstākļus, tādēļ plānots
izgatavot speciālus stiklotus stendus, izveidot etnogrāfisko novadu
karti ar novadiem, kurus lellītes
pārstāv, iekārtot piemiņas stūrīti
A. Lindei un uzstādīt informatīvu
digitālo planšeti;

iegūtajiem līdzekļiem 1380,00
EUR Malienas pirmsskolas izglītības iestādei “Mazputniņš” lokālās
katlu mājas dūmeņa nomaiņai;
- izdalīt no atsavināšanas procesā
iegūtajiem līdzekļiem papildu
finansējumu 12 917,00 EUR
pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2017
“Par pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”;
- pamatojoties uz Alūksnes novada domes 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2017
„Par pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai”, piešķirt līdzfinansējumu
33 privātmājām to pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas sistēmai;
- Alūksnes novada domes priekšsēdētājam Arturam Dukulim piešķirt daļu ikgadējā atvaļinājuma divas kalendāra nedēļas no 4. līdz
17. jūnijam un vienu kalendāra
nedēļu no 1. līdz 7. augustam;
- lai nodrošinātu dzīvojamā fonda
izveidi speciālistam, kurš strādās
novadam aktuālā specialitātē,
izdalīt no atsavināšanas procesā
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 11 681,00 EUR pašvaldības
dzīvokļa Torņa ielā 13, dzīvokļa
Nr.16, Alūksnē, remontam;
- atbalstīt Alūksnes Kultūras centra apstiprinātā budžetā ietvaros
finansējuma izlietojuma mērķa
maiņu 3 139,00 EUR apmērā no
video projektora trokšņu slāpēšanas komplekta iegādes uz ēkas
jumta remontu;
- atbalstīt Pededzes pagasta
administratīvās ēkas “Krustcelēs”,
Pededzes pagastā, jumta atjaunošanu ar būvniecības indikatīvajām
izmaksām 25 135 EUR. Uzdot
Pededzes pagasta pārvaldei sagatavot tehnisko dokumentāciju un
veikt iepirkumu un pēc tā rezultāta
izziņošanas informēt domi par nepieciešamā finansējuma apmēru;
- noteikt, ka Ojāra Vācieša ielas
(no Pils ielas līdz Dārza ielai) un
Dārza ielas (no Ojāra Vācieša
ielas līdz Tirgotāju ielai), Alūksnē,
seguma atjaunošana un lietus
ūdens kanalizācijas sistēmas
izbūve Dārza un Ojāra Vācieša
ielu krustojumā ir pašvaldības ceļu
infrastruktūras investīciju projekts
“Lietus kanalizācijas sistēmas
izbūve un ielu seguma atjaunošana”. Apstiprināt tā īstenošanu
250 095,87 EUR apmērā. Piešķirt
daļēju finansējumu 14 238,00
EUR, lai nodrošinātu pašvaldības
līdzfinansējumu 25% apmērā no
2018. gada ceļu infrastruktūras
projekta izmaksām. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei atļauju pašvaldībai ņemt
aizņēmumu Valsts kasē šī projekta
īstenošanai līdz 177 713,00 EUR;
- apstiprināt Alūksnes novada
pašvaldības 2017. gada konsolidētā budžeta izpildi.
Pilnībā ar domes pieņemtajiem
lēmumiem var iepazīties
www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība.

- izdalīt no atsavināšanas procesā
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Alūksnes Novada Vēstis

06.06.2018.

Domes 22. maija ārkārtas sēdē
Alūksnes novada domes
22. maija ārkārtas sēdē
deputāti izskatīja 18 darba
kārtības jautājumus.
Dome nolēma:
- apstiprināt maksu
izglītojamajiem par dalību
izglītojošajā ekskursijā vasaras
plenēra ietvaros 7., 8. jūnijā 30,30 EUR;
- apstiprināt maksu par
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzeja pakalpojumiem,
organizējot vasaras dienas nometni “Amatam ir zelta pamats”
- 25,00 EUR;
- apstiprināt maksu par Bejas
pamatskolas pakalpojumiem,
organizējot vasaras nometni
„Raibā nedēļa” - 25,00 EUR;
- apstiprināt maksu par Ziemeru
pamatskolas pakalpojumiem,
organizējot vasaras nometni
“Gribu zināt!” - 10,00 EUR;
- apstiprināt maksu par Alūksnes
novada vidusskolas pakalpojumiem, organizējot vasaras
nometnes: “Mazais pētnieks” 20,00 EUR, “Lācēna Rikikī radošas
dienas…” - 20,00 EUR;
- apstiprināt līdzfinansējuma
maksu par Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra pakalpojumiem,
organizējot vasaras nometnes

un vasaras interešu izglītības
programmas: vasaras nometnēm
“Lego nometne 1” un “Lego
nometne 2” - 30,00 EUR; vasaras
nometnei “Velovasara” 35,00 EUR; vasaras interešu
izglītības programmām jūnijā
– augustā (4 dienas) - 5,00
EUR; vasaras interešu izglītības
programmām jūnijā – augustā
(2 diennaktis) - 10,00 EUR;
- apstiprināt līdzfinansējuma
maksu par Alūksnes pilsētas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas
pakalpojumiem, organizējot
vasaras nometnes: mācību treniņu
nometnēm Alūksnē jūnijā augustā (6 dienas) – 15,00 EUR;
biatlona nodaļas mācību treniņu
nometnei ārpus novada jūlijā
(10 dienas) – 25,00 EUR; džudo
nodaļas starptautiskajai mācību
treniņu nometnei ārpus novada
jūlijā (7 dienas) – 20,00 EUR;
- apstiprināt Pededzes
pamatskolas 80 gadu jubilejas
svinību, absolventu salidojuma
18. augustā dalības maksu –
3,00 EUR personai;
- apstiprināt Strautiņu pamatskolas 150 gadu jubilejas svinību,
absolventu salidojuma
25. augustā dalības maksu –
5,00 EUR personai;
- apstiprināt Malienas pamatskolas 145 gadu jubilejas svinību,
absolventu salidojuma

25. augustā dalības maksu –
3,00 EUR personai;
- apstiprināt Jaunannas Mūzikas
un mākslas pamatskolas 30 gadu
jubilejas svinību, absolventu
salidojuma 14. jūlijā dalības
maksu – 5,00 EUR personai;
- apstiprināt dalības maksu
Ilzenes pagasta pārvaldes
struktūrvienības „Sporta, kultūras,
interešu izglītības un mūžizglītības
centra „Dailes”” organizētajā
velobraucienā „Līkloči papardēs
2018”: bērnam no 7 līdz 12 gadu
vecumam individuāli – 1,00 EUR,
bērnam no 13 gadu vecuma,
jaunietim un pieaugušajam
individuāli - 2,00 EUR, sporta
klases dalībniekam individuāli 5,00 EUR, komandai (ne mazāk
kā 4 dalībnieki) - 7,00 EUR,
bērnam līdz 6 gadu vecumam un
dalībniekam no 60 gadu vecuma,
piedaloties individuāli, dalības
maksu nepiemēro;
- atbalstīt ceļu infrastruktūras
projekta “Pleskavas ielas pārbūve
Alūksnē, Alūksnes novadā
(2. un 3. kārta)” īstenošanu
1 388 312,32 EUR apmērā, no
tiem: VAS “Latvijas Valsts ceļi”
plānotais finansējums
951 000,00 EUR, Alūksnes
novada pašvaldības 2017. gada
līdzfinansējums 24 241,62 EUR
un 2018. gada līdzfinansējums,
tajā skaitā Valsts kases aizdevuma
līdzekļi, 413 070,70 EUR. Lūgt

Apmeklētāju pieņemšana jūnijā
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
18. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
4. un 18. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
4. un 18. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
4. un 18. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
8. un 22. jūnijā 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 jūnijā
Deputāts

Pieņemšanas Pieņemšanas
datums
laiks

Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS

11.06.2018.

13.00-14.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Verners KALĒJS

15.06.2018.

15.00-16.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE

18.06.2018.

10.00-11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA

18.06.2018.

11.00-12.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Līga LANGRATE

20.06.2018.

12.00-13.00

Pededzes pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS

18.06.2018.

9.00-10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Ainars MELDERS

21.06.2018.

9.00-10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

07.06.2018.

16.00-17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis MUCENIEKS
Laimonis SĪPOLS

18.06.2018.

13.00-14.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis TOMSONS

13.06.2018.

9.00-10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Askolds ZELMENIS

18.06.2018.

16.00-17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 317.telpā

Jānis ZELTIŅŠ

26.06.2018.
26.06.2018.

9.00-10.00
11.00-12.00

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

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei atļauju pašvaldībai ņemt
aizņēmumu Valsts kasē projekta
“Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē,
Alūksnes novadā (2. un 3. kārta)”
īstenošanai līdz 309 803,00 EUR;
- veikt grozījumus Alūksnes novada domes 27.04.2017. lēmumā
Nr. 135 “Par aizņēmumu projekta „Infrastruktūras uzlabošana
industriālās teritorijas attīstībai
Alūksnes novada Jaunlaicenes
ciemā” īstenošanai” un lēmuma
1. punktu izteikt jaunā redakcijā.
Grozījumi paredz iekļaut
aizņēmuma summā finansējumu
pašvaldības autoceļa “V383Galdusalas” ceļa būvniecībai.
Ceļa pārbūve projektā iekļauta,
pamatojoties uz Jaunlaicenes
pagasta uzņēmēju vajadzībām
un nepieciešama projekta
rezultatīvo rādītāju sasniegšanai.
Līdz ar to pašvaldības aizņēmums
no Valsts kases ERAF projekta
„Infrastruktūras uzlabošana
industriālās teritorijas attīstībai
Alūksnes novada Jaunlaicenes
ciemā” īstenošanai tiek palielināts
līdz 230 338,31 EUR, no tā
129 796,86 EUR tika izlietoti
projekta aktivitātēm (elektrības
pieslēguma izbūve un cietā seguma laukuma izbūve), kas pabeigtas 2017. gadā, bet 100 541,45
EUR nepieciešami, pašvaldības
autoceļa pārbūves finansēšanai
2018. gadā;
- saskaņā ar 2016. gada
1. martā noslēgto sadarbības
līgumu par projekta “Vidzeme
iekļauj” īstenošanu, precizēt
vietu skaitu Vidzemes reģiona
Deinstitucionalizācijas plāna
ietvaros Alūksnes novadā izveidojamajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem, kā arī apstiprināt projekta īstenošanai no Labklājības
ministrijas papildu piešķirto
finansējumu, kas Alūksnes novada
pašvaldībai ir 19 847 EUR;
- nodot atsavināšanai Alūksnes
novada pašvaldības nekustamo
īpašumu „Atvases” (sporta
zāle), Jaunlaicenē, Jaunlaicenes
pagastā, nosakot atsavināšanas
veidu – pārdošana izsolē.
Nosacītās cenas noteikšanu
un izsoles organizēšanu uzdot veikt pašvaldības Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- izdarīt grozījumu Alūksnes
novada domes 22.12.2016.
lēmumā Nr. 439 “Par projektu
“Energoefektivitātes uzlabošana
Alūksnes novada administratīvajā

3.
ēkā””, apstiprinot projekta
kopējās indikatīvās izmaksas
2 085 603,60 EUR apmērā, ko
sastāda: Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums
309 000 EUR, plānotā valsts
budžeta dotācija 16 358,82 EUR,
pašvaldības līdzfinansējums
1 760 244,78 EUR, tajā skaitā
teritorijas labiekārtošanai
434 391,02 EUR. Grozījumi saistīti
ar to, ka paredzēto būvdarbu
izmaksas ir palielinājušās kopš
2016. gada, kad tika pieņemts
lēmums par projekta ieviešanu un
tika pasūtīta būvprojekta izstrāde.
Ņemot vērā šī brīža būvniecības
tirgu un aprēķinus būvprojektā,
projekta kopējās izmaksas pieaug
par 685 603,60 EUR. ERAF un
valsts budžeta dotācija saglabājās
iepriekšējā līmenī, bet pieaug
pašvaldības līdzfinansējums.
Precīzas projekta izmaksas būs
zināmas pēc iepirkuma veikšanas;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 22.12.2016.
lēmumā Nr. 440 “Par projektu
“Aizsargājamo ainavu apvidus
“Veclaicene” infrastruktūras
uzlabošana antropogēnās slodzes
mazināšanai un pieejamības
nodrošināšanai” sakarā ar to, ka
projekta ietvaros paredzētajiem
darbiem – skatu torņa būvniecībai
Dēliņkalnā, treileru laukuma
izbūvei, ceļu posmu uzlabošanai
Jaunlaicenes, Veclaicenes
un Ziemera pagastos,
pašapkalpošanās informācijas
punktiem un dabas mājām
- saskaņā ar veikto iepirkuma procedūru rezultātiem ir
nepieciešams par
161 335,07 EUR vairāk nekā
sākotnēji plānots. Grozījumi
paredz apstiprināt Alūksnes
novada pašvaldības kopējās
izmaksas projektā
1 135 122,57 EUR apmērā.
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējums saglabājas
400 000 EUR, plānotā valsts
budžeta dotācija
18 000 EUR, savukārt pašvaldības
līdzfinansējums projekta
īstenošanai pieaug līdz
717 122,57 EUR.
Pilnībā ar domes sēdē
pieņemtajiem lēmumiem var
iepazīties www.aluksne.lv
sadaļā Pašvaldība.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācija ceļiem piegulošo
lauksaimniecības un meža
zemju īpašniekiem
Maija sākumā Alūksnes
novada pašvaldībā vērsās
uzņēmums VAS “Latvijas
Valsts ceļi”, kas informēja
pašvaldību, ka, veicot vairāku
reģionālās nozīmes autoceļu
apsekošanu, konstatēti Ceļu
aizsardzības noteikumu
pārkāpumi.
Uzņēmums informē, ka
lauksaimniecisko darbu
rezultātā pilnībā likvidēti
atsevišķi autoceļu sāngrāvji,
kā arī bojātas uzņēmuma
ierīkotās zemes robežzīmes.
Tāpat vēstulē norādīts, ka
vietām konstatēti bojājumi,
kuri radušies no tā, ka ar
traktortehniku uzbraukts uz lauka
tam neparedzētās vietās.

Tāpat uzņēmums informē
pašvaldību, ka Alūksnes
novada teritorijā pie reģionālās
nozīmes autoceļiem konstatētas
nesaskaņotas kokmateriālu
krautnes un ceļa zemes
nodalījuma joslu
piedrazojums ar koksnes
atkritumiem. Par minētajiem
pārkāpumiem uzsākta
administratīvā lietvedība.
Aicinām ceļiem piegulošo
zemju īpašniekus pret publisko
infrastruktūru izturēties saudzīgi,
nebojāt un nepiedrazot autoceļus
un to nomales.
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

4.

Alūksnes Novada Vēstis

Saņem atzinību par
ieguldījumu nozarē

Valdība piešķir finansējumu
Alūksnes sporta halles būvniecībai
Lai atbalstītu valsts
nozīmes sporta
infrastruktūras projektu
īstenošanu pašvaldībās,
valdība apstiprinājusi
papildu investīciju sadali
- finansējumu 5,9 miljonu eiro apmērā novirzīs
deviņu valsts nozīmes sporta
infrastruktūras attīstības
projektu īstenošanai. Viens
no šiem objektiem ir arī
Alūksnes sporta halle.

Atzinību S. Adlerei (attēlā vidū) pasniedza Rīgas Domes Pilsētas
īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs
Druvja Mucenieka foto
22. maijā Rīgā, VEF Kultūras
pilī, norisinājās konkursa
“Sieviete arhitektūrā, būvniecībā,
dizainā 2017” apbalvošanas
ceremonija, kurā balvu atzinību
par ieguldījumu arhitektūras
veicināšanā saņēma Alūksnes
novada pašvaldības projektu
vadītāja Sanita Adlere.
Konkurss–forums “Sieviete
arhitektūrā, būvniecībā, dizainā”
Latvijā norisinājās otro reizi.

Konkursa organizatori ir biedrība
“Building Design and Construction Council” sadarbībā arī Rīgas
domes Īpašuma departamentu.
Konkursa atbalstītāji: “Baumit”,
“Cewood”, “Būvuzraugi.LV”,
“Gerflor”, “Inspira”, “FinnFoam”.
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

IZSAKI VIEDOKLI

Vai salūtam svētkos Alūksnē būt?
Alūksnes novada
domes Sociālās, izglītības
un kultūras komitejas sēdē
maijā tika prezentēti
Alūksnē notikušās
konferences “Vide un mēs.
Ko varam darīt labāk”
rezultāti. Tie plaši atspoguļoti
arī laikrakstos “Alūksnes
Ziņas” un “Malienas Ziņas”.
Konferenci organizēja biedrība
“Alūksnes NVO atbalsta centrs”
sadarbībā ar biedrību “Alūksnes
lauku partnerība”, nodibinājumu
“Alūksnes un Apes novada fonds”
un Alūksnes Invalīdu biedrību,
to finansiāli atbalstīja Alūksnes
novada pašvaldība.
Konferencē piedalījušies
82 cilvēki un tie izteikuši
ierosinājumu Alūksnes novada
pašvaldībai atteikties no salūta
svētkos, izmantojot šos līdzekļus
citiem mērķiem.
Svētku uguņošanu pašvaldība
lielākoties organizē un apmaksā
divas reizes gadā – Alūksnes
pilsētas svētkos un gadumijā.

2017. gadā uguņošanas
izmaksas pilsētas svētkos bija
1846 eiro, bet gadu mijā –
2600 eiro.
Vēlamies izzināt arī citu
Alūksnes novada iedzīvotāju
viedokli par to, vai svētkos
Alūksnē jābūt salūtam, jebšu
tam paredzētos līdzekļus
pašvaldība varētu novirzīt citiem
mērķiem. Tādēļ aicinām ikvienu
Alūksnes novada iedzīvotāju
izteikt savu viedokli, aizpildot
nelielu aptaujas anketu. Saiti
uz anketu var atrast Alūksnes
novada pašvaldības mājaslapā
www.aluksne.lv un pašvaldības
sociālo tīklu kontos. Var rakstīt
savu viedokli par šo jautājumu
arī uz e-pasta adresi evita.
aploka@aluksne.lv.
Atbildes gaidīsim līdz
10. jūnijam.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Izsludināta atkārtota
pieteikšanās pašvaldības
līdzfinansējumam pagalmu
labiekārtošanai
Alūksnes novada
pašvaldība ir izsludinājusi
atkārtotu termiņu, kurā
var iesniegt pieteikumu, lai
pretendētu uz pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanu
daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai.
Atkārtotais pieteikumu
iesniegšanas laiks ir no šī gada
4. līdz 15. jūnijam. Pašvaldības
līdzfinansējums iepriekš
minētajam mērķim tiek piešķirts
saskaņā ar Alūksnes novada

pašvaldības 2014. gada
27. novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.24/2014 „Par
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai”.
Aicinām ar noteikumiem
iepazīties pašvaldības
mājaslapas www.aluksne.lv
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Saistošie noteikumi.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Alūksnes sporta halles
būvniecībai Alūksnes
novada pašvaldībai piešķirti
300 000 EUR. Citi objekti,
kam piešķirts finansējums, ir:
Olimpiskā centra “Rēzekne”
būvniecībai (Rēzeknes pilsētas
pašvaldība) - 900 000 EUR,
tenisa centra “Lielupe” attīstības
projekta īstenošanai (SIA “Tenisa
centrs “Lielupe””) - 900 000 EUR,
J. Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas
būvniecībai (Valmieras pilsētas
pašvaldība) - 800 000 EUR,
Olimpiskā centra “Ventspils”

attīstības projekta īstenošanai
(Ventspils pilsētas pašvaldība) 800 000 EUR, slēgtās
futbola halles būvniecībai
(Liepājas pilsētas pašvaldība)
- 800 000 EUR, airēšanas bāzes
būvniecībai (Jelgavas pilsētas
pašvaldība) - 800 000 EUR,
Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijas projekta īstenošanai
(Cēsu novada pašvaldība) 300 000 EUR, futbola stadiona
“Esplanāde” rekonstrukcijai
(Daugavpils pilsētas pašvaldība) 300 000 EUR.
Saskaņā ar Ministru
kabineta rīkojumu, piešķirto
finansējumu Izglītības un
zinātnes ministrija pašvaldībām
pārskaitīs tikai pēc tam, kad
pašvaldība būs izvērtējusi faktiski
plānoto veicamo izdevumu un
darbu apmaksu. Tāpat ministrijai
būs jāpārliecinās par pašvaldību
iespējām nodrošināt piešķirto
valsts budžeta līdzekļu apguvi
līdz šā gada beigām.
Alūksnes sporta hallei šobrīd

notiek iepirkuma procedūras
- slēgtā konkursa otrais
posms. Iepirkuma procedūra
izsludināta centra projektēšanai,
būvdarbiem un autoruzraudzībai.
Pirmajā posmā notika kandidātu
atlase dalībai slēgtā konkursā,
kad pasūtītājs (Alūksnes novada
pašvaldība) no kandidātiem,
kas pieteikušies atlasei, atlasīja
nolikuma prasībām atbilstošus
kandidātus un uzaicināja tos
iesniegt piedāvājumu slēgta
konkursa otrajam posmam.
Otrajam iepirkuma procedūras
posmam ir kvalificējušies divi
kandidāti. Tiem nosūtīti
iepirkuma procedūras otrā
posma dokumenti, lai līdz
26. jūnijam iesniegtu finanšu
piedāvājumu. Piedāvājumus
izvērtējot, pasūtītājs atbilstoši
piedāvājuma izvēles kritērijam
izraudzīsies pretendentu, kam
varētu tikt piešķirtas iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA „ALŪKSNES NAMI” informē
Saskaņā ar Vispārīgās
datu aizsardzības Regulas
piemērošanas uzsākšanu
2018. gada 25. maijā,
uzņēmuma mājas lapā ir
ievietota Privātuma politika. Klientu personas dati
arī turpmāk būs drošībā, jo
uzņēmums uzņemas atbildību
par klientu personiskās
informācijas aizsardzību
atbilstoši tiesību aktu
regulējumam.
Saistībā ar klientu privātuma
aizsardzību, ir mainīta rēķinu
saņemšanas kārtība. Sākot ar šā
gada 1. jūniju, SIA „ALŪKSNES
NAMI” klienti rēķinus savās
pastkastītēs papīra formātā
saņems tikai un vienīgi aizlīmētās

aploksnēs. Šāda rēķinu apstrāde
būs maksas pakalpojums – 0,70
EUR un šī summa būs pieskaitīta
pie kārtējā rēķina.
Ja šādu maksas pakalpojumu
nevēlaties, tad aicinām iepazīties
ar informāciju par iespējām
mainīt rēķinu saņemšanas
veidu, pārejot uz bezmaksas
elektroniskā rēķina saņemšanu
e-pastā, un aizpildīt iesnieguma
veidlapu.
Iesnieguma veidlapu iespējams
aizpildīt:
• SIA „ALŪKSNES NAMI” birojā
Rūpniecības ielā 4, Alūksne,
Alūksnes novads, uz vietas;
• nosūtot to uz epastu aluksnes.
nami@aluksnesnami.lv, parakstot
ar drošu elektronisko parakstu

(veidlapas paraugs atrodams
mājaslapā
www.aluksnesnami.lv).
Bezmaksas rēķina saņemšanas
iespēja tiks nodrošināta SIA
„ALŪKSNES NAMI” biroja darba
laikā Rūpniecības ielā 4, Alūksne,
Alūksnes novads.
Kontaktinformācija:
SIA „ALŪKSNES NAMI” birojs atrodas Rūpniecības ielā 4,
Alūksne, Alūksnes novads.
Darba laiks: 9.00-17.00.
Tālrunis: 64321456
E-pasta adrese:
aluksnes.nami@aluksnesnami.lv

Naktī Lielajos kapos –
tikai ar pašvaldības atļauju
Alūksnes Lielo
kapu teritorijā ar
automašīnu
laika posmā no 23.00
līdz 6.00 būs atļauts iebraukt
vien ar
Alūksnes novada
pašvaldības atļauju.
Par aizliegumu
automašīnām minētajā
laikā iebraukt
kapsētā bez pašvaldības
atļaujas liecina izvietotā
ceļa zīme un papildzīmes.
Automašīnu iebraukšana kapos
šajā laikā aizliegta tādēļ, ka
pašvaldībā vairākkārt sūdzējušies
apkārtējo māju iedzīvotāji, ka
nakts laikā
laukumos pie kapiem
autobraucēji uzvedas
agresīvi – griež
“saulītes” un trokšņo.
Šāda agresīva uzvedība
traucē apkaimes

iedzīvotājiem, turklāt tā
arī nav ētiska kapsētas
tuvumā.
Ja iedzīvotājiem ir nepieciešams
laikā no 23.00 līdz 6.00
iebraukt kapsētas teritorijā ar
automašīnu, lūdzam pēc atļaujas

vērsties Alūksnes novada
pašvaldībā.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sācies skriešanas seriāls
“Mizojam, ka prieks” Zeltiņos
Ar 1. posma skrējienu
“Skolas kalns” 20. maijā
Zeltiņu pagastā jau
sesto gadu starts dots
Zeltiņu pagasta atklātā
krosa skriešanas seriāla
pasākumam ikvienam
“Mizojam, ka prieks”.
Sacensības šogad notiek
Eiropas Sociālā fonda
projekta “Dzīvo vesels
Alūksnes novadā!” ietvaros.
Šajā gadā 1. posmā piedalījās
59 dalībnieki. Pirms sacensībām
dalībniekiem notika “Starta
vingrošana”, kurā iesildīšanās
vingrojumus pirms starta veica
sacensību dalībnieki un līdzjutēji
profesionālas treneres Ingūnas
Dovgānes vadībā.
Skriešanas pasākums notiek 6
vecuma grupās. “Mizojam, ka
prieks” 1. posma rezultāti: SB1
grupā 1. vietā Madara Donska,
2. vietā Mišela Tīna Berkolde,
3. vietā Elza Donska; VB1 grupā
1. vietā Ernests Dambis,
2. vietā Armands Pakalnietis,
3. vietā Dāvids Stepe; SB2 grupā
1. vietā Anna Nikola Berkolde,
2. vietā Sanija Šuksta, 3. vietā
Ance Poļaka; VB2 grupā 1. vietā
Martins Celms, 2. vietā Adrians
Stepe, 3. vietā Valters Spirks; S12
grupā 1.vietā Līva Poļaka,
2. vietā Gerda Asnāte Berkolde,
3. vietā Laila Ludviga, V12 grupā
1. vietā Artūrs Igaviņš; S16 grupā
1. vietā Laura Igaviņa, 2. vietā
Sindija Žīgure, 3. vietā Agate
Mūrniece; V16 grupā 1. vietā
Artis Maksims, 2. vietā Jānis Melecis, 3. vietā Adrians Šuksts; S25
grupā 1. vietā Līna Berga,
2. vietā Aļona Jakobsone,
3. vietā Dana Puidze; V25 grupā
1. vietā Bruno Zaķis,
2. vietā Mairis Rāts, 3. vietā Ivo
Pētersons; S40+ 1. vietā Ilze Ludviga, 2. vietā Inese Žīgure,
3. vietā Iluta Zariņa.
Diena bija vasarīgi silta, tāpēc
brīdī, kamēr tika apkopoti

Projekta mērķis ir sakārtot
piekrasti Alūksnes ezera
Tempļakalna parka
teritorijā, labiekārtojot sešas
makšķerēšanas un trīs atpūtas
vietas, kā arī izvietot īpaša
dizaina stendus ar informāciju
par Alūksnes ezerā mītošo
ihtiofaunu, to raksturojošām
īpašībām un savstarpējām
mijiedarbībām.
Alūksnes ezeram ir potenciāls
būt par iecienītu makšķerēšanas
tūrisma ezeru, jo tajā ir bagātīga
zivju daudzveidība, taču
infrastruktūras, inovatīvu un
mūsdienu prasībām atbilstošu
pakalpojumu trūkums
neveicina teritorijas attīstību un
apmeklētāju interesi.
Lai panāktu makšķernieku
plūsmas palielināšanos un

Pārbūvēs ceļu
uzņēmējdarbības
vajadzībām
Alūksnes novada
pašvaldības īstenotais ERAF
projekts “Infrastruktūras
uzlabošana industriālās
teritorijas attīstībai Alūksnes
novada Jaunlaicenes ciemā”
ir papildināts ar jaunu
aktivitāti – pašvaldības
autoceļa “V383Galdusalas” posma
pārbūve 150 m garumā.

Starta iesildīšanos skrējiena dalībniekiem vada trenere
Ingūna Dovgāne
Foto no biedrības arhīva
sacensību rezultāti, dalībnieki
un līdzjutēji varēja cienāties ar
biedrības sagādāto cienastu –
cepumiem, kvasu un svaigu akas
ūdeni.
Katrs sava skrējiena
1.-3. vietas ieguvējs tika apbalvots ar medaļu, diplomu un
organizatoru sarūpētu balvu.
Sacensību dalībnieki un
līdzjutēji bija ļoti apmierināti
par pasākumu, jo tas noritēja
draudzīgā atmosfērā, kā arī
izteica domu, ka ar nepacietību
gaidīs nākamo posmu, jo tas notiks vēlu vakarā, bet apbalvošana
pusnaktī. Ar pasākuma nolikumu
var iepazīties Alūksnes novada
pašvaldības mājas lapā www.
aluksne.lv sadaļā sports.
Nākamie sacensību posmi:
2. posms ‘’Alpu pļavas’’ –
2018. gada 22. jūnijā,
reģistrēšanās no pulksten
20.30 – 21.15, no plkst.21.15
– 21.25 sacensību atklāšana,

no plkst.21.30 – 22.00 Starta
vingrošana dalībniekiem
un līdzjutējiem, starts pulksten 22.00, Andreja Caukas
nekustamajā īpašumā ‘’Alpi’’,
3. posms ‘’Estrādes loki’’
– 2018. gada 28. jūlijā,
reģistrēšanās no pulksten
10:00 – 10.45, no plkst.10.45
– 10.55 sacensību atklāšana,
no plkst.11.00 – 11.30 Starta
vingrošana dalībniekiem un
līdzjutējiem, starts pulksten
11.30, pie Zeltiņu estrādes,
4. posms ‘’Krogsalas apļi’’
– 2018. gada 25. augustā,
reģistrēšanās no pulksten
10.00 – 10.45, no plkst.10.45
– 10.55 sacensību atklāšana,
no plkst.11.00 – 11.30 Starta
vingrošana dalībniekiem un
līdzjutējiem, starts pulksten
11.30, Zeltiņu pagasta sporta un
atpūtas parkā.
Elita Laiva,
biedrības pārstāve

Alūksnes ezera krastā veidos
mūsdienīgas makšķerēšanas vietas
Alūksnes novada pašvaldība
sākusi īstenot Latvijas vides
aizsardzības fonda atbalstīto
projektu “Makšķerēšanas
vietu izveide Alūksnes
ezera Tempļakalna parka
teritorijā”.

5.

Alūksnes Novada Vēstis

ezera apmeklētības pieaugumu,
nepieciešami būtiski ieguldījumi
ezera krasta zonas sakārtošanā
un jaunu pakalpojumu izveidē.
Apzinoties Alūksnes ezera
vērtību gan vietējiem
iedzīvotājiem, gan pilsētas
viesiem, pašvaldība mērķtiecīgi
uzlabo situāciju. Ezera krasts
Tempļakalna parka zonā ir
sakopts, izzāģēts krūmu un
koku apaugums. Ir atjaunots
Tempļakalna ielas segums,
izveidoti piekļuves celiņi un
laukumi ezera krasta joslai.
Pēc šīs teritorijas sakārtošanas
ir pastiprinājusies vietējo
iedzīvotāju, tūristu un
makšķernieku interese
izmantot sakopto krasta
zonu makšķerēšanai un dabas
vērtību baudīšanai. Ņemot vērā
arvien pieaugošo tūristu un
apmeklētāju plūsmu, ar šī projekta palīdzību varēs papildināt
makšķerēšanas un atpūtas
iespējas ar mūsdienu prasībām
atbilstošu infrastruktūru.
Jaunradītās makšķerēšanas
vietas būs pieejamas ģimenēm

ar bērniem, invalīdiem,
cilvēkiem ar kustību
traucējumiem.
Lai apdomīgi izmantotu esošos
dabas resursus, saglabātu vides
kvalitāti, izveidotu funkcionālas
makšķerēšanas vietas, kas
iekļaujas apkārtējā ainavā,
tehniskā projekta izstrāde
uzticēta dizaina birojam “H2E”
ar profesionālu un pieredzējušu
komandu, kas veidojuši dizainu
daudziem sabiedrībā populāriem
objektiem (piemēram, Raiņa
muzejam „Tadenava”, Rīgas
Motormuzejam, ekspozīcijai
Kara muzejā „Latvijas iedzīvotāji
Pirmajā pasaules karā” u.c.).
SIA “H2E” Alūksnes ezera
makšķerēšanas vietām ir
izstrādājis unikālu dizainu,
kas nodrošinās radītās
infrastruktūras pieejamību,
kvalitāti un nodrošinās
ilgtermiņa ieguldījumu vides
aizsardzībā.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aktivitāte projektā iekļauta,
pamatojoties uz Jaunlaicenes
pagasta uzņēmēju vajadzībām.
Maija nogalē sākusies ceļa
posma pārbūve, ko veiks SIA
“DSM Meistari” saskaņā ar
SIA “XDRAFTS” izstrādāto
būvprojektu. Pārbūves darbi
saistīti galvenokārt ar asfaltbetona ceļa seguma izbūvi un tam
pakārtoto ceļa pamatnes izbūvi,
kā arī tiks risināta lietus ūdens
aizvadīšana.
Projekta ietvaros jau ir
izveidots cietā seguma laukums
4730 m2 platībā, ražošanas
izejmateriālu un gatavās
produkcijas novietošanai,

kā arī izbūvēts arī 20 kV
elektroenerģijas pieslēgums ar
vienlaicīgi iespējamo maksimālo
slodzi 600 kW.
Projekts tiek īstenots ar
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda atbalstu Darbības
programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” specifiskā
atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt
privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām” ietvaros.
ERAF projekta “Infrastruktūras
uzlabošana Industriālās
teritorijas attīstībai Alūksnes
novada Jaunlaicenes ciemā”
kopējās izmaksas ir
507 001,97 EUR,
tajā skaitā ERAF līdzfinansējums
299 430,73 EUR.
Ieva Bērza,
Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja

Jūnijā sāks
Malienas ceļu
pārbūvi
Realizējot Eiropas
Savienības ELFLA pasākuma
“Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku
apvidos” projektu, Malienas
pagastā ar jūniju uzsāks
pašvaldības autoceļu
pārbūvi.
Vispirms darbus veiks uz
autoceļa “Tomsona
pagrieziens-Sebežnieki”
1,8 km posmā, pēc tam pārbūvēs
autoceļus “P41-Cūku komplekss”
0,369 km un “Brenci – Sakvārne”
1,5 km posmos. Atbilstoši
SIA “Vertex projekti”

izstrādātajiem būvprojektiem
atklāta konkursa rezultātā
būvniecību veiks AS “TREV-2
GROUP”. Projekta būvuzraudzību
nodrošinās SIA “Ceļu komforts”.
Ceļu pārbūves laikā, iespējams,
būs apgrūtināta transporta
kustība. Aicinājums iedzīvotājiem
izturēties ar sapratni un
jautājumu gadījumā griezties
Malienas pagasta pārvaldē.
Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas
pagastu pārvalžu teritorijas
attīstības speciāliste

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Jaunā regula
ievieš korekcijas
Alūksnes novada
pašvaldībai bija tradīcija sveikt
novadā deklarētos seniorus
apaļās un pusapaļās jubilejās,
sākot no 65 gadu vecuma,
ar pasta starpniecību katram personīgi nosūtot domes
priekšsēdētāja parakstītu kartīti
ar laba vēlējumiem.
Taču sakarā ar to, ka no

25. maija arī Latvijā sāk
piemērot Vispārīgās datu
aizsardzības regulas
nosacījumus, kas ierobežo
personas datu apstrādi,
pašvaldībai šādu
apsveikumu sūtīšanu diemžēl
nākas pārtraukt. Tomēr
jubilāriem vēlam veselību
un dzīvesprieku!

6.
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Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs
Liepnas vidusskolā skan
Mātes dienai veltīts svētku piedāvā BRĪVAS VIETAS
vasaras aktivitātēs bērniem un jauniešiem
koncerts
Norises datums/ laiks/
vieta

Aktivitāte

Dalībnieku
vecums

Sportosim Pilssalā

7-15 gadi

Sporta pedagogi

Šreka dienas
1.diena- Ēzelīša diena- iepazīšanās spēles, radošie
darbi, karaoke. 2.diena- Fionas diena-vainagu pīšana,
spēles, modes skate- meitenēm, zobenu cīņas – puišiem.
3.diena- Runča Zābakos diena – atjautības uzdevumi,
fotoorientēšanās. 4.diena- Šreka diena- pārgājiens uz
“purvu”. Noslēguma pikniks.

7-9 gadi

„10 kW radošo
citronu”,
vadītāja
Kristīne Vimba

“Atvērts izaicinājumiem”
Info diena jauniešiem par iespēju piedalīties Erasmus+
finansētās aktivitātēs. Programmā: Ice breaking
aktivitātes; Kas ir Erasmus+ un Eurodesk?; Kas ir
Jauniešu apmaiņa?; Ko nozīmē būt multikulturālā vidē?;
Informācija par Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūru; Ideju ģenerēšana; noslēgums Zero wake
parkā.
Tiks nodrošināts transports Alūksne - Jaunzemi –
Alūksne.

no 15
gadiem

Inga Grizāne
Evija Eglīte

LEGO nometne
Lego spēļu veidošana un spēlēšana, Lego – sporto,
Saules pulksteņa konstruēšana no Lego, izaicinājuma
kartītes, ekskursija uz Cēsīm - Priekuļu Saules parka ar
Saules pulksteni un veselības taku apmeklējums, Lego
mindstorms robotu nodarbība Zinoo centrā un centra
apmeklējums, Lego eksperimenti, robotu veidošana,
Lego ballīte.

9-10 gadi

Inga Grizāne
Iveta Kronberga
Ināra Apsīte

Let‘s do it in English!
Nodarbības ar dažādu Eiropas valstu brīvprātīgajiem,
balstītas uz komunikāciju angļu valodā.

no 13
gadiem

Eiropas valstu
brīvprātīgie,
Evija Eglīte

Sportosim Pilssalā

7-15 gadi

Sporta pedagogi

2.-6. jūlijs
(Ilgums 2stundas)

Mūsdienu deju meistarklases “NO standing, ONLY
dancing!”

12 – 16 gadi

MIJC „Pa GALMS”

Būs iespēja apgūt dažādus deju stilus un prasmes, kā
hip-hopu, baletu, laikmetīgo deju un daudzus citus
stilus, kā arī jautri un aktīvi pavadīt brīvo laiku.

Anita Lielmane
(Valmieras JV
Clubs Dance
company)

5.-6. jūlijs

Iepazīšanās ar automodelismu
Tehnisko modeļu modelēšana no papīra. Elektriski
vadāmu
automobīļu
modeļu
izmēģināšana
automodelisma trasē. Mācīšanās braukt, pareiza ātruma
izvēle, trases pagriezienu trajektoriju izpratne, pareizas
bremzēšanas ceļa izjūta un piemērota paātrinājuma
izvēle.

9-15 gadi

Jānis Nabokins
(Valmiera)

Lai top video
Vai tev patīk filmēt, bet nezini, kā uzfilmēto samontēt?
Tad pievienojies, lai uzzinātu, kā to var izdarīt!

13 - 18 gadi

Diāna Lozko

Sportosim Pilssalā

7-15 gadi

Sporta pedagogi

4.-29. jūnijs
pl.11.00 – 15.00
Pilssalas stadions
11.-14. jūnijs
(Ilgums 3 stundas)
MIJC „Pa GALMS”

Liepnas vidusskolas skolēni Mātes dienai veltītā koncerta izskaņā
Kad ievas līkst balto ziedu
kupenās, ābeles jau raisa
vaļā savus ziedu klēpjus
un Liepnas laukus izgrezno
dzelteno pieneņu paklājs,
māmiņas, vecmāmiņas un
vecvecmāmiņas no savām
atvasītēm ir saņēmušas
ielūgumu uz Mātes dienai
veltīto koncertu „Es esmu
tev… jeb gabaliņš no sirds”.
Svētku koncertā izskanēja gan
dziesmas un dzejoļi, gan tika
izdejoti raiti dejas soļi, nospēlēta
teātra izrāde, gan stāstītas pasakas un anekdotes. Pirmsskolas
grupas audzēkņi, deklamējot
sirdssiltus dzejoļus un tautasdziesmas un dziedot mīļas dziesmas, aizkustināja ikvienu koncerta klausītāju. Priekšnesumu
“mazajiem” palīdzēja sagatavot
skolotājas Edīte Kļaviņa un Inga
Kalniņa. Mīlestība un pateicība
māmiņām un vecmāmiņām
izskanēja gan 2. klases skolēnu,
gan vokālo ansambļu dziedātajās
dziesmās. Skolotājas Ināras
Orbidānes vadītā 3.-6. klases
deju kolektīva dejotāji, kā
vienmēr smaidīdami, svētkos
iepriecināja mūs ar raito deju
soli. Par īstajām vērtībām dzīvē
padomāt aicināja skolotājas
Ivetas Boroduškas vadītā teātra
pulciņa aktieri izrādē “Velnēna
pārvērtības”. Savukārt 4. klases
skolēni aicināja māmiņas
atcerēties disko dejas, un šo
priekšnesumu palīdzēja sagatavot audzinātāja Jana Kalēja.
Sirsnīgs veltījums svētkos
izskanēja no 7., 8., 9. klases
meitenēm. Svētku koncertu
vadīja 11. klases skolniece Mikija
Anna Rogozina un 7. klases
skolniece Ilze Stabinge. 9. klases
skolniekam Laurim Sprudzānam
bija jārūpējās, lai labi skanētu
mikrofons un mūzika.
Katros svētkos un arī šoreiz
svētku noskaņu radīja skolotājas

Mārītes Pugejas un vizuālās
mākslas pulciņa dalībnieku
ieguldītais darbs svētku zāles
noformējumā, kā arī sarūpētās
dāvaniņas koncerta izskaņā.
Liels prieks bija saņemt
skolotājas Sanitas Bordānes
sagatavoto Mātes dienai
veltīto Liepnas vidusskolas ziņu
lapas speciālizdevumu. Tajā
atspoguļota gan skolēnu dalība
ārpusstundu aktivitātēs, gan
sasniegumi sportā un mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos un deju skatē. Ziņu lapas
speciālizlaidums parāda, cik
daudzpusīgi un zinātkāri ir mūsu
skolas skolēni.
Skolas direktore Liene Stabinge
koncertā pasniedza Izaugsmes
balvu skolēniem, kuri bija
uzlabojuši savu vidējo atzīmi laika posmā no 17. novembra līdz
3. maijam. Šo balvu saņēma 18
skolēni. Malači! Paši skolēni bija
ļoti priecīgi par saņemto balvu,
un viņus ar skaļiem aplausiem
un ovācijām apsveica arī klasesbiedri un draugi. Balva pierādīja,
ka vislielākais darbs ir pašam
ar sevi un atzīmes uzlabot var
ikviens! Paldies skolas direktorei
Lienei Stabingei par Izaugsmes
balvas ideju, kas vienlaicīgi
skolēnu gan motivē, gan novērtē.
Vislielākais paldies jāsaka
skolotājai Sanitai Bordānei
par izloloto un sirsnīgo Mātes
dienas koncerta scenāriju. Bijām
saviļņoti un lepni par mūsu bērnu
sniegumu. Paldies skolotājiem un
skolēniem par sarūpēto svētku
koncertu. Gatavojies bija ikviens,
jo savā priekšnesumā bija ielicis
gabaliņu no sirds.
Koncerta beigās daudzām
māmiņām un vecmāmiņām acīs
bija manāmas asaras - prieka
asaras par tik sirsnīgu koncertu!
Līna Grīnbauma,
Liepnas vidusskolas padomes
priekšsēdētāja

20. jūnijs
pl.11.00 - 19.00
Ilzene

25.-29. jūnijs
pl.10.00 – 16.00
MIJC „Pa GALMS”

27.-28. jūnijs
“Kalnarušķi”
2.-31. jūlijs
pl.11.00 – 15.00
Pilssalas stadions

(Ilgums 3 stundas)
MIJC „Pa GALMS”

10.-13. jūlijs
(Ilgums 2 stundas)
MIJC „Pa GALMS”
1.-24. augusts
pl.11.00 – 15.00
Pilssalas stadions

Pieteikšanās Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Dārza ielā 8a, Alūksnē, tālrunis 64322402, 29190552.

Pašvaldība līdzfinansē desmit vasaras nometnes bērniem
Alūksnes novada pašvaldība
šogad līdzfinansēs desmit bērnu
un jauniešu vasaras nometnes,
to rīkošanai piešķirot 9139 eiro.
Pašvaldības līdzfinansējumu
nometņu rīkošanai saņēmuši
visi desmit nometņu projektu
konkursam iesniegtie projekti. Kopumā pašvaldības
līdzfinansētajās nometnēs šogad
varēs piedalīties 205 bērni un
jaunieši. 22. maijā deputāti
apstiprināja dalības maksas
nometnēm, kuras organizē
pašvaldības iestādes.
Dienas nometni “Velovasara” 20
dalībniekiem vecumā no 11 līdz
13 gadiem no 4. līdz 8. jūnijam
organizē Alūksnes Bērnu un

jauniešu centrs.
Dienas nometni “Gribu zināt!”
7 - 11 gadus veciem bērniem
organizē Ziemeru pamatskola. Tā
notiek no 4. līdz 8. jūnijam, un
nometnē piedalās 20 dalībnieki.
Dienas nometne “Mazais
pētnieks” 20 dalībniekiem
vecumā no 7 līdz 11 gadiem notiek Alūksnes novada vidusskolā
no 4. līdz 8. jūnijam.
Dienas nometni “Amatam ir
zelta pamats” no 12. līdz
16. jūnijam organizēs
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs. Tajā
piedalīsies 20 dalībnieki vecumā
no 10 līdz 12 gadiem. Dalībnieku
sastāvs nokomplektēts.
Dienas nometne “LEGO

Aktivitāšu
vadītāji

nometne 1” 20 dalībniekiem
vecumā no 7 līdz 8 gadiem no
18. līdz 22. jūnijam organizē
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs. Arī šai nometnei sastāvs jau
nokomplektēts.
Dienas nometni “Vasaras
brīnumi” no 18. līdz 22. jūnijam
Liepnā organizē Liepnas
internātpamatskolas un skolēnu
ģimeņu atbalsta biedrība. Tajā
varēs piedalīties 20 dalībnieki 8
- 12 gadu vecumā. Pieteikšanās
pa tālruni 26490331. Dalības
maksa dalībniekam – 10 eiro.
Diennakts nometni “Raibā
nedēļa” 25 bērniem vecumā
no 8 līdz 15 gadiem organizēs
Bejas pamatskola. Tā notiks no
18. līdz 22. jūnijam. Pieteikšanās

pa tālruni 25664429. Dalības
maksa dalībniekam – 25 eiro.
Dienas nometni “LEGO nometne
2” no 25. līdz 29. jūnijam 9 –
10 gadus veciem dalībniekiem
rīkos Alūksnes Bērnu un jauniešu
centrs. Tajā varēs piedalīties 20
bērni. Pieteikšanās pa tālruni
64322402. Dalības maksa
dalībniekam – 30 eiro.
Diennakts nometnē “Ceļš
(Lielais dzintars)” 11 – 18 gadus
vecus bērnus un jauniešus
aicina piedalīties Alūksnes
evaņģēliski luteriskā draudze.
Nometne notiks no 17. līdz 21.
jūlijam, un tajā varēs piedalīties
20 dalībnieki. Pieteikšanās
pa tālruni 26364072. Dalības
maksa dalībniekam – 65 eiro.

Dienas nometni “Lācēna Rikikī
radošās dienas” 6 - 12 gadus veciem dalībniekiem rīkos
Alūksnes novada vidusskola.
Nometnē, kas notiks no 20. līdz
24. augustam, varēs piedalīties
20 dalībnieki. Pieteikšanās
pa tālruni 26133347. Dalības
maksa dalībniekam – 20 eiro.
Savukārt Alūksnes Bērnu
un jauniešu centrs vasaras
brīvlaikā bērniem un jauniešiem
piedāvā arī citas lietderīgas
laika pavadīšanas iespējas, par
kurām sīkāku informāciju var
iegūt www.abjc.lv vai pa tālruni
64322402.
Evita Aploka
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Jaunlaicenē notiks Otrie
Vispasaules malēniešu svētki
28. jūlijā Jaunlaicenes
pagastā notiks Otrie Vispasaules malēniešu svētki, kas
pulcēs novadniekus no malu
malām, un viesos uzņems
ikvienu, kas vēlēsies tuvāk
iepazīt malēnieša dvēseli.
Malēnieši savus svētkus rīkos
jau otro reizi un visiem to
apmeklētājiem parādīs, kā
malēnieši dzīvo, cepuri kuldami. Dienas daļā Jaunlaicenes
muižas muzejs aicinās uz jaunās,
malēniešiem veltītās izstādes
“Malēnieša raksturs jeb ak prieki,
ak luste, ak borģele!” atklāšanu.
Svētku laikā notiks grāmatas “No
Apukalna veroties” atvēršana. Tā
iecerēta kā sava veida malēniešu
valodas mācību līdzeklis – tajā
būs apkopoti ap 1000 vārdi,
Jaunlaicenes muižas muzeja
savāktās anekdotes, rotaļu
apraksti un teicieni, kā arī Linarda Laicena stāsti no krājuma
“Malienā” literārā un malēniešu
valodā, kā arī malēniešu valodas
entuziasta, novadpētnieka Aivara
Puzuļa stāsti.
Sarunu teltī būs tikšanās un sarunas ar slaveniem malēniešiem,
varēs klausīties stāstus par
trim novadniekiem jubilāriem Linardu Laicenu, Jāni Mauliņu,
Valentīnu Pelēci.
Par jautrību, muzikālām un deju
izrīcībām gādās Alūksnes novada
amatierteātri, deju kolektīvi,
vokālie ansambļi, pūtēju
orķestris, folkloras kopas, notiks

7.

Alūksnes Novada Vēstis

amatnieku tirdziņš, meistarklases un malēniešu skaitīšana.
Alūksnes un Apes novada fonds
organizēs dažādas aktivitātes un
arī labdarības bumbu dzīšanas
sacensības. Jāpiebilst, ka visas
dienas norises būs bez maksas.
Vakara daļā pie malēniešiem
ciemosies kurzemnieki un
latgalieši. Koncertprogrammā
“Lustīgā ziņģu un danču andele” uz vienas skatuves satiksies spraunās kurzemnieces Liepājas aktrišu kopa “Atštaukas”
(Ināra Kalnarāja, Dace Liepa,
Marita Stelmakere, Aina Karele,
Vija Āboliņa, Anda Albuže),
kurām vārds nav kabatā jāmeklē
un enerģijas pilnie latgalieši jautrā postfolkloras grupa “Rikši”
(Ēriks Zeps - balss/akordeons,

Ivars Utāns - balss/basģitāra,
Madara Broliša - balss/vijole,
Mārcis Lipskis - balss/ģitāra/
mandolīna un Zane Dukaļska bubins/balss).
Draiskas dziesmas un
apdziedāšana, joku plēšana,
braukšana uz tirgu, skatītāju
izdancināšana - tas viss sagaida
jestrajā koncertprogrammā.
Programmas režisors Valdis
Pavlovskis, muzikālais vadītājs
Ēriks Zeps, producente Ieva
Šteinberga.
Savukārt pēc koncerta, vakara
noslēgumā uz lustīgu zaļumballi
aicinās Alūksnes muzikanti.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ziemeru pamatskolā
uzņems arī pirmsskolas
grupas audzēkņus

2018. gada augusta sākumā
Ziemeru pamatskolā tiks atvērta
pirmsskolas grupa bērniem no
1,5 gadu vecuma. Uzņemam
arī piecgadīgos un sešgadīgos
bērnus sagatavošanai skolas
gaitu uzsākšanai un skolēnus no

1. līdz 9. klasei.
Lūdzam savlaicīgi izdarīt
izvēli un pieteikt bērnus! Vairāk
informācijas var saņemt Ziemeru
pamatskolā vai, zvanot pa tālruni
26191325.

2018. gada 25. augustā Malienas
pamatskolas 145 gadu jubilejas
svinības un absolventu salidojums
• no plkst. 15.00 svinību dalībnieku reģistrēšanās
• plkst. 18.00 jubilejas svinīgais pasākums
“Meitenei no manas klases”
• plkst. 21.00 atmiņu vakars, balle kopā ar Ēriku Gruzniņu un
Santu Kasparsoni

Aktualitātes Kalncempju pagasta
Viktora Ķirpa Ates muzejā
Šogad sezonas sākumu esam
atklājuši ar dalību akcijā
“Apceļo Vidzemes šoseju
pieturas 2018”.
Muzeja teritorijā atrodas rāmis,
kas ir viens no šīs akcijas objektiem. Lai piedalītos akcijā,
jāapmeklē kāds no 12 akcijas
objektiem un jāievieto fotogrāfija
ar apmeklēto akcijas objektu
savā Facebook.com profilā.
Pie fotogrāfijas jāpievieno
tēmturis #vidzemespieturas,
pārliecinoties, vai Facebook
ieraksts ir publiski redzams
visiem šī sociālā tīkla lietotājiem.
Fotogrāfijā var būt redzams gan
akcijas dalībnieks ar apmeklēto
objektu, gan tikai akcijas objekts.
Labāko fotogrāfiju īpašnieki
saņems personalizētu ceļojuma
koferi. Akcija turpinās līdz pat
1. oktobrim.
Muzeju naktī, 19. maijā,
atklājām jaunu izstādi “Gatavs uznācienam”. Izstādes
mērķis ir radīt priekšstatu par
amatniecības nozarēm, kuru
amatnieku prasmes palīdzēja
sagatavoties saviesīgam
pasākumam. Izstādē apskatāmi
kurpnieka, drēbnieka, friziera un
fotogrāfa darba piederumi, kādi
tika lietoti 20. gadsimtā. Paldies
mūsu kolēģiem – Alūksnes
muzejam, Jaunlaicenes muižas
muzejam un Zeltiņu vēstures
krātuvei, kuru deponētie krājuma
priekšmeti papildināja amatnieku
darba piederumu klāstu. Izstādi
varēs aplūkot līdz pat
2018. gada 19. augustam.
Latvijas jubilejas gada
Saulgriežos, 21. jūnijā, katrs

Jaunlaicenes muižas muzejs
veido pagalma izstādi Otrajiem
Vispasaules malēniešu svētkiem
Latvijas iedzīvotājs ir aicināts
piedalīties akcijā „Izgaismo
Latviju”. Pasākuma laikā tiks
dziedātas spēka dziesmas Latvijai
un plkst. 22 visā Latvijā vienlaikus dziedāta Latvijas valsts
himna. Sadarbībā ar Kalncempju
sabiedrisko centru, 21. jūnijā
plkst. 21.00 gaidīsim Kalncempju
pagasta Viktora Ķirpa Ates
muzejā, lai iedegtu savu akcijas
“Izgaismo Latviju” ugunskuru
un dziedātu dziesmas par godu
Latvijai un Saulgriežiem.
Savukārt 30. jūnijā plkst. 20.00
Ates muzeja teritorijā notiks projekta “Velomūzika” dalībnieku:
Kārļa Kazāka, Jura Kroiča, Māra
Bīmaņa, Kaspara Tobja akustisks
koncerts. Ieeja koncertā bez
maksas. “Mēs gribam izvest Tevi
laukā. Pa mazajiem celiņiem.
Pa takām. Pie tās īpašās
burvības, kas rodas satiekoties. Nepastarpināti. Satiekot

cilvēkus, mežus, īpašas vietas. Arī
dziesmas. Mēs gribam satikties
arī ar Tevi. Tā ir mūsu vasara.
“Velomūzika” ir ceļš un dziesmas,
kas katrā vietā skan citādāk.
Mēs esam paši sev un cilvēkiem,
kurus sastopam koncertos vai
uz lauku ceļiem, meža takām,
autobusu pieturās. Vēlamies
vakaros dziedāt un aprunāties ar
cilvēkiem tā, kā to darām ikdienā
– bez vadiem un mikrofoniem.
Lai mēs nepārtraucam putnu
dziesmas un dabas skaņas, bet
sadziedamies ar visu, kas mūs
katrā brīdī ieskauj,” tā projektu
“Velomūzika” skaidro idejas autors Kārlis Kazāks.
Uz tikšanos Atē!
Janita Šolina,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzeja direktore

Jaunlaicenes muižas
muzejs uzsācis projekta
“Jaunlaicenes muižas muzeja
pagalma izstāde “Malēnieša
raksturs jeb ak prieks, ak
lustes, ak borģele!””
realizāciju.
Projekta ietvaros paredzēts
izgatavot tādu inventāru, lai
apmeklētājs varētu ne tikai
izlasīt par malēniešu raksturu,
bet pamatot rakstura īpašības ar
attiecīgām izdarībām. Paredzēts
izgatavot divas vella sišanas
ierīces, astoņus statīvus un stendus, piecdesmit gaismas maisus,
sešus putnus, divus paliktņus
Latvijas kontūras formā, divas plintes baļķu šaušanai uz
Malēniju, vienu lelli – malēnieti
u.c.
Projekta kopējās izmaksas
ir 3874,30 EUR. Alūksnes

novada pašvaldība iesniedza
projektu Valsts kultūrkapitāla
fonda mantojuma nozares
mērķprogrammas “Muzeju
nozares attīstības programma un
muzejisko priekšmetu iepirkums” projektu konkursā un
realizācijai tika piešķirta dotācija
1000,00 EUR. Alūksnes novada
pašvaldības finansējums projekta
īstenošanai ir 2874,30 EUR.
Sandra Jankovska,
muzeja vadītāja
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Darbu sāk Sociālo
lietu pārvalde
No 1. jūnija darbu sākusi
jaunā Alūksnes novada
pašvaldības iestāde –
Alūksnes novada Sociālo lietu
pārvalde. Tās adrese Alūksnē
saglabājas bijušā Sociālā
dienesta ēkā Lielā Ezera ielā
11.
Jaunā iestāde izveidota,
reorganizējot divas līdzšinējās
sociāla rakstura pašvaldības
iestādes – Sociālo dienestu
un Sociālās aprūpes centru
“Alūksne”. Reorganizācijas
rezultātā Sociālo lietu pārvalde
turpinās nodrošināt abu minēto

iestāžu funkcijas – gan sociālās
palīdzības un pakalpojumu
sniegšanu, gan sociālās aprūpes
centra pakalpojumus. Pēc
sociālās palīdzības un sociālajiem
pakalpojumiem tāpat var vērsties
pie sociālajiem darbiniekiem.
Turklāt arī topošais sociālās
aprūpes centrs “Pīlādži” Mālupes
pagastā, kas atradīsies bijušās
pamatskolas telpās, būs Sociālo
lietu pārvaldes struktūrvienība.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Gūst jaunas energoresursu
pārvaldības pieredzi

06.06.2018.

Jāpļauj zāle un jākopj
dzīvžogi!
Ir sākusies vasara, tādēļ
pašvaldība atgādina
iedzīvotājiem - ir jāpļauj
zāle un jākopj dzīvžogi, lai
apkārtējā vide būtu sakopta un tajā būtu patīkami
dzīvot gan pašiem vietējiem
iedzīvotājiem, gan arī nebūtu
kauns uzņemt viesus.
Alūksni un novada pagastus arvien vairāk apmeklē
tūristi, kas šeit tērē savu naudu
vietējās kafejnīcās, veikalos,
naktsmītnēs utt., līdz ar to
veicina uzņēmējdarbību. Sakoptas pilsētas un pagasta
centra vizuālo tēlu veido ne
tikai publiskās teritorijas – parki,
skvēri, bet arī katra zemesgabala
un ēkas īpašnieka attieksme.
Alūksnes novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.19/2017
“Alūksnes novada teritorijas,

ēku / būvju un apstādījumu
kopšanas un uzturēšanas
saistošie noteikumi” nosaka,
ka zemesgabala īpašniekam
vai tiesiskajam valdītājam ir
pienākums pļaut un savākt zāli
gan sava īpašuma teritorijā, gan
arī tam piegulošajās teritorijās
- līdz ietves tuvākajai malai vai,
ja ietves nav, līdz brauktuves
tuvākajai malai. Īpašumam
piegulošā teritorija jāpļauj
ne tālāk kā 7 m no zemesgabala robežas. Turklāt jāatceras,
ka vidējais zāliena garums
nedrīkst pārsniegt 20 cm gan
priekšdārzos, gan arī īpašumam
piegulošajās teritorijās.
Atgādinām, ka citās Alūksnes
pilsētas un novada ciemu
teritorijās zāle jāpļauj un jāsavāc
vismaz divas reizes gadā - ne
vēlāk kā līdz 22. jūnijam un
30. jūlijam, citās pagastu

teritorijās zāle jānopļauj un
jāsavāc vismaz vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz 15. septembrim.
Tāpat atgādinām, ka gadījumos,
kad īpašumā gar ietvi vai
brauktuvi ir iestādīts dzīvžogs,
košumkrūmi un koki, zemesgabala īpašniekam vai tā tiesiskajam valdītājam jārūpējas arī
par to, lai apstādījumi, krūmu
un koku zari netraucētu gājēju
pārvietošanos pa ietvi un
automašīnu pārvietošanos pa
brauktuvi. Ja īpašumam blakus
atrodas ietve, traucējošie zari
jāapzāģē līdz 2,5 metru
augstumam, bet, lai zari
netraucētu autotransporta
kustībai, tie jāapzāģē līdz
4,5 metru augstumam.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pieredzes apmaiņas vizītē kolēģi
no Valmieras pašvaldības

Akciju sabiedrības
„Simone” valdes loceklis
Mārtiņš Kaļva (attēlā) no
22. līdz 27. aprīlim piedalījās
projekta „Partnerība jaunai
energoresursu pārvaldībai
(PANEL 2050)” projekta
starptautiskajās apmācībās
“CEESAN Bootcamp”
Budapeštā, Ungārijā, kur
vienuviet satikās, idejām
apmainījās 25 CEESEN
apmācību dalībnieki no
11 valstīm, lai kopīgiem
centieniem virzītos tuvāk
pārejai uz atjaunojamiem
energoresursiem, zema
oglekļa kopienas izveidei,
tās dzīvotspējas saglabāšanai
un Eiropas Savienības
izvirzīto mērķu sasniegšanai.
CEESEN apmācība notika
projekta “Partnerība jaunai
energoresursu pārvaldībai 2050”
(PANEL 2050) ietvaros, kuru
īsteno Vidzemes plānošanas
reģions kopā ar projekta
partneriem no Igaunijas, Čehijas
Republikas, Polijas, Maķedonijas,
Austrijas, Lietuvas, Rumānijas,
Slovēnijas, Bulgārijas un
Ungārijas.
Projekta apmācību galvenā
tēma bija zema oglekļa kopienas izveide no atjaunojamo
energoresursu izmantošanas
sabiedriskajā sektorā, veicinot
reģionu attīstību.
Mācību mērķis bija iegūt gan
teorētiskas, gan praktiskas
zināšanas un to pielietojumu,
lai spētu sasniegt reģionu
stratēģijas izvirzīto uzdevumu
pāriet uz zema oglekļa emisiju
sabiedrību līdz 2050. gadam.
Lai šo procesu būtu vienkāršāk
saprast, mācību dalībniekus
sadalīja darba grupās, kur katrai
no tām izsniedza darba uzdevumu. Apmācības vadīja konsul-

tanti no Austrijas, pasniedzējs no
Igaunijas, kuram ir liela pieredze
sabiedrībai nozīmīgu projektu
realizēšanā, kā arī bija dažādas
praktiskas nodarbības par
komunikāciju un mārketingu.
Apmācību laikā apmeklējām
ģeotermālo staciju, kas ir
realizēta kā pilotprojekts
Ungārijā, lai nākotnē plašākā
mērogā varētu tikt izmantots
atjaunojams energoresurss ģeotermālā enerģija.
Projekta ietvaros apmeklējām
daudzdzīvokļu mājas projektu
“Faluhaz”. Tā ir daudzstāvu
dzīvojamā māja, kas tika uzcelta
no 1968. līdz 1975. gadam,
338 metrus gara un sastāv
no 886 dzīvokļiem, tajā dzīvo
~3000 iedzīvotāju. Ēka, pateicoties Eiropas struktūrfondu
līdzfinansējumam, renovēta
energoveicināšanas nolūkā
2010.-2012. gadā. Tai renovēta
fasāde, uzstādīti saules kolektori, nomainīti logi u.c. Projekta
pārstāve klātesošos iepazīstināja
ar ieguvumiem un problēmām,
kuras radās projekta tapšanas
un realizācijas laikā. Projekts
joprojām kalpo kā paraugobjekts tam, kā iespējams saņemt
atbalstu un kopīgu lēmumu
pieņemšanu tik lielā objektā.
Projektā iegūti neatsverami
kolēģu kontakti, kas piedalījās
mācībās, tai skaitā, arhitekts
no Čehijas, kas veic pilotprojekta izbūvi pārvietojamai mājai,
Sofijas universitātes arhitektūras
pasniedzējs, kas strādā pie
solāro sistēmu izmantošanas
centralizētajā siltumapgādē, u.c.
Visas brauciena izmaksas
(transports, dzīvošana un
uzturēšanās) tika segtas no
projekta finansējuma.
Mārtiņš Kaļva
AS Simone” valdes loceklis

Maijā Alūksnes novada
pašvaldību apmeklēja Valmieras pilsētas pašvaldības
Finanšu departamenta darbinieki. Apmeklējuma mērķis
bija pieredzes apmaiņa
grāmatvedības un finanšu
vadības jautājumos.
Alūksnē viesi tikās ar
pašvaldības Finanšu un
Grāmatvedības nodaļu darbiniekiem un pārrunāja dažādus
ar nodaļu darba specifiku
saistītos jautājumus.
- Pašvaldību problēmas un
to risinājumi ir līdzīgi, tādēļ
mēs mēdzam braukt pieredzes
apmaiņā, lai varētu gan mācīties

no citiem kolēģiem, gan arī
aizvest savu pieredzi. Viens no
galvenajiem interesējošajiem
jautājumiem ir programmatūra,
ko izmantojat. Šobrīd vienīgie
Latvijā strādājam ar programmu,
kas nav citām pašvaldībām, un
nākas diezgan daudz ieguldīt
darbu un līdzekļus, lai pielāgotu
šo programmu tik lielām
pārmaiņām, kas skar pašvaldības
finanses un grāmatvedību.
Zinām, ka Alūksnē esat sākuši
strādāt ar programmām GVEDIS un BUDZIS, tādēļ vēlamies
tās apskatīt. Tāpat interesē jūsu
pieredze budžeta veidošanas
procesā un maksas pakalpojumu organizēšanā, - par vizītes

mērķi stāsta Valmieras pilsētas
pašvaldības Finanšu direktore
Inta Štefenberga.
Pēc profesionālās sarunās
pavadīta laika viesi tika aicināti
no Valmieras bija iespēja apskatīt
Alūksni, redzēt jaunākos objektus
un izbaudīt daļu pilsētas tūrisma
piedāvājuma.
- Pieredzes apmaiņas braucienu
labprāt apvienojam ar Alūksnes
apskati, jo esam daudz dzirdējuši
par šeit uzbūvētajiem un izveidotajiem objektiem, - saka I.
Štefenberga.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Liepnai Meža dienu ietvaros
uzdāvinātas krāšņi ziedošas vasaras
Maija sākumā Liepnā
norisinājās „Meža dienas
2018”, kuru ietvaros Liepnai
uzdāvinātas krāšņi ziedošas
vasaras. Idejas iniciatore
Latvijas Valsts meža dienesta
darbiniece Gunita Kaņepe,
pavasara sākumā
ierosināja rīkot Meža dienu
pasākumu. Pasākuma mērķis
bija papildināt Liepnas
teritoriju ar apstādījumiem,
par kuriem gan iedzīvotāji,
gan viesi varēs priecāties
gada košākajā laikā.
Ar sponsoru atbalstu iegādājāmies dažādus
dekoratīvos krūmiņus,
rododendrus un skuju kokus.
Ar apstādījumiem papildināta
estrādes teritorija, izveidots
rododendru un dekoratīvo krūmu
apstādījums. Nepieciešamie stādi
iegādāti rododendru selekcijas
un izmēģinājumu audzētavā
Babītē, Zaļenieku kokaudzētavā
un Latvijas valsts meža dienesta
Smiltenes kokaudzētavā. Šajās
kokaudzētavās iegādāti ceriņu,
jasmīnu, fizokarpu, klinšrozīšu,
rododendru, hortenziju
un tūju stādi.

Darbīgā „Meža dienas 2018” komanda pie iestādītajiem ceriņiem un
jasmīniem Liepnas estrādē „Saidupīte”
Īpašu paldies vēlos teikt sponsoriem, bez kuriem šis pasākums
nebūtu iespējams: SIA „Ekoforest”, SIA „RITC”, SIA „MEŽUSILI”,
SIA „GROTES AB”.
Liels paldies arī atbalstītājiem:
biedrībai „Liepnas attīstības
grupa „IESPĒJA”, Liepnas pagasta pārvaldes vadītājai Ivetai
Priedei, Viktoram Boroduškam,
Laimai Kaņepei, Lienītei Trivolei,
Latvijas Valsts meža dienesta

darbiniekiem, Liepnas vidusskolas 11. klases un 12. klases
skolēniem, Liepnas vidusskolas
direktorei Lienei Stabingei un
skolotājai Ilzei Bricei, Aldim
Kozuliņam un Aldai Bērziņai
par līdzdalību pasākumā „Meža
dienas 2018”. Lai koša un krāšņi
ziedoša vasara!
Līna Grīnbauma,
vides dizainere

06.06.2018.
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Apbalvo labākos skolēnus
un viņu pedagogus
Alūksnes novada
pašvaldība un Izglītības
pārvalde maija nogalē
sumināja labākos novada
skolēnus, viņu pedagogus
un vecākus par skolēnu
sasniegumiem Valsts
izglītības satura centra
organizētajās Alūksnes
novada un valsts mēroga
mācību priekšmetu
olimpiādēs un par sasniegumiem interešu
izglītībā, profesionālajā
ievirzē mūzikā aizvadītajā
mācību gadā. Naudas balvās
skolēniem un pedagogiem
pašvaldība izlietojusi 14475
EUR.
Par sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs novadā
un valstī apbalvoti šādi skolēni
un pedagogi:
no Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas – Romāns Čurikovs
(skolotāja Tatjana Sjomkina),
Zanda Bērziņa (skolot. Antra
Strazda), Kristiāna Gailāne
(skolot. Iveta Salmiņa), Rūdolfs
Brahmanis (skolot. Andis
Jauniņš), Aleksandrs Graņicins
(skolot. Dace Bībere, Tatjana
Sjomkina), Nadīna Tarnovska
(skolot. Dace Bībere), Ernests
Mednis (skolot. Inta Jaunkalne,
Daina Černomirdina, Iveta Mikijanska), Viktorija Celma (skolot.
Mārīte Palma), Roberts Jakovļevs
(skolot. Rasma Gradovska), Liāna
Šolka (skolot. Dace Bībere), Artis

Eisaks (skolot. Ilona Riekstiņa),
Viktorija Jekaterina Bobinova
(skolot. Mārīte Palma), Armīns
Rēdelis (skolot. Inta Jaunkalne),
Kristīne Krastiņa (skolot. Ilona
Riekstiņa), Līna Bistrova (skolot.
Antra Strazda), Artūrs Fausts
(skolot. Inta Jaunkalne), Alise
Jakobsone (skolot. Mārīte Poiša),
Lelde Melece (skolot. Antra
Strazda, Iveta Salmiņa);
no Alūksnes pilsētas
sākumskolas - Rihards Kārkliņš
un Samanta Strupka (skolot.
Maija Vociša);
no Jaunannas Mūzikas un
mākslas pamatskolas - Ralfs
Siliņš (skolot. Inga Kārkliņa);
no Strautiņu pamatskolas Sigita Hušča (skolot. Līga
Šteinere).
Par sasniegumiem interešu
izglītībā un profesionālajā ievirzē
mūzikā aizvadītajā mācību gadā
apbalvoti šādi skolēni un interešu
izglītības kolektīvi, kā arī to
pedagogi:
profesionālajā ievirzē Deivids Struckis un Deivids
Miķelsons (skolot. Zigmārs
Krūmiņš);
interešu izglītībā - Baiba Laicena
(skolot. Daiga Bētere), Elizabete
Baldiņa, Tīna Sloģe un Liega
Emīlija Zālīte (skolot. Inese
Krūmiņa), Linda Krūmiņa (skolot.
Tija Āboliņa), Lelde Melece
(skolot. Iveta Salmiņa);
interešu izglītības kolektīvi Alūksnes Bērnu un jauniešu

centra ansamblis “Puķuzirņi” (5.9. klase un 1.-2. klase, skolot.
Vita Vērdiņa un Linda Berkule)
un sitamo instrumentu ansamblis
(skolot. Mārcis Kalniņš), Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
pūtēju orķestris (skolot. Ilze un
Sandors Līviņi) un teātra pulciņš
(skolot. Agita Līdumniece),
Alūksnes Mūzikas skolas sitamo
instrumentu ansamblis (skolot.
Mārcis Kalniņš) un Alūksnes
Mākslas skolas vizuālās mākslas
pulciņš (skolot. Anita Vēliņa, Rita
Balane).
Par sasniegumiem sportā
sumināti šādi Alūksnes pilsētas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas
audzēkņi un viņu treneri:
biatlonā - Anastasija
Ņedaivodina, Sanita Buliņa,
Sandra Buliņa, Reinis
Volbergs, Aleksandrs Pometuns,
Daniels Kodaļevs un Aleksandrs Kuzņecovs (treneris Sergejs
Sverčkovs);
džudo - Evelīna Javorska,
Jūlija Kuzņecova, Keita Līdace
– Dobroļubova, Aleksandrs
Skuja, Nadīna Tarnovska, Roberts
Javorskis, Elvis Kārkliņš, Rolands
Kazačenoks, Aigars Bundzens
(treneris Aivars Mālnieks);
vieglatlētikā - Dita Apsīte
(treneris Ilgvars Vaskis), Liene
Egle (treneris Rolands Sīlis),
Patrīcija Ozoliņa;
volejbolā - Džonatans
Baumanis.

Sarūgtina bezatbildīga attieksme
pret atkritumu šķirošanu
Ikvienam cilvēkam ir jāpiedalās
atkritumu apsaimniekošanas
procesā, slēdzot līgumu ar
pašvaldības izvēlēto atkritumu
apsaimniekotāju –
SIA “Pilsētvides serviss”. Lai
iedzīvotājiem mazinātu ikmēneša
izdevumus par atkritumu
apsaimniekošanu, taupītu dabas
resursus, pārstrādājot atkritumus
atkārtoti izejvielās, un saudzētu
vidi, Kolberģa ciemā tika
uzbūvēts laukums, un uzstādīti
šķiroto atkritumu konteineri.
Atkritumu apsaimniekotājs
šķirotos atkritumus izved bez
maksas, ja tie ir bez sadzīves
atkritumu piejaukuma.
Atsevišķu cilvēku rīcības
rezultātā liela daļa
atkritumu pie konteineriem
paliek neaizvesti, kas rada
nepievilcīgu vidi un vietējo
iedzīvotāju neapmierinātību.
Regulāri laukumā un
konteineros ir maisi ar
nešķirotiem atkritumiem.
Tajos nereti ir neizprotamas
izcelsmes atkritumi – organiskas
vielas, kas rada ļoti nepatīkamu
smaku, kā arī neorganiskas sākot ar zāles pļāvēju detaļām
līdz pat bērnu autiņbiksītēm.
Lai uzturētu kārtību, pagasta pārvaldes komunālās
saimniecības darbinieki, ārpus
darba pienākumiem, ikdienā
vāc šos atkritumus, ko vējš un
dzīvnieki no maisiem iznēsā.
Maisi ir jāpāršķiro, pagasta
pārvaldei ir jāapmaksā
izdevumi par nešķiroto
atkritumu aizvešanu. Situācija

9.

Uz gadu palielina
maksimālo uzņemamo
bērnu skaitu
Alūksnes novada domes
deputāti 31. maija sēdē
pieņēma lēmumu 2018./2019.
mācību gadā palielināt
maksimālo bērnu skaitu
bērnudārzu “Sprīdītis” un
“Pienenīte” jaunākajās
grupiņās.
Uz vienu mācību gadu Alūksnes
pirmsskolas izglītības iestādes
,,Sprīdītis” grupās, kurās ir bērni
no viena līdz diviem gadiem,
maksimālais izglītojamo skaits
palielināts līdz 22 bērniem, bet
grupās, kurās ir bērni no diviem
līdz trim gadiem, maksimālais
izglītojamo skaits palielināts
līdz 24 audzēkņiem. Savukārt
bērnudārzā ,,Pienenīte” vienu
līdz divus gadus veco bērnu
grupā maksimālais audzēkņu
skaits palielināts līdz 20.
Šāds lēmums pieņemts tādēļ, ka
pilsētas bērnudārzos sācis trūkst
vietu, lai uzņemtu bērnus, kas
gribētu uzsākt bērnudārznieka
gaitas. Par situāciju un
risinājumu stāsts Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta Kupča.
- Rindu veido gan tie bērni,
kuri sāks apmeklēt bērnudārzu
šogad, gan tie, kas dzimuši
šogad un kuriem bērnudārza
apmeklēšana plānota, sākot
no 2019. vai vēl tālāka gada.
Salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem, šogad ir mazāk
bērnu, kuri no visiem novada
bērnudārziem sāks skolas gaitas
– 73. Savukārt bērnudārzus
“Pienenīte” un “Sprīdītis” šogad
vēlas sākt apmeklēt 62 bērni.
Līdz ar to situācijas risinājumam
nākamajam mācību gadam
palielināts vietu skaits jaunāko
bērnu grupās abās minētajās
iestādēs. Skaita palielinājumu

veikt atļauj gan telpu platība,
gan citi nosacījumi. No
pašvaldības puses šajās grupās
tiek finansēts arī otrs skolotāja
palīgs, - skaidro G. Kupča.
Brīvas vietas ir vairākos pagastu
bērnudārzos: Alsviķu “Saulītē”,
kas ir diennakts bērnudārzs,
Malienas “Mazputniņā”,
kas uzņem bērnus ar valodas problēmām, somatiskām
saslimšanām un arī ir diennakts
bērnudārzs, kā arī Strautiņu
pamatskolas struktūrvienībā –
bijušajā bērnudārzā “Zemenīte”,
kur nepieciešamības gadījumā
ir iespējams atvērt vēl vienu
papildgrupu, jo telpu platība to
atļauj. Tāpat pašvaldība šoruden
atvērs mazo bērnu grupu Ziemeru pamatskolā. Ir pilsētas
bērnu vecāki, kas izmanto
iespēju laist bērnu tajā dārziņā,
kur šobrīd ir brīva vietas, līdz
tam brīdim, kad atbrīvosies vieta
pilsētas bērnudārzā.
Rinda uz bērnudārzu tiek
veidota katrā iestādē atsevišķi,
taču vecākiem ir iespēja
pierakstīties rindā uz vairākiem
dārziņiem. Šādu, dubulti
rindā pieteiktu bērnu, skaits
gan neesot liels. Jauno bērnu
uzņemšana bērnudārzos sākas
augustā, bet grupas komplektē
jau aprīlī, maijā. Tomēr arī
mācību gada laikā mēdz notikt
nelielas izmaiņas – kāda ģimene
pārceļas, kāds bērns nevar
apmeklēt dārziņu veselības
stāvokļa dēļ – līdz ar to atbrīvojas
vieta un iestādes vadītājs uzņem
nākamo bērnu no rindas.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jāizvieto ēku numura
un nosaukuma zīmes

ar katru mēnesi pasliktinās
un aizbildinājumi par
sabiedrības izglītības vai
zināšanu trūkumu nav
arguments, uz konteineriem
ir izvietota informācija par
šķirošanas nosacījumiem,
publiskajā telpā regulāri
izskan tematiskie raidījumi
un presē tiek publicēti raksti
par šo jautājumu.
Pateicamies ikvienam
iedzīvotājiem, kas
godprātīgi veic atkritumu

šķirošanu un vēlas dzīvot
sakoptā vidē. Aicinām
iedzīvotājus cienīt sevi,
līdzcilvēkus un rūpēties
par vidi, speciālajos atkritumu
šķirošanas konteineros
ievietojot tikai paredzēto
atkritumu veidu, lai arī turpmāk
Kolberģa ciemā būtu šķiroto
atkritumu konteineri un sakopta,
tīra vide. Ceram uz sadarbību
un sapratni.
Jaunalūksnes pagasta pārvalde

Kopš 2016. gada 1. jūlija
ir spēkā Alūksnes novada
pašvaldības saistošie
noteikumi Nr.21/2015 “Par
kārtību, kādā izvietojamas
un noformējamas ielu
nosaukuma plāksnes,
ēku numura (nosaukuma)
zīmes Alūksnes novadā”.
Atgādinām namīpašniekiem,
ka saskaņā ar minētajiem
noteikumiem, viena gada
laikā kopš to spēkā stāšanās
dienas, tātad – līdz
2017. gada 1. jūlijam,
bija jāizvieto šajos
noteikumos paredzētie
ēku apzīmējumi – numura
vai nosaukuma zīmes, kā arī
telpu grupu numura zīmes
daudzdzīvokļu mājās.
Tiem, kas zīmes vēl nav
izvietojuši, atgādinām, ka
iedzīvotāji paši var organizēt
ēkas nosaukuma vai numura
zīmes plāksnes iegādi, sazinoties ar pašvaldības aģentūru
“Spodra” pa tālruni 64323259
un noskaidrojot uzņēmumu,
kas izgatavo noteikumiem
atbilstošas zīmes un izmaksas. Taču var lūgt arī attiecīgās

Mājas numura zīmes paraugs
pagasta pārvaldes vai pilsētā –
pašvaldības aģentūras “Spodra”
palīdzību zīmes pasūtīšanā un
piegādē. Šādā gadījumā par
zīmes pasūtīšanu un piegādi
būs jāmaksā kā par pašvaldības
maksas pakalpojumu – 1,78
EUR.
Ar saistošajiem noteikumiem var
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā
Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie
noteikumi.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2018
Spēkā no 07.06.2018.

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. pantu, 6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu, 14. panta
pirmās daļas 6. punktu, 15. pantu, 17. panta otro daļu, 21.1 panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu, 24. panta pirmo daļu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Alūksnes novadā”,
turpmāk – noteikumi, nosaka:
1.1. veidus, kādos pašvaldība
sniedz palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā, turpmāk –
palīdzība;
1.2. personu kategorijas, kuras ir
tiesīgas saņemt palīdzību;
1.3. kārtību, kādā personas
reģistrējamas pašvaldības
dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā,
turpmāk – palīdzības reģistrs,
1.4. palīdzības sniegšanas
kārtību;
1.5. kārtību kādā personas
izslēdzamas no palīdzības
reģistra;
1.6. pašvaldības institūcijas,
kuras reģistrē personas un sniedz
palīdzību.
2. Alūksnes novada pašvaldības,
turpmāk – pašvaldība, palīdzība
tiek sniegta personām, kuras vismaz 1 (vienu) gadu
ir deklarējušas dzīvesvietu
Alūksnes novada administratīvajā
teritorijā (izņemot repatriantus,
bērnus bāreņus un bērnus, kuri
palikuši bez vecāku gādības,
personas, kuras atbrīvojušās
no ieslodzījuma vietas un šo
noteikumu 34. punktā noteiktus
Alūksnes novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā
nodarbinātus kvalificētus
speciālistus) un palīdzības
reģistrā reģistrētām personām,
izņemot likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”
(turpmāk – likums) 13. pantā noteiktos gadījumus, kad personai
neatliekami sniedzama palīdzība.
3. Palīdzību iedzīvotājiem sniedz
Alūksnes novada pašvaldības
Dzīvokļu komisija (turpmāk –
Dzīvokļu komisija) un pieņem
šādus lēmumus palīdzības
jautājumos:
3.1. par personas atzīšanu par
tiesīgu saņemt palīdzību un
reģistrēšanu iesniegumā norādītā
veida palīdzības saņemšanai;
3.2. par atteikumu atzīt personu
par tiesīgu saņemt palīdzību;
3.3. par dzīvojamās telpas izīrēšanu, īres līguma
pagarināšanu, grozīšanu vai
izbeigšanu;
3.4. par dzīvojamās telpas
nodošanu apakšīrē;
3.5. par citu personu, kas
nav īrnieka ģimenes locekļi,
iemitināšanu īrnieka īrētajā
dzīvojamajā telpā;
3.6. par personas izslēgšanu no
palīdzības reģistra.
II Palīdzības veidi un personu
kategorijas, kuras ir tiesīgas
saņemt palīdzību
4. Pašvaldība sniedz palīdzību
šādos palīdzības veidos:
4.1. pašvaldībai piederošās vai
tās nomātās dzīvojamās telpas
izīrēšana;
4.2. sociālā dzīvokļa izīrēšana;
4.3. pašvaldībai piederošās
dzīvojamās telpas apmaiņa
pret citu pašvaldībai piederošu
dzīvojamo telpu;
4.4. palīdzība speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo
telpu;

4.5. nodrošināšana ar pagaidu
dzīvojamo telpu.
5. Alūksnes novadā tiek kārtots
viens palīdzības reģistrs atsevišķi
katram pašvaldības sniegtās
palīdzības veidam. 4.1. punktā
personas tiek reģistrētas divās
grupās – personas, kurām
dzīvojamā telpa izīrējama
pirmām kārtām, un personas,
kurām dzīvojamā telpa izīrējama
vispārējā kārtībā.
6. Papildus likuma 13. pantā
noteiktajiem gadījumiem neatliekami sniedzama palīdzība personai, ja ēku, kurā persona īrē
pašvaldībai piederošu dzīvojamo
telpu, paredzēts nojaukt vai ir
draudi, ka tā varētu sagrūt, un
tā ir nekavējoties jāatbrīvo vai,
ja pašvaldība pieņēmusi lēmumu
par ēkas nojaukšanu.
7. Papildus likuma 14. panta
pirmajā daļā noteiktajām
personām, kuras ar dzīvojamo
telpu nodrošināmas pirmām
kārtām, pašvaldība sniedz
palīdzību šādām personu
kategorijām:
7.1. personai (ģimenei), kura
audzina bērnu invalīdu ar
kustību traucējumiem un dzīvo
īrētā dzīvojamā telpā augstāk
par pirmo stāvu bez vides
pieejamības;
7.2. personai, kurai tiek
pārtraukta pakalpojuma sniegšana ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā, ja
personas deklarētā dzīvesvieta
pirms iestāšanās institūcijā bijusi
Alūksnes novada administratīvajā
teritorijā, un tai nav iespējams
iemitināties iepriekš aizņemtajā
dzīvojamā telpā.
8. Pašvaldība izīrē dzīvojamo
telpu vispārējā kārtībā citām
šajos saistošajos noteikumos
neminētām personu kategorijām,
taču priekšroka tiek dota personai, kura Alūksnes novadā
nodarbināta ārstniecības jomā
vai pieņemta darbā Alūksnes
novada pašvaldībā, tās iestādē,
kapitālsabiedrībā vai valsts
iestādē (ja personas darba vieta
ir Alūksnes novadā) un, ja tās
deklarētā dzīvesvieta ir citā
pašvaldībā.
III Personu reģistrācijas
kārtība un iesniedzamie
dokumenti
9. Personas, kuras vēlas saņemt
palīdzību, iesniedz pašvaldībā
vai pagasta pārvaldē rakstveida
iesniegumu (pielikumā), norādot
vēlamo palīdzības veidu, kā arī
ar savu parakstu apliecina, ka:
9.1. personai vai viņa laulātajam
nav īpašumā vai valdījumā
citas dzīvojamās platības vai
nekustamā īpašuma;
9.2. persona vai viņas laulātais
pēdējo 5 (piecu) gadu laikā nav
devis piekrišanu dzīvojamās
platības vai nekustamā īpašuma
pārdošanai vai atsavināšanai.
10. Iesniegumu paraksta visi
kopā dzīvojošie pilngadīgie
ģimenes locekļi – laulātais,
vecāki (adoptētāji), darbnespējīgi
brāļi un māsas un pilngadīgie
bērni, kuriem nav savas ģimenes.
11.
Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti:

11.1. personām, kuras, pamatojoties uz tiesas spriedumu,
tiek izliktas no dzīvokļa – spēkā
stājušos tiesas spriedumu par
izlikšanu no dzīvokļa;
11.2. pensionāram – pensionāra
apliecības kopiju;
11.3. politiski represētai personai
– politiski represētās personas
apliecības kopiju;
11.4. personai ar invaliditāti
– Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisijas
izziņas vai invaliditātes apliecības
kopiju;
11.5. repatriantam – repatrianta izziņu un arhīva izziņu par
repatrianta, viņa vecāku vai
vecvecāku pēdējo pastāvīgo
pierakstu pirms izceļošanas no
Latvijas;
11.6. personai, kura pēc
soda izciešanas atbrīvota no
ieslodzījuma vietas – atbrīvojuma
izziņas kopiju, maznodrošinātas
personas izziņas kopiju un
apliecinājumu, ka personai nav
iespējams iemitināties agrāk
aizņemtajā dzīvojamā telpā;
11.7. bērnam bārenim vai
bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības – statusu apliecinoša
dokumenta kopiju;
11.8. noteikumu 7.1. punktā
noteiktajai personu kategorijai
– dzīvojamās telpas īres līguma
kopiju;
11.9. noteikumu 7.2. punktā
noteiktajai personu kategorijai – ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas
institūcijas atzinumu, ka personai
var tikt pārtraukta pakalpojuma
sniegšana;
11.10. Alūksnes novadā
nodarbinātai personai ārstniecības jomā vai
pieņemtai darbā Alūksnes
novada pašvaldībā, tās iestādē,
kapitālsabiedrībā vai valsts
iestādē – darba devēja vai
attiecīgās nozares institūcijas
apliecinājumu;
11.11. sociālā dzīvokļa izīrēšanai
– dokumentu kopijas, kas
apliecina, ka personai ir tiesības
īrēt sociālo dzīvokli;
11.12. visām pārējām personu kategorijām – iesniegumā
norādāms pamatojums
palīdzības nepieciešamībai.
12. Saņemot iesniegumu,
Dzīvokļu komisijai ir tiesības
pieprasīt papildus informāciju
vai dokumentus, ja sākotnēji
sniegtā informācija ir nepietiekama, lēmuma pieņemšanai
iesniegumā norādītā palīdzības
veida saņemšanai, kā arī
pārbaudīt sniegto ziņu patiesumu valsts datu reģistros.
Ziņas par maznodrošinātas
(trūcīgas) personas (ģimenes)
statusa piešķiršanu pārbauda vai
vajadzības gadījumā pieprasa
Dzīvokļu komisija, sadarbojoties ar Alūksnes novada Sociālo
dienestu. Ziņas par aizbildnības,
aizgādnības nodibināšanu, par
aizbildņa atlaišanu no aizbildņa
pienākumu pildīšanas, par
personas ievietošanu bērnu
ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā
vai audžuģimenē pārbauda
vai vajadzības gadījumā pieprasa Dzīvokļu komisija, sadarbojoties ar bāriņtiesu. Ziņas

par īres, apsaimniekošanas
un komunālo pakalpojumu
parāda neesamību par esošo
dzīvojamo telpu pieprasa
Dzīvokļu komisija, sadarbojoties
ar pašvaldības dzīvojamā fonda
apsaimniekotāju.
13. Pēc rakstveida iesnieguma
saņemšanas, dzīvokļu komisija
ne vēlāk kā viena mēneša laikā
izskata un pieņem lēmumu.
14. Palīdzības reģistrā iekļautās
personas pienākums ir ziņot
pašvaldībai par apstākļiem, kas
ir mainījušies, kā arī atkārtoti
iesniegt dokumentus, kuriem ir
beidzies derīguma termiņš un
kuri bijuši par pamatu palīdzības
sniegšanai.
15. Katru gadu, sākoties jaunam
kalendārajam gadam, Dzīvokļu
komisija aktualizē reģistros
esošo informāciju – pārreģistrē
personu rindas kārtas numurus un pārbauda, vai persona
ir saglabājusi tiesības saņemt
palīdzību.
IV Gadījumi, kuros
pašvaldība atsaka atzīt
personu par tiesīgu īrēt
dzīvojamo telpu
16. Papildus likuma 7. panta
piektajā daļā noteiktajam
Dzīvokļu komisija pieņem
lēmumu par atteikumu sniegt
palīdzību 5 (piecus) gadus
pēc tam, kad persona pirms
palīdzības lūgšanas ar savu
rīcību apzināti pasliktinājusi
savus dzīvokļa apstākļus;
16.1. ja persona vai viņas
laulātais devuši piekrišanu
privatizēt tās īrēto dzīvojamo
telpu citai personai un noslēgusi
ar to vienošanos par dzīvojamās
telpas lietošanas tiesību
izbeigšanu;
16.2. ja persona vai viņas
laulātais piekritis tai piederošo
vai valdījumā esošo dzīvojamo
telpu vai nekustamo īpašumu
pārdot vai citādi atsavināt.
17. Dzīvokļu komisija ir tiesīga
atteikt sniegt palīdzību:
17.1. ja personas vai viņas
laulātā īpašumā vai valdījumā ir
dzīvojamā telpa vai nekustamais
īpašums;
17.2. ja personas īrētās
dzīvojamās telpas īres līgums tiek
izbeigts sakarā ar dzīvojamās
telpas vai mājas bojāšanu
vai citādu dzīvojamās telpas lietošanas noteikumu
pārkāpumu;
17.3. ja personai ir īres un
pamatpakalpojumu maksas parāds par iepriekš īrēto
pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu, tā nav noslēgusi
vienošanos par parāda atmaksu
vai nepilda noslēgto vienošanos
par parāda atmaksu;
17.4. ja personas laulātajam
(dzīvesbiedram, kopdzīves partnerim) jau ir sniegta palīdzība
dzīvokļa jautājumu risināšanā;
17.5. ja persona ar tiesas spriedumu izlikta no dzīvojamās
telpas bez citas dzīvojamās telpas
ierādīšanas.
18. Dzīvokļu komisija ir tiesīga
atteikt sniegt palīdzību 1 (vienu)
gadu pēc tam, kad persona ir
izslēgta no palīdzības reģistra.

V Dzīvojamo telpu
piedāvāšanas secība un
izīrēšanas kārtība
19. Pašvaldībai piederošo
brīvo, dzīvošanai derīgo
dzīvokļu uzskaiti veic Dzīvokļu
komisija, pamatojoties uz
pašvaldības dzīvojamā fonda
apsaimniekotāja sniegtajām
ziņām.
20. Palīdzības reģistra ietvaros dzīvojamo telpu piedāvā
īrēt reģistrācijas secībā visā
Alūksnes novada teritorijā. Ja
personām, kuras ar dzīvojamo
telpu nodrošināmas pirmām
kārtām, ir zuduši atvieglojumi,
kuri bija par pamatu dzīvojamās
telpas izīrēšanai pirmām
kārtām, dzīvojamās telpas īres
piedāvājums tiek izteikts tad,
ja konkrēto piedāvājumu nav
pieņēmusi neviena persona no
pirmās kārtas grupas.
21. Dzīvojamās telpas īres
piedāvājumus sagatavo un
nosūta Dzīvokļu komisija.
Dzīvojamās telpas īres
piedāvājums tiek nosūtīts uz
personas deklarētās dzīvesvietas
adresi vai uz personas atsevišķi
norādītu adresi.
22. Izīrējot dzīvojamo telpu,
pirmreizējais dzīvojamās telpas
īres līgums tiek slēgts ne ilgāk kā
uz 3 (trīs) mēnešiem ar tiesībām
pagarināt īres līguma termiņu, ja
tiek pildīti īres līguma nosacījumi,
bet ne ilgāk par 5 (pieciem)
gadiem, ar speciālistu – likumā
noteiktajā kārtībā.
23. Mēneša laikā pēc lēmuma
stāšanās spēkā personai
ir jānoslēdz īres līgums ar
pašvaldības dzīvojamā fonda
apsaimniekotāju un jādeklarē
dzīvesvieta īrētajā dzīvojamajā
telpā.
VI Sociālā dzīvokļa izīrēšana
24. Papildus likuma “Par
sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām”
5. panta pirmajā daļā minētajām
personām sociālo dzīvokli,
sociālo dzīvojamo telpu ir
tiesības īrēt personai (ģimenei),
kura ir maznodrošināta, trūcīga
vai sociāli mazaizsargāta un
uz kuru ir attiecināms viens no
šādiem nosacījumiem:
24.1. persona ir bez vecāku
gādības palicis bērns līdz
24 gadu vecumam un nav
nodrošināta ar dzīvojamo telpu;
24.2. likuma “Par dzīvojamo
telpu īri” 28.2 panta pirmajā
daļā noteiktajos gadījumos persona ir noslēgusi vienošanos par
pašvaldības dzīvojamās telpas
labprātīgu atbrīvošanu un īres
līguma izbeigšanu;
24.3. persona, kuras apgādībā
ir nepilngadīgs bērns (bērni) un
ja personai nav iespējas dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
25. Dzīvokļu komisijai,
neizvērtējot tiesības īrēt sociālo
dzīvokli, var pieņemt lēmumu
personai (ģimenei) izīrēt sociālo
dzīvokli ārkārtas situācijā, ja
stihiskas nelaimes vai iepriekš
neparedzamu apstākļu dēļ
(ugunsgrēks, plūdi, vētra un
citas dabas stihijas) līdzšinējā
dzīvojamā telpa kļuvusi nelieto-
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jama, kā arī gadījumos, kad ēku,
kurā persona īrē pašvaldībai
piederošu dzīvojamo telpu,
paredzēts nojaukt vai ir draudi,
ka tā varētu sagrūt, un tā ir
nekavējoties jāatbrīvo.
26. Sociālā dzīvokļa īres maksa
īrniekam tiek noteikta 1/3 (vienas trešdaļas) apmērā no īres
maksas, kas noteikta Pašvaldībai
piederošiem dzīvokļiem.
Atlikušās 2/3 (divas trešdaļas)
no īres maksas, pamatojoties uz
apsaimniekotāja iesniegtajiem
maksājuma dokumentiem, tiek
segtas no Pašvaldības sociālā
budžeta līdzekļiem.
27. Sociālā dzīvokļa īrnieks sedz
1/3 (vienu trešdaļu) no maksas
par pamatpakalpojumiem (apkuri, auksto ūdeni, kanalizāciju
un sadzīves atkritumu izvešanu)
un papildpakalpojumiem (karsto ūdeni, gāzi). Atlikušās 2/3
(divas trešdaļas) no maksas par
pamatpakalpojumiem (apkuri,
auksto ūdeni, kanalizāciju un
sadzīves atkritumu izvešanu) un
papildpakalpojumiem (karsto
ūdeni, gāzi) sociālajā dzīvoklī
sedz no Pašvaldības sociālā
budžeta, pārskaitot to attiecīgi
dzīvokļa apsaimniekotājam vai
pakalpojuma sniedzējam.
28. Sociālās dzīvojamās telpas
īrnieks, pārskaitot maksu attiecīgi
apsaimniekotājam vai pakalpojuma sniedzējam, sedz:
28.1. 1/3 (vienu trešdaļu) no
sociālās dzīvojamās telpas īres
maksas, kas noteikta pašvaldībai
piederošiem dzīvokļiem ar
Alūksnes novada domes
lēmumu;
28.2. 1/3 (vienu trešdaļu) no
maksas par pamatpakalpojumiem (apkuri, auksto ūdeni,
kanalizāciju un sadzīves atkritumu izvešanu) un papildpakalpojumiem (karsto ūdeni, gāzi), kas
aprēķināta proporcionāli īrnieku
skaitam;
28.3. maksu par elektrību
atbilstoši starpskaitītāja
rādītājiem.
29. No Pašvaldības sociālā
budžeta sedz:
29.1. 2/3 (divas trešdaļas) no
īres maksas par katru sociālo
dzīvojamo telpu;
29.2. 2/3 (divas trešdaļas) no
maksas par pamatpakalpojumiem (apkuri, ūdeni, kanalizāciju,
sadzīves atkritumu izvešanu) un
papildpakalpojumiem (karsto
ūdeni, gāzi);
29.3. maksu par kurināmā

iegādi;
29.4. maksu par ēkas
apsaimniekošanu;
29.5. maksu par elektrību
koplietošanas telpās.
30. Sociālā dzīvokļa īres līgums
tiek slēgts uz laiku, kas nav
ilgāks par sešiem mēnešiem.
VII Palīdzība īrētās
dzīvojamās telpas apmaiņā
pret citu īrējamu dzīvojamo
telpu
31. Personas, kuras īrē
pašvaldībai piederošas
dzīvojamās telpas, var veikt
savstarpēju dzīvojamo telpu
apmaiņu (iesniegumu paraksta
visi pilngadīgie ģimenes locekļi).
32. Dzīvojamās telpas apmaiņai
tiek reģistrētas personas, kuras īrē pašvaldībai piederošu
dzīvojamo telpu un ir izteikušas
vēlēšanos dzīvojamo telpu
apmainīt:
32.1. pret mazāku vai mazāk
labiekārtotu brīvu dzīvojamo
telpu, ja personai par dzīvojamo
telpu nav parāda, vai ir īres un
komunālo maksājumu parāds,
persona ir noslēgusi vienošanos
par parāda atmaksu un noslēgtā
vienošanās tiek pildīta;
32.2. pret lielāku vai
labiekārtotāku brīvu dzīvojamo
telpu, ja personai par dzīvojamo
telpu nav īres un pamatpakalpojumu par dzīvojamās telpas
lietošanu maksas parāda.
VIII Kārtība, kādā pašvaldība
izīrē dzīvojamo telpu
kvalificētam speciālistam
33. Alūksnes novada dome
ar atsevišķu lēmumu nosaka
konkrētai dzīvojamajai telpai speciālistam izīrējamas
dzīvojamās telpas statusu.
34. Darbības nozares un
pārvaldes uzdevumi, kuru
veikšanai nepieciešami speciālisti
Alūksnes novada administratīvajā
teritorijā:
34.1. medicīnā – neirologs, internists-endokrinologs, ģimenes
ārsts-internists, ģimenes ārsts,
otolaringologs jeb LOR, ārstsradiologs;
34.2. arhitektūrā – arhitekts;
34.3. teritorijas apsaimniekošanā
– būvinženieris (transportbūvju
apsaimniekošanas inženieris).
35. Persona, kura vēlas saņemt
palīdzību, pašvaldībā iesniedz iesniegumu un pievieno

Dzīvnieku mājā

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Alūksnes novada Mārkalnē
pieklīdis suņuks. Nogādāts
dzīvnieku mājā “Astes un
Ūsas”.

Maza auguma sterilizēta
kucīte meklē jaunas mājas.

Kontakttālrunis: Elīna Dambe 29477535.

darba devēja apliecinājumu,
ka ir noslēdzis darba līgumu,
norādot tā darbības termiņu
un ieņemamo amatu, ja darba
devējs nav Alūksnes novada
pašvaldības institūcija.
36. Dzīvokļu komisijai ir tiesības
pieņemt lēmumu par speciālista
(kopā ar ģimenes locekļiem)
pārvietošanu uz citu dzīvojamo
telpu, pamatojoties uz speciālista
iesniegumu.
IX Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
37. Dzīvokļu komisijas lēmumu
var apstrīdēt Alūksnes novada
domē.
38. Alūksnes novada domes
lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
X Noslēguma jautājums
39. Atzīt par spēku zaudējušiem:
39.1. Alūksnes novada
domes 2010. gada 26. augusta saistošos noteikumus
Nr. 35/2010 “Sociālo dzīvokļu
izīrēšanas kārtība Alūksnes
novadā”;
39.2. Alūksnes novada
domes 2010. gada 26. augusta saistošos noteikumus Nr.
36/2010 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Alūksnes
novadā”.

noteikumi Nr. 35/2010 “Sociālo
dzīvokļu izīrēšanas kārtība
Alūksnes novadā”, Alūksnes
novada pašvaldības 2010. gada
26. augusta saistošie noteikumi
Nr. 36/2010 “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā
Alūksnes novadā” un tajos veiktie
grozījumi.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Alūksnes novadā”
nosaka veidus, kādos pašvaldība
sniedz palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā, personu
kategorijas, kuras ir tiesīgas
saņemt palīdzību, kārtību,
kādā personas reģistrējamas
pašvaldības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā un izslēdzamas no tā,
palīdzības sniegšanas kārtību,
kā arī pašvaldības institūcijas,
kuras reģistrē personas un sniedz
palīdzību.
3. Informācija par plānoto

11.
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi pašvaldības
budžetu būtiski neietekmē.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu
neskar.
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
Visas personas, kuras skar
apstiprināto saistošo
noteikumu piemērošana,
var vērsties Alūksnes novada
pašvaldībā, Dārza ielā 11,
Alūksnē, Alūksnes novadā vai
Alūksnes novada Sociālo lietu
pārvaldē, Lielā Ezera ielā 11,
Alūksnē, Alūksnes novadā.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Alūksnes novada domes
saistošo noteikumu projekta
“Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā
Alūksnes novadā”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Pēdējā saistošo noteikumu “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” un “Sociālo dzīvokļu
izīrēšanas kārtība Alūksnes
novadā” redakcija apstiprināta
2010. gadā un tādējādi
nepieciešams aktualizēt šos
saistošos noteikumus atbilstoši
šī brīža situācijai pašvaldībā un
novadā un turklāt divi saistošie
noteikumi tiek apvienoti vienā,
izstrādājot jaunu, pēc iespējas
vienkāršāku, sabiedrībai
saprotamāku redakciju.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē
Alūksnes novada pašvaldības
2010. gada 26. augusta saistošie

Kultūras, atpūtas un sporta
pasākumi Alūksnes novadā jūnijā
Sporta pasākumi
9. jūnijā Alūksnes ezerā spiningošanas sacensības “Eholotes.lv
Alūksnes kauss”.
9.-10. jūnijā no 10.00 Pilssalas
stadiona pludmales volejbola
laukumos Latvijas čempionāts
pludmales volejbolā I posms.
12. jūnijā no 16.00 līdz 19.00
autobusu pieturas „Dzeņi”
apkārtnē orientēšanās sacensības
“Horizonts”.
16.-17. jūnijā Alūksnes ezerā
Latvijas čempionāta spiningošanā
no laivām II posms.
19. jūnijā no 16.00 līdz 19.00
Kornetos orientēšanās sacensības
„Horizonts”.
Alūksnē
9. jūnijā 22.00 Pilssalas estrādē
izlaiduma nakts ballīte kopā ar
grupu “Olas”. Ieeja: 6,00 un
8,00 EUR.

14. jūnijā 10.00 pie Mātes tēla
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienai veltīts piemiņas
brīdis.
22. jūnijā 20.00 Pilssalas estrādē Lielās Līgo Lustes ielīgosim
Alūksnē kopā ar Valmieras Drāmas
teātra dziedošajiem aktieriem,
Alūksnes novada amatierkolektīvu
dalībniekiem un ballē ar Zigmāru
un Edgaru Krūmiņiem. Ieeja: bez
maksas.
23. jūnijā no 21.00 Pilssalā Līgo
nakts ugunskuri.
Ieeja: bez maksas.
Alūksnes muzejā
Izstādes
Radio žurnālistes Ilonas Jahimovičas antīko spogulīšu izstāde
“Spogulīt, spogulīt…”.
Kolekcionāra Jāņa Bites seno rotaļlietu izstāde “Rotaļlietu stāsts jeb
rotaļlietas ar laika zobu”.

J. Medmana privātā mēbeļu kolekcija izstādē “19. gs. muižkungu
guļamistaba”.
Sezonas izstāžu zālē “Tornītis”
izstāde “Bērnības laiks. Toreiz un
tagad”.
Kolekcionāra Jāņa Bites dzīvnieku
trofeju kolekcijas izstāde.
Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā ekspozīcija „Laikmetu mielasts”.
“Asaru senkapi”.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas
istaba”.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”.
Pasākumi
21. jūnijā plkst. 4.00 Alūksnes
ezera krastā „Vējiņos” saullēkta
sagaidīšana „Sauksim sauli”.
Turpinājums 12. lappusē

12.
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā jūnijā
Turpinājums no 11. lappuses
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Izcilākie
Latvijas Jāņi” (01.–30.06 abonementā); “Pasaules lāpītājs un īsts
malēnietis”/Jānim Mauliņam – 85/
(01.–30.06. abonementā); “Apceļo
Latviju!” (01.- 30.06. lasītavā);
“Raibā vasara grāmatās” (01.31.06. bērnu literatūras nodaļā),
“Sanāciet, Jāņu bērni, svinēsim
Jāņu dienu!” (12. – 26.06. bērnu
literatūras nodaļā).
Pasākumi, izstādes:
18.-30.06. Egona Brīdaka gleznu
izstāde (bērnu literatūras nodaļā),
12.06. plkst. 14.30 Erudītu klubiņa
nodarbība (bērnu literatūras
nodaļā),
20.06. Spēļu diena,
25.06. Jauno grāmatu diena,
plkst. 12.00 Jauno grāmatu apskats (abonementā).
Alsviķu pagastā
9. jūnijā 22.00 Alsviķu brīvdabas estrādē (lietus gadījumā
kultūras namā) zaļumballe ar
Kasparu Maku. Ieeja: 2,50 EUR.
19. jūnijā 10.00 Alsviķu kultūras
nama senioru kopas “Noskaņa”
dalībnieku tikšanās – Līgo svētku
ieskaņu viesošanās ar praktisku
darbošanos pie mājražotājas pirtnieces Santas Meleces Ilzenē.
Alsviķu bibliotēkā literatūras
izstādes: “Tā literatūra, kas nesakņojas dzīves īstenībā, izputina
literatūru” - rakstniekam Jānim
Mauliņam - 85, rakstniekam,
akmeņkalim Aināram Zelčam - 60,
aktrisei Verai Singajevskai - 95, “Ar
saknēm ieķēries dzimtajā zemē” dabaspētniekam Guntim Eniņam
- 85, “Reizēm visa dzīves burvība
ir tā, ka izvēlamies nepareizo” Ēriham Marijam Remarkam - 120;
tematiskās izstādes: “Domās
izstaigāsim sāpju ceļu” - komunistiskā genocīda upuru piemiņas
diena,” “Ņem spēku no Jāņuzālēm, ko tās Tev šovakar sniedz” Līgo vakars.
Strautiņu bibliotēkā literatūras
izstādes: rakstniekam Antonam
Stankevičam - 90, rakstniekam
Jānim Mauliņam - 85, tematiskās
izstādes: “Ceļo vasarā!”, „Līgo
svētku tradīcijas un ēdieni”.
Annas pagastā
14. jūnijā 10.00 Ezeriņu kapos
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas brīdis.
22. jūnijā 16.00-24.00 pie Annas kultūras nama ielīgošana Līgo dekoru darināšana no dabas
materiāliem, dejas, apdziedāšana,
alus un siera degustācijas, kā arī
citas lustes.
Annas bibliotēkā izstādes:
ilggadējam Annas skolas direktoram, skolotājam, aktīvam kultūras dzīves veidotājam Aldonim
Kozilānam – 90, “Pasaulei jāuzzina
par mums, malēniešiem, visa
patiesība” - rakstniekam Jānim
Mauliņam – 85, “Mēs esam laimīgi
un nelaimīgi. Tā laikam ir jābūt” vācu rakstniekam Ēriham Marijam Remarkam – 120, “Vasaras
saulgrieži”.
Ilzenes pagastā
No 23. maija līdz 12. jūnijam
SKIIM centrā “Dailes” Ilzenes pašdarbnieku radošo darbu
izstāde.
13. jūnijā 11.00 Ilzenes pamatskolas zālē pasākums senioriem
“Dziesmas manai Latvijai”. Pasākumā piedalās Imants Ilgažs no
Gulbenes. Ieeja: 1,00 EUR.
14. jūnijā 10.00 Ilzenē ziedu
nolikšana pie politiski represēto
ilzeniešu piemiņas zīmes.
21. jūnijā 20.00 Ilzenes estrādē
vasaras Saulgriežu ielīgošana
“Zelta ziedi papardītei”. Saulgriežus iespēlēt, iedziedāt un iedejot
aicina pašdarbības kolektīvi.
Pasākuma gaitā iesaistīsimies arī
akcijā “Izgaismo Latviju”. Katrs
dalībnieks aicināts līdzi nest savu

malkas pagalīti, lai ar savu nesumu stiprinātu kopīgo uguni. Ieeja:
bez maksas.
23. jūnijā 12.00 pie SKIIM
centra “Dailes” jau 15. reizi
notiks tradicionālais velobrauciens
“Līkloči papardēs”. Reģistrēšanās
velobraucienam sacensību dienā
no 10.30 līdz 11.30. Pulksten
12.00 starts bērnu un senioru
braucienam, 12.30 starts sporta
klasei un tautas klasei.
Ilzenes bibliotēkā literatūras
izstādes “Rakstnieks ar malēnieša raksturu” (J. Mauliņam - 85),
“Dabas nianses L. Līvenas dzejā”
(L. Līvenai - 75), “Latviešu tautas
tradīcijas un ticējumi vasaras
saulgriežos”, pasākuma “Līkloči
papardēs” atspoguļojums preses
slejās”.
Jaunannas pagastā
6. un 7. jūnijā Jaunannā Mākslas plenērs.
21. jūnijā no 20.30 Jaunannas
Zaķusalā piedalīsimies Vislatvijas
akcijā „Izgaismo Latviju” – Latvijai
100 (20.30 – pulcēšanās, ugunskura iekārtošana. Katrs akcijas
dalībnieks aicināts līdzi nest savu
malkas pagalīti, lai ar savu nesumu stiprinātu kopīgo uguni, 21.00
– 21.30 ugunskuru iedegšana,
21.30 – pie visiem ugunskuriem
apkārt Latvijai kopīgi tiek dziedātas spēka dziesmas Latvijai, 22.00
– Latvijas valsts himna).
23. jūnijā 23.00 Jaunannas
Zaķusalas estrādē Līgo nakts
zaļumballe (spēlē grupa „Rakari”).
Ieeja: EUR 2,50.
Jaunannas bibliotēkā izstādes:
„Lec, saulīte, lec, saulīte!” – vasaras saulgriežu laikam veltīta izstāde, „Ar mīlestību, deju un dziesmu
Latvijai” – Dziesmu un deju svētki
un jaunannieši tajos.
Jaunalūksnes pagastā
13. jūnijā 11.00 izzinošs brauciens senioriem pa Jaunalūksnes
pagastu un Alūksnes pilsētu. Informācija pa tālruni 25775584.
20. jūnijā 21.00 Kolberģī pie
strūklakas dziesminieka Ērika Loka
un ģitārista Andra Grīnberga akustiskais koncerts. Ieeja: EUR 3,50.
No 20. jūnija līdz 31. jūlijam
Kolberģa tautas nama foajē kolberģieša Sergeja Jolkina gleznu
izstāde.
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras izstādes “Bērnu siržu pavēlniece un draugs”, V. Singajevskai
- 95 (01.-15.06.), “Ņem spēku no
Jāņu gaismas, kas pakalnos gaiši
spīd” (10.-25.06.), “Bezaplinku
runātājs - Jānis Mauliņš” (07.30.06.), Jauno grāmatu diena
(20.06.).
Jaunlaicenes pagastā
21. jūnijā no 20.30 Jaunlaicenes brīvdabas estrādes teritorijā akcija “Izgaismosim Latviju”!
Esiet aicināti ierasties tautas
tērpos, līdzi ņemot malkas pagali
un “ziedu” (graudus, pērnā gada
vainagus, avota ūdeni) ugunskuram, lai ar rotaļām, dziesmām un
cienāšanos pulksten 22.00 iedegtu
ugunskuru!
22. jūnijā 22.30 Jaunlaicenes
brīvdabas estrādē ielīgošanas
balle. Nelaužot tradīcijas, ballē par
mūziku gādās grupa “Putukvass”,
par dancošanu - iepriekšējā gada
un šī gada balles apmeklētāji!
Ieeja: 3,00 EUR. Līgām un Jāņiem,
uzrādot personas apliecinošu
dokumentu, atlaide 50% (lietus
gadījumā balle tautas namā).
29. jūnijā “Latvijai 100” pasākums “Iepazīsim Alūksnes pilsētu”.
Ekskursija jaunlaiceniešiem. Iespēja iepazīt Alūksnes pilsētu šodien.
Interesentiem pieteikties līdz 20.
jūnijam Jaunlaicenes bibliotēkā vai
pa tālruni 29123994.
Jaunlaicenes muižas muzejā
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes
muiža”, “Malēnieši Opekalna
draudzē”,
izstāde ar līdzdarbošanos „Mana
Latvija, Malēnija mana”,

izglītojošās nodarbības „Rotaļas un
blēņas” – senu rotaļlietu iepazīšana un mācīšanās tās pagatavot,
„Dārgumu meklēšana” – Jaunlaicenes muižas iepazīšana un
apslēpto dārgumu meklēšana,
lekcija „Malēnieši un viņu valoda” – nopietni un jokojoties par
Ziemeļaustrumvidzemes iedzīvotājiem, viņu raksturu un valodu,
pasākumi: 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 pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā:
19.05.-19.09. izstāde “Gatavs
uznācienam”. Izstādē apskatāmi
amatnieku - kurpnieka, drēbnieka,
friziera un fotogrāfa - piederumi
no 20. gs.
12.06.-16.06. bērnu un jauniešu vasaras nometne “Amatam ir
zelta pamats”. Aicinām pieteikties
10 – 12 gadus vecus bērnus un
jauniešus. Dalības maksa - 25,00
EUR. Pieteikties var līdz 08.06 pa
tālruņiem 25664436, 26563597,
e-pasts: atesmuzejs@aluksne.lv.
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.
21. jūnijā Akcijas „Izgaismo
Latviju” norise Viktora Ķirpa Ates muzejā: 21.00-21.30
- ugunskura iedegšana; 21.30
- spēka dziesmas Latvijai, 22.00 –
Latvijas Valsts himnas dziedāšana.
Akcijas “Izgaismo Latviju” kulminācijā ir aicināts piedalīties ikviens
no mums, līdzi ņemot draugus un,
vēlams, arī kādu malkas pagali, lai
ar savu nesumu stiprinātu kopīgo
uguni.
30. jūnijā 20.00 Viktora Ķirpa
Ates muzejā projekta – velobrauciena “Velomūzika” dalībnieku
koncerts. Muzicēs: Kārlis Kazāks, Juris Kroičs, Māris Bīmanis,
Kaspars Tobis - koncerts. Ieeja
koncertā bez maksas.
Kalncempju bibliotēkā literatūras izstāde: rakstniekam Jānim
Mauliņam – 85.
Liepnas pagastā
2. jūnijā 19.00 Liepnas
brīvdabas estrādē “Saidupīte”
2. Tautas muzikantu saiets un
vasaras sezonas atklāšanas
pasākums.
21. jūnijā no 18.00 pie Liepnas
tautas nama Saulgriežu svētki ar
siera siešanu, vainagu vīšanu un
akcijas “Izgaismo Latviju”
ugunskuru iedegšanu.
23. jūnijā 20.00 Liepnas
brīvdabas estrādē “Saidupīte”
Līgo svētki ar Liepnas dramatiskā
kolektīva “Troksnis” izrādēm
un zaļumballi kopā ar muzikantu
Andri no Litenes.
Liepnas pagasta bibliotēkā
literatūras izstādes: “Dzīve ir kā
rotaļbumba” - Ēriham Marijam
Remarkam – 120 (1.-29.06.), Līgo
un Jāņu svētku tradīcijas (18.25.06.), “Nāc un izkrāso savu
mandalu!” (1.-25.06.).

Malienas pagastā
Malienas bibliotēkā literatūras
izstādes: “Mans mūžs - kā puķe”
(aktrisei V. Singajevskai - 95),
“Dižkoki kliedz klusējot” (dabas
pētniekam G. Eniņam - 85),
“Pasaulei jāuzzina par mums,
malēniešiem...” (rakstniekam J.
Mauliņam - 85), “Es dziedāšu par
tevi Tēvu zeme” (1941. gada jūnija
deportācijas Latvijā), “Īsa, īsa Jāņu
nakts”.
Mālupes pagastā
13. jūnijā 18.00 pie Mālupes
Saieta nama otrā nūjošanas
nodarbība.
21. jūnijā 14.00-16.00 pie
Mālupes Saieta nama akcijas
„Izgaismo Latviju” ietvaros radošā
darbnīca - darināsim saulgriežu
dekorus no dabas materiāliem.
21. jūnijā Mālupē akcijas „Izgaismo Latviju” pasākums „Smelies
spēku Pededzes krastos”: 20.00
pulcēsimies pie Mālupes pagasta
pārvaldes gājienam uz brīvdabas
estrādi. 21.00 Mālupes brīvdabas
estrādē ugunskura iedegšana.
Kopā izdziedāsim spēka dziesmas
Latvijai.
23. jūnijā 10.00 pie Mālupes
Saieta nama ielīgosim Jāņu dienu - siesim sieru, pīsim vainagus,
līgodami apciemosim Līgas un
Jāņus.
Mālupes bibliotēkā literatūras
izstādes: „Es domāju, ka spēlēšu
zīdā un samtā…” – labākajam
Karlsonam – Verai Singajevskai 95, „Katrai pļavai savi ziedu raksti,
katram gadalaikam citi ziedi un
krāsas” – dabas pētniekam Guntim
Eniņam - 85, „Jāņu diena lepni
nāca” – literatūras un līgo pušķu
izstāde.
Mārkalnes pagastā
8. jūnijā 22.00 Mārkalnes
pagasta atpūtas vietā
„Lakstīgalas” zaļumballe
kopā ar Lauri.
21. jūnijā Mārkalnes pagasta
atpūtas vietā „Lakstīgalas”
Vasaras saulgriežu ieskandēšana
„Izgaismo Latviju!”: 20.00 radošā
darbnīca, 21.00 no līdzi paņemtajām malkas pagalēm veidosim
ugunskuru un iedegsim to.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā
literatūras izstādes: „Grāmatas
skolēniem vasaras brīvdienām”,
“Aktrisei Verai Singajevskai - 95”,
„Līgo svētku ieskaņās”, jaunākās
literatūras izstāde „Vasara”; akcija
„Dāvini grāmatu ar ierakstu Mārkalnes pagasta grāmatu plauktam
- Latvijai 100!”.
Pededzes pagastā
22. jūnijā 20.00 Pededzē
Līgo vakars. Kopīga ugunskura
iedegšana, Līgu un Jāņu
sveikšana.
Pededzes tautas namā ekspozīcija
“Iemūžināts laiks - paletē stils,
siluets un līnijas” - Latvijai
100 gadi.
Veclaicenes pagastā
7.-8. jūnijā Veclaicenes
pagastā jauniešu pārgājiens
„Pretī vasarai”. Pulcēšanās 15.00
pie Veclaicenes pagasta pārvaldes
ēkas. Maršruts: Korneti-Drusku
pilskalns-Naudas akmens-Peļļu
gravas-Paganamā-Korneti.
14. jūnijā 15.00 Veclaicenes
bibliotēkā „Jo vakar skanēja
si mažors” (J. Mauliņam - 85).
Pēcpusdiena ar lasījumiem.
15. jūnijā 14.00 Veclaicenes
tautas namā pensionāru
pasākums „Sanāksim kopā un
iedegsim prieku...”. Viesosies
Apes novada senioru radošā
apvienība „Lapsenes”.
21. jūnijā 20.00 Veclaicenes
pagastā „Cukurkalnā”
Vasaras saulgriežu ielīgošana
„Izgaismo Latviju” (ugunskurs
uz Igaunijas-Latvijas robežas).
Cikla ietvarā „Kāpsim, dziedāsim, iepazīsim mūsu puses 100
kalnus” pasākums „Cukurkalns un
tā apkārtnes 9 kalni”. Noiesim 1
sirdskilometru un tad pulcēsimies

pie ugunskura, lai nodziedātu spēka dziesmas Latvijai un Igaunijai,
plkst. 22.00 kopā ar visu Latviju
vienlaikus nodziedāsim Latvijas
valsts himnu.
Zeltiņu pagastā
26. un 29. jūnijā no 12.00 Zeltiņu tautas namā projekta “Dots
devējam atdodas” nodarbību ciklā
“Latviski, tas ir stilīgi” bērni un jaunieši apgūs prasmes ģērbties un
izvēlēties aksesuārus, ko var pagatavot savām rokām, kas ir stilīgi,
mūsdienīgi, bet pauž patriotismu
un rada piederības sajūtu Latvijas
valstij. Tiks darināti stilīgi auduma maisi, kas aizstās plastmasas
maisus, tos bērni izmantos paši un
vedīs dāvanā arī saviem draugiem
uz aprūpes centriem. Tiks gatavotas trīs tērpu kolekcijas, ko Zeltiņu
bērni demonstrēs ciemojoties aprūpes centros, šo tērpu sastāvdaļas
būs arī dāvanās (T krekli ar bērnu
zīmējumiem, izšuvumiem, pašu
gatavotas aproces, apsveikuma
kartītes, piespraudes). Uz nodarbībām jāpiesakās iepriekš pa tālruni
29492284.
22. jūnijā Zeltiņu pagasta atklātā
krosa skriešanas seriāla pasākuma
ikvienam „Mizojam, ka prieks” 2.
posms “Alpu pļavas” nekustamajā
īpašumā “Alpi”. Reģistrēšanās no
plkst. 20.30 – 21.15, no plkst.
21.15 – 21.25 sacensību atklāšana, no plkst. 21.30 – 22.00 starta
vingrošana dalībniekiem un līdzjutējiem, starts plkst. 22.00.
22. jūnijā 19.00 Zeltiņu estrādē
Gulbenes Tautas teātra izrāde Ā. Alunāns “Mūsu pokāls”, režisore
E. Siļķēna. Tērpu māksliniece
- Gulbenes mākslas pedagoģe
Rudīte Liepiņa. Muzikālo ietērpu
izrādei radījis Valdis Zilveris. Ieeja:
2,50 EUR, bērniem līdz 12 gadu
vecumam – bez maksas.
22. jūnijā 23.00 Zeltiņu estrādē
Līgo svētku ieskaņas ballīte “Ziedu
nakts burvība” pie kopīga ugunskura kopā ar DJ Dzintaru. Ieeja:
bez maksas.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras
izstādes “Mans mūžs” (V. Singajevskai - 95), “Latviskā dzīvesziņa”
- Līgo diena, Jāņi, Pēteri.
Zeltiņu vēstures krātuvē pastāvīgās ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”, „Novadnieku istaba”, „Mana
skola Zeltiņos”, “Ziemeļu zvaigzne” (veltīta Edgaram Liepiņam);
izstādes “Poga Latvijas mētelī”,
“Latvijas sardzē”, foto ekskursijas:
“Gadsimtu vējos šūpojoties”, “Zeltiņi 2017”; ekskursijas uz padomju
armijas raķešu bāzi Zeltiņos.
Ziemera pagastā
19. jūnijā 11.00 pie Māriņkalna
tautas nama pasākums bērniem
“Ielīgosim Jāņu dienu pļavu ziedu
vainagā”. Iepazīsimies ar vasaras
saulgriežu - Jāņu senajām tradīcijām, piedalīsimies viktorīnā par
vasaras saulgriežiem, mācīsimies
pīt ziedu vainagus, iekrāsosim
mūsu vasaru.
27. jūnijā 11.00 pie
Māriņkalna tautas nama
saturīgi un interesanti pavadīsim
laiku dabas izziņas darbnīcā un
spēlēsim spēles.
Māriņkalna bibliotēkā
literatūras izstādes: “Stāsti par
savdabjiem, kurus dēvē par
malēniešiem” - rakstniekam J.
Mauliņam – 85, “Dižkoki – manas
dzīves būtiska sastāvdaļa” - dabas
pētniekam G. Eniņam – 85, “Līgodama vien atnāca, tā līksmā Jāņu
diena, Pār siliem, pār mežiem,
ienāk manā sētiņā”, “Grāmatu
kokteilis tavām vasaras brīvdienām”; pasākumi: ,,Mūsu puses
100 kalni, tos izzini un iepazīsti”
– Cukurkalns un tā apkārtnes kalni
(sadarbībā ar Veclaicenes pagastu), “Ielīgosim Jāņu dienu pļavu
ziedu vainagā” (pasākums bērniem
skolas brīvdienās).
Sagatavojusi: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

